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NA ÚVOD

Pár slov na úvod...
potrebujú peniaze, ale hºadajú prirodzeného partnera pre zabezpeãovanie
potrieb pracovn˘ch síl pre svoje podniky a prevádzky. V˘znamné miesto
na trhu uÏ zohrávajú súkromné agentúry a sprostredkovateºne zamestnania, ktoré sú ãasto pruÏnej‰ie a efektívnej‰ie v sprostredkovaní a in˘ch
poskytovan˘ch sluÏbách ako my.
Napriek pozitívnym ukazovateºom
v oblasti v˘voja nezamestnanosti v SR
naìalej pretrvávajú problémy s uplat-

V

iac pracovn˘ch miest, lep‰ie
pracovné miesta a rovnaké
príleÏitosti sú hlavn˘mi sloganmi európskej politiky zamestnanosti a sociálnej politiky. Zámerom
únie je, aby bol kaÏd˘ primerane
vybaven˘ na udrÏanie kroku so zmenou v znalostnej ekonomike. Politika
zamestnanosti a sociálna politika sú
základom toho, ão sa naz˘va „lisabonskou agendou“, rámca politiky EÚ na
vytváranie pracovn˘ch miest a rastu.
Ekonomika SR za posledné roky
zaznamenala v oblasti hospodárskeho
rastu v˘znamn˘ pokrok. K˘m v r. 2000
jej hospodársky rast bol na poslednom
mieste v rámci krajín kandidujúcich
na ãlenstvo v EÚ, v r. 2003 uÏ presahovala ich priemer, ão malo vplyv
okrem iného i na rast zamestnanosti
a nadväzne aj na pokles evidovanej
nezamestnanosti. V poslednom období je zaznamenávan˘ rast HDP okolo
9 %, ão nás radí k najr˘chlej‰ie rastúcim ekonomikám v celosvetovom
meradle. Napriek zaznamenanému
pokroku v‰ak stále patríme medzi
krajiny s najvy‰‰ou mierou nezamestnanosti a najniÏ‰ou úrovÀou miezd
v rámci EÚ.
Z hºadiska celkovej situácie na trhu
práce sa prejavujú problémy s vyãerpaním rezerv pracovn˘ch síl v regiónoch s vysokou mierou rastu a spojené s dopytom po kvalifikovan˘ch profesiách. Na druhej strane v zaostávajúcich regiónoch, v ktor˘ch podiel evidovanej miery nezamestnanosti je
vy‰‰í ako priemer v SR, pretrváva prebytok pracovnej sily s nízkym vzdelaním a bez vzdelania, ktorá má problémy uplatniÈ sa. Situácia sa v˘razne
mení, dnes uÏ zamestnávatelia neprichádzajú na úrady práce len keì
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„

k˘ch investorov nie sú technicky ani
personálne vybavené na vzdelávanie
v poÏadovanej kvalite. Oveºa ºah‰ie,
jednoduch‰ie a lacnej‰ie sa zabezpeãuje vzdelávanie na v˘poãtovú techniku,
úãtovníctvo, sluÏby a podobne, kde
smeruje aÏ 80 % UoZ. A to musíme
a chceme v najbliÏ‰om období zmeniÈ.
Zaãali sme na tejto zmene intenzívne
pracovaÈ, tu by mala v˘znamne
pomôcÈ pripravovaná novela zákona
o sluÏbách zamestnanosti.

Politika zamestnanosti
a sociálna politika
sú základom toho, ão sa naz˘va
„lisabonskou agendou“,
rámca politiky EÚ na vytváranie
pracovn˘ch miest a rastu.
Àovaním sa na trhu práce marginalizovan˘ch skupín uchádzaãov o zamestnanie. Podiel osôb s nízkou kvalifikáciou na nezamestnanosti sa neustále
zvy‰uje, tvoria tvrdé jadro vysokej
dlhodobej nezamestnanosti. To poukazuje na pretrvávajúci problém schopnosti aktívnej politiky trhu práce presmerovaÈ ºudí, ktorí pri‰li o prácu
v procese re‰trukturalizácie ekonomiky Slovenska a ktorého sprievodn˘m
znakom je prudk˘ pokles nízkokvalifikovan˘ch pracovn˘ch miest, vyÏadujúcich len základné, alebo neúplné
stredo‰kolské vzdelanie. V tomto kontexte vidíme ako najv˘znamnej‰í prostriedok na dosiahnutie zmeny vzdelanostno-odborného profilu voºnej pracovnej sily jej celoÏivotné vzdelávanie,
ão v na‰ich podmienkach predurãuje
vzdelávanie a prípravu pre trh práce
za strategicky najv˘znamnej‰í nástroj
aktívnej politiky trhu práce. Jeho problémom v‰ak je, Ïe doposiaº len málo
kore‰ponduje s potrebami trhu najmä
v segmentoch, kde sa najv˘raznej‰ie
prejavuje nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily. Slabou stránkou vzdelávania v robotníckych profesiách je
nedostatok vzdelávacích ustanovizní,
najmä SOU, ktoré podºa slov strategic-

“

Otvoren˘ trh práce v na‰ich podmienkach dospel do ‰tádia, kedy sa
ukazuje vyãerpanosÈ vnútorn˘ch
zdrojov pracovn˘ch síl (okrem iného
aj vìaka ich odlivu do zahraniãia),
a tak si ju prirodzene hºadá v externom prostredí tretích krajín. Preto
na‰ou prvoradou prioritou musí byÈ
snaha dostaÈ na trh práce obãanov
v evidencii uchádzaãov o zamestnanie, najmä dlhodobo nezamestnan˘ch, a vyuÏíÈ k tomu existujúce
i potenciálne nástroje, opatrenia
a projekty. Ústredie a úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny preto musia
zlep‰ením vlastnej ãinnosti, väã‰ou
kreativitou, rozvojom vlastného
potenciálu ºudsk˘ch zdrojov a neustálym zlep‰ovaním poskytovan˘ch
sluÏieb doslova zabojovaÈ o klienta,
o kaÏdého jedného uchádzaãa ale
i záujemcu o zamestnanie, o kaÏdého, kto poskytuje zamestnanie
a vytvára ão i len jedno pracovné
miesto, ale i o vybudovanie a udrÏiavanie slu‰ného imidÏu v celej ‰irokej
verejnosti.
Ing. Ján Gramata,
námestík GR sekcie
služieb zamestnanosti ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

3

SPZ_10_07

19.10.2007

2:06

Stránka 4

ÚPSVR

Záujemcovia o zamestnanie
V roku 2004 zaãali úrady práce intenzívnej‰ie spolupracovaÈ so
‰irokou verejnosÈou prostredníctvom informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb poskytovan˘ch v informaãno-poradensk˘ch strediskách zriaden˘ch na v‰etk˘ch pracoviskách, kde sú poskytované sluÏby zamestnanosti. Tak˘chto pracovísk je v rámci celej
Slovenskej republiky 128.

SieÈ IPS
Je to ‰iroká sieÈ poskytovateºov sluÏieb a informácií v oblasti sluÏieb
zamestnanosti nielen pre uchádzaãov o zamestnanie, zamestnávateºov, Ïiakov základn˘ch a stredn˘ch
‰kôl, ale i pre klientov, ktorí si hºadajú zamestnanie a nemôÏu alebo
nechcú byÈ uchádzaãmi o zamestnanie. Sú to obãania, ktorí sú
zamestnaní a majú záujem získaÈ
iné zamestnanie, ktoré im lep‰ie
vyhovuje, taktieÏ obãania, ktorí sú
dobrovoºne nezamestnaní, dôchodcovia ãi ‰tudenti. V‰etci títo obãania majú moÏnosÈ vyuÏiÈ sluÏby
zamestnanosti a zaevidovaÈ sa na
úrade práce ako záujemcovia
o zamestnanie. V˘hod, ktoré sú im
ponúkané, je viacero. Zamestnanci
sluÏieb zamestnanosti im aktívne
pomáhajú s vyhºadávaním vhodného zamestnania, poskytujú poradenské sluÏby pri voºbe povolania,
pri v˘bere zamestnania alebo jeho
zmene, informácie o podmienkach
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v˘konu rôznych povolaní, o moÏnostiach ìal‰ieho vzdelávania
a rekvalifikácie. V prípade potreby
sú im bezplatne poskytnuté odborné poradenské sluÏby.

SluÏby pre ZoZ
Záujemcovia o zamestnanie sú jednou z cieºov˘ch skupín pre zaradenie do projektov a programov realizovan˘ch úradmi práce. Prostredníctvom tak˘chto projektov sa
môÏu zúãastniÈ poradensk˘ch aktivít a vzdelávania a prípravy pre trh
práce. V informaãno-poradensk˘ch
strediskách majú bezplatn˘ prístup
na internet, môÏu si samoobsluÏne
alebo za pomoci zamestnanca
úradu práce vyhºadávaÈ informácie, napísaÈ ÏiadosÈ o prijatie do
zamestnania, Ïivotopis a v‰etky
materiály, ktoré zamestnávateº
poÏaduje, dohodnúÈ si kontakt so
zamestnávateºom, vyuÏívaÈ prístup
do e-mailovej schránky za úãelom
odosielania a prijímania informácií

od potenciálneho zamestnávateºa,
ãi vyuÏiÈ moÏnosÈ prípravy na prijímací pohovor. V r. 2006 bolo
prostredníctvom úradov práce
poskytnut˘ch 8 243 informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb 768 záujemcom o zamestnanie. Najväã‰í
záujem bol o informácie o voºn˘ch
pracovn˘ch miestach, o ponuke
v˘berov˘ch konaní a búrz práce,
o moÏnostiach ìal‰ieho ‰túdia
a rekvalifikácie. V 1. polroku 2007
to uÏ bolo 6 066 poskytnut˘ch sluÏieb pre 2 431 záujemcov o zamestnanie. MoÏnosÈ úãasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce prostredníctvom úradov práce vyuÏilo
13 záujemcov o zamestnanie, z ktor˘ch sa do 1 mesiaca po ukonãení
zamestnalo 11.

VzÈah pracovníka úradu
a ZoZ
Záujemcovia o zamestnanie majú
aj ìal‰ie v˘hody spojené s evidenciou na úrade práce. SluÏby úradu
práce môÏu vyuÏívaÈ tam, kde sa
zdrÏiavajú alebo pracujú. Neplatí
tu princíp, Ïe záujemca môÏe poÏiadaÈ o sprostredkovanie zamestnania alebo in˘ch sluÏieb zamestnanosti len na úrade práce v mieste trvalého pobytu, ale môÏe tak
urobiÈ na ktoromkoºvek úrade
práce a taktieÏ na viacer˘ch úradoch práce súãasne. Je len na jeho
osobnom rozhodnutí, ktor˘ úrad
práce si zvolí. Spôsob kontaktovania sa so zamestnancami úradu
práce si záujemca taktieÏ volí sám,
podºa toho, ako mu to vyhovuje.
Kontakt s úradom práce môÏe byÈ
osobn˘, telefonick˘, e-mailom, ãi
písomne po‰tou. Vzájomne kontakty pracovníka úradu a záujemcu
sú záväzné, av‰ak ich zmena je
moÏná po dohode a samozrejme
nepodliehajú Ïiadnej sankcii –
ich vzÈah je partnersk˘. Je zameran˘ na spoluprácu a zamestnanec
úradu sa snaÏí nájsÈ v ão najkrat‰om ãase vhodné zamestnanie
podºa poÏiadaviek klienta. Za
t˘mto úãelom ho pri nájdení
vhodnej ponuky kontaktuje dohodnut˘m spôsobom.
10/2007
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o sluÏbách zamestnanosti, vyberajú
poplatky. Preto v˘raznou v˘hodou
oproti sprostredkovateºom zamestnania za úhradu je bezplatnosÈ sluÏieb poskytovan˘ch úradom práce.
Je pravdou, Ïe sú na Slovensku
stále regióny, kde je miera nezamestnanosti dlhodobo veºmi vysoká a úradu práce sa nedarí nájsÈ
vhodné zamestnanie pre vysok˘
poãet uchádzaãov o zamestnanie
ale napriek tomu aj v t˘chto regiónoch sú pracovné pozície, ktoré
úrad práce nevie obsadiÈ a zamestnávatelia nevedia získaÈ vhodn˘ch
zamestnancov. A nie sú to len
pozície, ktoré by boli nezaujímavé,
nízko platené a v ÈaÏk˘ch pracovn˘ch podmienkach. Je to vec
ponuky a dopytu, ale najmä informovanosti.

Zmeny na trhu práce

Situácia v regiónoch

MoÏno si kladiete otázku, preão by
sa mali ºudia, ktorí nemusia byÈ
evidovaní ako nezamestnaní, vyuÏívaÈ sluÏby úradov práce, keì
úrad práce vedie v evidencii viac
ako 200-tisíc nezamestnan˘ch
a t˘mto nevie pomôcÈ. V poslednom období sa slovensk˘ trh práce
v˘razne mení. K˘m pred rokom,
dvomi, bol v˘razn˘ nedostatok
voºn˘ch pracovn˘ch miest
a v niektor˘ch regiónoch Slovenska bolo na jedno voºné pracovné
miesto niekoºko desiatok uchádzaãov z radov nezamestnan˘ch, dnes
je to naopak. Najmä v regiónoch,
kde vyrastajú priemyselné parky,
kde sa postupne rozbieha v˘roba,
u investorov je dnes, naopak,
v˘razn˘ nedostatok uchádzaãov
o zamestnanie najmä vo vybran˘ch
profesiách automobilového priemyslu, strojárenstva ãi stavebníctva. TaktieÏ v oblasti sluÏieb je
dopyt po kvalifikovanej pracovnej
sile. Úrady práce vedú vo svojej
evidencii takmer 29 300 voºn˘ch
pracovn˘ch miest z rôznych oblastí. Sú to pracovné pozície s predpokladom základného, stredo‰kolského i vysoko‰kolského vzdelania. A práve tu sa ponúka záujemcom o zamestnanie moÏnosÈ získaÈ
na úrade práce informácie vedúce
k zmene zamestnania, ktorá bude
lep‰ie vystihovaÈ ich predstavy
o vhodnom zamestnaní.

Takmer polovica úradov práce
vykazuje mieru nezamestnanosti
pod 7 percent, v Trenãíne 2,77 %,
v niektor˘ch ãastiach Bratislavy
dokonca pod 2 %. Priemerná
miera nezamestnanosti v Slovenskej republike je na ôsmich percentách. Je to historická hranica,
ktorá sa bude naìalej zniÏovaÈ.
V takejto situácii sú regióny, kde
zamestnávatelia poÏadujú odborníkov z rôznych oblastí a úrady
práce disponujú relatívne vysok˘m
poãtom voºn˘ch pracovn˘ch miest.
Úrady práce aktívne vstupujú do
jednania so zamestnávateºmi
v regióne a snaÏia sa spoloãne hºadaÈ rie‰enia problémov na oboch
stranách, ktor˘m je obsadenie
voºn˘ch pracovn˘ch miest vhodn˘m uchádzaãom o zamestnanie
alebo záujemcom o zamestnanie.
Na trhu práce pôsobia aj ne‰tátni
poskytovatelia sluÏieb zamestnanosti, ktorí sa zameriavajú na
sprostredkovanie zamestnania.
Zväã‰a sa ‰pecializujú na obsadzovanie pracovn˘ch pozícií vy‰‰ieho
riadiaceho manaÏmentu alebo,
naopak, na v˘ber robotníckych
pozícií pre veºk˘ch zamestnávateºov a strategick˘ch investorov.
Veºká väã‰ina z nich sa ‰pecializuje na sprostredkovanie zamestnania a rôznych sezónnych prác
v zahraniãí. Niektorí z nich za
svoje sluÏby, v súlade so zákonom
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SluÏby orientované
na klienta
Do v‰etk˘ch materiálov prezentujúcich sluÏby zamestnanosti vkladáme formulku – sluÏby zamerané
na klienta alebo klientsky orientované sluÏby zamestnanosti. Pre nás
zamestnancov úradov práce to nie
sú len slová, ale urãité posolstvo
zmeny, ktorou prechádzame, tak
ako prechádza v˘razn˘mi zmenami trh práce. Od takmer 20 percentnej priemernej miery nezamestnanosti v januári roku 2002
aÏ po dne‰ok k 8-mim percentám,
ktoré máme kvalitnou prácou
s klientmi za cieº e‰te zníÏiÈ
a dosiahnuÈ vy‰‰iu spokojnosÈ
zamestnávateºov i zamestnancov.
Toto sú hlavné dôvody, preão
hovoríme o moÏnosti byÈ evidovan˘m na úrade práce ako záujemca
o zamestnanie. Máme záujem, aby
sa úrad práce stal pre obãana partnerom, na ktorého sa obráti aj
vtedy, keì nie je v kritickej situácii, keì stratil zamestnanie alebo
mu jeho strata hrozí, ale aj keì ho
chce zmeniÈ. Nevieme kaÏdému
garantovaÈ nájdenie iného zamestnania okamÏite a presne podºa
jeho podmienok, i keì by sme boli
radi. Ale urobíme v‰etko pre spokojnosÈ klienta s na‰imi sluÏbami.

Mgr. Katarína Slamená,
riaditeľka odboru informačných
a sprostredkovateľských služieb ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Medzinárodná burza práce Ostrihom
V rámci napæÀania cieºov
Európskej komisie sa od
24. do 29. 9 2007 uskutoãnilo
v celej Európe vy‰e 500 aktivít zameran˘ch na pracovnú
mobilitu pod názvom „Europeran Job Days”. 28. septembra sa uskutoãnilo aj slovensko-maìarské cezhraniãné
partnerstvo Danubius Medzinárodnú burzu práce v priestoroch ‰portovej haly Tibora
Pézsa v maìarskom Ostrihome.

M

edzinárodná burza práce
bola v r. 2007 jednou
z kºúãov˘ch aktivít partnerstva, ktorého cieºom je podpora
predov‰etk˘m cezhraniãnej pracovnej mobility medzi susedn˘mi regiónmi SR a MR, ale aj pracovnej
mobility ako takej v rámci zjednotenej Európy. Na burze práce odznelo
veºa prezentácií, ktoré informovali
o Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienkach v ‰tátoch EÚ a poukázali na
moÏnosti a problémy pracovnej
mobility. Medzinárodn˘ charakter
burzy práce posilnila aj skutoãnosÈ,
Ïe okrem 18 maìarsk˘ch a 2 slovensk˘ch zamestnávateºov ponúkali pracovné príleÏitosti aj zamestnávatelia

z Rakúska, Írska, Veºkej Británie,
Holandska, ·védska, Fínska a z Nórska. Pre záujemcov o pracovné uplatnenie bolo k dispozícii 1430 pracovn˘ch miest od 32 zamestnávateºov zo
70 pracovn˘ch oblastí.
Veºk˘ záujem bol o predná‰ky
EURES poradcov o Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienkach a o voºn˘ch
pracovn˘ch miestach v 11 európskych ‰tátoch, ktor˘ch zástupcovia
sa zúãastnili podujatia. V˘znamn˘mi
boli aj individuálne poradenské sluÏ-

by, v rámci ktor˘ch mohli záujemcovia získaÈ bezprostredné odpovede
na ich otázky. Medzi hostí poskytujúcich praktické informácie k získaniu zamestnania v zahraniãí sa zaradili aj 2 európske in‰titúcie – Europass a EU-vonal.
Burzu práce nav‰tívilo 1 500
klientov. Medzi náv‰tevníkmi boli
uchádzaãi o zamestnanie, obãania,
ktorí chcú zmeniÈ doteraj‰ie pracovné uplatnenie a absolventi, ktorí hºadajú prvé zamestnanie. Najvy‰‰ia

Celoslovenská porada
riaditeľov úradov PSVR
6. celoslovenskej porady riaditeºov úradov PSVR, ktorá sa konala
4. 10. 2007 v Bratislave, sa zúãastnila ako hosÈ programu aj
Viera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. Z kon‰truktívnej diskusie, ktorú podnietila svojím príspevkom, vzi‰lo
viacero úloh z oblasti sluÏieb zamestnanosti a sociálnych vecí s cieºom získaÈ pohºad na skutoãnosti z regionálnej praxe jednotliv˘ch
úradov a zakomponovaÈ relevantné podnety takéhoto videnia do
metodiky, prípadne legislatívy.
PaedDr. Danica Lehocká,
tlačová hovorkyňa ÚPSVR
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náv‰tevnosÈ bola zo skupiny klientov vo veku medzi 21 a 45 rokov.
PribliÏne 200 náv‰tevníkov malo
záujem pracovaÈ v zahraniãí, a to
predov‰etk˘m v Nemecku, vo Veºkej
Británii, v Rakúsku, v Írsku,
a v Holandsku. Väã‰ina náv‰tevníkov disponovala poãítaãov˘mi znalosÈami a základnou úrovÀou jazykov˘ch znalostí. Zamestnávatelia
zúãastnení na burze práce boli spokojní, veì vìaka obrovského záujmu
mohli nadviazaÈ kontakt s mnoh˘mi
záujemcami a uchádzaãmi o zamestnanie. V súãasnosti prebieha uzatváranie nov˘ch pracovn˘ch vzÈahov.
70% náv‰tevníkov na burze práce sa
vyjadrilo, Ïe získalo dostatoãné
informácie a podujatie priamo prispelo k získaniu im vhodného
zamestnania.
Tak ako zamestnávatelia, aj záujemcovia o pracovné uplatnenie
hodnotili burzu práce ako uÏitoãnú
a podkladajú za potrebné organizovaÈ podobné podujatie aj v budúcnosti. EURES-T Danubius ìakuje
v‰etk˘m, ktorí v˘razne podporili
organizovanie tohto podujatia, a to
predov‰etk˘m Stredopodunajskému
regionálnemu úradu práce, maìarskej a slovenskej národnej EURES
sieti a maìarsk˘m a slovensk˘m
sociálnym partnerom.
Edita Bertová,
coordinator EURES-T Danubius
Cezhraničné partnerstvo

Aktívna politika trhu práce
v 1. polroku 2007
V prvom polroku 2007 sa nástroje aktívnej politiky trhu práce
realizovali v súlade so zákonom ã. 5/20004 o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
neskor‰ích predpisov. Väã‰ina príspevkov poskytovaná prostredníctvom nástrojov APTP bola spolufinancovaná Európskym sociálnym fondom.
v‰ak v tomto období sme uÏ museli pristúpiÈ k financovaniu nástrojov
APTP, ktoré boli realizované Národn˘m projektom ã. I, zo zdrojov ‰tátneho rozpoãtu. Tak ako aj v predo‰l˘ch rokoch aj v tomto roku je z hºadiska poãetnosti a finanãnej nároãnosti projektom s prívlastkom „naj“ Národn˘ projekt ã. V. – Aktivácia nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch s nízkou motiváciou odkázan˘ch na dávku sociálnej pomoci, do ktorého v priebehu prv˘ch
6 mesiacov tohto roku bolo zaraden˘ch v priemere 97 120 uchádzaãov
o zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v sledovanom období
podporili vytvorenie 7 199 pracovn˘ch miest a súãasne po absolvovaní aktivít,
ktoré zvy‰ujú zamestnateºnosÈ uchádzaãov o zamestnanie bolo umiestnen˘ch
na trh práce 24 044 osôb.
Medzi ‰pecifiká roku 2007 patrí aj zv˘‰en˘ záujem o Národn˘ projekt XI. –
Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nov˘ch vedomostí
a odborn˘ch zruãností, vìaka ktorému bolo zaraden˘ch do vzdelávania 7 943
zamestnancov. K najviac vyuÏívan˘m nástrojom aktívnej politiky trhu práce
môÏeme zaradiÈ aj príspevok na zaãatie samostatnej zárobkovej ãinnosti,
v rámci ktorého bolo vytvoren˘ch 5 098 pracovn˘ch miest pre uchádzaãov
o zamestnanie. Ostatné nástroje APTP s v˘nimkou absolventskej praxe
(zaznamenali sme v 1. polroku 2007 v˘znamn˘ pokles poãtu zaraden˘ch UoZ)
si zachovali nastolen˘ trend v˘voja, v porovnaní s 1. polrokom 2006 sa hodnoty ukazovateºov vo väã‰ej miere nerozchádzali.

A

Na grafe je znázornený podiel dohododnutej sumy na jednotlivé nástroje
APTP z celkovej dohodnutej sumy na uvedené nástroje
§ 46
§ 47
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 56
§ 57
§ 59
§ 60

1,6 %
9,9 %
22,9 %
7,2 %
2,3 %
41,7 %
5,8 %
3,1 %
0,3 %
5,2 %

Z pohºadu priemern˘ch nákladov na jednotlivé nástroje APTP je najlacnej‰ím príspevkom na 1 zaradeného UoZ príspevok na aktivaãnú ãinnosÈ (6 603 Sk),
ìalej nasleduje príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce (7 654 Sk).
Naopak najvy‰‰ie priemerné príspevky na 1 zaradenú osobu, resp. vytvorené
miesto sú v rámci nástrojov APTP pre zdravotne postihnut˘ch UoZ (od 190 457 Sk
do 216 080 Sk).

Mgr. Branislav Kaniansky,
riaditeľ odboru monitoringu a evaluácie projektov
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V dÀoch 10. – 14. septembra 2007 sa z poverenia Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR delegácia zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vedená jeho generálnym
riaditeºom PaedDr. Jánom Sihelsk˘m (ìal‰ími úãastníkmi boli
Ing. Boris Katu‰ãák, riaditeº odboru medzinárodn˘ch vzÈahov,
PhDr. Eva Czuczorová, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately sekcie sociálnych vecí a rodiny, a PhDr.
·tefan Grajcár, odbor nástrojov APTP – oddelenie odborn˘ch
poradensk˘ch sluÏieb, sekcia sluÏieb zamestnanosti) zúãastnila
na prípravnom stretnutí pre stretnutie ministrov práce a sociálnych vecí krajín ASEM, ktoré sa má uskutoãniÈ v októbri 2008
na Bali, tieÏ v Indonézii.

Prípravné pracovné
stretnutie

ZamestnanosÈ a príprava
pre trh práce

ASEM* je dobrovoºné zdruÏenie krajín
Európskej únie a Ázie zaloÏené v r. 1996,
ktoré sa na rôznych úrovniach zaoberá
rie‰ením problémov spoloãn˘ch pre
tieto ãasti sveta. Jedn˘m z programo-

Prv˘m tematick˘m blokom bola
zamestnanosÈ a príprava pre trh práce.
Tomuto bloku predsedalo Slovinsko
a prezentácie mali zástupcovia Indonézie, Slovinska a Portugalska. Delegáti

Prípravné stretnutie v Indonézii
v˘ch okruhov, ktor˘m sa v tejto iniciatíve venuje pozornosÈ, sú spoloãné
otázky súvisiace so zamestnanosÈou,
vzdelávaním pre trh práce a celoÏivotn˘m vzdelávaním, pracovnou migráciou, ochranou práce a pod. V septembri 2006 sa v Berlíne uskutoãnilo prvé
stretnutie ministrov práce a zamestnanosti krajín zdruÏen˘ch v ASEM, jedn˘m z jeho záverov bola tieÏ dohoda,
Ïe nasledujúce stretnutie na tejto úrovni sa uskutoãní v roku 2008 na Bali
v Indonézii.
Cieºom tohto prípravného stretnutia,
ktoré sa uskutoãnilo v dÀoch 11. – 13.
9. 2007 v Yogyakarte (aj my sme sa aÏ
na mieste nauãili vyslovovaÈ tento trochu krkolomn˘ geografick˘ názov –
dÏogdÏakarta], miestni to obãas skracujú len na strohé dÏogdÏa) na indonézskom ostrove Jáva, bolo pripraviÈ
okruh tém pre budúcoroãné stretnutie
na najvy‰‰ej úrovni. Na prípravnom
stretnutí sa zúãastnili zástupcovia 15
krajín EÚ a delegácie Európskej komisie a 16 krajín Ázie.
Odborn˘ program stretnutia bol
rozdelen˘ do dvoch pracovn˘ch dní
a nasledujúcich troch tematick˘ch celkov:
 zamestnanosÈ a príprava pre trh
práce,
 sociálna ochrana práce,
 migrácia za prácou.
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diskutovali o problematike podrobne,
s dôrazom na v diskusii vyzdvihnuté
boli nasledovné:
 stretnutie potvrdilo dôleÏitosÈ toho,
aby ãlenovia ASEM ìalej diskutovali
o spôsoboch a nástrojoch adresovania
problému prípravy pre trh práce
a zamestnateºnosti v diskusia rozpoznala potrebu pre to, aby národné politiky
v tejto oblasti vyvinuli programy a metódy pre aktiváciu pracovnej sily a lep‰ieho riadenia zruãností a kvalifikácií;
 taktieÏ bolo delegátmi zdôraznené, Ïe
je potrebné ìal‰ie budovanie in‰titucionálnych kapacít tak, aby bolo moÏné sa
prispôsobiÈ technologickému pokroku;
 diskusia sa taktieÏ venovala podpore dialógu a spolupráci v oblasti tréningu, najmä základného a celoÏivotného vzdelávania tak, aby boli lep‰ie
adresované zmeny trhu práce a disparity medzi dopytom a ponukou;
 delegáti sa zhodli na tom, aby
ASEM posilnil pozíciu sociálnych
partnerov pri rie‰ení problémov t˘kajúcich sa zamestnanosti.
V následnej diskusii vystúpili úãastníci z Thajska, Nemecka, Pakistanu,
Európskej komisie, Filipín, Indonézie,
Slovenska, Dánska, âíny a Vietnamu.
P. Robert Drobniã, ktor˘ predsedal
prvému tematickému bloku konferencie, diskusiu zhrnul nasledovne:
 nezamestnanosÈ mlad˘ch ºudí je
problémom takmer vo v‰etk˘ch kraji-

nách sveta, nevynímajúc krajiny zdruÏené/zastúpené v spoloãenstve ASEM,
 kºúãom k rie‰eniu uveden˘ch problémov je lep‰ie, potrebám trhu práce zodpovedajúce odborné vzdelávanie a príprava, zabezpeãenie tejto podmienky v‰ak
závisí na intenzívnom sociálnom dialógu v‰etk˘ch zainteresovan˘ch in‰titúcií.

Sociálna ochrana
Druhému tematickému bloku – sociálnej ochrane – predsedal zástupca
Európskej komisie. Zástupcovia âíny,
Dánska a Nemecka prezentovali národné prístupy ich krajín k téme sociálnej
ochrany a spoloãenskej zodpovednosti
podnikov. Nadväzujúc na prezentácie,
delegáti diskutovali v ‰ir‰om rozsahu
o dôstojnej práci, ‰tandardoch a definíciách MOP, posilÀovaní regionálnej
a technickej spolupráce pri implementovaní nástrojov zabezpeãujúcich
dôstojnú prácu a o bezpeãnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku.
Z diskusie vyplynuli nasledovné
spoloãné oblasti záujmu:
 delegáti zdôraznili dôleÏitosÈ dialógu, v˘meny názorov a informácií
medzi európskymi a ázijsk˘mi krajinami pri propagovaní spoloãenskej zodpovednosti podnikov tak na národnej,
ako aj medzinárodnej úrovni;
 väã‰ina delegátov zdôraznila potrebu
roz‰írenia sociálnej ochrany a poskytnutia adekvátnej ochrany najmä pre pra-
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 aktivít vedúcich k eliminácii neformálnej ekonomiky, ktorej dôsledkom je
"vypadnutie" zo systému sociálneho
zabezpeãenia,
 vzdelávania zamestnancov v oblasti
pracovného práva napríklad prostredníctvom vzdelávacích programov pre
zamestnancov.

Pracovná
migrácia

covníkov pracujúcich v neformálnych
sektoroch a in˘ch typov zraniteºn˘ch
skupín pracovníkov;
 delegáti taktieÏ diskutovali o tom,
Ïe sociálna reforma je nástrojom pre
rast a zamestnanosÈ a na to, aby sa formoval sociálny rozmer globalizácie,
zatiaº ão vlády jednotliv˘ch ‰tátov
hrajú kºúãovú úlohu pri implementácii
systému sociálnej ochrany.
V rámci diskusie boli predstavené
súãasné systémy sociálnej ochrany
vybran˘ch krajín prostredníctvom príspevkov, ktoré sa zamerali najmä na:
 v˘zvy v oblasti sociálnej dimenzie
globalizácie a prezentovali príklady jej
odozvy smerom k Medzinárodnej organizácii práce, danej krajine a k EÚ,
 spoloãenskú zodpovednosÈ podnikov, ktorá je nástrojom pre posilnenie
sociálnej ochrany, ºudsk˘ch práv
a ‰tandardov práce,
 v˘znamnosÈ posilnenia sociálnej
ochrany na národnej a medzinárodnej
úrovni,
 globalizáciu a spoloãné záväzky,
 agendu tzv. slu‰nej práce, ktorá pokr˘va oblasti produktívnej a slobodne
vybranej práce, pracovného práva, sociálnej ochrany a sociálneho dialógu,
 bezpeãnosÈ a ochrana zdravia pri
práci – v˘znamnosÈ kooperácie vlády,
sociálnych partnerov, zamestnancov,
spoloãností a EÚ,
 príklad dobrej praxe: dánsky model
"flexicurity".
Úãastníci sa zhodli na potrebnosti
podpory:
 úãinnej implementácie ‰tandardov
práce,

10/2007

Tematickému celku predsedal Pakistan. Prezentácie mali Filipíny, Pakistan
a Európska komisia. Delegáti diskutovali o rôznych záleÏitostiach t˘kajúcich sa pracovnej migrácie, ako sú
zamestnanosÈ, demografické zmeny
a vnútroregionálna migrácia.
V diskusii boli zdôraznené tieto
aspekty:
 potreba pre podrobn˘ prístup k pracovnej migrácii smerujúci k maximalizácii príleÏitostí a minimalizácii rizík,
 dôleÏitosÈ tvorby mechanizmov,
ktoré budú chrániÈ migrantov,
 reagovaÈ na problém „brain drain“
prostredníctvom podpory krátkodob˘ch pracovn˘ch pobytov vysoko kvalifikovan˘ch pracovn˘ch síl,
 zv˘‰enie efektivity riadenia potrieb
trhu práce.
Delegáti prípravného stretnutia sa
dohodli na tom, Ïe téma stretnutia
ministrov práce na Bali bude: „Viac
a lep‰ie pracovné príleÏitosti – posilÀovanie partnerstiev na vyuÏívanie
v˘hody, ktorú ponúka globálny trh
práce smerom k zabezpeãeniu dôstojného zamestnania.“

Projekty spolupráce
v oblasti trhu práce
krajín ASEM
Na stretnutí vzniklo mnoÏstvo námetov na spoloãné projekty krajín ASEM.
Medzi in˘mi to boli aj nasledovné:
 sociálna bezpeãnosÈ pre pracovníkov
v neformálnych sektoroch,
 integrácia migrantov na trh práce,
 spolupráca pri budovaní kapacít
v oblasti vzdelávania pre trh práce,
 spolupráca v oblasti bezpeãnosti
a ochrany zdravia na pracoviskách,
 spolupráca na poli podnikovej sociálnej zodpovednosti pre dobro pracovn˘ch síl ASEM.

Po dvoch dÀoch diskusií sa delegáti
stretnutia zhodli na tom, Ïe 2. stretnutie
ministrov práce, ktoré sa uskutoãní na Bali,
by malo vydaÈ siln˘ signál pre ìal‰ie posilnenie dialógu a spolupráce krajín ASEM
v oblasti práce a zamestnanosti. Indonézia
ako hostiteºská krajina pripraví a rozdistribuuje návrh spoloãnej Ministerskej deklarácie krajín ASEM pred samotn˘m stretnutím na Bali. Delegáti privítali návrh EK na
usporiadanie prvého stretnutia fóra sociálnych partnerov krajín ASEM vo
februári/marci 2008. Stretnutie podãiarklo
dôleÏitosÈ zahrnutia v‰etk˘ch relevantn˘ch
hráãov do procesu dialógu na úrovni krajín
ASEM v oblasti práce a zamestnanosti.
Delegáti taktieÏ zaznamenali Ïelanie sociálnych partnerov na to, aby boli zahrnutí –
vhodn˘m spôsobom, do rámca nadchádzajúcich udalostí a aktivít ASEM.

Bilaterálne stretnutie
s indonézskou stranou
V druh˘ deÀ konferencie sme absolvovali
taktieÏ bilaterálne stretnutie s indonézskym partnerom – p. Sutantom Suwarnom, riaditeºom Centra pre správu
a medzinárodnú spoluprácu na Ministerstve pre ºudské zdroje a migráciu, ktorému bol predstaven˘ návrh na uzatvorenie
bilaterálnej zmluvy o sociálnom zabezpeãení. Bol mu odovzdan˘ návrh textu
podobnej zmluvy, ktor˘ Slovensko uzatvára s Kóreou. Po vysvetlení podstaty
iniciatívy zareagovala indonézska strana
na návrh pozitívne s t˘m, Ïe cel˘ návrh
ale e‰te musia prediskutovaÈ na rezortnej
úrovni a vyjadria sa k nemu po konzultáciách. Z indonézskej strany odznel taktieÏ návrh na prediskutovanie moÏnosti
uzatvorenia bilaterálnej dohody, ktorá by
sa t˘kala migrácie. Indonézska strana taktieÏ prejavila záujem o náv‰tevu Slovenska, kde by chcela ‰tudovaÈ ná‰ sociálny
systém. Slovenská strana na túto poÏiadavku zareagovala pozitívne. Stretnutie
sa nieslo vo veºmi priateºskej atmosfére
a skonãilo sa vzájomn˘m Ïelaním o ìal‰om prehlbovaní bilaterálnych vzÈahoch
medzi Indonéziou a Slovenskom
a o spôsoboch, ak˘m moÏno dosiahnuÈ
v krajinách ASEM plnú zamestnanosÈ.
PhDr. Štefan Grajcár,
Odbor nástrojov APTP - oddelenie
odborných poradenských služieb

ASEM je skratka z angl. Asia-Europe Meeting, jeho členom je od októbra 2004 aj Slovenská
republika spolu s ďalšími novými členskými krajinami EÚ. Podrobnejšie informácie o tejto iniciatíve možno získať na internetovej stránke ASEM - http://www.aseminfoboard.org/.
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Problematika starostlivosti o obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím je upravená v zákone ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskor‰ích predpisov, ktor˘ v ãasti t˘kajúcej sa
kompenzácie sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia formou peÀaÏn˘ch príspevkov nadobudol úãinnosÈ dÀom
1. 7. 1999.
ompenzácia je urãená na prekonanie alebo na zmiernenie
sociálnych dôsledkov ÈaÏkého
zdravotného postihnutia. Za sociálny
dôsledok ÈaÏkého zdravotného postihnutia sa povaÏuje znev˘hodnenie,
ktoré má obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím v porovnaní so zdrav˘m
obãanom rovnakého veku, pohlavia
a za rovnak˘ch podmienok, Ïijúcich
v rovnak˘ch alebo porovnateºn˘ch
podmienkach.

K

obvode, v ktorom má Ïiadateº trval˘
pobyt.
Podkladom pre rozhodovanie
o peÀaÏn˘ch príspevkoch na kompenzáciu a peÀaÏnom príspevku za opatrovanie je posudok o miere funkãnej
poruchy, o tom, ãi ide o obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím a o sociálnych dôsledkoch ÈaÏkého zdravotného postihnutia, ktor˘ na základe
posúdenia vydá oddelenie posudkov˘ch ãinností príslu‰ného úradu práce,

Peňažné príspevky
na kompenzáciu
Formy kompenzácie v zmysle zákona o sociálnej pomoci sú sociálne sluÏby, peÀaÏné príspevky a peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie.
PeÀaÏné príspevky na kompenzáciu
sa poskytujú na: osobnú asistenciu,
zaobstaranie pomôcky, opravu pomôcky, kúpu osobného motorového vozidla, prepravu, úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáÏe, na kompenzáciu
zv˘‰en˘ch v˘davkov a peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie.
Konanie o poskytovaní sociálnej
pomoci sa zaãína na základe písomnej
Ïiadosti obãana alebo na podnet orgánu, ktor˘ je príslu‰n˘ rozhodovaÈ
o sociálnych sluÏbách a o peÀaÏn˘ch
príspevkoch na kompenzáciu. Konanie
o poskytnutie peÀaÏného príspevku za
opatrovanie sa zaãína na základe
písomnej Ïiadosti fyzickej osoby (teda
osoby, ktorá bude opatrovaÈ obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím).
ÎiadosÈ musí obsahovaÈ formu sociálnej pomoci, ktorú obãan poÏaduje.
K Ïiadosti je obãan povinn˘ doloÏiÈ
potvrdenie o príjme za predchádzajúci
kalendárny rok, o majetkov˘ch pomeroch, odporúãanie o‰etrujúceho lekára
a iné doklady, ktoré sú podkladom na
rozhodnutie. Príslu‰n˘m na rozhodnutie o Ïiadosti obãana je úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v územnom
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sociálnych vecí a rodiny. SúãasÈou
posudku je aj návrh formy kompenzácie.
Poskytovanie peÀaÏného príspevku
na osobnú asistenciu je upravené v § 58
zákona o sociálnej pomoci. PeÀaÏn˘
príspevok na osobnú asistenciu moÏno
poskytnúÈ obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ je podºa posudku odkázan˘ na osobnú asistenciu,
najskôr od 6. roku veku dieÈaÈa do 65.
roku veku obãana. Roãn˘ rozsah osobnej asistencie sa urãuje v hodinách,
sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je vo v˘‰ke 55 Sk.
PeÀaÏn˘ príspevok na zaobstaranie
pomôcky podºa § 59 zákona o sociálnej
pomoci moÏno poskytnúÈ obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
ktor˘ je podºa posudku odkázan˘ na
pomôcku za podmienok, Ïe táto pomôcka sa neposkytuje ani nepoÏiãiava
na základe verejného zdravotného
poistenia s v˘nimkou druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka. Za druh˘ mechanick˘
vozík sa povaÏuje aj druh˘ jednoduch˘
koãík alebo druh˘ ‰peciálne upraven˘
koãík. PeÀaÏn˘ príspevok je moÏné
poskytnúÈ na kúpu pomôcky, zácvik
pomôcky a úpravu pomôcky. Za
pomôcku sa povaÏuje aj pes so ‰peciálnym v˘cvikom. Ak pomôcku môÏu

pouÏívaÈ aj obãania bez zdravotného
postihnutia (napr. ãlenovia rodiny),
v˘‰ka peÀaÏného príspevku na zaobstaranie takejto pomôcky sa zohºadní
najviac v sume, ktorú ustanovuje v‰eobecne záväzn˘ právny predpis (vyhlá‰ka MPSVR SR ã. 461/2000 Z. z., ktorou
sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona
o sociálnej pomoci). PeÀaÏn˘ príspevok na zaobstaranie pomôcky moÏno
poskytnúÈ najviac vo v˘‰ke 260 000 Sk
a urãí sa percentuálnou sadzbou
v závislosti od ceny pomôcky a príjmu
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. V˘‰ka peÀaÏného príspevku na
zaobstaranie pomôcky urãeného na
kúpu druhého mechanického vozíka je
najviac 16 000 Sk a druhého elektrického vozíka je najviac 110 000 Sk.
Poskytovanie peÀaÏného príspevku
na opravu pomôcky je upravené v § 60
zákona o sociálnej pomoci. PeÀaÏn˘
príspevok moÏno poskytnúÈ obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
ktor˘ je podºa posudku odkázan˘ na
pomôcku a táto pomôcka vyÏaduje
opravu alebo pes so ‰peciálnym v˘cvikom vyÏaduje chirurgick˘ zákrok
v rámci veterinárnej starostlivosti
s v˘nimkou pomôcky, ktorá sa poskytuje alebo poÏiãiava na základe zdravotného poistenia. PeÀaÏn˘ príspevok
na opravu pomôcky moÏno poskytnúÈ,
ak cena opravy alebo cena opravy
s cenou doteraj‰ích opráv nepresiahne
spravidla 50 % ceny novej pomôcky.
V˘‰ka peÀaÏného príspevku na opravu
pomôcky sa urãí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy
pomôcky a príjmu obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím.
PeÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobného motorového vozidla podºa § 61 moÏno poskytnúÈ obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ je podºa
posudku odkázan˘ na individuálnu
prepravu osobn˘m motorov˘m vozidlom a nemá viac ako 65 rokov. PeÀaÏn˘
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla moÏno poskytnúÈ obãanovi
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ak
bude osobné motorové vozidlo vyuÏívaÈ najmenej dvakrát do t˘ÏdÀa na
úãely prepravy do zamestnania, do
‰kolského zariadenia alebo do zariadenia sociálnych sluÏieb. V˘‰ka peÀaÏného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je najviac 200 000 Sk,
peÀaÏného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou
prevodovkou najviac 250 000 Sk. V˘‰ka
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peÀaÏného príspevku sa urãí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny
osobného motorového vozidla a príjmu
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, priãom cena osobného motorového
vozidla sa zohºadÀuje najviac v sume
400 000 Sk.
Podºa § 62 zákona o sociálnej pomoci obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, ktor˘ je podºa posudku
odkázan˘ na individuálnu prepravu
osobn˘m motorov˘m vozidlom moÏno
poskytnúÈ peÀaÏn˘ príspevok na prepravu. NemoÏno ho poskytnúÈ obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
ktorému sa poskytuje peÀaÏn˘ príspevok na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov súvisiacich so zabezpeãením prevádzky osobného motorového vozidla
alebo obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, ktor˘ je vlastníkom alebo
drÏiteºom osobného motorového vozidla. Poskytuje sa na základe preukázan˘ch v˘davkov na prepravu zabezpeãovanú právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na
vykonávanie prepravy. V˘‰ka peÀaÏného príspevku sa urãí percentuálnou
sadzbou v závislosti od preukázan˘ch
v˘davkov na prepravu a od príjmu
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. PeÀaÏn˘ príspevok na prepravu sa
poskytuje najviac vo v˘‰ke 2 750 Sk
mesaãne.
V ustanovení § 63 zákona o sociálnej pomoci je upravené poskytovanie
peÀaÏného príspevku na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáÏe. Obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
ktor˘ je podºa posudku odkázan˘ na
úpravu bytu, rodinného domu alebo
garáÏe, moÏno poskytnúÈ tento peÀaÏn˘ príspevok s cieºom dosiahnuÈ ich
bezbariérovosÈ. Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáÏe sa povaÏujú
také zmeny, ktor˘mi sa upravuje existujúce zariadenie v byte, v rodinnom
dome alebo v garáÏi. Za úpravu nemoÏno povaÏovaÈ vybudovanie nového
objektu alebo zariadenia (kúpeºÀa, WC,
plyn, kanalizácia, vodovod). PeÀaÏn˘
príspevok nie je moÏné poskytnúÈ na
úpravy vykonané pred dÀom posúdenia. V˘‰ka peÀaÏného príspevku sa
urãí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu,
rodinného domu alebo garáÏe a príjmu
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. Úhrn poskytnut˘ch peÀaÏn˘ch
príspevkov na úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáÏe v období siedmich
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rokov nesmie presiahnuÈ 250 000 Sk
(peÀaÏn˘ príspevok na úpravu bytu,
rodinného domu moÏno poskytnúÈ najviac vo v˘‰ke 200 000 Sk a peÀaÏn˘
príspevok na úpravu garáÏe najviac vo
v˘‰ke 50 000 Sk).
Podºa § 64 zákona o sociálnej pomoci obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, ktor˘ je podºa posudku
odkázan˘ na kompenzáciu zv˘‰en˘ch
v˘davkov, moÏno poskytnúÈ peÀaÏn˘
príspevok na kompenzáciu zv˘‰en˘ch
v˘davkov:
 na diétne stravovanie – vo v˘‰ke
1 000 Sk mesaãne pre choroby a poruchy uvedené v prvej skupine, vo v˘‰ke
500 Sk mesaãne pre choroby a poruchy
uvedené v druhej skupine a vo v˘‰ke
300 Sk mesaãne pre choroby a poruchy
uvedené v tretej skupine prílohy ã. 13
zákona o sociálnej pomoci;
 súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním ‰atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia – vo v˘‰ke 500 Sk
mesaãne;
 súvisiacich so zabezpeãením prevádzky osobného motorového vozidla
– vo v˘‰ke 900 Sk mesaãne;
 súvisiacich so starostlivosÈou o psa
so ‰peciálnym v˘cvikom – vo v˘‰ke
1 200 Sk mesaãne.
PeÀaÏn˘ príspevok na zv˘‰ené
v˘davky sa neposkytuje, ak príjem
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím presiahol dvojnásobok sumy Ïivotného minima pre plnoletú fyzickú
osobu ustanoveného osobitn˘m predpisom.
Poskytovanie peÀaÏného príspevku
za opatrovanie je upravené v § 64a
zákona o sociálnej pomoci. PeÀaÏn˘
príspevok za opatrovanie moÏno
poskytnúÈ fyzickej osobe, ktorá opatruje obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím star‰ieho ako ‰esÈ rokov, ktor˘
je podºa posudku odkázan˘ na celodenné, osobné a riadne opatrovanie.
Za fyzickú osobu na úãely poskytovania peÀaÏného príspevku sa povaÏuje
manÏel, manÏelka, rodiã alebo obãan,
ktor˘ prevzal dieÈa do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov,
alebo fyzická osoba, ktorú súd urãil za
opatrovníka obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, dieÈa, star˘ rodiã,
vnuk, vnuãka, súrodenec, nevesta, zaÈ,
svokor, svokra. PeÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie sa poskytuje vo v˘‰ke 6
000 Sk mesaãne pri opatrovaní jedného
obãana a vo v˘‰ke 8 000 Sk mesaãne
pri opatrovaní dvoch alebo viacer˘ch

obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím. PeÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie sa zvy‰uje o 1 500 Sk
mesaãne, ak je obãanom s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím nezaopatrené
dieÈa a fyzická osoba, ktorá opatruje
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, nemá v ãase opatrovania príjem
podºa osobitného predpisu a nepoberá
dávky dôchodkového poistenia alebo
dávky v˘sluhového zabezpeãenia.
V ustanovení § 64a je tieÏ uvedené,
v ktor˘ch prípadoch sa peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie neposkytuje
v plnej v˘‰ke:
 ak obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím odkázan˘ na opatrovanie
nav‰tevuje zariadenie sociálnych sluÏieb, základnú ‰kolu, strednú ‰kolu,
alebo pred‰kolské zariadenie viac ako
20 hodín t˘Ïdenne, peÀaÏn˘ príspevok sa poskytuje vo v˘‰ke 5 300 Sk
mesaãne,
 ak fyzická osoba, ktorá opatruje
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky v˘sluhového
zabezpeãenia (okrem sirotského a ãiastoãne invalidného dôchodku podºa
predpisov úãinn˘ch pred 1. 1. 2004)
peÀaÏn˘ príspevok sa kráti o 50 %
dávky dôchodkového poistenia,
 ak je príjem obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím vy‰‰í ako 1,2násobok sumy Ïivotného minima pre
plnoletú fyzickú osobu podºa osobitného predpisu, peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie sa kráti o sumu prevy‰ujúcu tento príjem (krátenie v ods. 2 a 3
sa nepouÏije súãasne),
 ak je obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím odkázan˘ na opatrovanie
poberateºom zv˘‰enia dôchodku pre
bezvládnosÈ, peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie sa zníÏi o sumu zv˘‰enia
dôchodku pre bezvládnosÈ.
Cieºom poskytovania peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzáciu pre obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
a peÀaÏného príspevku za opatrovanie
je zmierniÈ dopad nárastu v˘davkov,
ktoré im vznikajú v dôsledku ÈaÏkého
zdravotného postihnutia v kaÏdodennom Ïivote a ich integrácia do spoloãnosti.

Bc. Marta Matúšová,
Sylvia Brettschneiderová,
odbor peňažných príspevkov
na kompenzáciu ÚPSVR

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

11

SPZ_10_07

19.10.2007

2:06

Stránka 12

ÚPSVR

Záujemca o zamestnanie
a ÚPSVR Pezinok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku (ìalej len ÚPSVR
v Pezinku), odbor sluÏieb zamestnanosti, spolupracuje s obãanmi, klientmi – potenciálnymi záujemcami o zamestnanie od úãinnosti zákona ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti v znení
neskor‰ích predpisov. Komunikácia medzi ÚPSVR v Pezinku
a záujemcom o zamestnanie sa realizuje najmä formou e-mailov,
ale aj po‰tou a telefonicky podºa poÏiadaviek záujemcov o zamestnanie. Prvotná spolupráca prebiehala aj prebieha v súãasnosti najmä v dvoch rovinách. Prvá sú informácie, poradenstvo
a odborné poradenské sluÏby.

DôleÏité informácie
V rámci tohto balíka dostavajú
informácie najmä potenciálni
klienti – záujemcovia o zamestnanie obãania zamestnaní, ktor˘m
hrozí strata zamestnania, obãania,
ktorí chcú zmeniÈ zamestnanie,
obãania mimo systému trhu práce
a evidencie na ÚPSVR v Pezinku
a samostatná skupina – rodiãia,
mamiãky na materskej/rodiãovskej
dovolenke. V‰etci dostávajú informácie o ãinnosti sluÏieb zamestnanosti, moÏnostiach a v˘hodách evidencie ako záujemca o zamestnanie, ako aj o príspevkoch, ktoré
môÏu získaÈ z odboru sociálnych
vecí a rodiny a odboru sluÏieb
zamestnanosti. Záujemcovia o zamestnanie môÏu bezplatne vyuÏívaÈ sluÏby informaãno-poradenského strediska, kde majú bezplatn˘
prístup na internet, sluÏby siete
EURES, ak majú záujem pracovaÈ
v zahraniãí a samozrejmosÈou sú
informácie o voºn˘ch pracovn˘ch
miestach veden˘ch v databáze
ÚPSVR v Pezinku a v˘berov˘ch
konaniach realizovan˘ch na úrade.

Odborné
poradenské sluÏby
Odborné poradenské sluÏby môÏu
bezplatne vyuÏívaÈ klienti – záujemcovia o zamestnanie najmä pri
zmene zamestnania, kde sa im
bude venovaÈ kvalifikovan˘ odborn˘ poradca a pomôÏe im pri rozhodovaní, v akej oblasti sa môÏu
uplatniÈ na trhu práce. SamozrejmosÈou je spolupráca na vypracovaní ich Ïivotopisu, Ïiadosti o pri12
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jatie do zamestnania, motivaãného
listu a ìal‰ích náleÏitostí, ktoré
sú dôleÏité pri komunikácii so
zamestnávateºom a získaní vhodného zamestnania. Odborné poradenské sluÏby sú tieÏ bránou pre
záujemcu o zamestnanie o získanie
druhého balíka sluÏieb a t˘m je
vzdelávanie a príprava pre trh
práce.
ÚPSVR v Pezinku od roku 2006
aÏ do súãasnosti v rámci Národného projektu IIIa zapojil do vzdelávania a prípravy pre trh práce 25
záujemcov o zamestnanie. Vieme,
Ïe toto ãíslo nie je veºké, ale vzhºadom na situáciu, Ïe 98 % záujemcov o zamestnanie bolo v pracovnom pomere, je urãite zaujímavé.
Na‰ou snahou je prispôsobiÈ aj realizáciu vzdelávacej aktivity poÏiadavkám záujemcom o zamestnanie.

Nov˘ projekt
V súãasnosti ÚPSVR v Pezinku
predloÏil Ústrediu práce sociálnych
vecí a rodiny na schválenie projekt
v rámci § 54 zákona ã. 5/2004
o sluÏbách zamestnanosti v znení
neskor‰ích predpisov pod názvom
„Som záujemca o zamestnanie
a chcem si zlep‰iÈ svoje postavenie
vo svete práce“, ktor˘ sa nachádza
v schvaºovacom procese. Tento projekt by mal byÈ realizovan˘ mimo
národn˘ch projektov a v inom
ãasovom horizonte ako aktivity pre
uchádzaãov o zamestnanie.
Projekt je inovatívny a napomôÏe k tomu, aby Ïena/muÏ poãas
alebo po skonãení materskej/rodiãovskej dovolenky boli pripravení

na vstup na trh práce a dokázali sa
predaÈ zamestnávateºovi na základe svojich vedomostí, a nielen
preto, aby pracovali.
Monitorovaním pozície Ïien na
trhu práce z hºadiska ponuky a dopytu pracovn˘ch miest sa zistilo,
Ïe dlhodob˘ pobyt mimo pracoviska je hlavn˘m faktorom stagnácie
kariérneho rastu a vertikálneho
postavenia Ïien na trhu práce.

Rodiãia ako ZoZ
V rámci prípravy projektu sme
spravili prieskum medzi záujemcami o zamestnanie – rodiãmi,
mamiãkami na materskej/rodiãovskej dovolenke a na základe ich
záujmu sme pre nich pripravili
balík vzdelávania v oblastiach, ako
je právne minimum, motivaãnopsychologick˘ kurz, poãítaãe, cudzie jazyky, úãtovníctvo, a z oblasti sluÏieb kozmetika, manikúra,
pedikúra, aranÏérstvo a ìal‰ie.
Záujemca o zamestnanie – rodiãia, mamiãky, na materskej/rodiãovskej dovolenke budú maÈ moÏnosÈ poãas vzdelávania vyuÏiÈ bezplatné sluÏby materského centra,
kde sa im o ich dieÈa postarajú
kvalifikovaní pracovníci a t˘m
bude zabezpeãené ich bezproblémové vzdelávanie. Vzdelávanie by
malo prebiehaÈ v dlh‰om ãasovom
horizonte, z dôvodu starostlivosti
o dieÈa nemôÏe prebiehaÈ intenzívne kaÏd˘ deÀ, ako pri vzdelávaní
uchádzaãov o zamestnanie.
Veríme, Ïe tento projekt bude
schválen˘ a ÚPSVR v Pezinku ho
bude môcÈ zrealizovaÈ a t˘m napomôcÈ r˘chlej‰ej adaptácii rodiãov,
mamiãiek na materskej/rodiãovskej
dovolenke na trh práce. Zaãína byÈ
totiÏ praxou, Ïe Ïena – matka sa
neprizná k tomu, Ïe je matkou, aby
nebola pri prijímaní do zamestnania diskriminovaná.“
Mgr. Ladislav Švrček,
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti
ÚPSVR Pezinok
10/2007
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Slovensko sa v posledn˘ch rokoch ãoraz ãastej‰ie stretáva s problematikou migrácie cudzincov, ktorí k nám prichádzajú za prácou alebo lep‰ími Ïivotn˘mi podmienkami. Odstupom ãasu sa
medzi uteãencami ãoraz viac zaãali objavovaÈ deti, ktoré nedov⁄‰ili vek 18 rokov, bez rodiãov a nie je o nich postarané ani osobou, ktorá je za ich v˘chovu podºa práva alebo zvyku zodpovedná. Tieto deti slovenská legislatíva definuje ako „maloletí bez
sprievodu“.
ôvody pre útek malolet˘ch
detí z krajiny pôvodu a ich
ilegálne putovanie sú rôzne.
MôÏe to byÈ strach z prenasledovania alebo nedostatku bezpeãia,
poru‰ovanie ºudsk˘ch práv, vojnové
konflikty alebo nepokoje v ich vlasti, ako aj ekonomické dôvody. TaktieÏ to môÏu byÈ obete pohlavného
zneuÏívania alebo iného vykorisÈovania, alebo unikajúce z dôvodu

D

sprievodu majú maÈ také isté práva
ako kaÏdé iné dieÈa, ktoré je obãanom Slovenskej republiky.
Slovenská republika je zmluvnou
stranou viacer˘ch dohovorov
v oblasti medzinárodnoprávnej
ochrany detí, podºa ktor˘ch je zaruãené právo kaÏdému dieÈaÈu
nachádzajúcemu sa na území Slovenskej republiky na ochranu práv
a právom chránen˘ch záujmov, ako

Maloletí bez sprievodu
citeºnej straty ãi nedostatku lásky
a starostlivosti. âast˘m dôvodom je
aj nelegálne obchodovanie s ºuìmi,
ktoré pozostáva zo v‰etk˘ch aktivít
spojen˘ch so získavaním alebo prepravou osôb v rámci hraníc alebo
cez hranice, ktorého súãasÈou sú
podvody, pouÏitie sily ako donucovacieho prostriedku alebo podvod,
ktor˘m sa osoby dostanú do pozície
zneuÏívan˘ch alebo vykorisÈovan˘ch, napr. ako obete nútenej prostitúcie, otrock˘ch praktík, násilia
alebo krutosti.
Nakoºko sa jedná o deti, ktoré sa
na území Slovenskej republiky ocitli bez akejkoºvek starostlivosti a ich
Ïivot, zdravie alebo ich psychick˘,
fyzick˘ a sociálny v˘vin je váÏne
ohrozen˘ alebo naru‰en˘, orgán
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately, v ktorého územnom obvode bol malolet˘ bez sprievodu
nájden˘, je povinn˘ bezodkladne
prijaÈ také opatrenia na ochranu
jeho práv a právom chránen˘ch
záujmov, ktoré sledujú najlep‰í záujem dieÈaÈa a vytvoria podmienky
pre jeho prípadnú integráciu
v novom kultúrno-spoloãenskom
prostredí. Orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately je
povinn˘ zabezpeãiÈ maloletému bez
sprievodu poskytnutie nielen fyzického bezpeãia, ale maloletí bez
10/2007

aj na poskytnutie potrebnej pomoci
pri vyhºadávaní jeho rodiãov alebo
príbuzn˘ch, prípadne zabezpeãenia
zlúãenia s jeho vlastnou rodinou,
alebo pomoc pri vstupe do azylovej
procedúry.
Oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, ako orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona ã. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a v zmysle
zákona ã. 36/2005 Z. z. o rodine
vykonávajú opatrenia pre v‰etk˘ch
malolet˘ch cudzincov, ktorí nedov⁄‰ili vek 18 rokov a ktorí boli
nájdení na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu, príbuzn˘ch alebo osoby, ktorá je podºa
práva alebo zvyku za dieÈa zodpovedná.
Pre zabezpeãenie v˘chovy a starostlivosti malolet˘ch bez sprievodu je zriadené ‰pecializované zariadenie – Detsk˘ domov pre malolet˘ch bez sprievodu Horné Orechové. Zariadenie poskytuje malolet˘m
bez sprievodu takú starostlivosÈ,
aká je poskytovaná v detskom
domove pre deti, ktoré sú obãanmi
Slovenskej republiky, v súlade so
zásadami rovnakého zaobchádzania, s prihliadnutím na ich vek,

rozumovú vyspelosÈ, kultúrne
a náboÏenské odli‰nosti.
Úlohy spojené so zabezpeãením
sociálnoprávnej ochrany malolet˘ch bez sprievodu vo vzÈahu
k Diplomatickej misii Slovenskej
republiky v zahraniãí alebo Ministerstva zahraniãn˘ch vecí Slovenskej republiky plní Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, priãom
koordinuje poskytovanie pomoci
malolet˘m bez sprievodu a realizuje opatrenia prijaté v záujme ochrany alebo bezpeãného návratu maloletého.
Rozsiahle legislatívne zmeny
v zákone o rodine, ako i nov˘
zákon o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a ich
uplatÀovanie v aplikaãnej praxi
v˘razne ovplyvnili postup úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny aj
v oblasti poskytovania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pre malolet˘ch bez sprievodu. V intenciách t˘chto zákonov
boli upravené usmernenia a interné
normy Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny bola v súvislosti s ìal‰ími
legislatívnymi zmenami vypl˘vajúcimi z novely zákona ã. 480/2002
Z. z. o azyle a novely zákona ã.
48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov
v znení neskor‰ích predpisov
s úãinnosÈou od 1. 7. 2007 spracovaná Interná norma „Vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately pre malolet˘ch bez sprievodu“. Jej predmetom
je metodicky usmerniÈ postup jednotliv˘ch úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny a tak zabezpeãiÈ
poskytovanie efektívnej ochrany
a pomoci kaÏdému maloletému bez
sprievodu. Interná norma zároveÀ
reaguje na doteraj‰ie poznatky
a problémy z aplikaãnej praxe opatrení sociálnoprávnej ochrany malolet˘ch bez sprievodu, napríklad
v otázkach zabezpeãenia základn˘ch potrieb malolet˘ch bez sprievodu a ich integrácie v podmienkach na‰ej spoloãnosti

Mgr. Lýdia Mlynková,
odbor sociálnoprávnej ochrany detí,
sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Inšpiratívne maltské skúsenosti
Na pozvanie predsedu Národného v˘boru pre zavedenie eura
(NECC) Josepha FX Zahru nav‰tívila v dÀoch 18. – 22. septembra
2007 Maltu delegácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vedená ‰tátnym tajomníkom Petrom Sikom.
akoºko Malta je k prijatiu jednotnej európskej meny ãasovo
bliÏ‰ie ako Slovensko a prípravy na jej zavedenie v roku 2008
fini‰ujú, cieºom pracovnej cesty bolo
predov‰etk˘m získavanie skúseností
a zoznámenie sa s prístupom tamoj‰ích úradov k najzraniteºnej‰ím skupinám obyvateºov (aktivity pre star‰ích
ºudí, osoby so zdravotn˘m postihnutím, deti, Ïeny v domácnostiach,
migranti). Poãas náv‰tevy Malty sa slovenská delegácia stretla s ministerkou
pre rodinu a sociálnu solidaritu Dolores Cristinovou, so ‰tátnou tajomníãkou ministerstva zdravotníctva, star‰ích ºudí a komunitnej starostlivosti
Helen D'Amatovou a so ‰tátnym tajom-

N

níkom ministerstva financií Toniom
Fenechom. V rámci mapovania konkrétnych aktivít Národného v˘boru
pre zavedenie eura mali ãlenovia slovenskej delegácie moÏnosÈ zúãastniÈ sa
napríklad na jednom z praktick˘ch
kurzov pre dobrovoºníkov, ktorí pracujú s jednotliv˘mi skupinami sociálne znev˘hodnen˘ch obãanov.
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí

a rodiny SR chystá v tejto súvislosti aktivity zamerané na rizikové
skupiny obyvateºstva. Ako hodnotí
a porovnáva na‰u situáciu po získan˘ch skúsenostiach s prípravami zavedenia eura na Malte ‰tátny
tajomník Peter Sika?

Vstup na‰ej krajiny do euorozóny
je naplánovan˘ na 1. januára 2009.
Vtedy dôjde k v˘mene slovenskej
koruny za euro v bezhotovostnom
a hotovostnom obehu naraz a bez
prechodného obdobia, metódou takzvaného veºkého tresku, podobne ako
v in˘ch nov˘ch ãlensk˘ch krajinách.
Euro sa stane jedin˘m zákonn˘m platidlom na území Slovenska.
Situácia na Slovensku je predsa
len iná ako na Malte, nakoºko u nás
je viac rizikov˘ch skupín obyvateºstva, na ktoré sa bude musieÈ s väã‰ou
pozornosÈou orientovaÈ informaãná
kampaÀ, aby sa im ão najviac zjednodu‰il prechod na zavedenie eura.
Malta je oproti Slovensku oveºa
men‰ia krajina, s rozlohou 316
‰tvorcov˘ch kilometrov, kde Ïije
pribliÏne 400-tisíc obyvateºov
a práca s t˘mito skupinami je t˘m
pádom efektívnej‰ia.

V Lisabone sa 17. septembra
2007 konalo prvé Európske
fórum o sociálnych sluÏbách
vo verejnom záujme. Zorganizovalo ho Portugalské predsedníctvo Európskej únie pod
zá‰titou Európskeho parlamentu. Slovensko na tomto
v˘znamnom podujatí zastupovala ‰tátna tajomníãka
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Emília
Kr‰íková, ktorá vystúpila
s úvodn˘m referátom.

1. Európske fórum
o sociálnych službách
vo verejnom záujme
otváralo Slovensko

O

slednom rade aj dynamickému rozvoju nov˘ch pracovn˘ch miest.
V sociálnej oblasti – pripomenula
ìalej ‰tátna tajomníãka MPSVR SR –
sa vláda SR plne hlási k tradiãn˘m
európskym hodnotám, ako sú rovnosÈ ‰ancí, boj s nezamestnanosÈou,
boj s chudobou spolu s dimenziou
sociálnej spravodlivosti a ão najmen‰ích negatívnych dopadov na ìal‰í
ekonomick˘ rozvoj. Prioritou vlády
v tejto oblasti je ão najefektívnej‰ie
zniÏovaÈ nezamestnanosÈ, chudobu
obyvateºov, podporovaÈ skæbenie
zodpovednosti jednotlivca a jeho
rodiny za rie‰enie vlastnej situácie,
sociálnej solidarity a pomoci ‰tátu.

cenila iniciatívu Portugalska,
ktoré – podºa nej – po dlhodobom procese diskusií urobilo prv˘ krok k praktickému rie‰eniu
problémov sociálnych sluÏieb na pôde
najpovolanej‰ej, teda na pôde Európskej únie. Zdôraznila, Ïe sociálne
sluÏby spoloãného záujmu zohrávajú
kºúãovú úlohu vo v‰etk˘ch krajinách
Európskej únie. Sú jedn˘m zo základn˘ch pilierov Európskeho sociálneho
modelu a v˘znamne prispievajú k blahobytu a kvalite Ïivota obyvateºov.
Napomáhajú aj zosúlaìovaniu pracovného, rodinného a osobného Ïivota,
sociálnej a územnej kohézii, miestnemu a regionálnemu rozvoju a v nepo14
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Vo svojom vystúpení na lisabonskom
fóre Emília Kr‰íková informovala,
Ïe strategick˘m zámerom slovenskej
vlády v oblasti sociálnych sluÏieb je
vytvoriÈ legislatívne prostredie na
rozvoj sociálnych sluÏieb, ktoré budú
garantovaÈ ich prijímateºom dôstojné
Ïivotné podmienky a budú smerovaÈ
k ich aktivizácii. Cieºom je tieÏ zabezpeãiÈ previazanosÈ sociálnych sluÏieb
a zdravotnej starostlivosti a upraviÈ
systém ich financovania, ako aj vytvoriÈ podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania v oblasti sociálnych
sluÏieb zaloÏeného na neziskovom
princípe. Osobitnú pozornosÈ chce
vláda venovaÈ star‰ím obãanom a ob10/2007
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 Ktoré aktivity povaÏujete za

najdôleÏitej‰ie?
Za najdôleÏitel‰ie pri prechode na
euro povaÏujem veºmi dôkladnú informaãnú a mediálnu kampaÀ pre ‰peciálne ohrozené skupiny, medzi ktoré
patria národnostné men‰iny, zrakovo
a mentálne postihnutí, dôchodcovia,
deti, mládeÏ a osamelí ºudia. Pre obãanov so zrakov˘m postihnutím sa organizuje napríklad tréningové cviãenie
zamerané na praktické pouÏívanie
pomôcky na rozpoznávanie hotovosti.
Pre skupinu nepoãujúcich bude ãasÈ
informaãn˘ch materiálov preloÏená do
posunkovej reãi a vyrobené DVD alebo
video kazeta, obsahujúca slovník s terminológiou t˘kajúcou sa posunkovej
reãi. TaktieÏ sa plánujú tréningové
kurzy pre skupinu ºudí s mentálnym
postihnutím.
ëakujeme za rozhovor.
PhDr. Oľga Škorecová,
riaditeľka tlačového a mediálneho odboru
MPSVR SR

ãanom so zdravotn˘m postihnutím,
ktorí sú odkázaní na pomoc inej
osoby, a to tak, aby mohli zotrvaÈ
ão najdlh‰ie v rodinnom prostredí
a zároveÀ zlep‰iÈ finanãnú situáciu
svojich opatrovateºov.
Záver vystúpenia ‰tátnej tajomníãky sa niesol v znamení presvedãenia, Ïe spoloãné stretnutie nielen
rozprúdi Ïivú debatu o sociálnych
sluÏbách v jednotliv˘ch krajinách
EÚ, ale stane sa aj ‰irokou platformou na zblíÏenie stanovísk verejn˘ch ãiniteºov, predstaviteºov európskych in‰titúcií a obãianskej spoloãnosti, podporí diskusiu a pokrok
v otázkach sociálnej politiky a prinesie pozitívne v˘sledky na rôznych
úrovniach.
Úvodn˘ referát ‰tátnej tajomníãky
MPSVR SR Emílie Kr‰íkovej na
prvom Európskom fóre o sociálnych
sluÏbách vo verejnom záujme v Lisabone sa stretol s pozitívnym ohlasom a so záujmom si ho vypoãuli
zástupcovia národn˘ch vlád, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, mimovládneho sektora a ostatn˘ch aktérov.
Mgr. Alena Michalicová,
tlačový a mediálny odbor MPSVR SR
10/2007

Médiá v posledn˘ch t˘ÏdÀoch takmer denne skloÀujú novelu
Zákonníka práce z pohºadu jej dopadov na zdravotníkov a zdravotníctvo. Dá sa povedaÈ, Ïe ak˘msi jednotiacim motívom t˘chto
v˘stupov je kon‰tatovanie, Ïe na‰e zdravotníctvo nie je pripravené na zmeny v pracovnom kódexe a úpravy t˘kajúce sa pracovného ãasu znaãne komplikujú Ïivot zdravotníckym zariadeniam, na ão v koneãnom dôsledku môÏe doplatiÈ pacient.

Zmeny v Zákonníku
práce majú chrániť
lekárov i pacientov
Faktom v‰ak je, Ïe zdravotníci sú jediné povolanie, ktoré na prechodné
obdobie dostalo v˘nimku a na rozdiel od ostatn˘ch zamestnancov je
ich t˘Ïdenn˘ pracovn˘ ãas o 8 hodín dlh‰í, môÏu pracovaÈ nie 48, ale
aÏ 56 hodín. Doteraz platn˘ Zákonník práce túto v˘nimku nepoznal
a pracovn˘ ãas zdravotníkov, vrátane práce nadãas, bol 48 hodín. Stavovské organizácie pôsobiace v zdravotníctve upozorÀujú aj na ìal‰í
moment – lekári t˘m, Ïe budú musieÈ dodrÏiavaÈ maximálne povolen˘
poãet nadãasov˘ch hodín prídu o ãasÈ svojho zárobku. Otázka v‰ak
znie: je v poriadku, ak lekár pracuje celé hodiny, prakticky bez odpoãinku, aby si privyrobil k platu, ktor˘ je nedostatoãn˘? Je unaven˘
a prepracovan˘ lekár skutoãne to, ão Slovensko chce a potrebuje? Kto
z nás by si s dôverou líhal na operaãn˘ stôl s vedomím, Ïe svoje zdravie ãi Ïivot vkladá do rúk vyãerpaného lekára, ktor˘ ide zo sluÏby do
sluÏby? Samotní lekári v tejto súvislosti bijú na poplach, uvedomujúc si
moÏné riziká a dôsledky pre pacienta…
Novela Zákonníka práce zohºadnila v právnej úprave pracovného
ãasu vrátane pracovnej pohotovosti na pracovisku smernicu Európskej
únie o pracovnom ãase, respektíve rozhodnutie Európskeho súdneho
dvora. Slovensko ako riadny ãlen tohto spoloãenstva bolo povinné
zapracovaÈ do Zákonníka práce túto smernicu, v opaãnom prípade by
nám zo strany Európskej únie hrozili prísne sankcie vo forme enormne
vysok˘ch pokút. Nedostatok zdravotníckych pracovníkov a ich platy
nemôÏe rie‰iÈ Zákonník práce, ktor˘ síce upravuje odmeÀovanie, ale len
pokiaº ide o garantovanie minimálnych nárokov, pretoÏe priaznivej‰ia
úprava podmienok odmeÀovania je v pôsobnosti zmluvn˘ch strán –
zamestnávateºa a zástupcov zamestnancov, respektíve zamestnanca.
âastou otázkou v tejto súvislosti je, ãi Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR – vzhºadom na problémy, ktoré sa v praxi objavujú
v podobe nedostatku zdravotníckych pracovníkov – neuvaÏuje o zmene
Zákonníka práce. Odpoveì je jednoznaãná: ministerstvo nemôÏe zmeniÈ ustanovenia Zákonníka práce tak, aby neboli v súlade s európskou
smernicou o pracovnom ãase. Mimochodom, o tejto smernici sa uÏ
dlhodobo diskutuje na úrovni ministrov práce jednotliv˘ch ãlensk˘ch
‰tátov Európskej únie. Len ak dôjde k novele tejto smernice, ministerstvo môÏe pripraviÈ návrh na zmenu.
Viera Tomanová,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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Chcete pracovať v Európskej únii?
Slovenskí obãania, ktorí plánujú zostaÈ na území ·vajãiarska
maximálne 3 mesiace a neplánujú tam pracovaÈ, môÏu vycestovaÈ do tejto krajiny a zdrÏiavaÈ sa v nej bez víz. Pre vstup na
územie ·vajãiarska je potrebné maÈ platné doklady, t. j. pas
alebo obãiansky preukaz.

Prechodné obdobie
·vajãiarsko zaviedlo voãi nov˘m ãlensk˘m krajinám sedemroãné prechodné
obdobie (do 30. 4. 2011) t˘kajúce sa prístupu na trh práce. Voºn˘ pohyb osôb
medzi ·vajãiarskom a 10 nov˘mi ãlensk˘mi krajinami je upraven˘ v DoplÀu-

covnej zmluvy. Ak ste ‰tudent alebo
dôchodca a vá‰ pobyt nepresiahne 3 mesiace, nepotrebujete povolenie k pobytu.
Ak v‰ak pobyt presiahne 3 mesiace,
potrebujete povolenie na pobyt, dostatoãné finanãné zabezpeãenie a zdravotné
poistenie poãas doby pobytu.

Povolenie na pobyt
 Povolenie L EÚ/EFTA
(Krátkodobé povolenia na pobyt):
Obãan musí maÈ platnú pracovnú zmluvu na menej ako jeden rok. Povolenie
bude pridelené na dobu trvania pracovnej zmluvy. K predæÏeniu povolenia
staãí, ak predloÏíte novú pracovnú
zmluvu. Ak jej trvanie nepresiahne
jeden rok, obdrÏíte povolenie na dobu
trvania va‰ej pracovnej ãinnosti. Ak trvá
táto ãinnosÈ rok alebo dlh‰ie, máte
nárok na povolenie na pobyt.

ŠVAJČIARSKO
júcom protokole existujúcej Dohody
o voºnom pohybe osôb medzi ·vajãiarskom a ‰tátmi Európskej únie (EÚ) –
EÚ15. Referendum o DoplÀujúcom protokole, ktoré sa konalo 25. 9. 2005 bolo
úspe‰né. DoplÀujúci protokol vstúpil do
platnosti 1. 4. 2006. V roku 2009 ‰vajãiarsky parlament rozhodne, ãi sa uvedená Dohoda bude uplatÀovaÈ naìalej.
V prípade nadmerného rastu imigrantov
môÏe ·vajãiarska konfederácia vyuÏiÈ
‰peciálnu ochrannú klauzulu, podºa ktorej by sa prechodné obdobie mohlo predæÏiÈ aÏ do roku 2014. Podrobné informácie nájdete na stránke Federálneho
úradu pre migráciu: www.bfm.admin.ch

Registraãné procedúry
Pokiaº pricestujete do ·vajãiarska s cieºom hºadaÈ si v krajine prácu, ste povinní
zaregistrovaÈ sa do 8 dní na kantonálnom
úrade príslu‰nom podºa miesta svojho
pobytu. Ak uÏ máte platnú písomnú pracovnú zmluvu, dostavte sa do 8 dní na
príslu‰n˘ kantonálny úrad a prineste so
sebou nasledujúce dokumenty: platn˘
identifikaãn˘ doklad (pas alebo obãiansky preukaz), potvrdenie o zdravotnom
poistení, fotografiu pasového formátu,
dokumenty o obãianskom stave (napr.
sobá‰ny list, rodné listy detí), pracovnú
zmluvu. Ak máte ÏiadosÈ o miesto,
dostavte sa do 8 dní na príslu‰n˘ kantonálny úrad a doneste so sebou v‰etky
vy‰‰ie uvedené dokumenty, okrem pra-
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Pracovné povolenie
Slovenskí obãania, ktorí budú chcieÈ pracovaÈ vo ·vajãiarsku, budú poãas prechodného obdobia potrebovaÈ pracovné
povolenie. Tieto povolenia sú schvaºované na príslu‰n˘ch kantonálnych úradoch. Do 31. 5. 2008 platí pre nové ãlenské krajiny kvóta 19 200 povolení pri
zmluvách na dobu od 4 do 12 mesiacov
a 2 200 povolení pri zmluvách na dobu
dlh‰iu ako 1 rok. Do 30. 4. 2011 sa tieto
kvóty budú postupne zvy‰ovaÈ na 29 000
(4 – 12 mesiacov) a 3 000 (viac ako 1 rok).
ÎiadosÈ o pracovné povolenie sa podáva
na kantonálny úrad príslu‰n˘ podºa sídla
zamestnávateºa. Zoznam kantonálnych
úradov nájdete na: http:// www.bfm.
admin.ch/bfm/de/home/die_oe/kontakt/
kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html.
Na samostatne zárobkovo ãinné osoby
z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ sa vzÈahujú
rovnaké v˘hody ako na osoby zo star˘ch
ãlensk˘ch ‰tátov EÚ. Samostatne zárobkovo ãinné osoby podliehali kvótam len
do 31. mája 2007. Ak pôsobíte ako samostatne zárobkovo ãinná osoba, na pobyt
v krajine nepotrebujete Ïiadne povolenie
v prípade, Ïe doba poskytovania va‰ich
sluÏieb je menej ako 90 dní. Musíte sa
v‰ak nahlásiÈ na príslu‰n˘ch kantonálnych úradoch v mieste, kde svoje sluÏby
poskytujete. Ak poskytujete sluÏby po
dobu viac ako 90 dní v kalendárnom
roku, potrebujete povolenie na pobyt.

 Povolenie B EÚ/EFTA
(Povolenie na pobyt):
Ak máte pracovnú zmluvu s dobou
platnosti rok a viac, alebo je na dobu
neurãitú, dostanete povolenie na pobyt
s platnosÈou do 5 rokov. Povolenie
umoÏÀuje vykonávaÈ aj iné pracovné
ãinnosti, ako aj zmenu pracovn˘ch
miest alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej ãinnosti – podnikanie.
 Povolenie G EÚ/EFTA (Povolenie
pre dochádzajúcich cez hranice):
Dochádzajúci cez hranice sú cudzí
‰tátni príslu‰níci, ktorí b˘vajú v cudzine
v hraniãnej zóne a sú zárobkovo ãinní
v susednej hraniãnej zóne ·vajãiarska.
Termínom „hraniãná zóna“ sa rozumejú
oblasti, ktoré sú uvedené v zmluvách
o dochádzajúcich cez hranice uzavret˘mi medzi ·vajãiarskom a jeho susedn˘mi krajinami. Dochádzajúci cez hranice
sa musí vrátiÈ do miesta svojho bydliska
minimálne raz t˘Ïdenne. Povolenie je
platné 5 rokov ak je pracovná zmluva
uzavretá najmenej na 1 rok. Ak je pracovná zmluva uzavretá na menej ako
1 rok, dæÏka platnosti povolenia je identická s dæÏkou trvania pracovnej zmluvy.
 Povolenie C EÚ/EFTA
(Povolenie na usadenie sa):
Usadení cudzí ‰tátni príslu‰níci sú
cudzí ‰tátni príslu‰níci, ktor˘m bolo
udelené povolenie na usadenie sa po
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5 alebo 10 rokoch pobytu vo ·vajãiarsku.
Podrobné informácie o povoleniach na
pobyt nájdete na stránke Federálneho
úradu pre migráciu: www.bfm.admin.ch

Hºadanie si zamestnania:
1. internet:
www.treffpunkt-arbeit.ch (Regionálne centrum pre sprostredkovanie práce),
www.curriculum.ch, www.humanline.ch, www.job-box.ch, www.jobs.ch,
www.internet-job.ch, ìal‰ie stránky:
www.ostjob.ch, www.stellenlinks.ch,
www.adecco.ch, www.cip-personal.ch,
www.cityjob.ch, www.eupro.ch, www.
humanselection.ch, www.ibt-personal.ch,
www.interim.ch, www.jobprofi.ch,
www.kvsg.ch, www.manpower.ch,
www.pamag-personal.ch, www.parcon.ch, www.progresspersonal.ch,
www.unijob.ch, www.uniwork.ch,
www.vediornewjob.ch, www.workshop.ch
2. tlaã a noviny na internete:
Tages-Anzeiger, Bund, Le Temps,
www.tagblatt.ch, www.tagesanzeiger.ch,
www.nzz.ch, www.bernerzeitung.ch,
www.baz.ch, www.lematin.ch
Minimálna mzda na národnej úrovni
nie je stanovená.

Uznávanie diplomov
a kvalifikácii:
Sedem povolaní je automaticky uznan˘ch: lekár/doktor, zubár, veterinárny
chirurg, lekárnik, v‰eobecná sestra,
pôrodná asistentka a architekt. Automatické uznávanie sa t˘ka len základného
v˘cviku. Uznávanie diplomov a kvalifikácií sa robí len v prípade regulovan˘ch
profesií. Profesia sa povaÏuje za regulovanú. ak jej vykonávanie v krajine je
podmienené vlastníctvom diplomu,
alebo certifikátom o odbornej spôsobilosti. Pokiaº profesia nepatrí medzi
regulované, nie je potrebné urobiÈ uznanie, v tom prípade postaãí pracovné
povolenie. ·vajãiarsko zriadilo Informaãné centrum pre doklady o odbornom vzdelávaní v rámci Federálneho
úradu odborného vzdelávania a technológie, ktoré poskytne v‰etky potrebné
informácie (www.bbt.admin.ch).

Dane a odvody:
Vo ·vajãiarsku je daÀ z príjmu platená
konfederácii (federálna daÀ), kantónom
a mestám (kantonálna a mestská daÀ) aj
preto je táto daÀ v kaÏdom kantóne iná,
podºa kantonálnej daÀovej legislatívy.
Teda aj daÀové zaÈaÏenie v jednotliv˘ch
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kantónoch je rozdielne. Potrebné informácie o daniach môÏete nájsÈ na stránke Federálnej daÀovej správy
www.estv.admin.ch. Z hrubej mzdy sa
odvádzajú nasledovné odvody sociálneho zabezpeãenia: poistenie v nezamestnanosti (AC): 1,25 % zo mzdy – do
v˘‰ky 106 800 CHF alebo 0,5 % od 106
801 do 267 000 CHF, dôchodkové a pozostalostné poistenie (AVS), poistenie
v invalidite (AI) a poistenie straty príjmu: 5,05 %, doplnkové zamestnanecké
dôchodkové poistenie (LPP): pribliÏne
7,5 %, úrazové poistenie (AA): pribliÏne 0,8 %. v˘‰ka odvodov na poistenie
v nezamestnanosti, dôchodkové, pozostalostné, poistenie v invalidite a poistenie straty príjmu sú dané zákonom.
V˘‰ka odvodov do ostatn˘ch typov
poistenia sa môÏe meniÈ, podºa druhu
poistenia.

Náklady na pobyt:
Na pouÏitie diaºnice je potrebné si
zakúpiÈ nálepku za 40 CHF oprávÀujúcu pouÏívaÈ diaºnice na celom území po
cel˘ kalendárny rok. Cena 1 l benzínu je
cca 1,25 CHF. Ceny základn˘ch potravín: 0,5 kg chleba 1,80 CHF, 1 l mlieka
1,60 CHF, 0,5 l piva 1,00 CHF, 250 g masla 2,80 CHF, 1,5 l minerálky 1,25 CHF.
Ubytovanie v jednoduch‰ích hoteloch
stojí cca 60 CHF/noc, v zariadeniach
Jugendherberge cca 30 CHF/noc, ‰tvorãlenná rodina so stanom a automobilom
zaplatí za noc v kempingu vysokej úrovne 25 – 30 CHF. Obed v hotelov˘ch
a re‰tauraãn˘ch zariadeniach stojí cca
40 CHF. Ceny za ubytovanie sa lí‰ia tieÏ
podºa lokality. Priemerná cena za prenájom jednoizbového bytu je 620 CHF/
mesiac. Minimálna cena je cca 300 –
400 CHF/mesiac. (www.alle-immobilien.ch - vyhºadávaã pre hºadanie ubytovania, www.switzerland.isyours.com
– náklady na pobyt)

Sociálne zabezpeãenie:
S nov˘mi ãlenmi EÚ sú aplikované
Nariadenia Rady EHS ã. 1408/71 a ã.
574/72 o koordinácii systémov sociálneho zabezpeãenia od 1. 4. 2006. Pred
t˘mto obdobím platila len zmluva
o sociálnom zabezpeãení medzi Slovenskou republikou a ·vajãiarskou konfederáciou. Presné znenie zmluvy nájdete
na www.employment.gov.sk.
Kontaktnou in‰titúciou pre poistenie
v nezamestnanosti je:
 Staatssekretariat für Wirtschaft
Effingerstrasse 1, CH-3003 Bern

Tel.: 0041-31-322-5656
Fax: 0041-31-322-5600
E-Mail: info@seco.admin.ch
Web: www.seco.admin.ch
Kontaktnou in‰titúciu pre ostatné
typy poistenia je:
 Bundesamt für Sozialversicherung
Effingerstrasse 20, 3003 Bern
Tel. 0041-31-322-9011
Fax. 0041-31-322-7880
E-Mail: international@bsv.admin.ch
Web: www.bsv.admin.ch
 Oficiálny názov: ·vajãiarska konfederácia (Schweizerische Eidgenossenschaft)
 Hlavné mesto: Bern
 Poãet obyvateºov: 7,46 milióna (2005)
 Úradn˘ jazyk: nemeck˘, francúzsky,
taliansky, rétorománsky
 Mena: ·vajãiarsky frank (CHF),
1 CHF = 100 rappov
 NezamestnanosÈ: 2,5 % (jún 2007)
 Internetová doména: .ch
 Telefónna predvoºba: 0041
UÏitoãné adresy:
 Veºvyslanectvo SR vo ·vajãiarsku:
Thunstrasse 99,
3006, Bern ·vajãiarsko
Tel.: 00-41-31-356-3936,
00-41-31-356-3937
Fax: 00-41-31-356-3933
E-mail: slovak@spectraweb.ch
 Veºvyslanectvo ·vajãiarskej
konfederácie na Slovensku
Tolstého ul. 9,
811 06 Bratislava 1, SR
Tel.: 00-421-2-5930-1111,
00-421-2-5930-1110
Fax: 00-421-2-5930-1100
E-mail: vertretung@bts.rep.admin.ch
UÏitoãné web stránky:
 www.bfm.admin.ch – Federálny
úrad pre migráciu
 www.treffpunkt-arbeit.ch – Regionálne centrum sprostredkovania
zamestnania
www.bbt.admin.ch
– Federálny úrad

odborného vzdelávania a technológie
 www.bsv.admin.ch – Federálny úrad
pre sociálne poistenie
 www.estv.admin.ch – Federálna
daÀová správa
www.seco.admin.ch
– ·tátny sekre
tariát pre ekonomické záleÏitosti

Ing. Ján Gerát,
EURES poradca ÚPSVR Lučenec
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Cieľ – moderný úrad
Ú
rad práce sociálnych vecí a rodiny v PovaÏskej Bystrici pôsobí
v okresoch PovaÏská Bystrica
a Púchov. Celkov˘ poãet obyvateºov v územnom obvode je zhruba 110 000, ekonomicky
aktívnych je 54 232. Registrovaná miera
nezamestnanosti dnes dosahuje 6,21 %
v PovaÏskej Bystrici a 4,45 % v Púchove.
Z uvedeného je vidieÈ, Ïe oba okresy na tom
nie sú zle.
V minulosti ná‰ okres patril
medzi okresy s najväã‰ím
podielom strojárskej v˘roby
v SR. Vznikom nov˘ch okresov Ilava a Púchov nastala
situácia, Ïe v meste PovaÏská
Bystrica zostal jedin˘ veºk˘
zamestnávateº – PovaÏské strojárne a. s. Tento kolos síce
v dobách najväã‰ej slávy
zamestnával 13 000 zamestnancov, no rozpadom trhov sa zaãal dostávaÈ do problémov a zaãal prepú‰ÈaÈ. KeìÏe nebolo inej
moÏnosti pre strojárskych odborníkov,
zaãali odchádzaÈ za prácou do susedn˘ch
okresov, âR, alebo zmenili profesiu. AÏ po
úplnom rozpade strojární dochádza k rozpredaniu areálu, na mieste ktorého vzniká
niekoºko v˘znamn˘ch a rozvíjajúcich sa
zahraniãn˘ch spoloãností zaoberajúcich sa
strojárskou v˘robou, ako sú veºkorozmerové loÏiská, prevodovky, obrábacie stroje
a v poslednom období aj subdodávateºské
firmy pre automobilku KIA.
V okrese Púchov sa zachovali rozhodujúci zamestnávatelia z minulosti ako sú
Makyta a.s., Matador a. s. a Sklárne Lednické Rovne. K nim pribudli men‰ie dodávateºské firmy pre automobilov˘ priemysel.
Dnes je situácia iná. Miera nezamestnanosti
je stabilizovaná, vzrastajú poÏiadavky
zamestnávateºov na kvalifikovanú i nekvalifikovanú pouÏiteºnú pracovnú silu, ão
kladie nové poÏiadavky na odbor sluÏieb
zamestnanosti úradu práce. Jednou z moÏností je poradenstvo mlad˘m ºuìom, ktorí
sa e‰te len rozhodujú o svojom povolaní,
druhou práca s absolventmi, ktorí nena‰li
uplatnenie v odbore, ktor˘ vy‰tudovali
a e‰te nestratili chuÈ vzdelávaÈ sa. Samozrejme, nosnú ãasÈ tvorí práca s dlhodobo
nezamestnan˘mi, kde je treba aplikovaÈ
nové prístupy a metódy pre ich zapojenie
sa do pracovného pomeru.
Podnikateºské subjekty sa snaÏia otvoriÈ
cestu prílevu zahraniãnej pracovnej sily, je
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to v‰ak cesta úspechu? Kalkulujú s minimálnou mzdou a odvodmi, no zrejme si neuvedomujú, Ïe aj zahraniãn˘ robotník si chce
zarobiÈ ão najviac. Tu by bol Ïiaduci zásah
‰tátu, ktor˘ by zv˘hodnil nezamestnaného
v oãiach zamestnávateºa napríklad zníÏen˘mi odvodmi. Musíme si v‰etci uvedomiÈ, Ïe
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je
celoeurópsky problém. Práca odboru sluÏieb
zamestnanosti bude v nadchádzajúcom období o to ÈaÏ‰ia, Ïe realizáciou uznesenia
vlády SR ã. 856 do‰lo k redukcii poãtu zamestnancov. Úrad
túto situáciu rie‰i vytvorením
takej organizaãnej ‰truktúry,
ktorá umoÏní zaviesÈ trojzónov˘ styk s klientom a scentralizovaÈ a zefektívniÈ niektoré
poskytované sluÏby.
V oblasti sociálnych vecí a rodiny budeme hºadaÈ nové prístupy ku klientom.
Zameriame sa na zefektívnenie práce
zamestnanca, dôsledné vyuÏitie moÏností
pouÏívaného softvéru a zv˘‰enie kvalifikácie v oblasti komunikaãn˘ch zruãností
a práce s rizikov˘m klientom. Vzhºadom na
celoslovensk˘ trend nárastu rozvráten˘ch
a problémov˘ch rodín bude treba venovaÈ
zv˘‰enú pozornosÈ malolet˘m a mladistv˘m hlavne v otázkach alkoholizmu, drog
a násilia. Starnúca generácia a migrujúci
mladí ºudia vo v‰eobecnosti spôsobujú, Ïe
dochádza na jednotliv˘ch oddeleniach
odboru sociálnych vecí a rodiny k nárastu
poãtu poskytovan˘ch dávok, príspevkov
a kompenzácii. Toto môÏeme zvládnuÈ len
zefektívnením práce, ão sa v‰ak v mnoh˘ch
prípadoch u zamestnancov stretáva s prirodzen˘m odporom k zmenám.
Racionalizácia poãtu zamestnancov sa
dotkla aj prierezov˘ch oddelení. Posilnilo
sa kontrolné oddelenie s cieºom dosiahnuÈ
efektívne plnenie naplánovan˘ch úloh. Presunom mzdovej agendy na osobn˘ úrad
do‰lo k centralizácií spracovania dochádzky a miezd na jednom pracovisku. Aj
napriek zníÏeniu poãtu zamestnancov
oddelenia finanãného, sa presunom mzdovej agendy, sa vytvoril priestor pre posilnenie a plnohodnotnú prácu referátu pohºadávok, ão odbremení dotknuté oddelenia
na odbore sociálnych vecí.
Ing. Vladimír Ondrišík,
riaditeľ ÚPSVR Považská Bystrica

Nové sluÏby zamestnanosti
v spojitosti so Zákonom
o sluÏbách zamestnanosti priniesli so sebou aj roz‰írenie
sluÏieb úradu práce pre
klienta, ktor˘ nechce alebo
nemôÏe byÈ veden˘ v evidencii uchádzaãov o zamestnanie, ale predsa chce vyuÏiÈ
sluÏby úradu práce a pomocou neho získaÈ informácie
o VPM, vzdelávaní, zamestnávateºoch, prípadne aj
in˘ch sluÏbách úradu.

Na‰e skúsenosti so ZoZ
T˘mto klientom je práve záujemca
o zamestnanie ìalej len (ZoZ). Do
tejto kategórie moÏno zaradiÈ v‰etk˘ch t˘ch obãanov, ktorí buì
majú zamestnanie, ale hºadajú si
za pomoci úradu práce iné, prípadne majú záujem o odborné
rady a sluÏby úradu práce. ÚPSVR
v PovaÏskej Bystrici má doposiaº
slabé skúsenosti s priamou evidenciou t˘chto klientov, nakoºko
moÏnosti evidencie záujemcov
vyuÏili v roku 2007 len dve záujemkyne o zamestnanie. V oblasti
práce so záujemcami o zamestnanie máme skôr skúsenosti
s "nepriamou evidenciou", ktorá
spoãívala v úãasti t˘chto klientov
na burzách práce, burzách informácií a aktivitách, ktoré úrad
organizoval vo väã‰om rozsahu.
Tieto aktivity boli vÏdy spropagované v regionálnych periodikách
10/2007
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mestnaní, alebo sú to Ïeny na
materskej, prípadne rodiãovskej
dovolenke. Takisto máme vypracovan˘ informaãn˘ materiál, ktor˘ je
voºne prístupn˘ na úrade aj
v informaãno-poradenskom stredisku a zah⁄Àa v sebe informácie,
kto je ZoZ a aké má práva a nároky.

Záujem o zmenu
zamerstnania
V rámci spolupráce a budovania
partnerstva so zamestnávateºmi
vyuÏívame kaÏdú moÏnosÈ stretnutia zamestnancov úradu práce so
zamestnancami zamestnávateºov,
kde ich informujeme o moÏnostiach evidencie a vyuÏitia na‰ich
sluÏieb pri zmene zamestnania.

zamestnávateºov alebo priamo na
obciach.Táto sluÏba bola obãanmi
vyuÏitá v snahe získaÈ nové
zamestnanie alebo zamestnanie
zmeniÈ.
Zo skúsenosti s prácou so ZoZ
môÏeme povedaÈ, Ïe najväã‰í záujem bol u tejto skupiny o vzdelávanie, av‰ak úrad musel zohºadniÈ
v prvom rade záujem o vzdelávanie pre UoZ. To moÏno odradilo
niektor˘ch ísÈ do evidencie, alebo
zotrvaÈ v evidencii záujemcov
o zamestnanie. TaktieÏ k tomu
prispela aj komunikácia cez internet, kde obãania – ZoZ si môÏu
vyhºadaÈ informácie na internete,
komunikovaÈ s úradom práce cez
internet a nemusia nav‰tíviÈ úrad
práce osobne.

Poskytovanie služieb
záujemcom o zamestnanie
a s t˘m, Ïe na podujatia organizované úradom prichádzali okrem
UoZ aj záujemcovia, ktorí sa mohli
organizovan˘ch podujatí zúãastniÈ
a v prípade záujmu z ich strany
boli im poskytnuté odborné poradenské sluÏby zamestnancami jednotliv˘ch oddelení a referátov
odboru sluÏieb zamestnanosti.
Veºk˘ záujem zo strany obãanov
(potenciálnych ZoZ) o sluÏby
úradu práce nastal po otvorení
informaãno-poradenského strediska v roku 2006, kde len v roku
2007 vyuÏilo sluÏby úradu práce
v informaãno-poradenskom stredisku z 3 019 klientov 1 712 obãanov. Najãastej‰ie mali títo obãania
záujem o VPM, vzdelávanie, ktoré
úrad práce môÏe zabezpeãiÈ, sluÏby EURES-u, právne a odborné
poradenstvo.
V snahe informovaÈ obãanov
o tejto sluÏbe úradu priebeÏne
informujeme o moÏnosti zaradenia
do "evidencie záujemcov o zamestnanie" pri preventívnych poradenstvách na ‰kolách ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl a uãilí‰È a taktieÏ UoZ,
ktorí odchádzajú na rôzne formy
dôchodku, alebo aj t˘ch, ktorí prijali zamestnanie a radi by ho zmenili, prípadne sú dobrovoºne neza10/2007

Zamestnanci zamestnávateºov tieto
poradenstva vÏdy ocenia a sluÏby
úradu vyuÏijú do tej miery, Ïe
zmenia svoje zamestnanie, av‰ak
bez úãasti v evidencii. Úrad práce
sa môÏe pochváliÈ, Ïe následkom
takto poskytovan˘ch sluÏieb zmenilo svoje zamestnanie veºa klientov, ktor˘ oceÀujú úroveÀ a kvalitu
poskytovan˘ch sluÏieb a tak vyuÏívajú moÏnosti prezentácií zamestnávateºov na pôde úradu práce,

Iste, niã nie je ideálne, aj v práci
so ZoZ máme ão zlep‰ovaÈ, a zv˘‰iÈ záujem o túto sluÏbu bude
na‰ou prioritou v tejto oblasti.

Ing. Alexander Jakubička,
riaditeľ OSZ
Ing. Melánia Miklošová,
vedúca oddelenia IPSaSS
ÚPSVR v Považskej Bystrici
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Vývoj nezamestnanosti v regióne
Do regiónu ÚPSVR PovaÏská Bystrica podºa územného ãlenenia patria okresy PovaÏská Bystrica
a Púchov, ktoré leÏia v severozápadnej ãasti Slovenskej republiky a spadajú do Trenãianskeho kraja.
Na území okresu PovaÏská Bystrica sa nachádza 27 obcí a 1 mesto, okres Púchov tvorí 20 obcí a 1
mesto. Poãet obyvateºov v regióne je 109 956 (stav k 31. 12. 2006), z toho okres PovaÏská Bystrica má
64 408 a okres Púchov 45 548. Poãet ekonomicky aktívneho obyvateºstva k 31. 12. 2006 predstavoval
54 232 obyvateºov, priãom v okrese PovaÏská Bystrica je to 31 328, v okrese Púchov 22 904 obyvateºov.

Ekonomická ‰truktúra
Hospodársky potenciál regiónu je charakterizovan˘ silnou priemyselnou základÀou. Dominantné postavenie má v regióne strojárska (PSL, a. s. PB, Sauer-Danfos, a. s. PB, VOJUS, a. s., PB),
gumárenská (MATADOR, a. s. PU, Continental Matador, s. r. o.
PU, sklárska (RONA, a. s. Lednické Rovne) a odevná v˘roba
(Makyta, a. s. PU) a energetick˘ priemysel (zastúpen˘ vodn˘mi elektrárÀami v PovaÏskej Bystrici, Nosiciach, Belu‰i-HloÏi
a v StreÏeniciach). Predpokladom zvy‰ovania zaamestnanosti
je vznik nov˘ch podnikov ako DONGIL RUBBER BELT, s. r. o.,
PovaÏská Bystrica, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA,
s. r. o, PovaÏská Bystrica, Sewon ESC Slovakia, s. r. o., Lednické Rovne) a mnoho ìal‰ích mal˘ch a stredn˘ch podnikov.
Okres Púchov susedí s âeskou republikou, z ãoho vypl˘va aj
cezhraniãná spolupráca a zamestnávanie na‰ich UoZ v âeskej
republike.

Stav a v˘voj nezamestnanosti
V˘voj nezamestnanosti v oboch okresoch mal vo v‰eobecnosti
klesajúcu tendenciu. Prelomov˘mi bodmi vo v˘voji nezamestnanosti bol vstup SR do EÚ, ão umoÏnilo cestovaÈ hlavne
mlad‰ím vekov˘m kategóriám za prácou do ‰tátov EÚ, a príchod zahraniãn˘ch investorov do SR. K I. polroku 2007 sme
evidovali v okrese PovaÏská Bystrica 1 868 obãanov, z toho
1 634 UoZ mohli ihneì nastúpiÈ do pracovného pomeru,
v okrese Púchov 865 obãanov, z ktor˘ch 751 mohlo bezprostredne nastúpiÈ do zamestnania. Za cel˘ región to predstavuje
2 733 UoZ, z toho 2 385 tak˘ch, ktorí môÏu bezprostredne
nastúpiÈ do pracovného pomeru (disponibiln˘ poãet UoZ).
K 30. 6. 2007 úrad evidoval 1 440 Ïien, ão je 52,75 % z celkového poãtu.
Najväã‰í pohyb UoZ zaznamenávame v jesenn˘ch mesiacoch príchodom absolventov ‰kôl do evidencie a po skonãením sezónnych prác v poºnohospodárstve, stavebníctve a lesníctve. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla k I. polro-

Vývoj miery nezamestnanosti z disponibilného počtu
v rokoch 2004 – jún 2007 na ÚPSVR v Považskej Bystrici
Považská Bystrica
Púchov

ku 2007 v okrese PovaÏská Bystrica 5,22 % a v okrese Púchov
3,28 %. Miera nezamestnanosti v regióne dosahuje hodnoty
pod celoslovensk˘m priemerom, v júni 2007 dosiahla úrovne
4,40 %.

·truktúra UoZ podºa veku
V evidencii ÚPSVR z hºadiska vekovej ‰truktúry poãas
posledn˘ch ‰tyroch rokov prevaÏujú UoZ vo veku 35 – 49
rokov. V r. 2004 túto vekovú skupinu predstavovalo priemerne
za cel˘ región 2248 obãanov, t. j. 39,22 %, v r. 2005 to bolo
1705 UoZ, t. j. 39,50 %, v r. 2006 1451 UoZ, ão predstavuje
38,37 %, na konci I. polroka 2007 táto skupina bola zastúpená
1072 obãanmi, t. j. 37,44 % z celkového poãtu UoZ.

·truktúra UoZ podºa vzdelania
Nakoºko v na‰om regióne prevládajú obãania so základn˘m
a stredn˘m odborn˘m vzdelaním bez maturity, tomu potom
zodpovedá aj vzdelanostná ‰truktúra UoZ evidovan˘ch na na‰om úrade. V evidencii prevaÏujú obãania vyuãení v odbore.
V r. 2004 z celkového poãtu UoZ táto skupina predstavovala
2 350 obãanov, t. j. 41,00 %, v r. 2005 1 763 UoZ, t. j. 40,84 %,
v r. 2006 túto skupinu tvorilo 1 484 UoZ, t. j. 39,24 %, na
konci júna 2007 to bolo priemerne 1 075 ºudí, t. j. 37,54 %
z celkového poãtu zaevidovan˘ch UoZ. Aj keì v jednotliv˘ch
rokoch vidíme klesajúcu tendenciu tejto skupiny, aj tak je stále
najpoãetnej‰ia.
Poãas obdobia r. 2004 – 2007 sa konalo 12 hromadn˘ch prepú‰Èaní v regióne. Najväã‰ie bolo v r. 2006 u zamestnávateºa
Manet, a. s. Bratislava. Hromadné prepú‰Èania v‰ak nemali
vplyv na mieru nezamestnanosti, vzhºadom na vznik nov˘ch
podnikateºsk˘ch subjektov v automobilovej v˘robe, u ktor˘ch
je dopyt po strojárskych profesiách.

Najohrozenej‰ie skupiny osôb
V rámci ‰truktúry UoZ podºa § 8 zákona ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti vznp. tvoria najohrozenej‰ie skupiny osôb
znev˘hodnení UoZ, medzi ktor˘ch najviac patria dlhodobo
evidovaní, ktorí k I. polroku 2007 tvoria najpoãetnej‰iu skupinu 48,4 % z celkového poãtu evidovan˘ch UoZ. ëal‰ou najpoãetnej‰ou skupinou sú UoZ vo veku nad 50 rokov – 29,1 %,
tretiu tvoria obãania so zdravotn˘m postihnutím – 8,7 % z celkového poãtu evidovan˘ch UoZ.
Otvorením hraníc a príchodom nov˘ch zamestnávateºov sa
vo väã‰ej miere zaãali na trhu práce uplatÀovaÈ aj dlhodobo
evidovaní UoZ hlavne do pozícií pracovníci SBS, upratovaãky,
pomocní robotníci a pod.

Ing. Eva Mitašová,
oddelenie SOPaSZ
ÚPSVR Považská Bystrica
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Informaãno-poradenské
sluÏby
Hlavn˘m zameraním informaãnoporadensk˘ch sluÏieb v na‰om úrade
je práca s klientom, ãi uÏ uchádzaãom o zamestnanie, záujemcom
o zamestnanie, alebo aj s obãanom,
ktor˘ má záujem o sluÏby úradu
práce. Poskytujeme komplexné informácie o podmienkach evidencie,
nároku na dávku v nezamestnanosti,
informácie o voºn˘ch pracovn˘ch
miestach v regióne, SR, zahraniãí
a v ‰tátoch EU, o moÏnostiach a podmienkach úãasti na programoch
aktívnej politiky trhu práce a aktivaãnej ãinnosti, o podmienkach
úãasti v partnerstve, ponuke zúãastniÈ sa na v˘berov˘ch konaniach, bur-

bolo zavedenie samoobsluÏného
systému získavania informácií t˘kajúcich sa trhu práce samotn˘mi UoZ,
zamestnávateºmi a ‰tudentmi a vyuÏívanie nov˘ch foriem informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb prostredníctvom internetu, realizáciou aktivít
preventívneho poradenstva pre ‰tudentov a poskytovanie individuálneho a skupinového informaãného poradenstva pre obãanov so zdravotn˘m
postihnutím, ktorí boli prehodnotení
Sociálnou poisÈovÀou. Pre klientov sú
k dispozícii vzory Ïiadostí, Ïivotopisov, informaãné materiály, katalógy
‰kôl a zamestnávateºov, odborná literatúra. Najväã‰í záujem je o vyhºadávanie voºn˘ch pracovn˘ch miest na
internete v rámci SR, regiónu,

Služby zamestnanosti
v Považskej Bystrici
zách práce, o moÏnostiach ìal‰ieho
vzdelávania, ako aj poradenstvo pri
voºbe povolania, strate zamestnania.
Zamestnanci informaãno-poradensk˘ch sluÏieb poskytli v prvom polroku 2007 komplexné informaãnoporadenské sluÏby 2 317 klientom.
S ãinnosÈou t˘chto sluÏieb je úzko
spojené informaãno-poradenské stredisko.

Informaãno-poradenské
stredisko
Modernizáciu sluÏieb zamestnanosti
v oblasti informaãno-poradensk˘ch
sluÏieb ná‰mu úradu umoÏnil Národn˘ projekt VII A schválen˘ za úãelom
zabezpeãenia modernizácie sluÏieb
zamestnanosti v oblasti informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb pre vybudovanie informaãno-poradenského strediska (IPS). Projekt umoÏnil vzhºadom na priestorové moÏnosti zriadiÈ
2 strediská, a to na hlavnom úrade
a na pracovisku v Púchove. IPS slúÏia
t˘m klientom, ktorí hºadajú prácu
alebo uvaÏujú o zmene zamestnania,
chcú sa vzdelávaÈ, potrebujú pomoc,
ãi radu pri zorientovaní sa na trhu
práce, slúÏia tieÏ pre zamestnávateºov, ktorí chcú prezentovaÈ svoju
firmu za pomoci úradu práce. Hlavn˘m zámerom zriadenia strediska
10/2007

v zahraniãí v spolupráci s EURES-om,
o moÏnosÈ vyuÏívania integrovaného
systému typov˘ch pozícií (ISTP),
ktor˘ umoÏÀuje zostaviÈ osobnostn˘
profil, na základe ktorého ponúkne
voºbu povolania a moÏnosti na trhu
práce. Za prv˘ polrok 2007 vyuÏilo
sluÏby v IPS 3 019 klientov.

Sprostredkovateºské
sluÏby
Prv˘ polrok 2007 moÏno z pohºadu
sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb hodnotiÈ v podmienkach ná‰ho ÚPSVR ako
úspe‰n˘. Miera nezamestnanosti klesala, na ãom mali veºkú zásluhu
i zamestnanci sprostredkovateºsk˘ch
sluÏieb, ktorí okrem ‰tandardn˘ch
nástrojov sluÏieb zamestnanosti vyuÏívali svoj profesionálny prístup ku
klientom. Toto tvrdenie vychádza
z poznania ‰tatistick˘ch zisÈovaní
o poãte vyhºadan˘ch – získan˘ch
a nahlásen˘ch voºn˘ch pracovn˘ch
miest, ako aj o úspe‰nosti umiestnen˘ch evidovan˘ch UoZ prostredníctvom úradu. V priebehu prvého polroka 2007 úrad vyradil 2 614 UoZ,
z toho umiestnil prostredníctvom
úradu práce 864 UoZ, z toho bolo 342
DEUoZ. ÚPSVR v PovaÏskej Bystrici,
vrátane pracoviska v Púchove, sa
podarilo získaÈ pre UoZ 1 303 VPM

od regionálnych zamestnávateºov
a 4 357 VPM od zamestnávateºov
v rámci SR, prípadne âR. Jednalo sa
prevaÏne o miesta pre vyuãen˘ch
v odboroch, ako napr. krajãírka, stolár, sústruÏník, frézar, ãa‰ník, kuchár,
a miesta pre pomocn˘ch robotníkov
v stavebníctve a vo v˘robe.
Okrem ãinností spojen˘ch s umiestÀovaním UoZ na trhu práce, ão je
hlavnou prioritou sluÏieb zamestnanosti, sprostredkovateºské sluÏby
zabezpeãovali aktivity v spolupráci
s informaãno-poradensk˘mi sluÏbami. V prvom polroku 2007 bola spoluprácou t˘chto dvoch oddelení zorganizovaná aktivita na pracovisku
zriadenom ÚPSVR v Púchove pod
názvom „T˘ÏdeÀ otvoren˘ch dverí
trhu práce“. SúãasÈou podujatia boli
aktivity urãené pre rôzne kategórie
UoZ, ‰tudentov V·, S·, Ïiakov Z·,
zamestnávateºov, sprostredkovateºské
agentúry. Spolu sa ho zúãastnilo 768
osôb, z toho 297 UoZ.
Pre lep‰ie uplatnenie UoZ na trhu
práce úrad sa snaÏí uzatváraÈ partnerstvá so vzdelávacími spoloãnosÈami
a maximálne spolupracovaÈ so
zamestnávateºmi. V súãasnosti, keì
na regionálnom trhu práce je akútny
nedostatok strojárskych profesií, snaÏíme sa vzdelávaÈ UoZ aj t˘mto smerom a t˘m promptne reagovaÈ na
poÏiadavky zamestnávateºov. VyuÏívame moÏnosti národn˘ch projektov,
hlavne aktiváciu nezamestnan˘ch
s nízkou motiváciou, odkázan˘ch na
dávku v hmotnej núdzi a snaÏíme sa
aj takouto formou udrÏaÈ u nich pracovné návyky. Úrad je tieÏ zapojen˘
do Národného projektu NP VIII,
prostredníctvom ktorého chceme zv˘‰iÈ rozsah a kvalitu poskytovan˘ch
sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb vyuÏívaním moÏnosti realizácie Odbornej
terminologickej prípravy (OTP)
a príspevku pre UoZ na úhradu
nákladov, ktoré vznikli UoZ pri
zamestnaní sa prostredníctvom
sprostredkovateºa zamestnania za
úhradu. V r. 2007 sa do OTP zapojilo
20 UoZ s vyuãovacím jazykom anglick˘m pre profesie opatrovateºka
a zdravotnícky personál, o príspevok
poÏiadali 4 UoZ.

Ing. Melánia Miklošová,
vedúca oddelenia IPSaSS
ÚPSVR v Považskej Bystrici
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Odbor sociálnych vecí a rodiny zabezpeãuje svoju ãinnosÈ v PovaÏskej Bystrici a na pracovisku odboru v Púchove. Obe mestá charakterizuje veºmi nízke percento nezamestnanosti. Na druhej strane zápasíme s neustálym rastom poãtu star‰ieho obyvateºstva, len
veºmi pomaly sa zniÏuje mnoÏstvo sociálne odkázanej klientely
a je veºmi nízka moÏnosÈ zamestnania sa obãanov so základn˘m
vzdelaním alebo bez vzdelania.

Naša úloha a poslanie
Pomoc v hmotnej núdzi
V tejto oblasti sa od samého zaãiatku
venujeme spolupráci so zriaìovateºmi
pred‰kolsk˘ch a ‰kolsk˘ch zariadení,
kritériá, ktoré boli vypracované v oblasti dotácií na stravu a motivaãn˘
príspevok, sme splnili v predchádzajúcich rokoch, i v súãasnosti v poÏadovanom rozsahu, spokojní sme aj pri ãerpaní dotácií na ‰kolské potreby. Základom je neustála spolupráca v‰etk˘ch
kompetentn˘ch in‰titúcií, ktorú povaÏujem za veºmi dobrú. Tieto dotácie
sú pritom veºmi dôleÏité pre rodiny
v hmotnej núdzi, kde ãiastoãne zlep‰ili
finanãnú situáciu.
Tak ako vo v‰etk˘ch odboroch sociálnych vecí a rodiny, aj u nás sme
zaznamenali v r. 2006 vstup do evidencie zo strany dôchodcov, ktor˘m po
posúdení bola priznaná dávka a príspevky v hmotnej núdzi, tu je vysok˘
predpoklad ich dlhodobého zotrvania
v na‰ej evidencií. Dochádza tieÏ k zv˘‰enému ãerpaniu ochranného príspevku, dôvodom je uveden˘ vstup dôchodcov do systému hmotnej núdze a niekedy problematické ãerpanie ochranného
príspevku klientov z dôvodu práceneschopnosti trvajúcej viac ako 30 dní.
Pri náhradnom v˘Ïivnom, ak Ïiadateºka uplatní v˘kon rozhodnutia, ostáva
problémom, ak Ïiadateºke nie je známa
adresa povinného, problémy s doruãovaním v˘zvy a rozhodnutia povinnému, ktor˘ sa zdrÏiava na neznámom
mieste. Samostatnou oblasÈou sú problémy oprávnen˘ch osôb, ktoré po
mnoh˘ch na‰ich in‰trukciách uÏ podávajú Ïiadosti o exekúcie na exekútorské
úrady, ale pri nevymoÏiteºnosti pohºadávky na v˘Ïivnom ostáva na nich Èarcha v‰etk˘ch súdnych poplatkov.

·tátne sociálne dávky
Dochádza tu k miernemu zvy‰ovaniu
Ïiadostí na rodiãovsk˘ prídavok, tieÏ
stúpa poãet poberateºov opakovaného
príspevku dieÈaÈu, klesá poãet poberate-
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ºov opakovaného príspevku náhradnému rodiãovi. Ostatné ‰tátne sociálne
príspevky ostávajú nezmenené. Iná situácia je v rodinn˘ch dávkach uplatÀovan˘ch v rámci EÚ. Táto práca sa stala
ãasovo nároãnou a vyÏaduje znalosti
legislatívy jednotliv˘ch krajín. Na‰i
obãania pracujúci v zahraniãí ãasto
nepoznajú úradn˘ jazyk krajiny, nemajú
dostatoãné informácie o sociálnom
systéme krajiny. Krajiny, ako napríklad
Anglicko a Írsko, sú známe byrokratick˘mi prekáÏkami pri vybavovaní rodinn˘ch dávok, problémy sú aj zo strany
na‰ich obãanov, keì sa musia ãasto
vybavovaÈ zbytoãné vyrovnávacie dávky,
nakoºko poberajú prídavok na Slovensku, a nie priamo napr. v Anglicku.
Veºk˘m problémom je nejednotnosÈ
v legislatíve jednotliv˘ch krajín. NároãnosÈ práce v tejto oblasti sme eliminovali na odbore prerozdelením dávok uplatÀovan˘ch v EÚ viacer˘m pracovníkom.

PeÀaÏné príspevky
V oblasti peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu nákladov pre obãanov
s ËZP po stabilizácií pri vyrovnávaní
ãasového sklzu v predchádzajúcich
rokoch je situácia stabilizovaná. Oddelenie peÀaÏn˘ch príspevkov v PovaÏskej Bystrici a referát peÀaÏn˘ch príspevkov na pracovisku odboru v Púchove ostávajú z hºadiska poÏiadavky na
odbornosÈ vysoko zaÈaÏen˘m pracoviskom. Táto oblasÈ je v poslednej dobe
charakteristická nárastom Ïiadostí na
príspevok na úpravu bytu a ÏiadosÈami
na príspevok za opatrovanie, kedy do
na‰ej evidencie pre‰li po splnení kritérií i mnohí obãania, ktorí boli v opatere
opatrovateºskej sluÏby na meste alebo
v obci. DôleÏit˘m údajom je, Ïe evidujeme mierny nárast Ïiadostí aj u ostatn˘ch príspevkov. Veºk˘m prínosom by
bolo umoÏnenie vyuÏívania odbornej
práce znalca, nakoºko pracovníãky
tohto oddelenia a referátu nie sú dostatoãne kvalifikované na posudzovanie

správnosti rozpoãtov a stavebn˘ch projektov a na iné práce.

Sociálnoprávna ochrana
detí a sociálna kuratela
Tu dochádza k jednoznaãnému zhor‰eniu situácie, nie vinou pracovníkov,
ide zrejme o celoplo‰n˘ jav v rodine.
Dá sa povedaÈ, Ïe mnoho rodín sa
nachádza v kríze, ãi uÏ otvorenej, alebo
doãasne ukrytej. Strácajú pomaly svoju
funkciu, obeÈou je, samozrejme, dieÈa.
Evidujeme zv˘‰en˘ poãet ãasto t˘ch
najhor‰ích preãinov spôsobovan˘ch
deÈom, následkom ãoho u nich
dochádza k ÈaÏk˘m deformáciám správania. âasto konãia v detsk˘ch domovoch, neskôr prechádzajú do kompetencie kurátora pre plnoleté fyzické
osoby, ãím sa okruh uzavrie.
Veºmi dôleÏitou sa javí potreba zv˘‰enej terénnej ãinnosti, ktorú v‰ak
nemôÏeme realizovaÈ, lebo kompetentní pracovníci trávia aÏ príli‰ veºa ãasu
na súdnych pojednávaniach.
U kurátora pre plnolet˘ch je veºmi dôleÏitou ãinnosÈou nadväzovanie kontaktov s klientom uÏ poãas trvania VTOS
a ich podávané správy sú dosÈ smutné.
Po prepustení plnoletej osoby z VTOS
sa na‰i kurátori snaÏia sprostredkovaÈ
ubytovanie, zamestnanie, alebo klientovi vybaviÈ ÏiadosÈ na oddelení hmotnej
núdze. âasto sú títo ºudia pri prepustení z VTOS úplne bez peÀazí a tak vo
zv˘‰enej miere vyuÏívajú poskytovanie
resocializaãného príspevku.

Ako ìalej
V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ch˘ba ucelenej‰í
‰tátny systém priorít, kde by ‰tát povedal, ão treba rie‰iÈ, ako to treba rie‰iÈ
a koºko to bude stáÈ a na tomto základe
umoÏniÈ vznik oveºa väã‰iemu mnoÏstvu akreditovan˘ch, vysoko ‰pecializovan˘ch subjektov, ktoré by zabezpeãovali tieto priority. Na‰i pracovníci by
mali v koneãnej fáze vystupovaÈ ako
koordinátori ãinnosti v‰etk˘ch akreditovan˘ch subjektov, ktor˘ch je v súãasnosti veºmi málo a urãite nepokryjú
potreby na‰ich úradov ani pre tie najzákladnej‰ie priority.
Osobne vidím veºmi veºk˘ priestor
v oblasti prevencie drogovej závislosti,
ktorá je urãite celoplo‰n˘m problémom. Mimoriadne veºk˘ dôraz je treba
daÈ na programy, ktoré by za úãasti
akreditovan˘ch subjektov rie‰ili asociálnosÈ malolet˘ch v úplnom poãiatku.

10/2007
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PREDSTAVUJEME
V súãasnej dobe konãí na na‰om odbore v˘chovn˘ program realizovan˘ akreditovan˘m subjektom, rozhodli sme sa
ísÈ aÏ do oblasti skupinov˘ch rodinn˘ch terapií. Toto sa javí ako správna
stratégia, ktorá by dokázala vo veºmi
krátkej dobe v˘razne zníÏiÈ poãet detí
v detsk˘ch domovoch a deti umiestniÈ
v profesionálnych rodinách.
V oblasti peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzácie nákladov obãanov s ËZP
je problémom to, Ïe nie sú zákonom
zosúladené úpravy súm Ïivotného
minima a dátum prehodnocovania
príjmov k jednému dátumu. Urãite by
to zníÏilo pracnosÈ tejto ãinnosti. Na
na‰om ÚPSVR zaãíname hlavne
v oblasti kompenzácií vo zv˘‰enej
miere vyuÏívaÈ systém autoremedúry
ako opravn˘ prostriedok, ãím zmen‰ujeme mnoÏstvo odvolaní rie‰en˘ch
nadriaden˘mi orgánmi, ão je urãite
systémová záleÏitosÈ skvalitÀujúca
na‰u prácu. Potrebné je úplne odstrániÈ technické nedostatky v programe
ISOP, aby sa dali vyuÏívaÈ v‰etky
druhy rozhodnutí (a nie len na oddelení kompenzácií) a vypracovaÈ poãítaãov˘ program, ktor˘ by vypoãítaval
alikvtné ãasti peÀaÏn˘ch príspevkov.
V oblasti ‰tátnych sociálnych dávok
uplatÀovan˘ch v rámci EÚ je prioritné
hlavne dorie‰iÈ túto problematiku
legislatívne v rámci rezortu, tieÏ na
medzirezortnej, ale hlavne medzinárodnej úrovni. Pripravovaná koordinácia aktivít projektového riadenia
v oblasti sociálnej inklúzie by sa malo
v najväã‰ej miere dotknúÈ na odbore
sociálnych vecí a rodiny vypracovávania projektov pre oblasÈ hmotnej
núdze v spolupráci s odborom zamestnanosti. V evidencii hmotnej núdze sa
stále nachádza veºké mnoÏstvo klientov, o ktor˘ch v súãasnosti nejaví trh
záujem, ale pritom mnohí majú záujem
pracovaÈ. Ako znaãnú prekáÏku zniÏovania stavu poberateºov dávky a príspevkov v hmotnej núdzi vidím zotrvanie dôchodcov v evidencii, priãom je
evidentné, Ïe uÏ pracovaÈ nemajú záujem a vypracovávaÈ projekty pre túto
skupinu je zbytoãné. Nakoºko v dne‰nej dobe nám nie je známy rozsah tejto
sociálnej inklúzie, privítali by sme,
keby sa dot˘kala sociálnej oblasti v ão
najväã‰ej miere.

Ing. Jaroslav Fridrich,
riaditeľ OSVaR
ÚPSVR Považská Bystrica
10/2007

Keď zamestnávateľ ide
za potenciálnym zamestnancom…
V súãasnej zmenenej situácii na trhu práce, keì miera nezamestnanosti naìalej klesá, je úrad práce núten˘ zam˘‰ºaÈ sa
a hºadaÈ nové formy a metódy sprostredkovávania zamestnania
aj v spolupráci so zamestnávateºmi vo svojom regióne.

P

red pár rokmi by to znelo
neuveriteºne, ale dnes je to
pravda. Z hºadiska nov˘ch
a prebiehajúcich projektov realizovan˘ch v PSL, a. s. PovaÏská Bystrica,
sa samozrejme kladie zv˘‰en˘ dôraz
aj na nábor a v˘ber nov˘ch zamestnancov, hlavne v kategórii v˘robn˘
robotník. A práve potreba nov˘ch
zamestnancov vyvolala ìal‰iu otázku ako a kde zháÀaÈ potenciálne ºudské zdroje, pretoÏe ‰truktúra uchádzaãov o zamestnanie veden˘ch v evidencii úradu práce nevyhovuje
najmä vzdelanostn˘m poÏiadavkám
zamestnávateºa ani poÏiadavkám
praxe v strojárskej v˘robe. Problém
bolo potrebné ur˘chlene rie‰iÈ. Za
t˘mto úãelom sa stretli zástupcovia
ÚPSVR, zamestnávateºa a agentúry
doãasného zamestnávania Partner
Progress, s. r. o., s ktorou úrad práce
úzko spolupracuje, a rozhodli sa pre
jednu z moÏností, ktorá sa zdala tak
trochu „novátorská“ – oslovenie ºudí
priamo v mieste ich bydliska.
Úrad práce zabezpeãil pred
náv‰tevou danej lokality na obecnom
úrade vyhlásenie v miestnom rozhlase informácie o prezentácii zamestnávateºa PSL, a. s., Partner Progress,
s. r. o., a za úãasti zástupcov úradu
práce v obci s následnou moÏnosÈou
zamestnaÈ sa. Poãnúc 26. aprílom
sme kaÏd˘ ‰tvrtok postupne nav‰tívili pruÏinskú dolinu, maríkovskú
dolinu, papradÀanskú dolinu a na
záver – 17. mája aj obec Belu‰a. Pri
v˘bere lokalít sa vychádzalo zo ‰tatistík ÚPSVR, podºa ktor˘ch tieto
doliny vykazovali najväã‰ie percento
nezamestnan˘ch a prihliadalo sa na
znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
o zamestnanie, najmä obãanov star‰ích ako 50 rokov veku, dlhodobo
nezamestnan˘ch a absolventov ‰kôl
aj z toho dôvodu, Ïe ponuka zamestnania bola s moÏnosÈou za‰kolenia sa
v strojárskej v˘robe.

Poznatky a záÏitky boli zo stretnutí rôznorodé. Na jednej strane nás
pote‰ila úãasÈ na t˘chto stretnutiach
od cca 40 do 70 ºudí, na druhej strane sme sa museli popasovaÈ a strpieÈ
aj úãasÈ ºudí v podnapitom stave,
ktorí mali záujem o prácu, ale ich
„trvalá indispozícia“ im nedáva ‰ancu uplatniÈ sa v pracovnom Ïivote.
V˘sledok tejto aktivity je dvojstupÀov˘. Priamo na t˘chto v˘beroch mal
zamestnávateº moÏnosÈ osloviÈ
a vybraÈ potenciálnych záujemcov,
ktorí uÏ t. ã. u neho pracujú, resp. sú
vybraní a pripravení pre nastávajúce
nástupné termíny. Zamestnávateºa
kontaktujú aj ìal‰í záujemcovia
o prácu, ktorí buì nemali moÏnosÈ sa
predmetnej aktivity zúãastniÈ, alebo
ich zaujala sprostredkovaná informácia od zúãastnen˘ch ºudí.
Prezentácie sa zúãastnilo 114
UoZ, obãania dobrovoºne nezamestnaní a takí, ktorí si z rôznych dôvodov hºadajú iné zamestnanie (potenciálni záujemcovia o zamestnanie),
pre ktor˘ch bola táto prezentácia
v˘hodou najmä z dôvodu Ïe nemuseli cestovaÈ na úrad práce a prezentácia bola v neskor˘ch popoludÀaj‰ích hodinách. Zamestnávateº t˘mto
spôsobom získal cca 40 nov˘ch
zamestnancov. Z evidencie UoZ
bolo vyraden˘ch 17 osôb, z toho 8
sa zamestnalo.
Zmenená situácia na trhu práce
vyÏaduje od v‰etk˘ch, ktorí sa podieºajú na sprostredkovaní zamestnania UoZ a ZoZ a na spolupráci
úradu so zamestnávateºmi pri vyhºadávaní a obsadzovaní voºn˘ch pracovn˘ch miest, flexibilitu a nové prístupy k plneniu pracovn˘ch úloh
a stanoven˘ch cieºov v oblasti sluÏieb zamestnanosti.
Marta Balážová,
oddelenie SOPaSZ
ÚPSVR v Považskej Bystrici
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„Zdravie ide cez žalúdok“

Generálny riaditeľ PaedDr. Ján Sihelský pri odovzdávaní ďakovného
listu odstupujúcej pani riaditeľke ÚPSVR Ing. Eve Zaťkovej.

V‰eobecná zdravotná poisÈovÀa, a. s., dÀa 27. 9. 2007 zorganizovala akciu „Zdravie ide cez Ïalúdok“ v priestoroch
ÚPSVR na ·pitálskej ulici ã. 8 v Bratislave. Podujatie bolo
urãené pre zamestnancov ústredia. V‰eobecná zdravotná
poisÈovÀa prezentovala zdravú v˘Ïivu spojenú s ochutnávkou jedál racionálnej v˘Ïivy, propagovala zdrav˘ Ïivotn˘
‰t˘l. SúãasÈou boli aj preventívne vy‰etrenia, ako meranie
krvného tlaku, hmotnosti tuku a vody v organizme, testy
zdatnosti. Zamestnanci mali moÏnosÈ získaÈ priamo na mieste informácie o aktuálnych zºavách a v˘hodách pre poistencov VZP, dostali moÏnosÈ vybaviÈ administratívy zdravotného poistenia, napr. preukaz EPZP, prehlásenie sa do VZP,
vybavenie zmeny adresy poistenca, v˘pis z úãtu poistenca.
Mgr. Andrea Bakošová,
kancelária GR ÚPSVR

ÚPSVR v Trnave má
nového riaditeľa
28. septembra 2007 sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave rozlúãil generálny riaditeº Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny s odstupujúcou riaditeºkou Ing. Evou
ZaÈkovou. Pri tejto príleÏitosti jej za prítomnosti vedúcich
zamestnancov úradu poìakoval za odvedenú prácu, ústretovosÈ, profesionalitu a ºudskosÈ, s akou si svedomito plnila
svoje pracovné povinnosti. ZároveÀ jej zaÏelal veºa úspechov
tak v pracovnom, ako i osobnom Ïivote. Novovymenovan˘m
riaditeºom úradu práce, ktorého taktieÏ pri tejto príleÏitosti
vo funkcii privítal generálny riaditeº, sa stal Ing. Augustín
Hambálek. Po krátkom predstavení sa v neformálnej atmosfére porozprávala odchádzajúca pani riaditeºka úradu spolu
so svojím nástupcom s prítomn˘mi zamestnancami. Tí vyuÏili aj prítomnosÈ najvy‰‰ieho reprezentanta ÚPSVR na vzájomnú diskusiu o aktuálnych témach.
PaedDr. Danica Lehocká,
hovorkyňa ÚPSVR

Generálny riaditeľ PaedDr. Ján Sihelský pri odovzdávaní menovacieho
dekrétu Ing. Augustínovi Hambálekovi, novovymenovanému riaditeľovi
ÚPSVR v Trnave.
24
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Pracovné stretnutie
s príslušníkmi PZ Gabčíkovo
V dÀoch 22. – 23. 8. 2007 sa PhDr. Slávka Bertová a Mgr. L˘dia
Mlynková z oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately Ústredia PSVR zúãastnili v Gabãíkove pracovného
stretnutia policajtov z úseku pátrania, evidencií a cieºového
pátrania z úradov justiãnej a kriminálnej polície krajsk˘ch
a okresn˘ch riaditeºstiev Policajného zboru. Stretnutie bolo
zamerané na problematiku pátrania na národnej a medzinárodnej úrovni, na informaãné systémy pátrania a taktieÏ na problematiku pátrania po nezvestn˘ch deÈoch. PhDr. Bertová vystúpila s predná‰kou k problematike nezvestn˘ch detí, návratu
a premiestneniu detí z územia iného ‰tátu na územie SR,
sústavnej ochrany Ïivota, zdravia a priaznivého psychického,
fyzického a sociálneho v˘vinu detí, ako i k celkovej spolupráci
medzi príslu‰níkmi Policajného zboru a sociálnymi pracovníkmi pri sociálnoprávnej ochrane detí. ZároveÀ sa zástupcovia
Ústredia PSVR vyjadrili v odbornej diskusii. Na stretnutí
odzneli aj predná‰ky odborníkov z Ústavu súdneho lekárstva
a medicínskych expertíz z Martina.
PhDr. Slávka Bertová,
poverená zastupovaním oddelenia SPOD a SK
10/2007
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Najdôležitejšie opatrenia
pre rodiny
Krajsk˘ úrad v Trenãíne a Ministerstvo obrany SR v spolupráci
s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradÀou v Trenãíne,
Fakultnou nemocnicou v Trenãíne a Resocializaãn˘m zariadením v Ko‰i zabezpeãili dÀa 19. 9. 2007 III. roãník celoslovenskej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou
úãasÈou. Ústrednou témou konferencie bola „Prevencia, lieãba
a resocializácia v oblasti drogov˘ch závislostí a sociálno-patologick˘ch javov“. Z Ústredia PSVR sa konferencie zúãastnila
Mgr. Eva ·ipo‰ová a Mgr. Iva Pipi‰ková z odboru SPODSK
a PPS. Rokovanie prebiehalo v troch sekciách:
1. prevencia – so zameraním na v˘znam rodiny a rodinnej
v˘chovy na formovanie osobnosti jednotlivca v prevencii vzniku sociálno-patologick˘ch javov a drogov˘ch závislostí.
2. lieãba – so zameraním na rie‰enie problému závislého ãlena
rodiny a na pomoc rodiny a na pomoc rodiny.
3. resocializácia – so zameraním na obnovu naru‰en˘ch
rodinn˘ch vzÈahov a väzieb závislého s rodinou a formy práce
s rodinou.
V tejto sekcii vystúpila Mgr. Iva Pipi‰ková s príspevkom na tému
Opatrenia sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby a sociálnej
kurately pre deti podºa zákona ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávenj
ochrane detí a sociálnej kuratele doplnení niektor˘ch zákonov.
PhDr. Slávka Bertová,
poverená zastupovaním oddelenia SPOD a SK

Odovzdávanie cien víťazom športových disciplín riaditeľkou ÚPSVR
v Nových Zámkoch Ing. Helenou Bohátovou

Záverečné vyhodnotenie športového dňa

Sedem dní v Kokave
V˘chovno-rekreaãného program ako forma pomoci deÈom
s poruchami správania
TridsaÈ detí z okresov Nové Zámky a ·aºa, u ktor˘ch sa vykonávajú opatrenia sociálnej kurately, sa zúãastnilo na v˘chovnorekreaãnom pobyte, ktor˘ pre ne zorganizoval odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSVR v Nov˘ch Zámkoch.
V˘chovno-rekreaãn˘ program (v zmysle § 17 ods. 4 zákona ã.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele) sa uskutoãnil v rekreaãnom stredisku Kokava nad
Rimavicou. Prebiehal v termíne od 12. 8. 2007 do 18. 8. 2007
pod vedením zamestnancov oddelenia sociálnoprávnej ochra-

Súťažná disciplína – hádzanie lopty na cieľ
10/2007

ny detí a sociálnej kurately ako aj odborn˘m pedagogick˘m
dozorom. Cieºom programu bolo osvojenie si noriem a pravidiel správania sa detí, posilÀovanie a podpora ich pozitívnych
vlastností a rovesníckych vzÈahov, ako aj ich relaxácia.
Rekreaãné stredisko sa nachádza v krásnom horskom prostredí, ão umoÏÀovalo zorganizovaÈ pre deti mnoÏstvo akcií, ktoré
ich obohatili o nové neobvyklé záÏitky: Nav‰tívili jaskyÀu
Bystrá, urobili si v˘let horskou Ïeleznicou, kde sa vláãikom
previezli Vydrovskou dolinou aÏ do âierneho Balogu. Poãas
pobytu deti absolvovali horské túry, besedu s horárom a branné preteky. Veãery vyuÏívali v‰etci úãastníci na spoloãné posedenie pri táborovom ohni, kde deti prezentovali vlastné kultúrne a zábavné programy. priãom sa pozitívne prejavila ich
fantázia a tvorivosÈ.
V deÀ ‰portovej olympiády nav‰tívila úãastníkov pobytu riaditeºka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nov˘ch
Zámkoch Ing. Helena Bohátová, ktorá svojou prítomnosÈou
pozdvihla v deÈoch súÈaÏivého ducha a pote‰ila ich darãekmi. Poãas celého pobytu sa kolektív detí upevÀoval
a v posledn˘ veãer nech˘bali ani úprimné slzy dojatia pri
rozlúãke s nov˘mi priateºmi. Na záver kaÏdé dieÈa dostalo
spomienkov˘ balíãek a diplom. V˘sledky odbornej práce
poãas pobytu a dosiahnuté pozitívne zmeny v správaní detí
budeme naìalej posilÀovaÈ systematickou prácou kurátorov
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
s cieºom zmierÀovaÈ alebo odstrániÈ poruchy správania zúãastnen˘ch detí.
Mgr. Lucia Kecskésová,
vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

25

SPZ_10_07

19.10.2007

2:06

Stránka 26

PORADŇA

Otázky a odpovede
?

Koncom mája 2007 som podala
ÏiadosÈ o rodiãovsk˘ príspevok
na osvojené dieÈatko. KeìÏe v júni mi
nebol rodiãovsk˘ príspevok poslan˘,
kontaktovala som príslu‰n˘ úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny. Bolo
mi oznámené, Ïe je to komplikovan˘
prípad a úrad má na rozhodnutie 30
dní. Následne som úrad opakovane
kontaktovala. Aká je lehota na rozhodnutia v t˘chto veciach? Je moÏné
rozhodovaÈ v t˘chto veciach aÏ do termínu v˘platy dávky?
V zmysle paragrafu 2 zákona ã.
280/2002 Z.. o rodiãovskom príspevku
oprávnenou osobou na uplatnenie nároku
na rodiãovsk˘ príspevok na osvojené dieÈa
je osoba, ktorej je dieÈa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov.
DieÈa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov podºa tohto zákona je osvojené dieÈa, ktoré bolo zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ
rodiãov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Osvojené dieÈatko bolo zverené rozsudkom súdu právoplatn˘m vo februári 2005 do predosvojiteºskej starostlivosti. Na základe uvedeného rozhodnutia
Ïiadateºka poÏiadala o rodiãovsk˘ príspevok, ktor˘ jej bol vyplácan˘ od februára
2005 do apríla 2006.
V zmysle paragrafu 103 zákona ã.
36/2005 Z. z. o rodine – pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byÈ maloleté
dieÈa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúcich osvojiteºov.
V nadväznosti uvedeného na rodiãovsk˘
príspevok je potrebné preukázaÈ, Ïe vo
veci sa ìalej koná. V tomto prípade do‰lo
k tomu, Ïe súd vydal rozsudok súdu
o osvojení v júli 2005 a uveden˘ rozsudok vzápätí následn˘m rozsudkom
v marci 2006 zru‰il. T˘mto boli spôsobené problémy pri rozhodovaní o nároku
na rodiãovsk˘ príspevok. Îiadateºka si
znova uplatnila nárok na rodiãovsk˘
príspevok v máji 2007 na základe právoplatného rozsudku o osvojení. Po konzultácii s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vydokladovaní rozsudkov súdu bol Ïiadateºke
doplaten˘ rodiãovsk˘ príspevok od mája
2006 a vytvorená dávka do februára 2008,
ão je do doby troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieÈaÈa
do predosvojiteºskej starostlivosti. O uve-
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denom v˘sledku konania sa rozhodnutie
nevydáva.
Mgr. Ľubica Danišová,
oddelenie štátnych sociálnych dávok
ÚPSVR Banská Bystrica

?

Moja matka Ïije na Slovensku,
má uÏ vysok˘ vek a Ïije sama,
nakoºko ja Ïijem uÏ dlhé roky
v Nemecku. Matka je veºmi chorá a ja
sa na vás obraciam s otázkou o moÏnosti zaradenia matky ako obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím
a zároveÀ aj poskytovania nejak˘ch
finanãn˘ch príspevkov. Chcem informácie o oblasti posudzovania zdravotného stavu mojej matky.
Posudkovú ãinnosÈ vykonávajú príslu‰né útvary územn˘ch úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny v rámci prvostupÀového konania. DruhostupÀové konanie
vo veciach, v ktor˘ch konali úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny, vykonáva
v oblasti posudkovej ãinnosti:
 posudzovanie na úãely kompenzácie
sociálnych dôsledkov obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
 posudzovanie na úãely ‰tátnych sociálnych dávok,
 posudzovanie na úãely trhu práce,
 rozhodovanie o miere funkãnej poruchy a o tom, Ïe ide o obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím na úãely
vydania preukazu s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím.
Posudzovanie na úãely peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzácie zah⁄Àa:
 lekársku posudkovú ãinnosÈ,
 nelekársku posudkovú ãinnosÈ.
Lekárska posudková ãinnosÈ spoãíva
v posúdení miery funkãnej poruchy podºa
prílohy ã. 4 k zákonu ã. 195/1998 Z. z.
o lekárskej pomoci v znení neskor‰ích
predpisov. Nelekárska posudková ãinnosÈ
obsahuje zisÈovanie sociálnych dôsledkov
ÈaÏkého zdravotného postihnutia obãana,
ktoré má v ãase posudzovania, a návrh na
konkrétne formy kompenzácie. Za obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím sa
povaÏuje obãan, ktorého miera funkãnej
poruchy je najmenej 50 %. Funkãná porucha je nedostatok telesn˘ch schopností,
zmyslov˘ch schopností alebo du‰evn˘ch
schopností obãana, ktor˘ z hºadiska predpokladov v˘voja zdravotného postihnutia
trvá dlh‰ie ako jeden rok.

Sociálny dôsledok ÈaÏkého zdravotného
postihnutia je znev˘hodnenie, ktoré má obãan s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím v porovnaní so zdrav˘m obãanom rovnakého
veku, pohlavia a za rovnak˘ch podmienok.
Pri zistení sociálnych dôsledkov takéhoto
obãana sa na prekonanie alebo zmiernenie
sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného
postihnutia navrhujú niektoré z foriem
kompenzácií. Podmienky moÏnosti navrhovania jednotliv˘ch foriem kompenzácií
upravuje zákon ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskor‰ích predpisov. Jednotlivé formy kompenzácií nie sú nárokovateºné. Pri posudzovaní sociálnych dôsledkov za úãelom navrhovania kompenzácií
okrem medicínskych kritérií posudzujú aj
 osobnostné predpoklady,
 rodinné prostredie,
 prostredie, ktoré ovplyvÀuje integráciu
obãana do spoloãnosti.
ëalej sa skúma oblasÈ:
 mobility, kde sa skúmajú obmedzenia
pohybovej a orientaãnej schopnosti,
 komunikácie, kde sa skúmajú obmedzenia dorozumievania,
 nevyhnutn˘ch Ïivotn˘ch úkonov
a prác v domácnosti, kde sa skúma
schopnosÈ obãana zabezpeãovaÈ si
úkony podºa prílohy ã. 1 a ã. 5 zákona
ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci,
 zv˘‰en˘ch v˘davkov, ktor˘mi sú ‰pecificky zv˘‰ené v˘davky priamo súvisiace s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím obãana.
Formy kompenzácie sú:
 sociálne sluÏby (prepravná sluÏba,
opatrovateºská sluÏba, starostlivosÈ v zariadení sociálnych sluÏieb),
 peÀaÏné príspevky (príspevok na zaobstaranie pomôcky, opravu pomôcky, kúpu
osobného motorového vozidla, úpravu
bytu, prípadne domu alebo garáÏe, zv˘‰ené v˘davky na diétne stravovanie, v˘davky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním ‰atstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia, v˘davky súvisiace so zabezpeãením prevádzky osobného motorového
vozidla, v˘davky súvisiace so starostlivosÈou o psa so ‰peciálnym v˘cvikom...).
Va‰a pani matka bola posúdená v r.
2003 so stanovenou mierou funkãnej poruchy 30 %. V ìal‰om období posudzovaná
nebola a ani o niã neÏiadala. Po komunikácii s územn˘m úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny bola vykonaná náv‰teva sociálnej pracovníãky z referátu posudkov˘ch
ãinností, ktorá va‰ej matke odovzdala ÏiadosÈ a poskytla jej odborné poradenstvo.
Mgr. Anna Grellová,
kancelária GR ÚPSVR
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Na ão by nemali zabúdaÈ rodiãia
na materskej dovolenke v súvislosti s úradmi práce, sociálnych vecí
a rodiny? Kedy sa tam treba prihlásiÈ,
kedy odhlásiÈ a ako je to s vyplácaním
rodiãovského príspevku?
Rodiãovsk˘ príspevok sa od 1. 9.
2007 vypláca v sume 4 560 Sk a môÏe oÀ
poÏiadaÈ rodiã po narodení dieÈaÈa. Rodiã
dieÈaÈa po skonãení v˘plat materského
Ïiada o rodiãovsk˘ príspevok písomnou
ÏiadosÈou, ktorú predkladá osobne úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny – oddeleniu ‰tátnych dávok v mieste trvalého
pobytu. Spolu so ÏiadosÈou rodiã predkladá originály príslu‰n˘ch dokladov, na
porovnanie údajov uveden˘ch v Ïiadosti.
Informáciu o potrebn˘ch dokladoch
nájde rodiã na poslednej strane tlaãiva
Ïiadosti. Tlaãivo Ïiadosti poskytne úrad
alebo je moÏné tlaãivo vytlaãiÈ z internetovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: www.employment.gov.sk, dávkov˘ informaãn˘ systém
(DIS), Vzory Ïiadostí, ·tátne sociálne
dávky, ÎiadosÈ o rodiãovsk˘ príspevok.
ÎiadosÈ o rodiãovsk˘ príspevok je moÏné
vypísaÈ a odoslaÈ na úrad aj elektronicky
(https://www.r-sluzby.gov.sk/iso/app).
Po vypísaní a odoslaní takejto Ïiadosti
o rodiãovsk˘ príspevok rodiã ÏiadosÈ
vytlaãí a spolu s príslu‰n˘mi dokladmi ju
predloÏí úradu.
Rodiãovsk˘ príspevok úrad vyplatí
rodiãovi na jeho úãet v banke, uveden˘
v Ïiadosti, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktor˘ nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom rodiã splnil
podmienky nároku. Vypláca sa mesaãne
pozadu, za cel˘ kalendárny mesiac, aj
keì podmienky nároku boli splnené len
za ãasÈ mesiaca. Rodiã nie je povinn˘ sa
mesaãne hlásiÈ, ale je povinn˘ poãas
poberania rodiãovského príspevku oznamovaÈ skutoãnosti, ktoré majú vplyv na
nárok a na jeho v˘platu a to najmä:
 umiestnenie dieÈaÈa do materskej
‰koly,
 nárok na materské poãas poberania
rodiãovského príspevku pri starostlivosti o star‰ie dieÈa,
 pobyt dieÈaÈa v zdravotníckom zariadení, ktor˘ trvá dlh‰ie ako 90 po
sebe nasledujúcich dní,
 umiestnenie dieÈaÈa s dlhodobo
nepriazniv˘m zdravotn˘m stavom do
zariadenia s celoroãn˘m pobytom,
 v˘kon zárobkovej ãinnosti mimo
územia SR.

Ing. Jana Molnárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR
10/2007

?

MôÏe si rodiã na rodiãovskej
dovolenke privyrábaÈ a ak˘m
spôsobom? Má nejaké povinnosti voãi
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny?
Do akej v˘‰ky zárobku si môÏe rodiã
privyrábaÈ, aby nepri‰iel o rodiãovsk˘
príspevok?
Rodiãovsk˘ príspevok sa poskytuje
rodiãovi aj poãas v˘konu zárobkovej ãinnosti, ak riadnu starostlivosÈ o dieÈa
zabezpeãí fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Rodiãovsk˘ príspevok sa
neposkytuje, ak touto právnickou osobou
je materská ‰kola, ktorá je zaradená do
siete ‰kôl a ‰kolsk˘ch zariadení a ktorej
boli na dieÈa poskytnuté príspevky zo
‰tátneho rozpoãtu alebo z v˘nosu dane
z príjmov. V˘‰ka zárobku rodiãa poberajúceho rodiãovsk˘ príspevok neovplyvÀuje nárok na v˘platu rodiãovského príspevku a poskytuje sa v rovnakej v˘‰ke
rodiãovi, ktor˘ má nárok na túto dávku
bez ohºadu na to, ãi rodiã vykonáva zárobkovú ãinnosÈ, alebo ju nevykonáva.
Ing. Jana Molnárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

Aké príjmové moÏnosti majú
mamiãky na materskej dovolenke? Ak˘ je rozdiel, ak na materskú
dovolenku nastúpia ako nezamestnané, ‰tudentky, resp. zamestnané
osoby alebo Ïivnostníãky?
Matka, ktorá má sociálne postavenie
– ‰tudentka, nezamestnaná, zamestnaná,
príp SZâO, ktorá dieÈa porodila a pred
pôrodom jej nevznikol nárok na materské, alebo jej vznikol nárok na materské
v niÏ‰ej sume, ako je suma rodiãovského
príspevku, od narodenia dieÈaÈa si u platiteºa – úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny podºa miesta trvalého pobytu,
uplatní na základe písomnej Ïiadosti
nárok na v˘platu rodiãovského príspevku. Tento je vyplácan˘ v plnej sume, t. j.
4 560 Sk alebo vo v˘‰ke rozdielu medzi
rodiãovsk˘m príspevkom a matersk˘m.
Narodením dieÈaÈa si matka môÏe na
základe písomnej Ïiadosti uplatniÈ nárok
na príspevok pri narodení dieÈaÈa, ak sa
jedná o prvorodené dieÈa, tak má nárok aj
na príplatok k príspevku pri narodení
dieÈaÈa. Jeden z rodiãov, podºa ich vzájomnej dohody, si môÏe uplatniÈ od narodenia nárok na prídavok na dieÈa.

Mgr. Jana Kovárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

B˘vam s dvomi deÈmi a manÏelom, ktor˘ pracuje (príjem 13 –
14-tis. Sk) u svojej matky a bola som

na rodiãovskej dovolenke do 6 rokov
veku dieÈaÈa. Chcela by som vedieÈ, ãi
mám nárok na dávku v hmotnej
núdzi.
Pomoc v hmotnej núdzi dávkou
a príspevkami podºa zákona o pomoci
v hmotnej núdzi sa poskytuje obãanovi
v hmotnej núdzi a spoloãne posudzovan˘m osobám za podmienok, Ïe ich príjem
nedosahuje Ïivotné minimum a nemôÏu
si príjem zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ vlastn˘m priãinením. Za vlastné priãinenie sa
povaÏuje vlastná práca, uÏívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonn˘ch nárokov, napr. dávky v nezamestnanosti. Ak si
obãan neuplatní svoje zákonné nároky,
nepovaÏuje sa za obãana v hmotnej núdzi
a nemoÏno mu poskytnúÈ pomoc v hmotnej núdzi.
V uvedenom prípade b˘va rodina
s dvomi deÈmi, ktorá b˘va u starej matky
a kde matka je v evidencii uchádzaãov
o zamestnanie a otec pracuje s príjmom
cca 13 – 14-tis. Sk, je pre posúdenie hmotnej núdze potrebné v prvom rade preukázaÈ uplatnenie zákonného nároku matky
na dávku v nezamestnanosti predloÏením
rozhodnutia alebo potvrdenia zo sociálnej
poisÈovne. Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe
matka detí bola na rodiãovskej dovolenke
do 6 rokov veku dieÈaÈa, z uveden˘ch
informácií nie je zrejmé, ãi dieÈa nie je
podºa posudku úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, ktor˘ si vyÏaduje osobné, celodenné a riadne opatrovanie, na
základe ãoho by boli plnené podmienky
na ochrann˘ príspevok. KeìÏe rodiãia nie
sú nájomcami ani vlastníkmi bytu alebo
rodinného domu, nie sú splnené podmienky nároku na príspevok na b˘vanie.
Podºa zákona o pomoci v hmotnej
núdzi v˘‰ka dávky s príspevkov sa urãí
ako rozdiel medzi sumu nárokov uveden˘ch v zákona a príjmom rodiny. Z príjmu zo závislej ãinnosti sa na úãely tohto
zákona odpoãítava 25 %. Do príjmu sa
nezapoãítava daÀov˘ bonus ani prídavok
na dieÈa. KeìÏe nie sú uvedené v‰etky
potrebné informácie, nie je moÏné sa
k nároku na dávku a príspevky jednoznaãne vyjadriÈ. Podºa zákona o pomoci
v hmotnej núdzi a nároku na dávku
a príspevky rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslu‰n˘ podºa miesta trvalého pobytu obãana. Matka alebo
otec si preto môÏu podaÈ písomnú ÏiadosÈ
o pomoc v hmotnej núdzi, o ktorej je úrad
povinn˘ rozhodnúÈ.

Mgr. Jana Kovárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Dedu‰ko v hodnote 260 Sk

P

racovníci odboru sociálnych
vecí sa pri svojej práci stretávajú
so v‰eliãím. Prichádzajú sem
ºudia, ktorí potrebujú poradiÈ a pomôcÈ,
potom tí, ktorí vedia, ão idú vybavovaÈ
a niekedy aj tí, ktorí sa len tak potrebujú
vyrozprávaÈ zo svojich smútkov a Ïiaºov. Náv‰teva, ktorú sme mali na úrade
jedného dÀa, nepatrí do kategórie ani
jednej z nich, aj keì poriadny kus smútku zanechala v kaÏdom z nás.
Bolo krátko pred dvanástou hodinou.
Do kancelárie vstúpil manÏelsk˘ pár,
ktor˘ priviedol so sebou dedu‰ka podopierajúceho sa o palicu. Bol staruãk˘,
na svojich pleciach nosil uÏ ôsmy kríÏik. Mlad‰í spoloãník ho posadil na stoliãku, vyloÏil na stôl dva listy papiera
a ãrty jeho tváre ve‰tili, Ïe toto veru
nebude pokojné rozprávanie. MuÏ, vyuÏívajúc moment prekvapenia, nechal
dedka na stoliãke a so slovami adresovan˘mi pracovníãke: "Ste ‰tátny zamestnanec, tak sa o neho postarajte!" sa
pobral preã. Star˘ pán sa na to divadlo
pozeral a nechápavo sa sp˘tal: "A kam
tí na‰i idú?"E‰te dobre Ïe bol dedko
hluch˘, aspoÀ nerozumel v‰etkému
tomu nepeknému, ão sa tam udialo.

Z priloÏeného listu na stole, ktoré
bolo na‰ím rozhodnutím o zníÏení dávky
pomoci v hmotnej núdzi, sme sa dozvedeli, Ïe dedko je slobodn˘, bezdetn˘
a muÏ, ktor˘ ho na úrad priviedol, je
jeho synovec. Vzhºadom na zvy‰ovanie
dôchodkov v júli, pristúpili sme k prehodnoteniu jeho hmotnej núdze a dávku
sme zníÏili o 260 Sk. Je to beÏn˘ postup,
s ktor˘m sa teraz stretávajú stovky
dôchodcov, pretoÏe pri zachovaní nárokov vzájomn˘ vzÈah medzi príjmom
a dávkou v hmotnej núdzi je tak˘: zv˘‰i
sa príjem, zníÏi sa dávka. A práve t˘ch
260 Sk bolo t⁄Àom v oku pre synovca,
ktor˘ zrazu zistil, Ïe bez t˘ch pár korún
uÏ nemá cenu o deda sa staraÈ. âo star˘
pán v‰etko pre nich poãas svojho Ïivota
urobil, a aj to, Ïe aj na staré kolená im
e‰te stále okolo domu pomáha, bolo
zrazu zabudnuté. Pritom, podºa ná‰ho
zistenia a podºa typu auta, na ktorom
dedka priviezli, je zrejmé, Ïe v rodine
peniaze nech˘bajú. Druh˘, rukou písan˘
list, ktor˘ zostal na stole, bol súhrnom
úkonov, ktoré rodina dedkovi zabezpeãuje a za ktoré chce maÈ od ‰tátu zaplatené.
Dedko si u nás posedel asi hodinu.
Aj keì veºmi zle komunikoval, stihol

Superstar v kúpeľni
Spievate si v kúpeºni? Je nás tak˘ch mnoho. KúpeºÀov˘ spevák sa v‰ak od toho naozajstného znaãne odli‰uje. Nepotrebuje totiÏ publikum. Ba naopak. Publikum mu prekáÏa. Keì
náhodou vojdete do kúpeºne, kde tak˘to kúpeºÀov˘ hitmaker
odhodlane a z plného hrdla vyrevuje do tuby zubnej pasty
svoj najnov‰í ‰láger, ihneì prestane spievaÈ. Zasekne sa, ãi
dokonca sa aÏ vydesí, ale na sto percent sa zatvári tak urazene, akoby ste ho ‰pehovali poãas sprchovania. A moÏno Ïe aj
urazenej‰ie. PretoÏe len ão zistí, Ïe má publikum, jeho sebavedomie, viera vo vlastn˘ hlas a talent odteãie v˘levkou
kamsi ìaleko do nevábne páchnucich konãín. A je po speve.
Nás, kúpeºÀov˘ch Îbirkov, Gottov, ãi Pavarottiov, je masa.
Je nás omnoho viac neÏ t˘ch, ão si trúfnu vylúdiÈ zopár tónov, ãi dokonca „zaspievaÈ“ aj na verejnosti. Ale ãasto sú to
práve tí, ktorí by okrem kúpeºne nikde inde spievaÈ nemali.
Slovensko uÏ po tretíkrát reklamou agresívne zahlcuje
SuperStar. SúÈaÏ speváckych talentov, potenciálnych spevákov a speváãikov. Ale aj a‰pirantov na ãlenov takzvanej
Hviezdnej roty. ªudí, ktorí majú sluch a spevácky talent rozvinut˘ nepriamoúmerne k svojmu sebavedomiu. A práve
Hviezdna rota a jej verejná produkcia je príãinou, pre ktorú
mám k SuperStar v˘razne ambivalentn˘ postoj – na jednej
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nám o sebe nieão porozprávaÈ, poÈaÏkaÈ
si na svoj neºahk˘ Ïivot a hlavne na
svoje zdravie, ktoré uÏ nie je také ako za
mlada. My sme sa zatiaº snaÏili prostredníctvom polície nájsÈ jeho synovca,
alebo zabezpeãiÈ mu odvoz do miesta
jeho bydliska. Nakoniec pomoc polície
nebola potrebná, starého pána pri‰la
vyzdvihnúÈ manÏelka synovca. Bez
pozdravu, bez slova ospravedlnenia
vtrhla do kancelárie a Èahala deda preã.
Ju a ani jej manÏela netrápili pocity
strachu, opustenosti a zmätku, ktoré
preÏíval dedko u nás v kancelárii.
Asi boli na seba patriãné hrdí a spokojní, akú "netradiãnú a úÏasnú" formu
protestu si zvolili, keì nám dedka doviedli. Niã to, preÏili sme. Len nám bolo
ºúto, Ïe hodnota rodinnej a ºudskej spolupatriãnosti má cenu ani nie tristo
korún. A e‰te jeden odkaz pre rodinu,
ktorá si nechcela vypoãuÈ Ïiadne
vysvetlenie: V septembri sa upravovali
sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na b˘vanie, takÏe dedko v koneãnom
dôsledku mal pridané.

Ing. Janka Činčurová,
ÚPSVR Považská Bystrica,
referát PHN, pracovisko OSVR Púchov

strane oceÀujem (a veºmi vysoko) to, Ïe opäÈ raz (lebo podobné súÈaÏe tu uÏ boli) koneãne niekto nieão robí aj pre talenty
a dáva im ‰ancu. Ale druhej strane je tu tá ne‰Èastná rota.
Táto ãasÈ produkcie mi totiÏ veºmi pripomína obhrublú zábavu dedinsk˘ch krãmov˘ch povaºaãov, ão sa zabávajú t˘raním
obecného hlupáãika. Zábavku spred minulého, ãi moÏno aÏ
predminulého storoãia. Hlúpu, surovú, primitívnu. Zábavku,
z ktorej slu‰nému ãloveku behajú zimomriavky po chrbte
a oblieva ho hanba. Hanbí sa za toho úboÏiaka, ktor˘ cel˘
vìaãn˘ za pár chvíº pozornosti zo seba robí pajáca, hanba za
t˘ch, ão jeho biedu tam necitlivo zneuÏívajú, a predov‰etk˘m
hanba za mÀa samého, Ïe sa neodváÏim proti tomu otrasnému, ºudskú dôstojnosÈ poniÏujúcemu divadlu zasiahnuÈ.
A hanba ma facká sprava i zºava. A nijako mi nepomáha
sebapresviedãanie, Ïe sú tam dobrovoºne a vedeli, do ãoho
idú a z kúpeºne nikdy nemali vyjsÈ.
KaÏd˘ má predsa právo po nieãom túÏiÈ, dúfaÈ, snívaÈ
a veriÈ. KaÏd˘ má pravo chcieÈ vo svojom Ïivote nieão zmeniÈ.
Alebo sa aspoÀ o to pokúsiÈ. Veì viac neÏ tretina z nás pracuje na miestach, na ktoré nemá kvalifikáciu (resp. má kvalifikáciu na inú prácu neÏ vykonáva), viac ako polovica ºudí
nerobí to, ão by chceli, ale to, ão môÏu. A väã‰ina z nás nikdy
nedokáÏe vyjsÈ z kúpeºne a zaspievaÈ. UrobiÈ ten rozhodujúci
krok a prekroãiÈ deliacu ãiaru – hranicu medzi zamestnaním
a povolaním.
Du‰an Brindza

10/2007

SPZ_10_07

19.10.2007

2:07

Stránka 29

KRÍŽOVKA

10/2007

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

29

SPZ_10_07

19.10.2007

2:07

Stránka 30

NA ZÁVER
aÏdodenne získavame veºké mnoÏstvo informácií z rôznych zdrojov a súãasne posúvame informácie svojim
najbliÏ‰ím, kolegom, ãi ‰irokému okoliu. âo je to vlastne
informácia? Je to správa, ktorá spolu so svojím v˘znamom slúÏi
príjemcovi a slúÏi urãitému cieºu alebo vyvoláva ìal‰iu akciu.
âasto pri získavaní informácie rozhoduje ãas – deÀ, hodina, minúta ba i sekunda.
Pre rozhodovanie, analyzovanie a riadenie v‰etk˘ch procesov
je potrebné maÈ v správnom ãase v‰etky informácie nevyhnutné
k zaujatiu stanoviska, resp. k spusteniu ìal‰ej akcie. Samozrejme,
aj pre riadenie procesov v oblasti sociálnej politiky a zamestna-

K

Informácie
vládnu
svetom
nosti je veºmi dôleÏité maÈ relevantné údaje predov‰etk˘m
o klientoch, ale súãasne a v neposlednom rade aj o prostredí,
v ktorom sa na‰i klienti nachádzajú. K efektívnemu riadeniu
tak˘ch dôleÏit˘ch procesov je potrebné maÈ obrovské mnoÏstvo
informácii, ktoré nám urobia ão najlep‰í obraz o klientovi, ako aj
o situácií, ktorú ideme posudzovaÈ, analyzovaÈ a rie‰iÈ. Av‰ak
t˘m, Ïe na‰ím klientom je predov‰etk˘m obãan, ãlovek, ºudská
bytosÈ, nie vÏdy sú postaãujúce informácie, ktoré môÏeme získaÈ
prostredníctvom rôznych informaãn˘ch systémov. V mnoh˘ch prípadoch sa presviedãame o tom, Ïe niekedy je osobné stretnutie
podstatnej‰ie ako nespoãetné mnoÏstvo informácií získan˘ch inou
cestou. âím ìalej t˘m viac sa do popredia ako nekoneãn˘ zdroj
informácií dostáva internet a s ním spojené aj v‰etky komunikaãné prvky. Faktom je, Ïe menej ãítame knihy, ãasopisy, noviny,
a taktieÏ oveºa menej odovzdávame informácie prostredníctvom
osobn˘ch stretnutí, aj keì táto forma odovzdávania správ má
svoje úskalia a riziká, ale patrí medzi najprirodzenej‰ie komunikaãné zruãnosti kaÏdého z nás.
Redakãná rada mesaãníka Sociálna a politika a zamestnanosÈ
sa vám taktieÏ snaÏí podaÈ rôzne informácie v správnom ãase tak,
aby boli pre vás aktuálne a aby ste ich mohli ìalej vyuÏiÈ, ãi uÏ
v pracovnom alebo aj v súkromnom Ïivote. Myslím si, Ïe za
posledné mesiace v tomto smere urobila veºk˘ krok vpred.
V rámci mojej práce sa stretávam s veºkou ‰kálou rôznorod˘ch
informácií, ktoré sú mi sprostredkované predov‰etk˘m prostredníctvom elektronick˘ch médií, av‰ak pre mÀa ako ãloveka sú
osobné stretnutia nesmierne dôleÏité, a preto sa v pracovnom procese rád stretávam s kolegami z úradov PSVR, ako aj z in˘ch
in‰titúcií, a nepochybne aj so samotn˘mi obãanmi, ktor˘m sú
poskytované na‰e sluÏby. VÏdy ma takéto stretnutia obohatia
nov˘mi poznatkami k zlep‰eniu riadenia a poskytovania sluÏieb
v na‰ej oblasti. Myslím, Ïe kaÏd˘ z nás by mal nájsÈ tú správnu
mieru vo vyuÏívaní dostupn˘ch zdrojov informácií, a predov‰etk˘m by sme nemali zabudnúÈ, Ïe sme v prvom rade ºudia, a obzvlá‰È v na‰ej oblasti, kde môÏeme ovplyvÀovaÈ ºudské osudy.
Mgr. Branislav Kaniansky,
riaditeº odboru monitoringu a evaluácie projektov ÚPSVR
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F OTOOBJEKTÍVOM

O chvíºu sa zaãne predná‰ka civilnej ochrany

Trpezlivé ãakanie na meranie krvného tlaku a telesného tuku

·portovo–vzdelávací deÀ
ÚPSVR v PovaÏskej Bystrici
28. 9. 2007 sa vo vzdelávacom zariadení Slovenskej Po‰ty v Belu‰sk˘ch
Slatinách konal IV. roãník ‰portovo-vzdelávacieho dÀa zamestnancov
ÚPSVR PovaÏská Bystrica. Predná‰ky sa niesli v duchu civilnej ochrany,
prvej pomoci a zdravej v˘Ïivy. Po dobrom obede nasledovali ‰portové hry,
ktoré síce preru‰il dáÏì, no zábava pokraãovala pri gitare a heligónke.

Diplomy najlep‰ím odovzdával riaditeº úradu
Ing. Vladimír Ondri‰ík

Súboj o prvé miesta v streºbe Ïien

Kto viac roztoãí vrtuºu?

O zábavu nebola núdza – heligónka, gitara a vyspievané hlasy
Text a foto: Ing. Miriam Lidajová, osobný úrad ÚPSVR Považská Bystrica
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC SEPTEMBER

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

8,30

8,19

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

14,29
13,34
12,24

14,12
13,31
12,10

Nitriansky kraj

7,76

7,72

Žilinský kraj

5,69

5,54

Trnavský kraj

4,81

4,65

Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

4,76

4,56

Bratislavský kraj

2,22

2,15

Poradie okresov
Por.

Územie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Rimavská Sobota
Revúca
Veľký Krtíš
Kežmarok
Rožňava
Trebišov
Lučenec
Sabinov
Sobrance
Košice - okolie
Poltár
Michalovce
Gelnica
Vranov nad Topľou
Medzilaborce
Žarnovica
Levoča
Krupina
Svidník
Stropkov
Bardejov
Levice
Snina
Detva
Prešov
Banská Štiavnica
Žiar nad Hronom
Spišská Nová Ves
Brezno
Humenné
Šaľa
Turčianske Teplice
Nové Zámky
Stará Ľubovńa
Košice II
Komárno
Kysucké Nové Mesto
Košice III
Zvolen
Zlaté Moravce

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
28,28
25,87
19,95
19,84
19,80
18,97
18,15
17,68
17,66
16,99
16,48
15,46
15,20
15,04
14,81
14,76
13,26
13,20
13,04
12,94
12,73
12,10
11,83
11,75
11,67
11,55
11,22
10,94
10,30
9,34
8,99
8,40
8,31
8,05
7,76
7,49
7,35
7,33
7,24
7,16

27,64
24,83
20,12
19,45
19,79
18,89
18,22
17,52
16,81
16,85
16,63
15,56
15,19
14,59
14,19
14,94
13,65
12,78
13,62
12,50
12,58
12,06
11,31
11,70
11,82
11,46
11,04
10,75
10,24
8,84
8,79
8,08
8,21
7,70
7,98
7,67
7,00
7,28
7,16
7,14

•
•
•
-1
1
•
•
•
-1
1
•
•
•
-1
-1
2
•
-1
1
-1
1
•
-3
•
2
1
•
•
•
•
•
-1
1
-1
1
•
-4
1
•
•

Por.

Územie

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Ružomberok
Partizánske
Poprad
Topoľcany
Tvrdošín
Námestovo
Bytča
Dolný Kubín
Prievidza
Košice I
Dunajská Streda
Senica
Liptovský Mikuláš
Košice IV
Čadca
Považská Bystrica
Bánovce nad Bebravou
Martin
Hlohovec
Skalica
Banská Bystrica
Nitra
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Galanta
Púchov
Piešťany
Žilina
Trnava
Malacky
Ilava
Pezinok
Senec
Trenčín
Bratislava V
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava II
Bratislava I

*) V uplynulom období vykazované ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
7,14
7,10
7,00
6,90
6,84
6,72
6,68
6,64
6,60
6,56
6,36
5,94
5,82
5,74
5,42
5,39
5,32
5,30
5,17
4,78
4,55
4,55
4,22
4,12
4,07
3,96
3,92
3,86
3,77
3,70
3,28
2,84
2,78
2,62
2,03
1,92
1,83
1,74
1,66

6,92
7,17
7,00
6,86
6,22
6,06
6,33
6,74
6,33
6,55
6,12
5,79
5,73
5,92
5,28
5,00
5,27
5,38
5,03
4,85
4,48
4,48
4,31
3,99
3,96
3,60
3,81
3,85
3,53
3,40
2,76
2,64
2,67
2,58
2,06
1,79
1,78
1,68
1,76

-2
4
1
•
-4
-5
•
3
1
4
1
-1
-1
2
-1
-3
•
3
1
•
•
•
•
•
•
-2
•
2
•
•
•
-1
1
•
•
•
•
-1
1

Zdroj: ÚPSVR

