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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Európsky sociálny fond
EURES
Inštitút pre výskum práce a rodiny

http://www.upsvar.sk/
http://www.esf.sk/
http://www.eures.sk/
http://www.vupsvr.gov.sk/

Ministerstvá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR

http://www.employment.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk
http://www.finance.gov.sk/
http://www.economy.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.mosr.sk/
http://www.land.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.enviro.gov.sk/

Slovenský štatistický úrad
Inštutút informatiky a štatistiky
Národný inšpektorát práce (NIP)
ILO – Medzinárodná organizácia práce
Sociálna poisťovňa
Národná rada Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Prognostický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
Národný inšpektorát práce (NIP)
Portál Európskej únie
zoznam detských domovov
Pomoc pri podnikaní
Informácie o EÚ

http://www.statistics.sk/
http://www.infostat.sk/
http://www.safework.gov.sk/
http://www.ilo.org/
http://www.socpoist.sk/
http://www.nrsr.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
http://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm
http://www.sociologia.sav.sk
http://www.safework.gov.sk
http://europa.eu/index_sk.htm
http://www.pomocdetom.host.sk/
http://www.podnikajte.sk
http://www.euroinfo.gov.sk

Užitočné webové stránky pre budúcich samostatne zárobkovo činných opatrovateľov v Rakúsku
Wirtschaftskammern Ősterreich – (Hospodárska komora Rakúska)
s informácie a odporúčania pre podnikateľov
Bundesministerium fűr Finanzen (Spolkové ministerstvo financií)
informácie o otázkach zdaňovania, presídlenia a pod.
Informácie o úradných postupoch v Rakúsku vrátane formulárov,
informácií o životných a pracovných podmienkach v Rakúsku,
prihlasovacej povinnosti a pod.
Ďalšie informácie pre založenie živnosti,
o rôznych systémoch podpory a pod.
Telefonická poradňa Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft – SVA (Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov)
a Wirtschaftskammer Ősterreich (Hospodárskej komory Rakúska)
Užitočné informácie nájdete aj na:
www.24h-pflegerverband.at
www.tt-transport.sk
www.seniorenbund.at

www.wko.at
www.bmf.gv.at

www.help.gv.at
www.gruenderservice.at

www.portal.wko.at

www.pensionistenverband.at
www.kobv.at
www.gespag.at

www.aiw.sk
www.pflege.fsw.at
www.dachverband.at
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NA ÚVOD

Pár slov na úvod...

Ak

sa v spoloãnosti
hovorí o ústredí
a úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny, spravidla sa
hovorí o aktívnej politike trhu práce,
o sociálnych dávkach, o rodine,
o detsk˘ch domovoch. Asi málokto
si uvedomuje, Ïe nevyhnutn˘m rozmerom v‰etk˘ch ãinností, ktoré
ústredie a úrady zabezpeãujú kaÏdoroãne a kaÏdodenne, je ekonomika.
Tvorí neodmysliteºné zázemie pre
v‰etky kategórie ãinností, ktoré ústredie a úrady poskytujú. Napriek tomu,
Ïe na‰i klienti vnímajú ekonomiku
spravidla len vo finanãnom vyjadrení, ekonomikou sa zaãínajú aj konãia
v‰etky procesy, realizované ústredím
i úradmi. Z pohºadu klientov, predov‰etk˘m pri poskytovaní dávok
sociálnej pomoci, ekonomika uzatvára reÈazec úkonov, ktoré vykonávajú
iné odborné útvary ústredia a úradov, dáva im koneãnú, konkrétnu,
hmatateºnú podobu. Je finálnou
fázou profesionálnej práce odborníkov, ktorou je podporovaná sociálna
istota predov‰etk˘m najzraniteºnej‰ích skupín obyvateºstva, pre ktoré
je sociálna dávka veºakrát jedin˘m
zdrojom príjmu. Hmatateºná podoba
ekonomiky ústredia a úradov sa prejavuje aj v˘platou rodinn˘ch prídavkov, ktor˘mi ‰tát spolupôsobí pri
podpore mlad˘ch rodín, ale aj pri
vytváraní zdravého Ïivotného prostredia pre deti, ku ktor˘m bol Ïivot
skúpy, resp. kde rodina jednoducho
zlyhala – pre deti Ïijúce v detsk˘ch
domovoch.
Funkcia ekonomiky je nezastupiteºná aj z pohºadu trhu práce, kde
financovaním aktívnej politiky trhu
práce podporuje tvorbu zdravého
2/2008

podnikateºského prostredia, ãím
samozrejme vytvára priestor na
uplatnenie sa na‰ich klientov v pracovnom procese.
K˘m dávky sociálnej pomoci sú
v plnej miere poskytované zo ‰tátneho rozpoãtu, financovanie aktívnej
politiky trhu práce je v prevaÏnej
miere hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Prostredníctvom národn˘ch projektov sú uÏ
od roku 2004 hradené v˘davky,
ktor˘mi je podporovan˘ trh práce
z pohºadu jeho najakútnej‰ích potrieb a poÏiadaviek. Finanãné prostriedky sú urãené predov‰etk˘m na
podporu zamestnávania dlhodobo

„

k hºadaniu si zamestnania, smeruje
k ur˘chleniu vybavovania klientov
a vytvára ãasov˘ priestor na prácu
s klientmi, vyÏadujúcimi zo strany
poradcov a sprostredkovateºov zv˘‰enú pozornosÈ.
Nezanedbateºn˘m prínosom
ekonómov ku skvalitneniu práce
a k zlep‰eniu Ïivotn˘ch podmienok
klientov, predov‰etk˘m telesne
postihnut˘ch, je financovanie
stavebn˘ch úprav, smerujúcich
k odstráneniu bariér pri vstupe
do budov. V r. 2007 budeme
v odstraÀovaní bariér pokraãovaÈ
budovaním ìal‰ích bezbariérov˘ch
vstupov.

Je na‰ou povinnosÈou,
ale aj otázkou profesionálnej cti,
hospodáriÈ so zveren˘mi prostriedkami
so starostlivosÈou múdreho hospodára
tak, aby úlohy pred nás kladené
boli splnené.
nezamestnan˘ch a znev˘hodnené
skupiny na trhu práce, na podporu
zamestnávania obãanov so zdravotn˘m postihnutím, na vzdelávanie
a absolventskú prax, na aktiváciu
nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch
s nízkou motiváciou, odkázan˘ch na
dávku v hmotnej núdzi, a tieÏ na
skvalitnenie poradensk˘ch a sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb.
Okrem financovania sociálnych
dávok a aktívnej politiky trhu práce
ekonomika ústredia a úradov pruÏne
reaguje na potreby trhu práce aj t˘m,
Ïe finanãné prostriedky úãelovo pouÏíva na úpravy budov úradov tak,
aby priestorové vybavenie zohºadnilo
meniacu sa situáciu v ‰truktúre
a pohybe klientov, zvy‰ujúci sa poãet
voºn˘ch pracovn˘ch miest, ãi zv˘‰enú frekvenciu uchádzaãov o zamestnanie na úradoch. V súãasnej dobe je
finanãne podporovan˘ pilotne overovan˘ tzv. 3-zónov˘ systém sprostredkovania zamestnania na vybran˘ch
úradoch. Tento systém vytvára podmienky pre aktívny prístup klienta

“

Je nesporné, Ïe ekonomika je
súãasÈou ná‰ho kaÏdodenného Ïivota a od nás záleÏí, ako dokáÏeme
vyuÏívaÈ finanãné zdroje, ktoré nám
poskytuje ‰tátny rozpoãet, ãi rozpoãet Európskej únie. Je v‰ak na‰ou
povinnosÈou, ale aj otázkou profesionálnej cti, hospodáriÈ so zveren˘mi
prostriedkami so starostlivosÈou
múdreho hospodára tak, aby v‰etky
úlohy, ktoré sú na nás kladené, boli
splnené, aby finanãné prostriedky
boli vyuÏité maximálne hospodárne.
Ale taktieÏ je obãianskou povinnosÈou v‰etk˘ch prijímateºov ‰tátnej, ãi
európskej pomoci vyuÏiÈ získané
prostriedky tak, aby v plnej miere
splnili svoj úãel. Dobr˘m hospodárom teda musíme byÈ v‰etci: zamestnanci i klienti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

PhDr. Eva Benešová,
námestníčka
pre sekciu ekonomiky
Ústredie PSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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ÚPSVR
Pojmy „sociálny kurátor“ a „sociálna kuratela“ sú známe uÏ
dlhé obdobie nielen profesionálom v oblasti sociálnej práce, ale
aj verejnosti. Ako je to s formou a obsahom tohto pojmu? Sociálnu kuratelu inak vnímajú klienti, inak spolupracujúce subjekty
a inak spolupracujúce povolania.

Zákon ã. 305/2005
Na lep‰ie zorientovanie v oblasti sociálnej
kurately pre detí, ako aj sociálnej kurately
pre plnoleté fyzické osoby v intenciách
zákona ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
(ìalej len „zákon ã. 305/2005 Z. z.), je
potrebné sa vrátiÈ k predchádzajúcemu
rámcu právnej úpravy v tejto oblasti. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna prevencia boli do 1. septembra 2005 upravené zákonom ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskor‰ích predpisov
(ìalej len “zákon o sociálnej pomoci”).

Pojem sociálna
prevencia
Práve zákon o sociálnej pomoci v roku
1996 zaviedol aj pojmy ako “sociálnoprávna ochrana” a “sociálna prevencia“.
Táto legislatívna úprava ich zah⁄Àala
a pouÏívala v rámci pojmu sociálna prevencia. Sociálna prevencia bola definovaná ako súãasÈ v‰etk˘ch foriem sociálnej
pomoci (a to napríklad sociálnych sluÏieb,
foriem rie‰enia sociálnej núdze obãana
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím).
Zákon o sociálnej pomoci vymedzoval formy jej v˘konu. I‰lo najmä o vyhºadávaciu ãinnosÈ, nápravnú ãinnosÈ,
rehabilitaãnú ãinnosÈ, resocializaãnú ãinnosÈ a organizovanie v˘chovno-rekreaãn˘ch táborov. Nesmieme zabúdaÈ, Ïe
tieto boli doplnené o rozhodovaciu ãinnosÈ a samotnú realizáciu v˘chovn˘ch
opatrení, so sledovaním a vyhodnocovaním jej úãinnosti, samozrejme, v intenciách zákonnej úpravy v oblasti rodinného práva platnej v tomto období. Zákon
o sociálnej pomoci vymedzoval aj okruhy jej adresátov, priãom ich spájal práve
v˘konom sociálnej prevencie, ktor˘ bol
úzko prepojen˘m na rie‰enie uÏ existujúcich negatívnych javov a procesov.

Nedostatok priestoru
na realizáciu
Takáto právna úprava neutvárala priestor
na prijímanie a realizovanie úãinn˘ch
opatrení na zamedzenie sústavného nárastu sociálno-patologick˘ch javov, najmä
u detí, kriminality mladistv˘ch, delikvencie malolet˘ch, t˘rania, zneuÏívania
a ohrozovania detí, domáceho násilia, roz-
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vodovosti, drogov˘ch závislostí, prejavov
intolerancie a podobne. Upravované boli
najmä oblasti sekundárnej a terciárnej
sociálnej prevencie. Preto nie je moÏné
zamieÀaÈ si opatrenie preventívneho charakteru, ako ich vnímal zákon a o sociálnej pomoci za opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately (ìalej len
„opatrenia SPODaSK“) podºa zákona
ã. 305/2005 Z. z. Treba pripomenúÈ, Ïe
pojmy ako nápravná ãi rehabilitaãná ãinnosÈ sociálnej prevencie boli „v‰eobecne“

okresn˘ch úradov a krajsk˘ch úradov sa
menil v priebehu rokov 1999 a 2004.
Okrem nestabilného personálneho
obsadenia je moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe aj
materiálno- technické vybavenie malo
znaãné limity. Samotná organizaãná
‰truktúra (sieÈ krajsk˘ch a okresn˘ch
úradov s oddeleniami sociálnoprávnej
ochrany a prevencie) venovala veºa prostriedkov na zabezpeãenie svojej koordinaãnej kompetencie. Samotn˘ v˘kon
sociálnej prevencie sa mnohokrát míÀal
úãelom a stával sa formálny. Najmä preventívne aktivity vytvárali sieÈ multirezortn˘ch a multidisciplinárnych aktivít,
v ktor˘ch sociálni pracovníci (pracovníci prevencie pre deti a dospel˘ch) suplovali ãinnosÈ in˘ch subjektov (rezortov).

Sociálna kuratela
spájané a prijímané verejnosÈou v mnoh˘ch prípadoch, ako aj zamieÀané s represívnym pôsobením. V˘chovná ãinnosÈ
bola vnímaná viac ako pedagogická a osvetová ãinnosÈ. Prevencia bola spájaná aj
s tak˘mi pojmami ako plo‰né vyhºadávanie detí a obãanov ohrozen˘ch patologick˘mi javmi. Zákon o sociálnej pomoci
neupravoval ani podmienky samotného
v˘konu foriem sociálnej prevencie.

Potreby praxe
Prax ukázala, Ïe v˘kon sociálnej kurately stagnoval. Personálne obsadenie, a to
tak na okresn˘ch úradoch, ako i na krajsk˘ch úradoch, bolo nestabilné a nevyváÏené. Stav zamestnancov sociálnej
prevencie pre deti a sociálnej prevencie
pre plnolet˘ch obãanov v podmienkach

Poãty pracovníkov
– preventistov
Len pre porovnanie uvádzame stav zamestnancov vykonávajúcich opatrenia
sociálnej kurately pre deti a sociálnej
kurately v roku 2006 a v roku 2001.
V roku 2001 i‰lo o sieÈ okresn˘ch a krajsk˘ch úradov a zákon poznal len v˘kon
sociálnej prevencie (viì tabuºky).

Nové pojmy
Zákon ã. 305/2005 Z. z. zaviedol mnohé
nové pojmy, napr. obvykl˘ pobyt, mlad˘
dospel˘, ‰pecifikoval „prostredia“, ale
hlavne vymedzil a upravil samotn˘
pojem „sociálna kuratela“. A to tak jej
obsah i formy. Vo v‰eobecnosti je moÏné
kon‰tatovaÈ, Ïe oproti zákonu o sociálnej
pomoci nová právna úprava dôsledne

„Preventistov pre deti“ bolo 118 a „preventistov pre plnoletých“ bolo 67

Stav zamestnancov v roku 2001
Sociálna prevencia, sociálno–právna ochrana, dávka sociálnej pomoci,
niektoré zariadenie sociálnych služieb
v
soc. prevencia pre deti
soc. prevencia pre plnoletých

Spolu
731,6
118,5
67,3

Zdroj: Štatistický výkaz MPSV SR za rok 2001

V r. 2006 bolo zo všetkých 642 zamestnancov orgánu SPODaSK 133 sociálnych kurátorov
pre deti a 75 sociálnych kurátorov pre plnoleté fyzické osoby

Stav zamestnancov oddelení SPODaSK v roku 2006
Sociálna kuratela, sociálno–právna ochrana
v tom
sociálna kuratela pre deti
sociálna kuratela pre plnoletých

Spolu
731,6
133
75,8

Zdroj: Štatistický výkaz MPSVR SR za rok 2006
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ÚPSVR
reaguje na zmeny v oblasti rodinného
práva, trestného zákona a trestného poriadku. Zákon ã. 305/2005 Z. z. je potrebné chápaÈ ako sústavu opatrení, ktor˘mi
‰tát garantuje kaÏdému – dieÈaÈu a jeho
rodine, ochranu, podporu a pomoc, a to
v prípadoch, keì rodiãia z rôznych dôvodov nie sú schopní alebo ochotní zabezpeãiÈ riadnu starostlivosÈ o dieÈa. Napriek
skutoãnosti, Ïe v zákone ã. 305/2005 Z. z.
nenájdeme pojem „prevencia“, takmer
kaÏdé opatrenie má charakter primárnej,
sekundárnej, ãi terciárnej prevencie, a to
bez rozdielu v pôsobnosti ktorého subjektu je, priãom samotné opatrenia primárnej prevencie sú adresnej‰ie a sú originálnou kompetenciu samosprávy podºa
zákona ã. 305/2005 Z. z.

Podmienky pre kvalitn˘
v˘kon kurately
Samotné vykonávanie opatrení SPODaSK
poskytuje sociálnym kurátorom ‰irok˘
priestor ão do variovania ãi kombinovania opatrení, ktoré sú viazané na prípadovú prácu. Okrem t˘chto hlavn˘ch
podmienok (obsah a forma) pre kvalitn˘
v˘kon sociálnej kurately boli upravené
aj kvalifikaãné podmienky pre jej vykonávanie. Je namieste pripomenúÈ,
Ïe tieto kvalifikaãné predpoklady v˘konu sú také nároãné (a ‰pecifické),
ako napríklad podmienky pre v˘kon
sprostredkovania náhradnej rodinnej
starostlivosti.
Ak by sme porovnali rozdiel medzi
sociálnou kuratelou detí a sociálnou
kuratelou pre plnoleté fyzické osoby,
musíme si uvedomiÈ niekoºko faktorov.

Komplexn˘ prístup
Jedn˘m z nich je spôsob vykonávania,
respektíve prijímania opatrení sociálnym
kurátorom. Tento je determinovan˘
najmä cieºovou skupinou. Opatrenia
sociálnej kurately pre deti sa prijímajú
ako súbor opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a pri
pouÏití v‰etk˘ch metód, techník a postupov sociálnej práce, priãom prijímanie
t˘chto opatrení nie je podmienené súhlasom dieÈaÈa a jeho zákonn˘ch zástupcov
s ich vykonávaním. Sociálna kuratela pre
plnoleté fyzické osoby sa zabezpeãuje
len ako ponuka opatrení sociálnej kurately a je podmienená súhlasom
a záujmom plnoletej fyzickej osoby.
Nemenej dôleÏit˘m faktorom sú
prostredia, v ktor˘ch sa opatrenia vykonávajú a realizujú. Dôraz sa kladie na
prirodzené prostredie dieÈaÈa i plnoletej
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fyzickej osoby. V prípade vykonávania
opatrení sociálnej kurately pre plnoleté
fyzické osoby je prirodzené prostredie
doplnené aj o moÏnosÈ vykonávaÈ tieto
opatrenia v otvorenom prostredí. Pre
praktick˘ v˘kon sociálnej kurately sa
tak otvoril priestor napríklad pre prácu
s bezdomovcom. Táto kategória ºudí
nebola zákonom o sociálnej pomoci
prakticky uchopiteºná.

SúãinnosÈ a spolupráca
Zákon ã. 305/2005 Z. z. jasne vymedzuje kompetencie v otázkach súãinnosti
a spolupráce s in˘m subjektami. A to
najmä v oblasti primárnej prevencie, ãi
prijímania opatrení finanãného charakteru zo strany samosprávy. OblasÈ
vytvárania tímov, ãi koordianãn˘ch
kompetencií orgánov sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately vytvoril moÏnosÈ participovaÈ na lokálnych ãi
regionálnych projektoch.

NajdôleÏitej‰ia úloha
sociálnej kurately
V krátkosti povedané, opatrenia sociálnej kurately pre deti sa vykonávajú ako
originálna kompetencia orgánu SPODaSK. Priãom je jasne stanovené, kto a ako
s orgánom SPODaSK spolupracuje, napr.
pri pláne v˘konu v˘chovného opatrenia,
pláne sociálnej práce s dieÈaÈom a jeho
rodinou. NajdôleÏitej‰ia úloha sociálnej
kurately je poskytovanie súãinnosti
orgánom ãinn˘m v trestnom konaní pri
plnení úloh, ktoré súvisia s trestn˘m
konaním a súãinnosti pri v˘kone probácie a mediácie. Opatrenia sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby spadajú
taktieÏ do originálnej kompetencie orgánu SPODaSK, av‰ak v otázkach predchádzania sociálnemu vylúãeniu, ãi odstraÀovaniu negatívnych vplyvov prostredia,
sociálny kurátor musí prihliadaÈ na
vymedzené kompetencie samosprávy
zákonom ã. 305/2005 Z. z.
Úlohy sociálnej kurately pre plnoleté
fyzické osoby v Ïiadnom prípade nie je
moÏné zamieÀaÈ, ãi zredukovaÈ ich len na
vyplácanie resocializaãného príspevku.
Z pohºadu aplikaãnej praxe ide o jednu
z najÈaÏ‰ích oblastí sociálnej práce, ktorá
vyÏaduje profesionála, s ºudsk˘m rozmerom a schopného vyuÏiÈ v‰etky metódy,
techniky a formy sociálnej práce.
Mgr. Iva Pipíšková,
poradkyňa pre sociálnu kuratelu
odbor SPODaSK
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Od januára 2007 ‰tát pripláca
jednorazovo príplatkom k príspevku pri narodení dieÈaÈa na
zv˘‰ené v˘davky spojené so
zabezpeãením nevyhnutn˘ch
potrieb dieÈaÈa, ktoré sa matke
narodilo ako prvé dieÈa a ktoré
sa doÏilo aspoÀ 28 dní.

Od 1. 2. 2008
poskytovanie
príplatku k príspevku
pri narodení dieťaťa
Oprávnenou osobou na príplatok
k príspevku
 je matka, ktorá dieÈa porodila,
a
 otec dieÈaÈa, ak matka zomrela
alebo bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo ak dieÈa, ktoré sa narodilo matke ako prvé a doÏilo sa 28
dní, bolo zverené do v˘chovy otca.
Od 1. 2. 2008 je príplatok k príspevku pri narodení dieÈaÈa poskytovan˘
v sume 20 440 Sk.
Ak sa dieÈa narodilo pred prv˘m
februárom 2008, nárok na príplatok
bude vyplaten˘ v sume 11 000 Sk.
ÎiadosÈ o príplatok k príspevku:
 poskytuje úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny podºa miesta trvalého
pobytu oprávnenej osoby, alebo
z internetu, www.upsvar.sk/vzory
ziadosti;
 obsahuje kolonku „potvrdenie lekára“.
Pre splnenie podmienok nároku musí matka od zaãiatku ‰tvrtého mesiaca
tehotenstva do pôrodu zúãastÀovaÈ sa
raz za mesiac preventívnych prehliadok alebo na obdobn˘ch prehliadkach
v cudzine. Za úãasÈ na preventívnych
prehliadkach sa povaÏuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti oprávnenej
osoby v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Toto priamo na Ïiadosti potvrdí
o‰etrujúci gynekológ alebo pôrodník.
Ak sa matke dieÈa narodilo v ‰táte,
ktor˘ nie je ãlensk˘m ‰tátom Európskej
únie alebo zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore,
má nárok na príspevok pri narodení dieÈaÈa za podmienky, Ïe bola pred narodením dieÈaÈa najmenej 1 rok verejne zdravotne poistená (povinne alebo dobrovoºne) v Slovenskej republike. Takéto potvrdenie o poistení poskytne svojmu klientovi príslu‰ná zdravotná poisÈovÀa.
Nárok na príplatok k príspevku má
len tá oprávnená osoba, ktorej vznikol
nárok na príspevok pri narodení dieÈaÈa.
Ing. Mária Molnárová,
OŠSD ÚPSVR
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ÚPSVR

Prieskum spokojnosti klientov
Ak sluÏby, ktoré poskytuje akákoºvek organizácia pre ‰irokú
verejnosÈ, majú byÈ kvalitné, na ich tvorbe sa musí podieºaÈ nielen ich poskytovateº, ale aj ich príjemca. KeìÏe spokojnosÈ klientov s poskytovan˘mi sluÏbami je pre nás jednou z najdôleÏitej‰ích hodnôt, rozhodli sme sa zistiÈ, ãi úroveÀ nami ponúkan˘ch
sluÏieb zodpovedá potrebám a oãakávaniam na‰ich klientov.

Anketa – jedno z rie‰ení

Ako nás hodnotia

My‰lienku vytvoriÈ nástroj na zisÈovanie spokojnosti s poskytovan˘mi
sluÏbami a vyuÏiÈ pritom aj pohºad
„zvonku“ vyslovila nahlas riaditeºka
pre‰ovského ÚPSVR PhDr. Alena
Kri‰tofíková a o spoluprácu pri vytvorení anketového dotazníka poÏiadala psychológov referátu poradensko-psychologick˘ch sluÏieb v Pre‰ove Mgr. Radomíra Waro‰eka a Mgr.
Zuzanu ·tofaníkovú. Pracovn˘ tím
dotvárali pracovníci oddelenia informatiky, anal˘z a ‰tatistick˘ch zisÈovaní, ktorí ‰tatisticky zosumarizovali
a spracovali zozbierané údaje a vedúci jednotliv˘ch oddelení, ktorí
pripravili na svojich oddeleniach
podmienky pre administráciu dotazníka. Dotazníky distribuovali klientom poradcovia jednotliv˘ch oddelení. Na zber vyplnen˘ch dotazníkov
boli urãené oznaãené schránky
umiestnené na chodbách úradu.
Anketa prebiehala od 15. septembra
do 31. októbra 2007.

ªudia hodnotia zamestnancov akejkoºvek in‰titúcie najmä podºa odbornosti (teda podºa toho, ão vieme)
a podºa zrelosti osobnosti (akí sme,
ako sa správame). Pre zamestnanca je
dôleÏitá vyváÏenosÈ oboch hºadísk.

Dotazník spokojnosti
s na‰imi sluÏbami
Dotazník pozostával z úvodnej ãasti,
ktorá popisovala, na ão má dotazník
slúÏiÈ a z 8 otázok zameran˘ch na
spokojnosÈ klientov s poskytovan˘mi
sluÏbami. V závereãnej ãasti boli
otázky zisÈujúce rod, vek, ukonãené
vzdelanie klienta i to, ãi je v evidencii ÚPSVR ako nezamestnan˘/á
(a ako dlho), alebo nie. Demografické
údaje vypæÀali respondenti dobrovoºne. Dotazník vyplnilo a odovzdalo
2 100 klientov ÚPSVR Pre‰ov, na
pracoviskách v Pre‰ove, Sabinove
a Lipanoch. Koneãn˘m cieºom ankety nebolo samoúãelné vychválenie
alebo skritizovanie sluÏieb pre‰ovského úradu, ale skôr vytvorenie
akéhosi v˘chodiskového bodu pre
ìal‰ie zlep‰ovanie kontaktu medzi
zamestnancami a klientmi.
6
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Úvodná skupina otázok
Osobnostn˘ch predpokladov zamestnancov úradu sa t˘kali prvé tri otázky v dotazníku. Úvodnú otázku sme
cielene zamerali na telefonick˘ kontakt, prostredníctvom ktorého klient
nadobúda obraz a prv˘ dojem o kultúre vyjadrovania sa poradcov úradu.
Z 2 100 ºudí odpovedajúcich v ankete bolo 85 % (t. j. 1 785 ºudí) spokojn˘ch s úrovÀou telefonickej komunikácie poradcov. 15 % ºudí (t. j. 315)
malo v telefonickom kontakte so
zamestnancom úradu skúsenosÈ, Ïe
im poradca odpoveì na ich otázku
poskytol, ale neosobnou formou, prípadne dal najavo, Ïe na klienta
nemal ãas. Z tejto vzorky bolo 62 %
Ïien so stredo‰kolsk˘m vzdelaním,
ktoré boli zväã‰a nezamestnané dlh‰ie ako jeden rok. MôÏeme sa domnievaÈ, Ïe vnímanie neosobnosti v telefonickom kontakte u Ïien dlhodobo
nezamestnan˘ch je moÏné vysvetliÈ
t˘m, Ïe tento typ klientely je citlivej‰í a senzitívnej‰í na potrebu dostatku
pozornosti zo strany in˘ch. ZároveÀ
si uvedomujeme, Ïe pre poradcu niekedy nie je ºahké prená‰aÈ pozornosÈ
z bezprostredného osobného kontaktu s klientom na rie‰enie problémov
ºudí telefonicky.

Osobn˘ kontakt
Vnímania kvality osobného kontaktu
klienta s poradcom sa t˘kala druhá
otázka. Z 2100 respondentov bolo
81 % (t. j. 1 700) spokojn˘ch s osobn˘m prístupom poradcu, ktor˘ hodnotili ako príjemn˘, mil˘ a ochotn˘.
14 % (t. j. 294) odpovedalo, Ïe prí-

stup zamestnanca úradu bol profesionálny, ale „bolo to ako na beÏiacom
páse“. 5 % (t. j. 105) hodnotilo osobn˘ kontakt kritickej‰ie. Citlivo vnímali predov‰etk˘m nedostatok im venovaného ãasu a málo ochoty. Predpokladáme, Ïe tento fakt môÏe byÈ napr.
v˘sledkom men‰ej odolnosti niektor˘ch poradcov zvládaÈ stres, menej
rozvinut˘mi komunikaãn˘mi zruãnosÈami, prepracovanosÈou, ãi moÏn˘m vyhorením. Vzorka spomínan˘ch 105 klientov bola tvorená 60 %
Ïien so Z· a V· vzdelaním, ktoré boli
buì nezamestnané dlh‰ie ako jeden
rok, alebo neboli v evidencii ÚPSVR.

Komunikaãné prehre‰ky
MoÏné problémy v telefonickom
alebo osobnom kontakte sme následne rozmenili na drobné v tretej otázke. Tá sa t˘kala konkrétnych negatívnych skúseností klientov so svojimi
poradcami. Do otázky sme vãlenili
5 najãastej‰ích komunikaãn˘ch prehre‰kov, ktor˘ch sa zamestnanci
úradu mohli eventuálne dopustiÈ
voãi klientom. Zistili sme, Ïe aÏ
94,5 % klientov nemá Ïiadnu negatívnu skúsenosÈ s t˘m, ak˘m ‰t˘lom
s nimi zamestnanec viedol rozhovor.
Zostávajúcich 5,5 % sa stretlo s istou
formou negatívneho prístupu. Konkrétne 35 klientov malo skúsenosÈ
s hádkou s poradcom, 32 klientov
malo pocit, Ïe poradca zºahãoval ich
problém a nebral ich váÏne, 16 klientov vnímalo ignoráciu zo strany
poradcu, deviati preÏívali správanie
sa poradcov ako zosmie‰Àovanie
a dvaja uviedli, Ïe poradca pri rozhovore s nimi pouÏil nadávku. Pote‰ilo nás, Ïe takmer 2 000 ºudí
z 2 100 op˘tan˘ch malo skúsenosÈ
so slu‰nosÈou, akceptáciou, toleranciou a sebaovládaním sa poradcov,
ão svedãí o vysokej úrovni firemnej
kultúry pre‰ovského ÚPSVR. Je nám
ºúto, Ïe sa vyskytli aj prípady
nezvládnutia komunikácie s klientom. Je to v‰ak pre nás uÏitoãná spätná väzba od klientov, ktorá bude
viesÈ k tomu, aby poradcovia neustále na sebe pracovali a videli kaÏdého
ãloveka ako jedineãného s jeho vlastn˘m problémom.
2/2008
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ÚPSVR
Otázky
o profesionalite

Vãasné a dostatoãné
informácie

V ‰tvrtej aÏ ‰iestej otázke sme sa
zamerali na profesionalitu poradcov
z hºadiska ich odborn˘ch znalostí,
r˘chlosti a kvality nimi poskytovan˘ch sluÏieb. Medzi Pre‰ovãanmi sa
traduje, Ïe ak idete na ÚPSVR nieão
vybaviÈ, dlho si to tam „odstojíte“.
V odpovediach sme oãakávali najvy‰‰ie percento nespokojnosti. Zo
v‰etk˘ch získan˘ch odpovedí 25,5 %
(t. j. takmer 530) potvrdilo ná‰ predpoklad. To, ão ºuìom najviac prekáÏa, je dlh‰ie ãakanie, k˘m na nich
príde rad, alebo v niektor˘ch prípadoch ãakanie pred dverami bez
vysvetlenia. Napadá nás, Ïe pojem
„dlhé ãakanie“ je vÏdy subjektívne
vníman˘ a niekto pod ním mohol
rozumieÈ 5 minút, a niekto pol hodiny. Myslíme si, Ïe cesta k zmierneniu tejto nespokojnosti u ºudí nevedie cez ur˘chºovanie práce poradcov,
pretoÏe by to urãite ‰lo na úkor kvality ich sluÏieb. To, ão môÏu poradcovia ale urobiÈ pre väã‰iu spokojnosÈ klientov, je vyvarovaÈ sa toho,
aby bez oslovenia, vysvetlenia
a zdôvodnenia nechali ãakaÈ klienta
predo dvermi. Samotn˘ ÚPSVR má
takisto svoje moÏnosti, moÏno nie
ako skrátiÈ, ale ako spríjemniÈ ºuìom
ãakanie na chodbách.

KeìÏe od ºudí niekedy poãuÈ, Ïe
musia nav‰tíviÈ ÚPSVR opakovane
a niekedy zbytoãne len preto, lebo
im poradca neposkytol v‰etky informácie, ktoré potrebovali, pokúsili
sme sa to overiÈ prostredníctvom
‰iestej otázky. Z v˘sledkov na‰ej
ankety sme zistili, Ïe 90 % klientov
dostalo potrebné informácie vãas
a v dostatoãnom rozsahu. Klienti
oceÀovali predov‰etk˘m rozsah im
poskytnut˘ch informácií, ich aktuálnosÈ a ochotu poradcov zodpovedaÈ
im rôznorodé otázky. 10 % klientov
(t. j. 210) sa v‰ak stretlo aj s neposkytnutím dostatoãného mnoÏstva
informácií. Ich kritika súvisela
v prvom rade s t˘m, Ïe nedostali
v‰etky informácie vãas, a preto
museli opakovane nav‰tíviÈ poradcov, resp. vyhºadaÈ si informácie
sami na internete. Z tejto informácie
je momentálne ÈaÏké pre nás urãiÈ, ãi
i‰lo o neposkytnutie základn˘ch
informácií súvisiacich s problémom
klienta, alebo ãi klient oãakával
poskytnutie informácií nad rámec
problému, s ktor˘m za poradcom
pri‰iel. Úsilím pre‰ovského ÚPSVR
je, aby k prvej moÏnosti v Ïiadnom
prípade nedochádzalo, pretoÏe
poskytnutie komplexného balíka
informácií pre klienta je alfou a omegou. Minimalizovanie druhej moÏnosti kladie zv˘‰ené nároky na
zamestnancov v tom, aby roz‰irovali
svoju vlastnú odbornú informovanosÈ, a zároveÀ aby informácie
s ochotou poskytli klientovi. Na druhej strane v 90 %-tách túto potrebu
klientov na‰i zamestnanci napæÀajú,
ão je dôkazom ich profesijnej aj
odbornej zrelosti.

·kála hodnotenia
V piatej otázke, ktorá sa t˘kala profesionality zamestnancov, sme ponúkli
respondentom priestor na to, aby
konkrétne uviedli oblasti, v ktor˘ch
vnímajú poradcov ako vysoko, priemerne alebo nízko profesionálnych.
78 % (t. j. 1 638) vnímalo ich profesionalitu ako VYSOKÚ. Te‰í nás, Ïe
klienti vidia a zároveÀ oceÀujú na
jednej strane príjemné vystupovanie,
empatiu a ochotu poradcu, trpezlivosÈ i ústretovosÈ voãi klientovi, a na
strane druhej aj ich odbornú zorientovanosÈ, znalosÈ zákonov ãi ovládanie predpisov. 22 % (t. j. 462) hodnotí ich profesionalitu ako priemernú, resp. nízku v osobnom prístupe
(ch˘ba úsmev u poradcov, pomalé
vybavovanie, nedostatok slu‰nosti
voãi star‰ím, nedostatok venovaného
ãasu klientom, netrpezlivosÈ poradcu) i v odbornom poradenstve (poskytnutie nepresn˘ch a neúpln˘ch
informácií, nedostatoãné vysvetºovanie zákonov.
2/2008

Informaãn˘ servis
SúãasÈou informaãného servisu (IS)
ÚPSVR Pre‰ov pre klienta sú aj
rôzne oznamy, nástenky, tabule,
orientaãné oznaãenia, ãi informátor.
Zaujímalo nás preto, ãi ich obsah,
forma a umiestnenie sú pre klienta
dostatoãne zrozumiteºné a prehºadné. 72 % (t. j. 1 627) uviedlo spokojnosÈ so v‰etk˘mi hodnoten˘mi kritériami. 24 % (t. j. 483) hodnotilo spomínan˘ IS ako nedôleÏit˘ s t˘m, Ïe
mu nevenujú pozornosÈ a iba 4 %
(t. j. 127) vyslovilo s ním nespokojnosÈ, pretoÏe ich mätie. Klienti naj-

ãastej‰ie oceÀovali prehºadnosÈ aktuálnosÈ informácií, ako aj ich dostatok. To, v ãom videli rezervy, bolo
umiestnenie informácií (vysoko
umiestnené nástenky, málo osvetlené
a zreteºné tabule, prekr˘vanie sa
oznamov jeden cez druh˘) a neaktuálnosÈ niektor˘ch vyvesen˘ch pracovn˘ch ponúk.

Posledná poloÏka
– kniha prianí
Poslednou, ôsmou poloÏkou dotazníka bola moÏnosÈ napísaÈ svoje návrhy, postrehy, podnety a nápady,
ktoré by prispeli k tomu, aby sa
klienti na úrade cítili lep‰ie. Sme
veºmi radi, Ïe klienti túto ponuku
naplno vyuÏili. Jednotlivé návrhy
sme rozdelili do dvoch kategórií:
1.) vylep‰enie materiálno-technického vybavenia úradu – zútulnenie
priestorov, bufet, viac stoliãiek aj
stolov pre klientov na chodbách,
v kancelárii stoliãka aj pre klienta,
klimatizácia na chodbách, aby v kancelárii napr. na SPO a SK sedeli
poradcovia iba po jednom, lebo
klientom ch˘ba intimita pri rie‰ení
osobn˘ch problémov a pod.
2.) skvalitnenie sluÏieb úradu – realizovaÈ viac rekvalifikaãn˘ch kurzov,
informaãná prepojenosÈ so Sociálnou
poisÈovÀou, zamestnaÈ viac referentov, aby sa skrátili ãakacie doby,
menej byrokracie a papierovania,
viac ãasu venovaÈ klientom, aby kontakt s poradcom nebol iba formálny,
pomoc pri vypisovaní formulárov.

Experiment sa vydaril
Keì sme sa rozhodli pre tento experiment, vôbec sme netu‰ili, aké v˘sledky prinesie. PretoÏe sa Pre‰ov radí
medzi okresy s vy‰‰ou nezamestnanosÈou, oãakávali sme najmä sp⁄‰ku
kritiky. Sãasti bola na‰ou motiváciou
aj zvedavosÈ, ako ºudia na‰u in‰titúciu vnímajú, ak˘ má kredit. VáÏime
si, Ïe ºudia nám nastavili reálne zrkadlo, v ktorom sme uvideli ich obrovské ocenenie práce zamestnancov
pre‰ovského ÚPSVR, ale i rezervy,
ktoré sú námetmi na zlep‰ovanie
úrovne kvality na‰ich sluÏieb.
PhDr. Alena Krištofíková,
riaditeľka ÚPSVR Prešov
Mgr. Radomír Warošek,
Mgr. Zuzana Štofaníková,
psychológovia RPPS ÚPSVR Prešov
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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MPSVR
Generálny riaditeº Imigraãného úradu Belgického kráºovstva
Freddy Roosement spolu s delegáciou nav‰tívil 7. januára
2008 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sprevádzala ho splnomocnenkyÀa vlády SR pre rómske komunity
Anina Boto‰ová a veºvyslanec Slovenskej republiky v Bruseli
Peter Sopko.

Návšteva predstaviteľov
Imigračného úradu
Belgického kráľovstva

B

elgickú delegáciu prijala
ministerka Viera Tomanová
spolu so ‰tátnou tajomníãkou Emíliou Kr‰íkovou a generálnymi riaditeºmi príslu‰n˘ch sekcií
ministerstva. Cieºom stretnutia
bolo rie‰enie situácie v súvislosti
s opätovn˘m nárastom poãtu Ïiadateºov o azyl v Belgicku, ktor˘ zo
strany slovensk˘ch obãanov stúpol
najmä v letn˘ch mesiacoch.
V novembri, keì podalo ÏiadosÈ
o azyl aÏ 102 slovensk˘ch obãanov, sa Slovensko zaradilo na
druhé miesto rebríãka Ïiadateºov
podºa jednotliv˘ch krajín (za Ruskou federáciou – âeãeni). PribliÏne
30 % z celkového poãtu 29 za
január aÏ november 2007 predstavujú opakovaní Ïiadatelia, ktor˘ch
belgické úrady v prípade zmeny
niektor˘ch prvkov v ich Ïiadostiach musia opätovne rie‰iÈ ako
nové podania. Belgicko nevidí
dôvod pre tieto Ïiadosti, pretoÏe
slovenskí obãania môÏu prísÈ slobodne do Belgicka nielen za prácou, ale aj ako turisti.
Generálny riaditeº Imigraãného
úradu Belgického kráºovstva Freddy Roosemont uviedol, Ïe ich
záujmom je zabrániÈ v˘skytom
tak˘chto Ïiadostí v spolupráci so
slovensk˘mi úradmi, pretoÏe pravdepodobnosÈ získania azylu pre
obãanov ãlensk˘ch krajín EÚ je
nulová. Zástupcovia Imigraãného
úradu sa rozhodli reagovaÈ na
nárast Ïiadostí o azyl. Plánujú
spolu so zástupcami príslu‰n˘ch
8
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rezortov vlády SR a predstaviteºmi
rómskych komunít priamo v regiónoch s vysokou koncentráciou
emigrácie do Belgicka informovaÈ
o nov˘ch pravidlách v oblasti
poskytovania azylu v Belgicku
uplatÀovan˘mi od leta tohto roku.
Podºa riaditeºa imigraãného úradu
sa azylová procedúra v˘razne skrátila na 7 – 8 dní, takÏe dne‰né
v˘hody vypl˘vajúce z poskytovania pomoci azylantom sú minimálne a nepresahujú ani náklady na
vycestovanie do Belgicka.
Ministerka Viera Tomanová
ubezpeãila belgick˘ch predstaviteºov, Ïe Slovenská republika môÏe
prijaÈ opatrenia na zabránenie
nezmyselnému Ïiadaniu o azyl.
Informovala hostí, Ïe ministerstvo
práce prijalo novelu zákona o sluÏbách zamestnanosti, ktorá sa orientuje aj na tieto marginalizované
skupiny obãanov.
K migrácii rómskej populácie
uviedla, Ïe na Slovensku bola
nedostatoãne sledovaná, a preto
bol na MPSVR SR zriaden˘ odbor
migrácie a integrácie cudzincov,
ktor˘ sa bude spolu s Ministerstvom vnútra SR tejto otázke venovaÈ. Pracovné záleÏitosti, moÏnosti
zamestnávania, otázky sociálnych
podmienok a zdravotnej starostlivosti budú sledované na príslu‰n˘ch rezortoch.
Generálna riaditeºka sekcie
práce MPSVR SR Mária Janu‰ová
prezentovala novelu Zákona

o sluÏbách zamestnanosti a nástrojoch, ktor˘mi je moÏné rómsku
populáciu na Slovensku motivovaÈ
na trhu práce. V súvislosti s Operaãn˘m programom ZamestnanosÈ
a Sociálna inklúzia zároveÀ predstavila súbor podporn˘ch nástrojov, ktor˘ch cieºom je zaãleniÈ
dlhodobo nezamestnan˘ch na trh
práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje
legislatívny rámec, ktor˘ by umoÏÀoval realizovaÈ tento program aj
v ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ. Máme
záujem získaÈ informácie o prístupoch ãlensk˘ch krajín EÚ pri rie‰ení problému zaãleÀovania marginalizovan˘ch skupín na ich trh
práce. Program bol prekonzultovan˘ na generálnom riaditeºstve
ZamestnanosÈ (DG EMPL) v Bruseli a získal jeho podporu. Pripravuje
sa aj vypísanie verejného obstarávania na medzinárodn˘ tender.
Generálny riaditeº Imigraãného
úradu Belgického kráºovstva Freddy Roosemont uviedol, Ïe aj Belgicko má takisto program na zaãleÀovanie dlhodobo nezamestnan˘ch, ktor˘ je zameran˘ na v‰etky
skupiny obyvateºstva, nie iba na
jednu skupinu osôb, a aj program
pre zamestnávateºov, ktorí sú
ochotní zamestnaÈ absolventov
‰kôl a star‰ích obãanov.
Ministerka Viera Tomanová
zdôraznila, Ïe spolu so splnomocnenkyÀou vlády Aninou Boto‰ovou pripravia – po získaní konkrétnych údajov o azylovej situácii z EÚ – informaãnú kampaÀ
v obciach Letanovce, Marku‰ovce,
Bystrany a v meste Ko‰ice a budú
obyvateºov informovaÈ o programoch, ktoré sa majú rozbehnúÈ
v rokoch 2008 aÏ 2012. T˘mto
prispejú k upokojeniu vzniknutej
situácie. Uviedla, Ïe v‰etky in‰titúcie budú robiÈ v‰etko preto, aby
sa postavenie rómskych obyvateºov na Slovensku zlep‰ilo. Belgickí hostia poìakovali za tento prísºub, ako aj za zaujímavé a uÏitoãné informácie, ktoré získali poãas
stretnutia.

Mgr. Daniela Rodinová,
mediálne oddelenie MPSVR SR
2/2008
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Montserrat Gil Torné, ministerka zdravotníctva, sociálneho blahobytu, rodiny a b˘vania Andorry, poãas rokovania Valného zhromaÏdenia
OSN v roku 2007 pozvala
ministerku práce, sociálnych
vecí a rodiny Vieru Tomanovú na náv‰tevu Andorrského
knieÏatstva.

A

ndorra je starobylá európska
krajina, ktorá sa nachádza medzi Francúzskom a ·panielskom. Bilaterálne styky sa dosiaº obmedzovali na medzinárodné organizácie, ako je OSN, Rada Európy a pod.
Andorra nie je ãlenskou krajinou
Európskej únie a ani nie je súãasÈou

Rokovania ministerky
Viery Tomanovej
v Andorrskom kniežatstve
Schengenského priestoru. Táto malá
krajina udrÏuje intenzívnej‰ie styky iba
s vybran˘mi krajinami. Preto v˘ber Slovenska ako bilaterálneho partnera pri
medzi‰tátnych osvojeniach je uznaním
dosiahnutej úrovne v sociálnych veciach
a v oblasti rie‰enia problémov rodiny.
Realizovaná zahraniãná pracovná cesta
v dÀoch 16. aÏ 19. januára 2008 bola
vôbec prvou oficiálnou náv‰tevou ãlena
vlády SR v tejto európskej krajine.
Na bilaterálnom stretnutí obidve
krajiny prezentovali vysokú úroveÀ
v sociálnych zariadeniach a sluÏbách.
Obidve krajiny majú záujem o udrÏiavanie vzájomnej spolupráce najmä
v rie‰ení otázok rodiny a sociálnej politiky a o vzájomnú podporu na medzinárodnom poli. Slovenská delegácia
sa poãas cesty oboznámila s fungovaním pred‰kolského zariadenia – jaslí
Escola Bressol La Baldufa v obci
Ordino, nav‰tívila andorrskú ‰kolu
(ktorá je zároveÀ materskou ‰kolou)
a nemocnicu Nostra Senyora de
Meritxell v obci Escaldes-Engordany
(detské oddelenie a neonatológiu).
Andorra má ‰tyri ‰kolské systémy
(andorrsk˘ verejn˘, cirkevn˘, francúzsky a ‰panielsky). Pred‰kolské zariadenia sú orientované na potreby rodiãov, sú dobre udrÏiavané a finanãne
2/2008

v˘hodné. ·kolsk˘ systém podporuje
tvorivé myslenie detí. Menej zdravotne postihnuté deti a mládeÏ sú integrované do v‰eobecného systému a je
im podºa potreby venovaná osobitná
starostlivosÈ. ·kolsk˘ systém by mohol
byÈ zdrojom in‰pirácií pre Slovensko.
V nemocnici Nostra Senyora de
Meritxell b˘vajú detskí pacienti hospitalizovaní v priemere 4 dni a najviac 2 t˘Ïdne. Majú samostatné izby,
kde môÏu byÈ s nimi aj ich rodiãia.
SúãasÈou pracovn˘ch rokovaní bolo aj zhodnotenie stavu prípravy protokolu o spolupráci pri medzi‰tátnych
osvojeniach medzi Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe SR a Andorrou. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe, ako ústredn˘ orgán Slovenskej republiky, podºa ãl. 6 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzi‰tátnych osvojeniach, listom zo dÀa
10. septembra 2007 informovalo partnerské ústredné orgány v zahraniãí
o schválenom postupe pri medzi‰tátnych osvojeniach, najmä o nevyhnutnosti uzatvorenia Protokolov o spolupráci medzi ústredn˘mi orgánmi vo
veciach medzi‰tátnych osvojení.
Andorra, ktorá je rovnako ako Slovensko viazaná Dohovorom o ochrane

detí a o spolupráci pri medzi‰tátnych
osvojeniach, pozitívne reagovala na
túto iniciatívu. Na rokovaní zástupcov
oboch ústredn˘ch orgánov boli
dohodnuté niektoré zmeny v návrhu
protokolu a postupy (ide najmä
o uznávanie rozhodnutí slovensk˘ch
súdov o predosvojiteºskej starostlivosti v Andorre), ktoré zapracujú do
koneãnej verzie návrhu. Protokol by
mali kompetentné strany podpísaÈ
koncom marca 2008 v Bratislave.
Ministerka Viera Tomanová rokovala aj s ministerkou zahraniãn˘ch vecí
Montserrat Meritxell Mateu Pi. Príprava protokolu o spolupráci pri medzi‰tátnych osvojeniach umoÏnila spoznaÈ
i ìal‰ie oblasti, ktoré sú in‰piratívne,
napríklad pred‰kolská a ‰kolská starostlivosÈ. Ministerka Viera Tomanová
pozvala ministerku zdravotníctva, sociálneho blahobytu, rodiny a b˘vania
a ministerku zahraniãn˘ch vecí Andorrského knieÏatstva na náv‰tevu Slovenska. Okrem podpisu protokolu sa chce
slovenská strana podeliÈ so svojimi skúsenosÈami a oboznámiÈ partnerskú stranu s prácou v detsk˘ch zariadeniach.
Je predpoklad spolupráce a in‰pirácie
aj v ‰ir‰ej oblasti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny neÏ je samotná
adopcia detí. Andorrské skúsenosti by
sa dali aplikovaÈ aj v ‰kolstve. Treba na
to vyuÏiÈ priestor dan˘ medzinárodn˘mi organizáciami, ako je Organizácia
Spojen˘ch národov, Rada Európy, Medzinárodná organizácia práce a iné.
RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,
generálny riaditeľ Sekcie
medzinárodných vzťahov MPSVR SR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Ministerka Viera Tomanová využila príležitosť stretnúť sa s ministerkou sociálnych vecí
Islandu Jóhannou Sigurd–ardóttir.

ako na Slovensku plníme úlohy vypl˘vajúce z Programového vyhlásenia
vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala
podporovaÈ rovnoprávnosÈ Ïien
a muÏov ako dôleÏit˘ faktor rozvoja
demokracie a realizácie ºudsk˘ch práv.
Viera Tomanová informovala aj o praktick˘ch v˘stupoch naplnenia tohto
cieºa, ktor˘m je schválenie návrhu na
zriadenie Rady vlády SR pre rodovú
rovnosÈ. Úlohy, ktoré má plniÈ Rada
vlády pre rodovú rovnosÈ, by mali
prispieÈ k posilneniu a vy‰‰ej úãasti
Ïien na v‰etk˘ch úrovniach spoloãenského, ekonomického, ako aj politického Ïivota.
Prvého februára 2008 sa ministerka
zúãastnila aj na neformálnom zasadnutí ministrov zodpovedn˘ch za zamest-

Konferencia o rodovej rovnosti
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová sa
v dÀoch 30. januára – 2. februára 2008 zúãastnila na neformálnom
stretnutí ministrov pre rodovú rovnosÈ a ministrov zamestnanosti
a sociálnych vecí ãlensk˘ch a kandidujúcich krajín Európskej únie
a ãlensk˘ch krajín Európskeho zdruÏenia voºného obchodu (EZVO).
eformálne stretnutia ministrov
pre rodovú rovnosÈ a ministrov
zamestnanosti a sociálnych
vecí ãlensk˘ch a kandidujúcich krajín
EÚ a ãlensk˘ch krajín EZVO sa uskutoãnili v Slovinsku, v konferenãnom stredisku Brdo, severne od ªubºany. Diskusia bola zameraná na úãasÈ Ïien v spoloãnosti, na posilnenie postavenia
a úlohy Ïien, na rovnomerné zastúpenie
Ïien a muÏov v rozhodovaní, na posilnenie postavenia a úlohe dievãat s ohºadom na rodovú rovnosÈ a na v˘znam
rodovej rovnosti v rozvojovej spolupráci. Poãas rozpravy k pozícii Ïien a dievãat ministri diskutovali o odstraÀovaní
rodov˘ch rozdielov vo vzdelávaní. Väã‰ina krajín sa dotkla napæÀania lisabonsk˘ch cieºov v oblasti zamestnanosti
a odstránenia rodov˘ch rozdielov
pomocou rie‰enia rodovej segregácie vo
vzdelávaní. Podºa údajov EÚ sú Ïeny
lep‰ie vzdelané neÏ muÏi a tvoria takmer 60 % absolventov univerzít.
Druhou najviac diskutovanou témou
bola reprezentatívnosÈ zastúpenia muÏov
a Ïien pri rozhodovaní. Napriek dosiahnutému pokroku nárast participácie Ïien
na politickom rozhodovaní postupuje
veºmi pomaly. Priemern˘ podiel Ïien
v národn˘ch vládach je iba 22 %.

N
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TreÈou diskutovanou témou bola
podpora rodovej rovnosti pomocou
rozvojovej spolupráce za úãelom posilnenia zodpovednosti Európskej únie
a ãlensk˘ch ‰tátov pre trvalo udrÏateºné zlep‰enie opatrení v prospech Ïien
a ich ºudsk˘ch práv.
Ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Viera Tomanová vystúpila
s referátom Posilnenie Ïien a ich úãasti v spoloãnosti. Informovala v Àom,

nanosÈ a sociálne záleÏitosti. Slovensko uvítalo rozhodnutie slovinského
predsedníctva zameraÈ sa v diskusii na
implementáciu spoloãn˘ch zásad flexiistoty v ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ a na
zohºadnenie ‰pecifickej situácie mlad˘ch ºudí, star‰ích pracovníkov
a rodov˘ rozmer. Ministri v diskusii
zdôraznili, Ïe zodpovednosÈ za praktickú aplikáciu spoloãn˘ch zásad flexiistoty je v samotn˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch. Mala by byÈ tieÏ podporená
v˘mena dobrej praxe a vzájomné uãenie sa.
Mgr. Barbora Petrová
mediálne oddelenie MPSVR SR

Veľmi srdečné bolo i stretnutie ministerky Viery Tomanovej so slovinskou ministerkou
Marjetou Cotmanovou.
2/2008

SPZ_2_08

21.2.2008

9:03

Stránka 11

MPSVR

Informácie o čerpaní eurofondov
a novele Zákona o sociálnom poistení a dôchodkovom sporení
Na tlaãovej besede Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16. januára 2008 informoval ‰tátny tajomník Peter Sika o ãerpaní
eurofondov a novele Zákona o sociálnom poistení a dôchodkovom
sporení.

âerpanie eurofondov
V súvislosti s ãerpaním eurofondov sa
v médiách objavili informácie, Ïe „Slovensko nenávratne príde v programe
SPD Cieº 3, za ktor˘ zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
o 6,8 milióna eur, ão je takmer 200 miliónov korún", zatiaº ão v roku 2006,
poãas pôsobenia odborníkov b˘valej
vlády, boli prostriedky z eurofondov
vyãerpané na 100 percent. K tomu ‰tátny tajomník MPSVR SR Peter Sika uviedol, Ïe uvedená ãiastka 6,8 mil. EUR,
ão je takmer 200 mil. Sk, je suma za
rezort MPSVR SR ako aj M· SR. Na
MPSVR SR z tejto sumy pripadá 5,4 mil.
EUR. ZníÏená suma prostriedkov pre
JPD Cieº 3 vypl˘va z uplatÀovania pravidla N+2. Pravidlo N+2 hovorí, Ïe
záväzok (objem pridelen˘ch finanãn˘ch
prostriedkov z EÚ) pre príslu‰n˘ rok pre
príslu‰n˘ program, v tomto prípade pre
JPD Cieº 3, je nutné vyãerpaÈ do dvoch
rokov od jeho prijatia. V rámci SR sa
prv˘krát uplatnilo toto pravidlo v záväzku za rok 2004, teda suma záväzku
musela byÈ vyãerpaná do 31. 12. 2006
(2004 + 2). To znamená, Ïe prv˘krát sa
ukázalo to, ãi príslu‰n˘ program vyãerpal príslu‰né finanãné prostriedky
k 31. 12. 2006 (záväzok 2004) a následne
k 31. 12. 2007 (záväzok 2005). Na vyãerpanie sumy, ktorá mala byÈ vyãerpaná
k 31. 12. 2006, bolo „spotrebovan˘ch"
reálne 36 mesiacov (1. 1. 2004 – 31. 12.
2006), t. j. 3 roky. Na vyãerpanie sumy,
ktorá mala byÈ vyãerpaná k 31. 12. 2007,
zostalo iba 12 mesiacov (1. 1. – 31. 12.
2007), t. j. 1 rok, priãom je nutné podotknúÈ, Ïe suma, ktorú bolo nutné
vyãerpaÈ k 31. 12. 2006, bola v˘razne
niÏ‰ia ako suma, ktorú bolo nutné vyãerpaÈ k 31. 12. 2007. Na to, aby ãerpanie
bolo splnené, musel príslu‰n˘ program
ãerpaÈ finanãné prostriedky e‰te dávno
pred koneãn˘mi termínmi. Pri ãerpaní
záväzku roku 2005 (teda objem, ktor˘
bolo nutné vyãerpaÈ k 31. 12. 2007)
v˘razne ch˘bal ãas, ktor˘ bol pouÏit˘ na
ãerpanie najniÏ‰ieho záväzku roku 2004,
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ktorého ãerpanie bolo natiahnuté aÏ na
neúnosnú dobu 3 rokov. Na to, aby bolo
ãerpanie záväzku 2005 bezproblémové,
musel príslu‰n˘ program ãerpaÈ finanãné prostriedky e‰te dávno pred rokom
2007. To v‰ak nebolo urobené.
Jednotn˘ programov˘ dokument
NUTS II, Bratislava Cieº 3 (JPD Cieº 3) bol
nastavovan˘ v rokoch 2003, resp. 2004.
Hlavn˘m nástrojom ãerpania finanãn˘ch
prostriedkov, ktor˘ viaÏe na seba najväã‰í
objem finanãn˘ch prostriedkov, sú tzv.
národné projekty. Národné projekty boli
schválené vo väã‰ine prípadov na zaãiatku programového obdobia za úãelom
podporiÈ hlavne aktívnu politiku trhu
práce v zmysle definícií zákona o sluÏbách zamestnanosti (príspevky vyplácané prostredníctvom úradov práce) program bol v rámci národn˘ch projektov
nastaven˘ „zrkadlovo" pre projekty
financované zo Sektorového operaãného
programu ªudské zdroje aj JPD Cieº.
Vzhºadom na v˘razne inú situáciu stavu
zamestnanosti v regióne JPD Cieº 3 (Bratislavsk˘ kraj) a ostatn˘ch regiónov (SOP
ªudské zdroje) sa v praxi ukázalo ako
chyba nastaviÈ veºké národné projekty
v rámci Bratislavského kraja prioritne na
aktivity vo vzÈahu k nezamestnanosti.
Napriek tomu, Ïe zameranie národn˘ch
projektov na aktivity v zmysle zákona
o sluÏbách zamestnanosti v rámci SOP
ªudské zdroje sa ukázal v praxi ako
správny, Bratislavsk˘ kraj vzhºadom na
svoju nízku mieru nezamestnanosti
a svoju ‰pecifickosÈ ako najprogresívnej‰í
región SR je regiónom, ktor˘ má iné
potreby pre rozvoj ºudsk˘ch zdrojov.
Aj Európska únia potvrdila, Ïe ak boli
nejaké problémy s ãerpaním eurofondov, tak sa vÏdy prejavili v programoch
ãerpan˘ch z Európskeho sociálneho
fondu, kde sa veºké prostriedky ãerpajú
na mnoÏstvo mal˘ch projektov.
Tvrdenia, Ïe predchádzajúca vláda
ãerpala prostriedky z eurofondov na
100 % sú zavádzajúce! Poãas pôsobenia
predchádzajúcej vlády nebolo Ïiadne
prepadnutie finanãn˘ch prostriedkov

z toho dôvodu, Ïe to nebolo procesne
moÏné. Prv˘ termín na zistenie ãerpania,
resp. neãerpania a jeho vyãíslenie bol aÏ
31. 12. 2006, vzhºadom na uÏ spomínané pravidlo N+2. Záväzok z r. 2004 bol
vo v˘‰ke 6,4 milióna eur a z neho nevyãerpan˘ch bolo 1,254 milióna eur, ktoré
nevyãerpalo M· SR. Záväzok v roku
2005 bol vo v˘‰ke takmer 15 mil. eur
a nevyãerpan˘ch zostalo 6,8 milióna
eur, z toho MPSVR SR 5,4 mil. eur. Pri
jednoduchom prepoãte vychádzajúceho
z reálneho ãerpania v rámci Bratislavského kraja MPSVR SR vyãerpalo za
predchádzajúcej vlády poãas 30 mesiacov 61,2 mil. Sk, za súãasnej vlády za
obdobie 18 mesiacov bolo vyãerpan˘ch
302,7 mil. Sk. Pri medziroãnom porovnaní ãerpania pre tento program za
MPSVR SR bolo ãerpanie v roku 2007
o 21,6 mil. Sk vy‰‰ie ako v roku 2006.
MPSVR SR sa snaÏí a bude sa usilovaÈ
o zvládnutie úlohy riadiaceho orgánu
pre tri programové dokumenty ão najzodpovednej‰ie, samozrejme, vychádzajúc zo ‰tartovacej pozície, ktorú mu
zanechala predchádzajúca vláda.

Novela Zákona
o sociálnom poistení
a dôchodkovom sporení
K téme otvorenia II. dôchodkového piliera ‰tátny tajomník Peter Sika uviedol, Ïe
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neplánuje realizovaÈ informaãnú
kampaÀ. Je na poistencoch ako zváÏia
riziká vstupu, resp. v˘stupu z II. piliera.
V súvislosti s vekom povaÏuje MPSVR SR
ako minimálnu dobu sporenia 18 aÏ 20
rokov a kritérium minimálnej v˘‰ky zárobku na úrovni priemernej mzdy. Rovnako je nevyhnutné zváÏiÈ riziká spojené
s investovaním na kapitálov˘ch trhoch,
ktor˘ch zhodnocovanie dnes nevie nikto
garantovaÈ. ·tátny tajomník Peter Sika
zdôraznil, Ïe samotní poistenci, si musia zváÏiÈ riziká vstupu, resp. v˘stupu
z II. piliera. Obãanom bude ministerstvo
v najbliÏ‰om období poskytovaÈ relevantné informácie, na základe ktor˘ch
sa rozhodnú, s prihliadnutím na ich
konkrétnu situáciu, o ìal‰om zotrvaní
v druhom pilieri.

Mgr. Michal Stuška
vedúci mediálneho oddelenia MPSVR SR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Chcete pracovať v Európskej únii?
Nemecko uzatvorilo pre novopristupujúce krajiny pracovn˘ trh
na 7 rokov. V praxi to znamená, Ïe poãas t˘chto rokov môÏu
v tejto krajine obãania novopristupujúcich krajín EU pracovaÈ
len s pracovn˘m povolením. Politiku zamestnanosti zabezpeãuje
Bundesagentur für Arbeit (BA), kam patria aj osobitné úrady,
napr. Centrála pre sprostredkovanie práce – ZAV v Bonne, ktorá
vydáva pracovné povolenia na ãasovo obmedzené zamestnanie,
priãom najväã‰í podiel tvoria sezónne zamestnania, odvetvia
hotely, gastronómia, a poºnohospodárstvo.

Spolková republika
Nemecko
Podºa poãtu obyvateºov (83 miliónov,
z ãoho je 7 mil. cudzincov) je druhou
najväã‰ou krajinou Európy s rozlohou
356 520 km2, tvorí ju 16 spolkov˘ch krajín s federatívnym systémom. KaÏdá má
svoju vlastnú vládu a riadi miestne zále-

predæÏenie je moÏné o 6 mesiacov, ak
o to poÏiada nemeck˘ zamestnávateº.
Cieºom zamestnávania je roz‰írenie
odborn˘ch a jazykov˘ch vedomostí.
 Letné brigády pre ‰tudentov V· / univerzít – ponuka pracovn˘ch miest je
spravidla orientovaná na pomocné pracovné ãinnosti v hoteloch, re‰tauráciách,

né podaÈ osobne ihneì po nástupe do
práce.
K písomnej Ïiadosti o udelenie povolenia na pobyt je potrebné priloÏiÈ:
 potvrdenie od zamestnávateºa o existencii vá‰ho zamestnania, resp.
kópiu va‰ej pracovnej zmluvy,
 2 farebné fotografie pasového formátu,
 poplatok, ktor˘ urãí cudzineck˘
úrad (momentálne 40 eur).

Pracovné podmienky
Podºa nemeckého práva je zamestnávateº povinn˘ predloÏiÈ zmluvu v písomnej podobe. Písomná verzia zmluvy je
potrebná pri vybavovaní povolenia na
pobyt. Priemerná mesaãná mzda sa

S R N
Ïitosti, ako napr. vzdelávanie. Oficiálnym jazykom je nemãina, ktorá má veºa
dialektov. Hlavné a najväã‰ie mesto je
Berlín, dôleÏité kultúrne, politické
a hospodárske stredisko ‰tátu.
Sviatky v SRN: 1. a 6. január, 13., 15.
a 16. apríl, 1. a 24. máj, 3., 4. a 14. jún,
8. a 15. august, 3. a 31. október, 1. a 21.
november, 25. a 26. december

Formy zamestnania
Na základe bilaterálnej dohody medzi
SRN a SR existujú:
 Sezónne zamestnanie – sezónni zamestnanci sú pracovníci, ktorí vykonávajú zárobkovú ãinnosÈ v SRN najviac 4 mesiace
v jednom kalendárnom roku v oblastiach:
poºnohospodárstvo, lesníctvo, vinárstvo,
sluÏby turistického ruchu (hotely a re‰taurácie) alebo pri spracovaní ovocia a zeleniny. V˘nimkou je sezónne zamestnanie
v oblasti pojazdn˘ch zábavn˘ch podnikov,
kedy je moÏné získaÈ povolenie aÏ na
9 mesiacov v jednom kalendárnom roku.
 Dlhodobé zamestnanie – zahraniãní
zamestnanci sú zamestnancami, ktorí vykonávajú doãasné zamestnanie na zdokonalenie svojich odborn˘ch a jazykov˘ch
vedomostí. V rámci kontingentu sa môÏe
roãne sprostredkovaÈ zamestnanie 1000
obãanom do SRN, ktorí môÏu byÈ 12
mesiacov zamestnaní v SRN. Nadväzné
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systémovej gastronómii, poºnohospodárstve a pod. Podrobnej‰ie informácie sú
na www.upsvar.sk
 Sprostredkovanie pomocn˘ch síl do
domácností s postihnut˘m ãlenom v domácnosti do SRN – Spolkov˘ úrad práce
(BA) dohodol na základe platn˘ch pobytov˘ch a pracovn˘ch predpisov s rôznymi sluÏbami zamestnanosti v nov˘ch
ãlensk˘ch krajinách EÚ sprostredkovanie pomocn˘ch pracovn˘ch síl do domácnosti s oprávnením na opatrovanie.
V nadväznosti na to sa môÏu zahraniãní zamestnanci z novopristupujúcich
krajín zamestnaÈ aÏ na tri roky na pln˘
úväzok s povinn˘m poistením ako
pomoc v domácnosti v Spolkovej krajine Nemecko. Ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest pre jednotlivé typy zamestnania, ako i usmernenie ohºadom
postupu pri uchádzaní sa o ponúkané
miesto na stránke www.eures.sk.

Povolenie na pobyt
Obãania novopristupujúcich krajín
môÏu do Nemecka pricestovaÈ bez víza
a zdrÏiavaÈ sa tu aÏ tri mesiace bez
povolenia na pobyt. Svoj pobyt v‰ak
musia bezodkladne oznámiÈ cudzineckému úradu, pokiaº pravdepodobná
doba ich pobytu prekroãí jeden mesiac.
ÎiadosÈ o povolenie na pobyt je potreb-

podºa odvetvia pohybuje na hranici
2 500 – 3 700 euro. Pracovná doba sa
pohybuje podºa regiónov od 37,5 do
40 hod. t˘Ïdenne. Po 6 hodinách práce
majú zamestnanci nárok na 30 – 45 min.
prestávku. Nárok na dovolenku je
6 t˘ÏdÀov. Do zdravotnej poisÈovne sa
musíte prihlásiÈ okamÏite po nástupe
do zamestnania. Zamestnávateº je okrem
toho povinn˘ poistiÈ zamestnanca u profesijného zdruÏenia proti úrazu; príspevky na úrazové poistenie nesie v plnej
v˘‰ke zamestnávateº. Nárok na podporu
v nezamestnanosti vzniká aÏ vtedy, keì
bol pracovník minimálne 12 mesiacov
v pracovnom pomere podliehajúcom
povinnému poisteniu. Podrobné informácie u miestnych agentúr práce.

Odvody
Celková v˘‰ka odvodov do sociálneho,
zdravotného, daÀového systému a cirkevná daÀ spolu tvoria takmer polovicu
hrubého mesaãného zárobku. V˘‰ka,
ktorá sa pre úãely dôchodkového poistenia strháva zo mzdy, je 19,5 % z hrubého platu. Podmienkou nároku na dôchodkovú dávku je 60 mesiacov poistenia. Dôchodok je vyplácan˘ v plnej
v˘‰ke od 65 roku Ïivota, je v‰ak v˘hodné, ak sa ãlovek aj dôchodkovo pripoistí.
Odvody dôchodkového poistenia sú hra-
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EURES
dené z 50 % zo strany zamestnávateºa
a 50 % zo strany zamestnanca. V˘‰ka
dôchodku sa vypoãítava z v˘‰ky príspevkov a obdobia platenia odvodov.

Ako sa uchádzaÈ
o prácu v Nemecku?
Pri hºadaní voºného pracovného miesta
môÏete reagovaÈ na ponuku práce avizovanú prostredníctvom médií, priãom je
potrebné priloÏiÈ:
 sprievodn˘ / krycí list – obsahuje va‰e
osobné a kontaktné údaje. Ako nadpis
tohto listu sa môÏete napísaÈ „Bewerbungsunterlagen“. E‰te prednedávnom
bolo beÏné k tomuto listu priloÏiÈ fotografiu; v súãasnosti je zakázané ÏiadaÈ
fotku, no napriek tomu to veºa zamestnávateºov e‰te robí;
 motivaãn˘ list – je list adresovan˘
zamestnávateºovi, v ktorom Ïiadate o prijatie do pracovného pomeru. Obsahuje
informáciu, ão vás viedlo k rozhodnutiu
reagovaÈ na ponuku pracovného miesta.
Je najdôleÏitej‰ou ãasÈou va‰ej Ïiadosti,
ktorú bude zamestnávateº ãítaÈ. Nemal by
byÈ dlh‰í ako 1 strana A4 a musí byÈ formulovan˘ tak, aby svojím obsahom upútal pozornosÈ potenciálneho zamestnávateºa. Má byÈ krátky a v˘stiÏn˘ – v Nemecku sa neoceÀuje, ak záujemca o prácu
v motivaãnom liste podáva príli‰ veºa
osobn˘ch informácií;
 ‰trukturovan˘ Ïivotopis – má max.
2 strany, je chronologick˘ a informuje
o va‰ej osobnej a pracovnej minulosti;
 kópiu dokladu o vzdelaní – tí záujemcovia o prácu, ktorí majú uÏ pracovné skúsenosti nemusia nevyhnutne
k Ïiadosti prikladaÈ doklad o vzdelaní.
PriloÏia pracovn˘ posudok;
 osvedãenie o praxi a kurzoch – len
ak tieto kurzy súvisia s ponúkan˘m pracovn˘m miestom;
 pracovn˘ posudok – v Nemecku si
vÏdy pri zmene zamestnávateºa pracovníci nechajú vystaviÈ tzv. pracovn˘
posudok, v ktorom stojí, aké jednotlivé
úlohy zamestnanec vykonával a aj posudok osoby a správania.
Ak Ïiadate o prijatie do pracovného
pomeru bez toho, Ïe by bola vyhlásená
ponuka na voºné pracovné miesto, je
potrebné zaslaÈ len sprievodn˘ list,
motivaãn˘ list a Ïivotopis. Veºa personalistov takéto Ïivotopisy zbiera a v prípade potreby potom uprednostÀuje práve
t˘chto záujemcov. ëal‰ím spôsobom ako
si nájsÈ zamestnanie je náv‰teva úradu
práce a registrácia. Pracovníci vám ponúknu adekvátne informácie, poraden-
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stvo, ponuku voºn˘ch pracovn˘ch miest
a asistenciu pri hºadaní vhodného
zamestnania. (www.arbeitsamt.de)
Dobr˘m zdrojom inzerátov s voºn˘mi
pracovn˘mi pozíciami sú webstránky:
http://www.jobscout24.de/, http://www.
jobticket.de/, http://www.mv4you.de/,
http://www.sekretaerin.de/, http://www
.adecco.de/, http://www.randstad.de/,
http://www.jobs.de/ http://www.jobkurier.de/, http://www.manpower.de/,
http://www.stepstone.de/

Informácia o podnikaní
Ak by ste sa rozhodli roz‰íriÈ va‰u podnikateºskú ãinnosÈ do Nemecka a zaloÏiÈ si
tam podnik, budete potrebovaÈ registráciu. Oddelenie na registráciu podnikania
je na miestnom (mestskom) úrade (Ordnungsamt). Na registráciu budete potrebovaÈ: pas alebo preukaz, eventuálne
zvlá‰tne povolenie na niektoré typy podnikania (viac informácií priemyslová
a obchodná komora), osvedãenie o zápise
v obchodnom registri, kópiu spoloãenskej
zmluvy overenú notárom. KaÏdá ÏivnosÈ
sa musí nahlásiÈ príslu‰nému Ïivnostenskému úradu (Gewerbeamt) na základe
vyplneného formulára „Gewerbeanmeldung“ (Business Registration Form). Pri
nahlásení je potrebné predloÏiÈ OP alebo
cestovn˘ pas, prípadne i povolenie na
pobyt a niektoré ìal‰ie potvrdenia (ako
napr. potvrdenie o zápise do remeselného
registra, koncesnú listinu atì.). Ohlasovacej povinnosti na Ïivnostenskom úrade
nepodliehajú slobodné povolania (napr.
lekári, architekti, daÀoví poradcovia,
advokáti, umelci, spisovatelia). V súvislosti s nahlásením Ïivnosti Ïivnostensk˘
úrad spravidla informuje ìal‰ie úrady,
napríklad Finanãn˘ úrad (pridelenie
daÀového ãísla), odborové profesijné organizácie (ãlenstvo v príslu‰nej profesijnej
organizácii je pre zamestnávateºov povinné), ·tatistick˘ úrad, Remeselnícka komora (pri remeselníckych povolaniach je
povinné ãlenstvo), Priemyselná a hospodárska komora (povinné ãlenstvo zo zákona) a Registrov˘ súd. Aj napriek tomu sa
odporúãa nadviazaÈ kontakt priamo
s t˘mito úradmi. U odborov˘ch profesijn˘ch organizácií to môÏe byÈ povinné.

Uznávanie kvalifikácie
V Nemecku neexistuje jeden úrad, ktor˘
by v‰eobecne rie‰il uznávanie kvalifikácií. Je v‰ak nutné rozli‰ovaÈ medzi tzv.
„reglementierte Berufe“ (predpísané
povolania), ako napríklad lekári, právnici, inÏinieri, architekti atì. Pre reglemen-

tované skupiny sú kompetentné in‰titúcie podºa povolaní (ako napríklad Komora architektov atì.). Pre druhú skupinu
(povolania, kde nie je pre vykonávanie
povolania stanovená zákonom zodpovednosÈ nejakého úradu) je treba splniÈ
predpoklady podºa jednotliv˘ch povolaní tzv. Berufsbild. To posudzuje spravidla buì remeselnícka alebo priemyselná
komora. Informaãn˘m miestom môÏe byÈ
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, Lennéstrasse 6, 53113 Bonn,
e–mail „zab@kmk.de . V prípade reglementovan˘ch povolaní môÏe slúÏiÈ ako
zdroj informácií databáza www.anabin.de
(oddíl Deutschland, zuständige Stellen).
UÏitoãné telefónne ãísla a adresy:
 Generálny konzulát SR v Mníchove:
0049 89 9233 4900
 Záchranná sluÏba, polícia: 110
 Hasiãi a prvá pomoc: 112
 Informácie o telefónnych ãíslach:
11833 alebo 11880

 Veºvyslanectvo SRN v SR
Hviezdoslavovo nám. 10,
813 03 Bratislava
Tel.: 00421 2 5920 4440
Fax: 00421 2 5443 1480
E–mail: public@germanembassy.sk,
info@germanembassy.sk
Web: www.germanembassy.sk

 Veºvyslanectvo SR v Nemecku
Botschaft der Slowakischen Republik,
Pariser Strasse 44, 107 07 Berlin
Bundesrepublik Deutschland
(Nemecká spolková republika)
Tel.: 0049 30 88 92 6 20
Fax: 0049 30 88 92 6 222
E–mail: emb@berlin.mfa.sk
Web: www.botschaft–slowakei.de
UÏitoãné web stránky:
 www.campus–germany.de,
www.erbeitsamt.de,
 www.studenten–wohnung.de
– ubytovanie,
 www.campus–germany.de
– portál o vzdelávaní v Nemecku,
 www.eures.sk/download/
pobyt_a_praca_v_srn.pdf
– podrobné informácie o v‰etk˘ch
spolkov˘ch krajinách,
 www.dsihk.sk – Slovensko-nemecká
obchodná priemyselná komora,
www.bahn.de
– vlakové cestovné

poriadky, tarify, zºavy

Mgr. Denisa Hudáková,
EURES poradkyňa Levice
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Pomoc klientovi
– hlavné poslanie

H

lavn˘m poslaním úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny je pomáhaÈ. PomáhaÈ
ºuìom, ktorí sa z rôznych príãin dostali do nerie‰iteºn˘ch alebo ÈaÏko rie‰iteºn˘ch problémov, pomáhaÈ slab˘m
a bezbrann˘m, pomáhaÈ chor˘m
a zdravotne postihnut˘m. PoradiÈ im
pri v˘bere a hºadaní zamestnania, pripraviÈ ich na budúcu pracovnú pozíciu
a motivovaÈ ich, aby zobrali svoj Ïivot
do vlastn˘ch rúk.
Ale na naplnenie a realizáciu tohto
cieºa je nutné maÈ komplexné informácie o rie‰enej problematike, dokonale
sa oboznámiÈ s kaÏd˘m prípadom osobitne a pristupovaÈ ku v‰etk˘m klientom kvalifikovane, úctivo a zodpovedne. Aj preto je práca na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny iná ako ostatné zamestnania a povolania. Zamestnanci úradov sa dennodenne stretávajú
s klientmi, z ktor˘ch mnohí sú v kritickom bode Ïivota. Aj preto táto práca
vyÏaduje trpezlivosÈ a pochopenie,
mnohokrát aj potrebu zareagovaÈ –
okamÏite a pruÏne, správne sa rozhodnúÈ, poradiÈ a znovu zdôrazÀujem
pomôcÈ. Preto si osobne vysoko váÏim
v‰etk˘ch zamestnancov pracujúcich
v tomto systéme a dovolím si tvrdiÈ, Ïe
pre drvivú väã‰inu t˘chto obetav˘ch
ºudí táto práca nie je zamestnaním ale
povolaním, ãi dokonca poslaním.
Pri vzniku Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Leviciach sme naplno
podporovali kreativitu a nápady na‰ich
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zamestnancov a snaÏili sme sa realizovaÈ ich návrhy a my‰lienky aj priamo
v praxi. A ãas ukázal, Ïe sme sa rozhodli správne. Poãas ‰tvorroãnej existencie úradu sme zaÏili mnoho úspechov, ale zápasili sme aj s mnoh˘mi
ÈaÏkosÈami. Jedn˘m z najviditeºnej‰ích
úspechov je zniÏovanie miery nezamestnanosti. K˘m v januári 2004 bola
miera evidovanej nezamestnanosti takmer 25 %, ão predstavovalo pribliÏne
15 500 uchádzaãov o zamestnanie
(UoZ), v decembri 2007 klesla miera
nezamestnanosti na 11 %, tzn. 7 700
UoZ. Podarilo sa nám vyhºadaÈ takmer
10 000 voºn˘ch pracovn˘ch miest, na
ktoré sme úspe‰ne umiestÀovali UoZ
z ná‰ho okresu. Situáciu zlep‰oval
hlavne vznik a etablovanie sa nov˘ch
zamestnávateºov v na‰om regióne. V˘znamnú úlohu tu zohrali zahraniãní
a strategickí zamestnávatelia. Väã‰ina
z nich sa etablovala v priemyselnom
parku Levice – GéÀa. Spolupráca
s t˘mito zamestnávateºmi je nad‰tandardná. V súãasnosti proces vytvárania
nov˘ch pracovn˘ch miest v priemyselnom parku nie je ukonãen˘ a predpokladáme ìal‰ie zniÏovanie miery nezamestnanosti. V˘znamnú úlohu v tvorbe
VPM zohrali aj nástroje APTP. Práve
tieto chceme v budúcnosti vyuÏiÈ na
prípravu kvalifikovan˘ch ºudí z radov
dlhodobo evidovan˘ch UoZ. Nesmieme
v‰ak zabudnúÈ ani na úspechy v ìal‰ích oblastiach, ktoré patria do agendy
Úradu PSVR v Leviciach. Sú to hmatateºné v˘sledky na odbore sociálnych
vecí a rodiny, aktivity smerujúce k cezhraniãnej spolupráci, práca na rôznych
projektoch, vytváranie partnerstiev a i.
,,V‰etko sa dá, len treba chcieÈ.“
Odporúãam v‰etk˘m na‰im klientom,
ktorí rie‰ia svoje problémy – nech sú
akéhokoºvek druhu – zapamätaÈ si túto
vetu a skúsiÈ sa Àou riadiÈ. Urãite to
nebude ºahké, ale je potrebné vydrÏaÈ
a nevzdávaÈ sa pri prv˘ch neúspechoch. V prípade potreby je úrad práce
pripraven˘ pomôcÈ. Veì pomoc klientovi je jeho hlavn˘m poslaním.

Ing. Ladislav Kollár,
riaditeľ ÚPSVR Levice

Odbor sociálnych vecí a rodiny, alebo „sociálny“, ako
zvyknú hovoriÈ obãania –
na‰i klienti, zabezpeãuje sociálnu podporu obãanom danú
‰tátom. KaÏdodenné stretávanie sa s osudmi ºudí, neraz
veºmi ÈaÏk˘mi a zamotan˘mi,
v‰ak priná‰a so sebou aj
prácu a pochopenie navy‰e.
A tieÏ je to práca o ºuìoch
a s ºuìmi. To v‰ak uÏ vedia
len obãania, ktorí pri‰li na
odbor sociálnych vecí ako na
poslednú in‰titúciu, ktorá im
pomôÏe preÏiÈ alebo aspoÀ
zlep‰iÈ Ïivot.

O

dbor sociálnych vecí a rodiny
v Leviciach má svoju pôsobnosÈ v jednom z najväã‰ích
okresov Slovenska so svojimi ‰pecifikami, ako je pôsobenie v hraniãnej oblasti
s Maìarskom alebo prítomnosÈ atómovej elektrárne Mochovce. Samotn˘
odbor sociálnych vecí a rodiny má
v rámci okresu tri pracoviská, a to
Levice, ·ahy a Îeliezovce. ·irok˘ záber
v rámci okresu potvrdzuje aj poãet
poberateºov jednotliv˘ch dávok a v˘‰ka
poskytnut˘ch príspevkov v roku 2007.
V rámci odboru sociálnych vecí
a rodiny v Leviciach je päÈ oddelení,
na ktor˘ch denne pracovníci zaÏívajú
beÏné, ale aj ‰pecifické a mnohokrát
ÈaÏké situácie, ãi aÏ kuriózne prípady
v rie‰ení problémov obãanov levického
okresu.

Oddelenie pomoci
v hmotnej núdzi
Na oddelení pomoci v hmotnej núdzi
bola v roku 2007 poskytnutá dávka
v hmotnej núdzi 9 367 poberateºom
a 16 063 spoloãne posudzovan˘m osobám.
K dávke bolo poskytnut˘ch 29 829
príspevkov, a to nasledovne:
16 056
 na zdravotnú starostlivosÈ
aktivaãn˘
príspevok
4 466

príspevok
na
b˘vanie
3 819

ochrann˘
príspevok
5
488

Suma vyplaten˘ch dávok a príspevkov
v roku 2007 predstavovala 283 709 000 Sk.
Celkov˘ poãet vydan˘ch rozhodnutí
v roku 2007 je 28 262.
Aj z uveden˘ch údajov môÏeme
kon‰tatovaÈ, Ïe zaÈaÏenosÈ pracovníkov
na oddelení je vysoká (v priemere na
pracovníka pripadá 300 poberateºov
dávok).
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Náhradné v˘Ïivné sa v roku 2007
poskytovalo 148 deÈom, voãi ktor˘m si
povinn˘ neplní vyÏivovaciu povinnosÈ,
v celkovej sume 1 419 000 Sk. Pri v˘kone
tejto agendy sa stretávame s problémami
hlavne pri doruãovaní písomností povinn˘m, ktor˘ch miesto pobytu v mnoh˘ch
prípadoch nie je známe, ãoho dôsledkom
je predlÏovanie lehôt v konaní. Poskytovanie náhradného v˘Ïivného má v poslednom období stúpajúci charakter.
Pri poskytovaní dotácií sa vytvorila
veºmi dobrá spolupráca so zriaìovateºmi ‰kolsk˘ch a pred‰kolsk˘ch zariadení. Bolo iniciovan˘ch viacero spoloãn˘ch stretnutí, kde boli vysvetlené
a konzultované podmienky poskytovania dotácií, ão malo pozitívny ohlas.

2006, kedy nadobudol úãinnosÈ nov˘
zákon, ktor˘ upravuje poskytovanie
finanãn˘ch príspevkov ako sociálnych
dávok, ktor˘m ‰tát podporuje náhradnú
starostlivosÈ o dieÈa. V˘znamnou zmenou v tomto zákone oproti predchádzajúcim úpravám, je úprava rovnak˘ch
podmienok pre v‰etky deti Ïijúce
v náhradn˘ch rodinách.
Okrem opakovan˘ch ·SD sa na
oddelení vyplácajú aj jednorazové príspevky, a to:
 príspevok pri narodení dieÈaÈa a príplatok k príspevku,
 jednorazov˘ príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieÈa, pri vzniku a zániku náhradnej starostlivosti,
 príspevok na pohreb.

Neľahká práca na odbore
sociálnych vecí a rodiny
V roku 2007 sme poskytli dotácie na
stravu pre 2 146 deti v sume 8 926 830 Sk,
dotácie na ‰kolské potreby pre 4 060 detí
v sume 2 030 000 Sk a dotácie na motivaãn˘ príspevok pre 878 detí v sume
3 679 400 Sk.
Aj napriek tomu, Ïe práca na oddelení pomoci v hmotnej núdzi je nároãná,
cieºom celého kolektívu je hlavne spokojnosÈ klienta.

Oddelenie ‰tátnych
sociálnych dávok
Oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok sa
podieºa na rie‰ení niektor˘ch Ïivotn˘ch
situácií, ako je narodenie dieÈaÈa, v˘Ïiva
a v˘chova dieÈaÈa, podpora náhradnej
starostlivosti o dieÈa a úmrtie ãloveka.
Z hºadiska poãtu poberateºov ·SD
najväã‰iu ãasÈ tvoria poberatelia prídavkov na dieÈa. Z celkového poãtu poberateºov ·SD v roku 2007 19 030, 83 % boli
poberatelia rodinn˘ch prídavkov. Prídavok na dieÈa sa vypláca aj prostredníctvom osobitného príjemcu (vo väã‰ine
prípadov obciam), a to v prípade zanedbania povinnej ‰kolskej dochádzky.
Rodiãovsk˘ príspevok závisí od
demografického v˘voja obyvateºstva
v okrese. Za rok 2007 O·SD poskytovalo rodiãovsk˘ príspevok v poãte 2 619
prípadov, ão celkove ãiní 13,7 % z celkového poãtu poberateºov ·SD.
Náhradná rodinná starostlivosÈ o dieÈa
pre‰la právnou úpravou od 1. januára
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Oddelenie ·SD zabezpeãuje v˘kon
‰tátnej správy v rámci prvostupÀového
konania s poãtom 12 zamestnancov,
ktorí vykonávajú komplexnú agendu
v rámci ·SD.

Oddelenie peÀaÏn˘ch
príspevkov na
kompenzácie sociálnych
dôsledkov ËZP
Oddelenie peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzácie sociálnych dôsledkov ËZP
v Leviciach a na vysunut˘ch pracoviskách v ·ahách a v Îeliezovciach v poãte
12 zamestnancov vykonáva okrem vyplácania peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu aj poradenskú ãinnosÈ vypl˘vajúcu
z kaÏdodenného styku s obãanmi, ktorí
sa na nich obracajú so svojimi problémami t˘kajúcimi sa najmä preklenutia znev˘hodnenia súvisiaceho s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. Pracovníci oddelenia poskytujú obãanom ËZP informácie
o celom procese vybavovania Ïiadosti od
jej prevzatia cez vyhotovenie posudku aÏ
po vydanie rozhodnutia.
Okrem práce v kancelárii je podmienkou efektívnosti na‰ej práce moÏnosÈ
terénneho ‰etrenia zameraného na zisÈovanie úãelného vyuÏívania poskytnut˘ch
peÀaÏn˘ch príspevkov. UÏ viackrát sa
na‰im zamestnancom podarilo na základe
terénneho ‰etrenia zistiÈ a preukázaÈ viaceré poru‰enia a zneuÏívania poskytovan˘ch
peÀaÏn˘ch príspevkov zo strany obãanov.

Tu by sme chceli poukázaÈ na väã‰iu
potrebu terénnej práce s obãanom, ktorá
v‰ak z dôvodu enormnej zaÈaÏenosti
zamestnancov nie je moÏná. Pre ilustráciu
je treba zdôrazniÈ, Ïe na jedného zamestnanca pripadá pribliÏne 900 dávok. V roku
2007 bolo oddelením peÀaÏn˘ch príspevkov vyplaten˘ch priemerne mesaãne
7 270 obãanom ËZP 14 462 000 Sk.

Oddelenie
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Sociálna situácia rodín v územnom
obvode Levíc je odrazom celospoloãenskej situácie a ekonomického poklesu
Ïivotnej úrovne. Oddeleniu SPOD a SK
sa napriek tomu darí odhaºovaÈ krízové
situácie v rodinách a identifikovaÈ predispozíciu ohrozenia detí. Spolupráca
s obcami pri vyhºadávaní nefunkãn˘ch
rodín a ohrozen˘ch detí je na dobrej
úrovni. Obce v‰ak málo vyuÏívajú
dostupné fondy a moÏnosti vytvárania
a zlep‰ovania Ïivotn˘ch podmienok
rodín. B˘vanie patrí k bazálnym potrebám rodín. V poslednom období
dochádza v dôsledku doÏívania existujúceho bytového fondu a zintenzívnenia
deloÏovania neplatiãov k tomu, Ïe je
ãoraz viac detí umiestÀovan˘ch do
ústavnej starostlivosti pre stratu b˘vania
a následného ohrozenia ich v˘vinu.
Sanácia rodinného prostredia v tak˘chto prípadoch je neúãinná, pretoÏe tieto
rodiny sa spravidla nedokáÏu spamätaÈ
z takejto straty Ïivotnej istoty.
Aktuálnym problémom je aj nárast poãtu
detí s poruchami správania a detí, ktoré
zanedbávajú povinnú ‰kolskú dochádzku.
Deti s poruchami správania pochádzajú
z rizikov˘ch skupín obyvateºstva (dlhodobo nezamestnaní, rómske komunity) alebo
z pracovne exponovan˘ch rodín. Uvítali
by sme spoluprácu mimovládnych organizácií pri organizovaní detsk˘ch klubov
záujmovej ãinnosti, prípadne vyãlenenie
finanãn˘ch prostriedkov na vytvorenie
miest sociálnych terénnych pracovníkov
v rizikov˘ch komunitách.
Z dôvodu nárastu asociálneho správania
u uãÀovskej mládeÏe sme vypracovali
dlhodob˘ sociálno-psychologick˘ program pre ZdruÏenú strednú ‰kolu
v Leviciach, ktor˘ realizujeme tento
‰kolsk˘ rok. Pri referáte pracuje Klub
abstinujúcich alkoholikov a psychologiãky sa intenzívne venujú aj protidrogovej prevencii.

JUDr. Jaroslav Kajan,
riaditeľ odboru SVaR ÚPSVR Levice
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Aj zdravotne postihnutí
chcú plnohodnotne žiť
My, ão sme mali to ‰Èastie a sme zdraví, si ani neuvedomujeme,
aké to je krásne ráno vstaÈ, slobodne sa pohybovaÈ bez obmedzenia a plánovaÈ si budúcnosÈ. O takéto samozrejmosti sú ukrátení
ºudia so zdravotn˘m postihnutím, ktorí sú znev˘hodnení vo viacer˘ch smeroch ovplyvÀujúcich kvalitu ich Ïivota.

âo je znev˘hodnenie
Znev˘hodnenie spoãíva v tom, Ïe
majú obmedzené moÏnosti pohybu
a potrebujú niekoho, kto bude ochotn˘ im pri tom pomáhaÈ. Rôzne druhy
postihnutia rôznym spôsobom ovplyvÀujú Ïivot ãloveka. Pracovníci oddelenia peÀaÏn˘ch príspevkov (p. p.) na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ËZP pomáhajú obãanom pri kompenzácii sociálnych dôsledkov ich zdravotného postihnutia v súãinnosti
s oddelením posudkov˘ch ãinností.
KaÏd˘ obãan a kaÏdé zdravotné
postihnutie má svoje spôsoby a podmienky kompenzácie.

Príspevky na
kompenzáciu
V r. 2007 bolo v rámci okresu Levice
5 590 poberateºov p. p. na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov, z ktor˘ch bolo
1 713 na diétne stravovanie, 3 749 súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním ‰atstva, bielizne, obuvi a bytového
zariadenia, 1 812 súvisiacich so zabezpeãením prevádzky osobného motorového vozidla, 3 súvisiace so starostlivosÈou o psa so ‰peciálnym v˘cvikom.
Obãania s ËZP, pri ktorom je nevyhnutné v záujme udrÏania zdravotného
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Keì samospráva nestaãí
KeìÏe v oblasti poskytovania opatrovateºskej sluÏby pre‰li kompetencie na
samosprávu, ktorá ju nie je schopná
z finanãn˘ch dôvodov pre svojich obãanov zabezpeãiÈ, denne pribúdajú Ïiadosti o peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie – v roku 2007 bolo na oddelení PPK
ËZP evidovan˘ch 2 730 poberateºov.
V˘‰ka príspevku je maximálne 6 000 Sk
na jednu opatrovanú osobu s ËZP
a maximálne 8 000 Sk na dve opatrované osoby s ËZP a je moÏné ho zv˘‰iÈ
o 1 500 Sk mesaãne, ak je opatrované
dieÈa s ËZP a opatrovateº nemá v ãase
opatrovania príjem podºa osobitného
predpisu a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky v˘sluhového zabezpeãenia.

Jednorazov˘ príspevok
na úpravu

Najãastej‰ie poskytované
príspevky
Na na‰om oddelení sa najãastej‰ie
poskytujú peÀaÏné príspevky na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov, kam
patria v˘davky na: diétne stravovanie;
súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním ‰atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; súvisiacich so zabezpeãením prevádzky osobného motorového vozidla; súvisiacich so starostlivosÈou o psa so ‰peciálnym v˘cvikom.
Okrem nich veºmi ãasto poskytuje
peÀaÏn˘ príspevok: na kúpu osobného
motorového vozidla, za opatrovanie, na
úpravu bytu, rodinného domu a garáÏe.

ho vozidla (900 Sk mesaãne). Na kúpu
osobného motorového vozidla, bola
kompenzácia v r. 2007 poskytnutá
v okrese Levice 44 obãanom. Na‰i pracovníci pri rie‰ení uvedeného p. p.
vysvetºujú obãanom v‰etky povinnosti,
ktoré je potrebné dodrÏaÈ pri kladnom
vybavení Ïiadosti o poskytnutie p. p.

stavu dodrÏiavanie diétneho stravovania, sú rozdelení do troch skupín chorôb a porúch, a to do I. skupiny, kedy
majú nárok na kompenzáciu vo v˘‰ke
1 000 Sk mesaãne, do II. skupiny, s nárokom na kompenzáciu vo v˘‰ke 500 Sk
mesaãne, a do III. skupiny, kde je nárok
na kompenzáciu vo v˘‰ke 300 Sk mesaãne. Zv˘‰ené v˘davky súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním ‰atstva,
bielizne, obuvi a bytového zariadenia
sú kompenzované vo v˘‰ke 500 Sk
mesaãne. Obãania, ktorí majú psa so
‰peciálnym v˘cvikom, majú nárok na
kompenzáciu v˘davkov na starostlivosÈ
oÀ vo v˘‰ke 1 200 Sk mesaãne.

Príspevok na kúpu
a prevádzku vozidla
Pod vplyvom narastania civilizaãn˘ch
chorôb (najmä onkologick˘ch) stúpa
potreba individuálnej prepravy do
zdravotníckych zariadení a rehabilitaãn˘ch zariadení, ãím zároveÀ stúpa
poberanie p. p. na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov súvisiacich so zabezpeãením prevádzky osobného motorové-

Podºa ‰tatistick˘ch údajov bolo evidovan˘ch na OPPK ËZP v r. 2004 93, v r. 2005
142, v r. 2006 180 a v r. 2007 148 poberateºov jednorazového príspevku na úpravu
bytu, rodinného domu a garáÏe. Táto skutoãnosÈ poukazuje na to, Ïe poãetnosÈ
t˘chto poskytovan˘ch p. p. je stabilne
vysoká. Predmetn˘ p. p. sa poskytuje
obãanovi s ËZP s cieºom odstránenia
bariér. MoÏno ho poskytnúÈ aj na úpravu
vstupu do bytového domu a na úpravu
prístupu k v˘Èahu. Tieto fakty osvetºujú
problematiku iba veºmi struãne, preto na
splnenie podmienok je potrebné vysvetliÈ
obãanovi pri terénnom ‰etrení v jeho
domácnosti, aké sú moÏnosti na odstránenie spomenut˘ch bariér
Obãania s ËZP majú moÏnosti – ak
im to ich zdravotn˘ stav dovolí – rie‰iÈ
svoju integráciu do pracovného procesu,
napr. cez zamestnanie sa v chránen˘ch
dielÀach. Aktuálne v na‰om okrese evidujeme pribliÏne 80 subjektov, ktoré
majú chránené pracovné miesta, kde je
umiestnen˘ch 180 obãanov s ËZP.

Ing. Rastislav Juhár,
vedúci oddelenia PPK ŤZP
ÚPSVR Levice
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Pomoc obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím vo forme
kompenzácie sociálnych dôsledkov ich ÈaÏkého zdravotného
postihnutia je zameraná na prekonávanie alebo zmierÀovanie
sociálnych dôsledkov ich ÈaÏkého zdravotného postihnutia.
Formy kompenzácie sú:
 sociálne sluÏby,
 peÀaÏné príspevky,
 peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie.
Posudzovanie ËZP obãana na
úãely peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu sa delí na dve vzá-

ÚPSVR v Leviciach (ÈaÏké zdravotné postihnutie, miera funkãnej poruchy, sociálne dôsledky
ËZP, formy sociálnej pomoci,
peÀaÏné príspevky na kompenzáciu, odvolacie konanie),
informácie
pre obãanov – vodi
ãov s ËZP,

Z pohºadu posudzovania sociálnych dôsledkov ËZP a najvhodnej‰ej
formy ich rie‰enia sa ako ‰pecifikum
– hoci nie práve pozitívne – môÏe
javiÈ skutoãnosÈ, Ïe okres Levice je
okres s vysok˘m poãtom obãanov
s ËZP, pretoÏe v na‰om okrese je
v porovnaní s celoslovensk˘m meradlom vysoká chorobnosÈ – úmrtnosÈ,
a to najmä na nádorové a srdcovocievne ochorenia, ktor˘ch následky
sa vo väã‰ine prípadov premietajú
práve do sociálnej oblasti vo forme

Pomoc občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím
jomne prepojené ãasti:
 lekársku posudkovú ãinnosÈ,
 nelekársku posudkovú ãinnosÈ.
Na základe posúdenia sa vydáva
posudok:
 o miere funkãnej poruchy,
 o tom, ãi ide o obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím,
 o sociálnych dôsledkoch ÈaÏkého
zdravotného postihnutia.
DôleÏitou súãasÈou práce na
posudkovom oddelení je poskytovanie poradenskej ãinnosti. V roku
2007 sme v rámci ÚPSVR v Leviciach poskytli odborné poradenstvo
vo viac ako 1 284 prípadoch. Priamo v domácnostiach sme nav‰tívili
za úãelom pre‰etrenia sociálnych
dôsledkov ËZP spolu aÏ 662 obãanov s ËZP.
Oddelenie posudkov˘ch ãinností
poskytuje informácie pre obãanov aj
prostredníctvom webovej stránky
ÚPSVR v Leviciach, ktorú pravidelne aktualizujeme. Obãan má moÏnosÈ i takouto formou získaÈ konkrétne a aktuálne informácie v problematike posudzovania na úãely
kompenzaãn˘ch príspevkov, ako aj
na úãely preukazu ËZP a ìal‰ie
informácie, ktoré priamo súvisia
s posudzovaním obãana na úãely
sociálnej pomoci.
Na uvedenej web stránke sú
k dispozícií viaceré okruhy tém
a informácií, napríklad:
 posudková ãinnosÈ na OPâ

2/2008

 koncesionárske poplatky,
 zºavy z cestovného prostriedkami
verejnej hromadnej dopravy osôb
pre drÏiteºov preukazov ËZP
a ËZP/S,
 úºava na daniach,
 zdravotné poistenie,
 lacnej‰ie telefonovanie
 oznaãenie vozidiel pre obãanov
odkázan˘ch na individuálnu prepravu osobn˘m motorov˘m
vozidlom.
V r. 2007 sme vydali celkom
1 969 posudkov a 483 rozhodnutí
na úãely vydania preukazu obãana
s ËZP. V okrese Levice evidujeme
ku dÀu 23. 1. 2008 spolu celkom
9 287 obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím.

potreby rie‰enia sociálnych dôsledkov ËZP. Samozrejme, „ruka v ruke“
s vysokou chorobnosÈou prichádza
i zníÏená pracovná schopnosÈ obyvateºstva v na‰om okrese.
Oddelenie posudkov˘ch ãinností
na ÚPSVR v Leviciach je situované na
prízemí budovy ÚPSVR v Leviciach,
aby sme uºahãili prístup na oddelenie
na‰im klientom, ktorí potrebujú vzhºadom k svojmu zdravotnému postihnutiu bezbariérov˘ prístup. Máme vybudované nájazdové rampy, jednu pred
vchodom do budovy a druhú priamo
pred vstupom na OPâ.
Ing. Katarína Rajnohová,
vedúca oddelenia PČ
ÚPSVR Levice

Podiel vybraných skupín ochorení na úmrtnosti
v okrese Levice na 100 000 obyvateľov
Rok
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Srdcovo-cievne
771,7
769,1
750
733
696,3
681,7
696,8
692,2
631
642,5
665,5
604,5
643
631,4
712,6

LV SR
517
520,6
517,9
525,3
541,1
519,2
529,8
551,7
531,3
536,7
533,4
521,8
524,4
522,5
540,7

Nádory
291,9
248,4
271,5
259,2
266,8
249,2
271,6
270,4
279
238,7
281,6
286,6
267,4
271,1
266,6

Lv SR
198,8
200,5
201,5
201,1
206,5
207,1
209,6
227
225,5
220,8
220,6
213,8
215,9
216,8
220,4
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Podujatie naštartovalo
nové možnosti
V dÀoch 21. – 22. 11. 2007 sa v priestoroch ÚPSVR Levice konala
„Levická burza informácií“. Otvorenie oboch dní spestrila módna
prehliadka Ïiaãok SOU odevného z Hrkoviec a ‰tudentiek ZdruÏenej strednej ‰koly odevnej v Leviciach, ktoré predstavili vlastnú
odevnú tvorbu.

P

rv˘ deÀ prebiehal s cieºom vytvoriÈ priestor pre Ïiakov konãiacich
základnú ‰kolu a pomôcÈ im získaÈ ão najviac informácií, prehºad o jednotliv˘ch stredn˘ch ‰kolách, ‰tudijn˘ch
odboroch a moÏnostiach uplatnenia sa
na trhu práce. V tento deÀ sa na zaujímav˘ch prezentáciách 19 stredn˘ch ‰kôl
zúãastnilo 20 Z· Levického okresu so
673 Ïiakmi a pribliÏne 200 rodiãov,
pedagógov a v˘chovn˘ch poradcov. Pozvanie prijalo i 166 hostí – zástupcovia
Ústredia a Úradov PSVR, NSK, primátori, starostovia, riaditelia ‰kôl a zamestnávatelia. Îiakov 8. – 9. roãníkov zaujali
poãítaãe s prístupom na internet a t˘m
i prístup k VPM a programom Integrovan˘ systém typov˘ch dispozícií, ako
i Sprievodca svetom povolaní. Na ich
zvedavé otázky reagovali a informácie
priebeÏne poskytovali zamestnanci
Úradu PSVR, a tak usmerÀovali neru‰en˘ priebeh a chod burzy pre viac ako
1 000 záujemcov.
Druh˘ deÀ bol zameran˘ na sprostredkovanie informácií pre ‰tudentov stredn˘ch ‰kôl o nosn˘ch zamestnávateºoch
okresu, informácie o regionálnom trhu
práce, ale aj o predpokladoch a moÏnostiach uplatnenia sa v ‰tátoch EÚ.
K dispozícii boli pútavé prezentácie
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16 zamestnávateºov, 1 zástupcu vysokej
‰koly a mnoÏstvo informácií poskytol aj
Úrad PSVR pre 698 ‰tudentov z 12
stredn˘ch ‰kôl, vy‰e 60 absolventov –
UoZ, rodiãov a ìal‰ích úãastníkov
a hostí. Úrad zároveÀ pripravil stretnutie
zástupcov zamestnávateºsk˘ch subjektov, zástupkyne predsedu VÚC, primátora mesta, riaditeºov ‰kôl pri okrúhlom
stole, ktoré bolo zaujímavé najmä t˘m,
Ïe sa v takomto zloÏení po prv˘krát
uskutoãnilo na pôde úradu. K˘m
v minulosti sme problémy jednotliv˘ch
partnerov rie‰ili priebeÏne, uskutoãnen˘
dialóg dal priestor v‰etk˘m partnerom

participovaÈ na otázke prepojenia vzdelávania s potrebami regionálneho trhu
práce. Diskusiu otvoril Ing. Kollár, riaditeº ÚPSVR Levice. Primátor mesta Levice a zároveÀ podpredseda v˘boru pre
otázky zamestnanosti Ing. Mi‰ák poÏiadal zamestnávateºov o spoluprácu
a komunikáciu so ‰kolami pri tvorbe
uãebn˘ch osnov z dôvodu perspektívneho zosúladenia vzdelania s poÏiadavkami trhu práce. PriblíÏil územn˘ rozvoj
mesta na najbliÏ‰ích 8 – 10 rokov.
Zástupcovia zamestnávateºsk˘ch subjektov otvorene hovorili o nedostatku kvalifikovan˘ch pracovn˘ch síl, poukázali na
jazykovú bariéru a nedostatoãnú úroveÀ
práce s PC. Debatovali sme o spoloãnom
probléme – doprave, najmä s súvislosti
so zmennosÈou pracovnej doby. Riaditelia ‰kôl avizovali poÏiadavku odbornej
praxe, informovali o moÏnostiach realizácie odborn˘ch kurzov, o podnikov˘ch
‰tipendiách (SOU strojárske Tlmaãe)
a moÏnosti zamestnaÈ sa po ukonãení
‰koly, o uãebn˘ch osnovách, v rámci
ktor˘ch je moÏnosÈ ãasÈ vyuãovania
meniÈ, a teda prispôsobiÈ poÏiadavkám
zamestnávateºov.
KeìÏe sa diskusia niesla v duchu vzájomnej ústretovosti, bolo moÏné v závere
formovaÈ stratégiu rie‰enia nastolen˘ch
problémov a ìal‰ích vzájomn˘ch pracovn˘ch stretnutí a vytvoriÈ tak podmienky
na ìal‰iu spoluprácu v záujme rie‰enia
regionálnych problémov v oblasti zamestnanosti. Rozprava bola jednoznaãne prínosom pre v‰etk˘ch zúãastnen˘ch. Napokon
– informácie o Levickej burze informácií
sa aj vìaka regionálnym masmédiám
dostali do ‰ir‰ieho povedomia verejnosti
a zaznamenali pozitívne ohlasy. A tak uÏ
uvaÏujeme nielen o náplni ìal‰ieho roãníka, ale i sprievodn˘ch podujatiach...

Ing. Stanislava Mikulová,
vedúca ESF ÚPSVR Levice
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Bilancia regionálneho úspechu
Levick˘ okres so svojimi 89 obcami (vrátane 4 miest) patrí do Nitrianskeho kraja a podºa územnej rozlohy je najväã‰ím okresom v rámci SR. âlení sa do troch mikroregiónov – levického, ‰ahanského
a Ïeliezovského. KaÏd˘ z nich má svoje ‰pecifiká.

Potransformaãné obdobie
Po nároãnom období transformácie hospodárstva okresu a narastania miery nezamestnanosti sa situácia od prechodu tisícroãí
postupne stabilizovala. Roky 2004 – 2007, ktoré boli potransformaãn˘m obdobím úradov a zároveÀ prv˘m programovacím
obdobím spojen˘m s uplatÀovaním nov˘ch nástrojov APTP
a NP, ako i ãerpaním finanãn˘ch prostriedkov z ESF a ·R
v súvislosti s prechodom na predpisy a dokumenty EÚ, sme
z regionálneho pohºadu hodnotili ako mimoriadne úspe‰né. Pri
diachronickom sledovaní poãtu UoZ a miery nezamestnanosti
dochádzalo v kaÏdom z uveden˘ch rokov spravidla k systematickému zniÏovaniu, v˘razné rozdiely sme zaznamenali pri porovnaní zaãiatoãn˘ch a koncoroãn˘ch stavov jednotliv˘ch rokov.
Miera evidovanej nezamestnanosti 24,89 % z januára 2004
klesla na 11,73 % v decembri 2007, ão bolo zníÏenie o 13,16 %.
Pri porovnaní stavu UoZ ku koncu januára 2004 (15 492 UoZ)
so stavom UoZ k 31. 12. 2007 (7 774 UoZ) sme kon‰tatovali
jeho takmer 50 %-né zníÏenie, v disponibilnom stave i‰lo
(13 958 UoZ – 6551 UoZ) o v˘raznej‰ie zníÏenie (53 %).

Nástroje APTP
Aj pri komparácii priemern˘ch stavov UoZ a miery nezamestnanosti bol rozdiel hraniãn˘ch rokov markantn˘, pomerne
vyrovnané boli stavy v rokoch 2005 a 2006, ktoré spôsobil
„boom“ v umiestÀovaní UoZ na trhu práce (v˘razné zv˘‰enie
umiestÀovania prostredníctvom úradu ako i zamestnávanie
inak, predpoklad ìal‰ieho umiestnenia na TP ãasti UoZ vyraden˘ch na vlastnú ÏiadosÈ). Mieru nezamestnanosti ãiastoãne
ovplyvnilo v˘razné zníÏenie stavu ekonomicky aktívneho obyvateºstva v roku 2006
Celkovo sa stav UoZ zniÏoval, zvy‰oval sa v‰ak stav dlhodobo evidovan˘ch nezamestnan˘ch, ktor˘ predstavoval jeden
z najväã‰ích problémov okresu. Stav DE UoZ v januári 2004
tvoril 55 %, v decembri 2007 viac ako 58 %, priemern˘ podiel
– 59 %. Z uvedeného vyplynulo, Ïe sa zniÏoval predov‰etk˘m
stav evidovan˘ch do 12 mesiacov. Za obdobie rokov 2004 –
2007 predstavoval poãet aktivizovan˘ch 35 184 UoZ, vytvoren˘ch bolo 1 477 pracovn˘ch miest v celkovej kontrahovanej
sume 307 226 837 Sk
Pri realizácii nástrojov aktívnej politiky TP bola pozornosÈ
zameraná na problémové skupiny UoZ, ku ktor˘m patrili pre-

dov‰etk˘m dlhodobo evidovaní, mladí ºudia, OZP, UoZ nad
50 rokov veku, v mnoh˘ch prípadoch kumulácia viacer˘ch
znev˘hodnení u jedného UoZ. Podiel dlhodobo evidovan˘ch
UoZ predstavoval v jednotliv˘ch rokoch sledovaného obdobia
76 – 80 % z poãtu aktivizovan˘ch. Z vytvoren˘ch pracovn˘ch
miest 69,87 % tvorilo samopodnikanie, ktoré pokladáme za
najefektívnej‰í nástroj. V zamestnávateºsk˘ch subjektoch sa
uplatnilo 26,34 % znev˘hodnen˘ch UoZ a 3,79 % pracovn˘ch
miest bolo vytvoren˘ch obãanmi a pre obãanov ZP. Pozitívne
sme hodnotili nárast a aktivizáciu OZP, ktorá sa v prevaÏnej
miere prejavila v rokoch 2006, 2007.

Vzdelávanie a trh práce
Finanãné nastavenie vzdelávania a prípravy pre trh práce neumoÏÀovalo pokryÈ záujem a potreby regiónu v Ïiadanej miere.
Citeºne sa to prejavilo pri vzdelávaní v rámci robotníckych
profesií, ktoré mali a majú uplatnenie na TP. T˘mto spôsobom
v‰ak nebolo moÏné rie‰iÈ problém nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily. V sledovanom období dosahovala úspe‰nosÈ
umiestnenia sa na TP viac ako 40 %.
Najviac vyuÏívan˘m nástrojom bola aktivaãná ãinnosÈ,
do ktorej bolo v rokoch 2004 – 2007 zapojen˘ch 31 335 UoZ,
z nich priemerne 96 % dlhodobo evidovan˘ch. Okrem ìal‰ích subjektov sa do aktivaãnej ãinnosti zapojili v‰etky obce
okresu. Napriek neutíchajúcemu záujmu o Aâ zo strany UoZ
i‰lo o najmenej efektívny nástroj s vysok˘mi finanãn˘mi
nákladmi. Prvotnú aktivizáciu UoZ vystriedala demotivácia,
prichádzalo k strate aktívneho prístupu k trvalému uplatneniu sa na TP, k vzdelávaniu, ãi k zlep‰eniu svojho sociálneho
postavenia.
Obdobie rokov 2004 – 2007 pozitívne hodnotíme na základe v˘razného zníÏenia miery evidovanej nezamestnanosti, ale
i na základe zvy‰ovania zamestnanosti a takmer 30 %-ného
podielu úspe‰nosti uplatnenia sa UoZ zapojen˘ch do jednotliv˘ch nástrojov APTP na trhu práce z poãtu umiestnen˘ch
prostredníctvom úradu. Regionálny úspech zostal v regióne –
v stave nezamestnanosti nedokázal eliminovaÈ pretrvávajúce
diskrepancie v komparácii sledovan˘ch ukazovateºov v rámci
SR a Nitrianskeho kraja.

Mgr. Anna Brokešová,
oddelenie IaŠZ ÚPSVR Levice

Prehľad o realizácii jednotlivých nástrojov APTP v rokoch 2004 – 2007:
Nástroj APTP

Rok 2004
Počet vytvorených Dohodnutá suma
- obsadených PM * fin. prost. v Sk

§ 46
§ 47
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 56

796
0
139
81
412
8743
2

6 250 154
0
11 876 117
7 179 099
6 568 500
38 726 073
171 894

Rok 2005
Počet vytvorených Dohodnutá suma
- obsadených PM * fin. prost. v Sk

926
0
277
145
671
4929
1

Rok 2006
Počet vytvorených Dohodnutá suma
- obsadených PM * fin. prost. v Sk

7 542 825
0
18 232 304
12 055 943
9 215 000
42 899 484
553 240

198
0
330
94
346
8225
17

1381583
0
24 951 177
8 596 091
3 777 400
23 553 200
1 491 326

Rok 2007
Počet vytvorených Dohodnutá suma
- obsadených PM * fin. prost. v Sk

257 2 245
307
9 138
286 24 414
69 6 386
243
2 910
9438 30 352
6
1 117

444
915
394
659
400
000
858

* Počet vytvorených - obsadených PM, resp. počet zaradených osôb, resp. počet podporených PM
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Sociálny výbor skúmal
profesionálne rodiny
Na základe medializovan˘ch informácií o situácii v niektor˘ch
detsk˘ch domovoch sa V˘bor NR SR pre sociálne veci a b˘vanie
uzniesol na potrebe pre‰etriÈ dodrÏiavanie ustanovení zákona
ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele.
Tento zákon ustanovuje povinnosÈ detsk˘ch domovov zaradiÈ
kaÏdé dieÈa do jedného roku veku, po jeho umiestnení v detskom
domove a diagnostickom pobyte, v˘luãne do profesionálnej rodiny, ak to umoÏÀuje jeho zdravotn˘ stav. Poslaneck˘ prieskum
uskutoãnili ãlenky v˘boru Iveta Radiãová a Klára SárkŒzy
v dÀoch 10. decembra 2007 a 10. januára 2008 v detsk˘ch domovoch v Komárne, Nitre a Skalici.
Prieskum nezistil Ïiadne poru‰enie tohto zákona v uveden˘ch
detsk˘ch domovoch, upozornil v‰ak na moÏné problémy
s dostatkom vhodn˘ch uchádzaãov na v˘kon práce v profesionálnej rodine. Väã‰ina detsk˘ch domovov bojuje hlavne s nevyváÏenosÈou ich zastúpenia z hºadiska pohlavia a veku. V˘sledkom je niekoºko odporúãaní v˘boru pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ich obsahom je najmä metodické usmerÀovanie riaditeºov detsk˘ch domovov, aby v záujme ur˘chleného umiestÀovania detí do jedného roku veku do profesionálnych
rodín vyuÏívali diagnostick˘ pobyt len v nevyhnutnej dæÏke.
V˘bor odporúãa rezortu práce vpl˘vaÈ na dlhodobé plánovanie
náboru profesionálnych rodiãov tak, aby bola vytvorená ich
dostatoãná rezervná kapacita. ëal‰ím z odporúãaní je uskutoãÀovaÈ odborné ‰kolenia pre riaditeºov detsk˘ch domovov, zamerané na v˘menu skúseností pri zavádzaní profesionálnych rodín,
zváÏiÈ moÏnosti vyuÏitia zahraniãn˘ch skúseností v tejto oblasti
a analyzovaÈ materiálne vybavenie jednotliv˘ch detsk˘ch domovov, potrebné na ich aktívnu komunikáciu s profesionálnymi
rodinami.
Od Ministerstva spravodlivosti poÏaduje V˘bor NR SR pre
sociálne veci a b˘vanie vypracovaÈ anal˘zu dæÏky trvania rozhodovania súdov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolu s návrhmi legislatívnych a administratívnych
rie‰ení, smerujúcich k postupnému skracovaniu dæÏky trvania
rozhodovania súdov.
Mgr. Peter Zeman,
kancelária generálneho riaditeľa ÚPSVR

Vo Fiľakove v novom
Dlhodobou snahou úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bolo
dosiahnuÈ zlep‰enie poskytovan˘ch sluÏieb a byÈ bliÏ‰ie k obãanom a klientom vo Fiºakove a okolit˘ch obciach.
Na‰a snaha nadobudla skutoãnú podobu 1. februára 2008 presÈahovaním Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Luãenci, pracoviska vo Fiºakove do nov˘ch zrekon‰truovan˘ch priestorov
b˘valej Colnej správy vo Fiºakove. V súlade aj so zmenou organizaãnej ‰truktúry Úradu, práce, sociálnych vecí a rodiny v Luãenci platnej od 1. februára 2008, pracovisko vo Fiºakove t˘mto ponúka komplexné sluÏby v oblasti sluÏieb zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny. Pracovisko vo Fiºakove za prítomnosti
zástupcov ‰tátnej správy a samosprávy, zástupcov strategick˘ch

20

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

zamestnávateºov, zástupcu ZMONU a ostatn˘ch hostí slávnostne
otvorili príhovormi riaditeº Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Luãenci RSDr. Ján Vaculãiak a generálny riaditeº Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave PaedDr. Ján Sihelsk˘. Po slávnostnom akte sa uskutoãnila prehliadka nov˘ch
a kvalitne zrekon‰truovan˘ch priestorov.
Dôvodom tejto zmeny je snaha ponúknuÈ komplexné sluÏby
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v kvalitnej‰ích a dôstojnej‰ích podmienkach pre klientov, obãanov, ale aj na‰ich zamestnancov, pretoÏe doteraj‰ie priestory pracoviska Fiºakovo nezodpovedali európskemu ‰tandardu. Sme veºmi radi, Ïe sme na Ústredí
práce, sociálnych vecí a rodiny na‰li pochopenie a podporu pri
realizácii na‰ich plánov. V˘sledkom okrem iného bolo aj zaradenie sa medzi úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré pilotne
realizujú 3-zónov˘ systém sprostredkovania zamestnania, ktor˘
umoÏÀuje efektívnej‰í prístup ku klientovi a poskytovanie vysokokapacitn˘ch, intenzívnych a dostupn˘ch poradensk˘ch sluÏieb.

Na pracovisku vo Fiºakove nájdu v‰etko potrebné nielen
uchádzaãi o zamestnanie, ale aj klienti odboru sociálnych vecí
a rodiny. Pracovisko vo Fiºakove t˘m, Ïe sa presÈahovalo a roz‰írilo svoje regionálne pôsobenie o obce Nitra nad Ipºom a Holi‰a
a zmenou organizaãnej ‰truktúry, roz‰írilo svoju ãinnosÈ najmä
na referáte sociálnych vecí a rodiny, a to zabezpeãovaním v˘konu ‰tátnej správy na úseku peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím a na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré do 31. 1. 2008 na pracovisku vo Fiºakove absentovali.
Zabezpeãovaním v˘konu ‰tátnej správy na úseku peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov obãanov
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím sa snaÏil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyjsÈ v ústrety obãanom, ktorí boli nútení pri
vybavovaní svojich záleÏitostí cestovaÈ aÏ do Luãenca. Pre matky
s koãíkmi a invalidn˘ch spoluobãanov bol v rámci rekon‰trukãn˘ch prác vybudovan˘ bezbariérov˘ prístup. Zabezpeãovanie
v˘konu ‰tátnej správy na úseku sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately bude prínosom pri skvalitÀovaní a zefektívnení spolupráce so ‰kolami, obcami pri rie‰ení otázok v˘chovy
detí s poruchami správania. Dúfame, Ïe vynaloÏená snaha naplní na‰e oãakávania a stane sa investíciou, ktorá sa Fiºakovu, ale
aj celému Novohradskému regiónu vráti v podobe spokojnosti
obãanov, klientov, zamestnancov ale aj zamestnávateºov.
RSDr. Ján Vaculčiak, ,
riaditeľ ÚPSVR v Lučenci
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ÚPSVR má ďalšieho partnera

Projekt „Európsky štýl práce“
Na ÚPSVR v Novom Meste nad Váhom 4. 2. 2008 slávnostne
od‰tartoval riaditeº úradu Dr. Marián Mesiarik projekt „Európsky ‰t˘l práce“. Tento „pilotn˘“ projekt predstavil jeho iniciátor
Dr. Mesiarik verejnosti a médiám – regionálnym i so ‰tátnou
vysielacou pôsobnosÈou – za úãasti námestníka generálneho
riaditeºa pre sekciu sluÏieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Jána Gramatu.
Projekt má na zreteli najmä záujem obãanov a je v prvej fáze
zameran˘ na to, aby bezprostredne pocítili vizuálnu zmenu,
ktorá sa v druhej fáze na prejaví aj v zmene obsahového zamerania a úrovne práce ‰tátnych úradníkov. Primárnym cieºom je
posilniÈ sebavedomia obãana – klienta na strane jednej a na druhej strane dosiahnuÈ, aby do‰lo k zásadnému zv˘‰eniu kultúry
práce úradníkov pri vybavovaní poÏiadaviek a potrieb obãanov.
Súãasne sa vytvárajú podmienky na maximálne eliminovanie
anonymity úradníka, pretoÏe súãasÈou projektu „Európsky ‰t˘l
práce“ je aj zavedenie „pracovného odevu“ (rovno‰aty) pre pracovníkov úradu, ktorí prichádzajú do styku s klientom a nosenie
menoviek pripnut˘ch na odev, povinné pre v‰etk˘ch zamestnancov. ëalej boli avizované aj obsahové zmeny práce voãi obãanom
a zamestnávateºom. Strategické bude v tomto ohºade vypracovanie a vydanie „Katalógu perspektívnych povolaní“ pre región
a ìal‰ie aktivity úradu a jeho vedenia. Nezanedbateºná je aj príprava projektov pre postihnut˘ch a slabozrak˘ch obãanov vo
forme majákového systému navigácie.
O podrobnostiach v rámci zavádzania projektu osobne informoval riaditeº ÚPSVR za úãasti vedúcich jednotliv˘ch odborov
úradu i za úãasti zástupcov firmy, ktorá realizovala vyhotovenie
rovno‰iat. Prezentovan˘ „Európsky ‰t˘l práce“ vychádza z filozofie, podºa ktorej má obãan právo na rovnaké sluÏby a úroveÀ
vzÈahu ‰tátneho úradníka k nemu ako v ostatn˘ch vyspel˘ch krajinách EU. Toto je v‰eobecne ovplyvnené vstupom Slovenskej
republiky do Európskej únie, otvorením hraníc pre ãlenské krajiny EU a pripravovan˘m zavedením spoloãnej meny EURO. Pre
obãanov SR toto znamená nádej, Ïe k zásadn˘m zmenám dôjde
aj v úrovni a formách práce ‰tátnych orgánov. V „novomestskom
úrade práce“ v‰ak o tieto hodnoty usilujú v‰etci zamestnanci uÏ
od 1. 2. 2008.
Mgr. Aleš Zoller,
právnik a hovorca ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
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Na pracovnom stretnutí podpísali zaãiatkom januára Ing. Marián Valentoviã, riaditeº Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Pie‰Èanoch, a Pavol Steinecker, riaditeº Otvorená náruã, n. o.,
memorandum o spolupráci.
ÚPSVR v Pie‰Èanoch s DP v Hlohovci si môÏe na svoj zoznam
pripísaÈ úãasÈ na ìal‰ej úspe‰nej akcii. 1. februára PhDr. Vachalík, CSc. ‰peciálny pedagóg z III. Základnej ‰koly v Hlohovci,
zorganizoval seminár zameran˘ na v˘chovné problémy na
základn˘ch ‰kolách, na ktor˘ bola prizvaná aj PaedDr. Zdenka
Magulicová, vedúca DP Hlohovec. O vysokej kvalite akcie svedãí
aj úãasÈ predná‰ateºa, ktor˘m bol známy odborník prof. PhDr.
Miron Zelina, DrSc. riaditeº ústavu humanitn˘ch ‰túdií PdFUK
v Bratislave. Seminár bol rozdelen˘ na viacero ãastí, ktor˘ch
obsah bol zameran˘ na v˘chodiská súãasnej pedagogiky na ‰kolách, na problémy pri v˘bere povolania, dopyt po pracovn˘ch
pozíciách na ÚPSVR, uplatnenie absolventov ‰kôl na trhu práce,
na zákon o ‰kole, o pedagógoch, o potrebe zmeniÈ osnovy na
‰kolách, uplatnení re‰trikãn˘ch opatrení a veºa in˘ch dôleÏit˘ch
tém. Prof. Zelina vyzval uãiteºov na aktívnu spoluprácu
s ÚPSVR pri rie‰ení v˘chovn˘ch problémov, ‰ikanovania a drogov˘ch závislostí. Seminár hodnotíme ako veºmi zaujímav˘
a pouãn˘. Prekvapila nás v‰ak slabá úãasÈ riaditeºov základn˘ch
‰kôl z okresu Hlohovec, pre ktor˘ch predov‰etk˘m bol seminár
usporiadan˘.
Bc. Marcela Sedláková,
hovorkyňa USPVR Piešťany

Príležitosť pre zahraničných
Slovákov
Riadenou a plánovanou imigraãnou politikou vhodne dopæÀaÈ
vnútorn˘ trh práce. PoskytnúÈ cieºov˘m skupinám moÏnosÈ
legálne sa zamestnaÈ na území Slovenskej republiky, najmä
v sektoroch, kde máme pracovnej sily nedostatok.
To je hlavn˘m cieºom pripravovaného Nadnárodného projektu, plánovanom v rámci Európskeho sociálneho fondu. Aj táto
iniciatíva Ústredia PSVR bola predstavená na pracovnom stretnutí, ktoré dÀa 30. januára iniciovala predsedníãka Úradu pre
Slovákov Ïijúcich v zahraniãí PhDr. Vilma Prívarová a na ktorom
sa za Ústredie PSVR zúãastnili generálny riaditeº PaedDr. Ján
Sihelsk˘ a riaditeº odboru medzinárodn˘ch vzÈahov Ing. Boris
Katu‰ãák. Projekt ráta s moÏnosÈou vytvorenia 10-tich mobilitn˘ch infocentier vo vybran˘ch krajinách. Ich náplÀou má byÈ
najmä poskytovanie sluÏieb spojen˘ch s mobilitou práce a riadenou migráciou zo Slovenska do zahraniãia a naopak. VznikaÈ by
mali najmä tam, kde Ïije poãetná slovenská men‰ina (Ukrajina,
Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko a Moldavsko). Mobilitné centrá
majú posilniÈ spoluprácu so sluÏbami zamestnanosti vybran˘ch
krajín, podporiÈ Slovákov, Ïijúcich v zahraniãí a poskytnúÈ im aj
moÏnosÈ presídliÈ späÈ na Slovensko.
Ing. Boris Katuščák,
riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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Otázky a odpovede
?

Chceli by sme vás poÏiadaÈ
o
poskytnutie
bliÏ‰ích
informácií o zamestnávaní ukrajinsk˘ch obãanov v Slovenskej
republike. Z dostupn˘ch zdrojov
sa nám podarilo zistiÈ, Ïe od 1. 1.
2008 by mali byÈ zru‰ené kvóty,
av‰ak nikde sa nám túto informáciu nepodarilo overiÈ. Radi by
sme získali potrebné informácie
hlavne o postupe pri vybavovaní
pracovného povolenia pre obãanov Ukrajiny, resp. aké kroky
musí urobiÈ obãan Ukrajiny, ak
má záujem sa zamestnaÈ v SR po
vstupe SR do Schengenského
priestoru a takisto aké legislatívne kroky je potrené urobiÈ po
prijatí ukrajinského obãana do
zamestnania prostredníctvom
ADZ. Na‰a spoloãnosÈ má platné
povolenia ADZ a SZÚ a zaoberá
sa touto ãinnosÈou uÏ viac ako tri
roky.

Kvóty na zamestnávanie obãanov Ukrajiny v SR budú zru‰ené aÏ
k 6. máju 2008. Ak sa teda chce
obãan Ukrajiny zamestnaÈ na Slovensku pred t˘mto termínom, musí
postupovaÈ podºa Dohody medzi
SR a Ukrajinou o vzájomnom
zamestnávaní obãanov.
Uvádzame vám linky na dokumenty a postup pri vybavovaní pracovného povolenia pre obãana
Ukrajiny:
 Postup a podmienky udeºovania
povolenia na zamestnanie cudzincovi:
http://www.employment.gov.sk/
new/index.php?SMC=1&id=758
 Dohoda 287/1998 Z. z. medzi
vládou Slovenskej republiky
a vládou Ukrajiny o vzájomnom
zamestnávaní obãanov:
http://www.employment.gov.sk/
new/index.php?SMC=1&id=336
 Pouãenie pre cudzinca:
http://www.employment.gov.sk
/new/index.php?SMC=1&id=760
 Leták:
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/
2f5bdc358ef74ba6c1256b15004f
8ef8/9ee1d0bcab3f8c55c1257116
0043f64c?OpenDocument
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âo sa t˘ka zamestnávania prostredníctvom ADZ, pracovné povolenie sa vydáva obãanovi na konkrétny v˘kon práce u konkrétneho
zamestnávateºa. Aj miesto v˘konu
práce je nemenné. Teda nie je
moÏné zamestnanca prepoÏiãaÈ na
prácu u iného zamestnávateºa.
Po skonãení platnosti Dohody
s Ukrajinou, teda od 6. mája 2008,
budú pre obãanov Ukrajiny platiÈ
rovnaké postupy ako pre obãanov
‰tátov mimo EÚ. Rozdiel oproti
súãasnému postupu bude zru‰enie
kvót a zjednodu‰enie administratívneho postupu – o pracovné
povolenie bude záujemca ÏiadaÈ
priamo na úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny príslu‰ného podºa
miesta v˘konu práce na Slovensku.
Vanda Benkovičová,
Ústredie PSVR,
odbor medzinárodných vzťahov

?

Potrebovala by som vedieÈ,
ãi e‰te niekto na Slovensku
s takou diagnózou, ako mám ja,
nemá nárok ani na prekaz ZËP.
Ochorela som v r. 1995, o tom, Ïe
si mám vybaviÈ preukaz, som
nevedela. Dozvedela som sa to aÏ
v roku 2002 a preukaz mi bol
vystaven˘ od 30. 9. 2002 s predæÏenou platnosÈou do 31. 10.
2005. Potom mi bolo vydané rozhodnutie, Ïe na preukaz uÏ
nárok nemám, moÏno aj preto,
Ïe v roku 2004 mi bol odobrat˘
pln˘ invalidn˘ dôchodok a priznan˘ 50 %. Odvolala som sa
a Najvy‰‰í súd rozhodol, Ïe mám
dostávaÈ naìalej pln˘ invalidn˘
dôchodok a dostala som aj
doplatok od roku 2004 do februára 2007. Práve som sa vrátila
z rekondiãného pobytu Ligy
proti rakovine, kde sa pri prezentácii veºmi ãudovali, Ïe
s mojou diagnózou a plnom
invalidnom dôchodku nemám
preukaz ZËP.
Nakoºko vami uvedené údaje
nie sú postaãujúce k vyãerpávajúcej

odpovedi, uvádzame v krátkosti:
Podºa zákona ã. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskor‰ích predpisov sa za obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím na
úãely vydania preukazu povaÏuje
obãan, ktorého miera funkãnosti
poruchy je najmenej 50 %. Miera
funkãnej poruchy sa urãuje podºa
prílohy ã. 4 k citovanému zákonu.
Uvádzate síce diagnózu, nie je v‰ak
zrejmé, ãi nepri‰lo k stabilizácii
zdravotného stavu, kedy je práve
miera funkãnosti v rozmedzí 40 –
50 % (podºa ãasti XIV.B.4 uvedenej
prílohy). Je teda veºmi obtiaÏne sa
aj pri ochorení, ktoré je presne diagnostikované, vyjadriÈ ku skutoãnosti, ãi obãan je obãanom s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím.
Treba tieÏ zdôrazniÈ, Ïe je mylné
porovnávanie s invaliditou a uznaním obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, nakoºko sa jedná
o odli‰n˘ postup podºa dvoch rôznych zákonov, ktoré nemoÏno
porovnávaÈ a rozhodne zv˘hodnenie jedného zákona nemoÏno aplikovaÈ pre uplatÀovanie v zmysle
iného zákona. Rozhodne nemoÏno
vychádzaÈ ani z porovnávania diagnostikovaného ochorenia u jednotliv˘ch obãanov, nakoºko sa skúmajú a posudzujú ìal‰ie skutoãnosti,
aspekty i následky v˘voja ochorenia, priebehu lieãby a pod.
Je potrebné, aby sa v prípade
pochybností obãan opätovne obrátil
na miestny príslu‰n˘ úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny so ÏiadosÈou o vydanie preukazu a poskytnutie poradenstva. Prípadne je moÏné
vyuÏiÈ obãianske práva a v prípade
nespokojnosti s postupom prvostupÀového správneho orgánu je
moÏné obrátiÈ sa prostredníctvom
odvolania na druhostupÀov˘ správny orgán, prípadne na MPSVR SR,
nakoºko zákon umoÏÀuje preskúmavanie právoplatného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní touto
in‰titúciou.
Mgr. Silvia Petrášová,
Ústredie PSVR,
sekcia sociálnych vecí a rodiny
2/2008
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Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zohrávajú kºúãovú úlohu v procese zavedenia spoloãnej meny euro v Slovenskej republike vzhºadom na charakter sluÏieb, ktoré poskytujú,
a segment klientov, ktor˘m ju poskytujú. Okrem beÏn˘ch úloh
vypl˘vajúcich zo zabezpeãenia zákonmi stanoven˘ch úloh je
nevyhnutné poãítaÈ so zv˘‰ením záujmu klientov o poskytovanie
informácií súvisiacich s prepoãtom jednotliv˘ch peÀaÏn˘ch plnení a so zavedením meny euro.
Cieºom rubriky € NA·A mena je
priná‰aÈ ãitateºom aktuálne informácie súvisiace so zavedením meny
euro v Slovenskej republike, porovnávaÈ zahraniãné skúsenosti v oblasti
prípravy a priebehu zavedenia euro,
ako aj informovaÈ ãitateºov o procese
zabezpeãenia prechodu na jednotnú
menu v podmienkach Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny.

ciálnych vecí a rodiny bola vymenovaná generálnym riaditeºom s úãinnosÈou od 1. 1. 2008 a svoju ãinnosÈ
vyvíja pod vedením predsedníãky –
námestníãky generálneho riaditeºa
pre sekciu ekonomiky PhDr. Evy
Bene‰ovej. Euro komisia pozostáva
z koordinátora a ãlenov, ktorí zastupujú jednotlivé organizaãné útvary
zohrávajúce v˘znamnú úlohu v procese zabezpeãenia prechodu na euro.

NAŠA mena
Rubrika € NA·A mena je tvorená
ãlenmi Euro komisie Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny (ìalej len
“ústredia“) na základe poÏiadavky
zabezpeãenia informovanosti odbornej aj laickej verejnosti v oblasti zavedenia eura na ústredí a úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ambíciou tvorcov rubriky je
poskytovaÈ okrem uvedeného v˘klad
postupne prijíman˘ch legislatívnych
noriem súvisiacich s kompetenciami
a sluÏbami, ktoré ústredie a úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny
poskytujú, a odpovedaÈ na otázky
v rámci Euro poradne.
Príprava ústredia a úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny (ìalej len
„úradov“) vo veci zavedenia eura je
systematicky zabezpeãovaná prostredníctvom ãinnosti Euro komisie na
ústredí a Euro komisií, resp. pracovn˘ch skupín na úradoch. Predpokladom ãinnosti uveden˘ch ‰truktúr
bolo prijatie intern˘ch noriem: interná norma ã. IN – 049/2007 ·tatút
Euro komisie pre zavedenie eura
v podmienkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, interná norma
ã. IN – 050/2007 Vymenovanie ãlenov
Euro komisie v podmienkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Euro komisia na Ústredí práce, so2/2008

ZloÏenie Euro komisie:
 PhDr. Eva Bene‰ová















– predseda Euro komisie
JUDr. Eleonóra Velãíková,
eleonora. velcikova@upsvar. sk
– riaditeºka právneho odboru
ústredia,
Mgr. Ing. Jarmila Feketová,
jarmila. feketova@upsvar. sk
– zastupuje sekciu sociálnych vecí
a rodiny,
Mgr. Franti‰ek Brezovsk˘,
frantisek. brezovsky@upsvar. sk
– zastupuje sekciu sluÏieb zamestnanosti,
Ing. SoÀa KmeÈová,
sona. kmetova@upsvar. sk
– zastupuje sekciu ESF
Ing. Kornel Ondrá‰ik,
kornel. ondrasik@upsvar. sk
– zastupuje odbor informatiky
a ‰tatistiky,
Ing. Branislav Ivora,
branislav. ivora@upsvar. sk
– zastupuje kanceláriu generálneho riaditeºa,
Ing. Miroslava Ivancová,
Ing. Pavol âern˘,
miroslava. ivancova@upsvar. sk,
pavol. cerny@upsvar. sk
– zastupujú sekciu ekonomiky
Mgr. Eva Veselá,
eva. vesela@upsvar. sk

– zastupuje osobn˘ úrad,
Ing.
Mária ·imková,

maria. simkova@upsvar. sk
– koorditátorka
Euro komisia v roku 2008 zabezpeãí plnenie úloh, ktoré vypl˘vajú
z prijat˘ch Akãn˘ch plánov zavedenia eura na ústredí a úradoch SVR.
Plány budú aktualizované v nadväznosti na v˘voj situácie, prijímanú
legislatívu (vyhlá‰ky MF SR, MH SR,
MPSVR SR) a na úlohy a poÏiadavky
stanovené MPSVR SR.

Prioritami Euro komisie
ústredia a úradov v roku
2008 sú predov‰etk˘m:
 1. Právna a finanãná anal˘za zákona ã. 659/2007 o zavedení meny euro
v Slovenskej republike a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov.
 2. Participácia na prípravách Vyhlá‰ky MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú postupy a pravidlá vykazovania,
prepoãtu, zaokrúhºovania a duálneho
zobrazovania peÀaÏn˘ch údajov v súvislosti s prechodom na menu euro pre
oblasÈ miezd, platov, ostatného odmeÀovania za prácu, cestovn˘ch náhrad,
sluÏieb zamestnanosti, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového
sporenia, sociálnych dávok, sociálnej
pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej
sociálnej podpory a sociálnych sluÏieb.
 3. Participácia na spracovaní kvalifikovan˘ch odhadov dopadu na ‰tátny rozpoãet z titulu prechodu na euro.
 4. Zabezpeãenie prechodu IT systémov v súvislosti s prechodom na euro.
 5. Invetarizácia intern˘ch noriem,
ktoré je potrebné aktualizovaÈ v nadväznosti na prechod na novú menu.
 6. Aktualizácia intern˘ch noriem
a prijatie nov˘ch intern˘ch noriem
v súvislostis aplikáciou „generálneho
zákona“.
 7. Realizácia vzdelávacích aktivít
v súvislosti so zabezpeãením ºudsk˘ch zdrojov súvisiacich s prechodom na euro.
 8. Realizácia komunikaãn˘ch aktivít na ústredí a úradoch podºa schválen˘ch plánov na ústredí a úradoch.
 9. Predvídanie rizík v súvislosti
s prechodom na euro na ústredí
a úradoch.
Ing. Mária Šimková,
koordinátorka pre zavedenie Eura
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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23

SPZ_2_08

21.2.2008

9:03

Stránka 24

PRÍBEH

L

etn˘ deÀ ako kaÏd˘ in˘. Vonku
horúco, v kancelárii e‰te horúcej‰ie. Tiché klopanie na dvere,
dovnútra sa nesmelo strãí hlava:
„MôÏem?“
„Nech sa páãi,“ odpovedám. Vstupuje útla Ïena v o‰umel˘ch ‰atách.
„Pri‰la som sa poradiÈ.“
Z jej úst poãúvam Ïivotn˘ príbeh,
z ktorého naskakujú zimomriavky –
doma má ‰esÈ detí, muÏa alkoholika
a tyrana. Dve star‰ie deti ut˘ral. Luciu
hodil dvojroãnú na betónovú podlahu,
JoÏko kokce a bojí sa cudzích ºudí.
Ale tí „majú pokoj“, dala ich do ‰peciálnej ‰koly ìaleko od bydliska. Teraz
si vybíja zlosÈ na nej a dcére Veronike.

nieão tu‰ila. Zbadala, Ïe Veronika je
niekedy mækva, obãas na hodinách
trucuje, zopárkrát v ‰kole nebola
vôbec. Ale v‰imla si aj to, Ïe Veronika
niekedy pri‰la do ‰koly pe‰o z druhej
dediny, Ïe nemala desiatu, preto ju
sem-tam potiahla druh˘m deÈom.
„Ale do ústavu? Nie, ja na Àu
budem dohliadaÈ a pomôÏem jej.“
âas plynul a mame Helene sa prestávalo páãiÈ, Ïe sa kaÏd˘ t˘ÏdeÀ u nej
zastavím a „mudrujem jej do v˘chovy“. Ona predsa povedala jasne, ão
chce a na tom trvá – Veronu do ústavu! Veronika si v‰ak zvykla, Ïe teta
kurátorka príde, a keì zastalo auto,
utekala pred bránu. Raz sa ma op˘ta-

Ne‰Èastné detstvo
Katarínka a Monika sú e‰te malé, tie
nechá na pokoji. Pre pokoj v dome
a hanbu v dedine v‰etko tajila. Ale
teraz uÏ nemôÏe... Zasekne sa a krutá
pravda z nej ide ÈaÏko. „Viete, on si
líha k synovi, k MaÈovi, vtedy musím
von z izby, ale videla som, ako ho
obchytkáva.“ Tak toto som musela
pred˘chaÈ aj ja, zvyknutá na ÈaÏké
osudy na‰ich klientov. Bolo mi jasné,
Ïe tu treba pomáhaÈ okamÏite. V hlave
naskakovali vízie rie‰ení – trestné
oznámenie, psychologická pomoc
pani Helene a jej deÈom, preklenúÈ
nedostatok peÀazí, keì Ïiviteºa rodiny
vezmú do väzby, pomocou obce, proste krízová intervencia. Tyran bol
z domu preã a za mnou chodila stále
sebavedomej‰ia Helena, hrdá na to,
ako to sama zvláda, ako sa jej darí. Aj
ja som sa te‰ila, keì som videla, Ïe
vymaºovala u‰mudlanú kuchyÀu
a obrobila zarastenú záhradku.
AÏ jedného dÀa pri‰la znova, ale
nie pochváliÈ sa.
„Veronika – je zlá, neposlúcha ma,
kradne, fajãí mari‰ku, do ‰koly nechodí.“
„Veronika?! Veì má len 12 rokov!“
„Veru, nebude doma pokoj, k˘m
Verona neodíde z domu! Dajte ju do
ústavu!“
Veronika netajila niã. Áno, ona je
zlá, neposlúcha mamu. Fajãila, ale
nevie, ãi mari‰ku. Kamarátka jej dala
takú fºa‰u z umelej hmoty. V ‰kole
párkrát nebola, pretoÏe jej mama
nedala peniaze na lístok. Pani uãiteºka
nevedela o Veronikinom Ïivote, len
24
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la, ãi neprídem na náv‰tevu aj k nej.
„Kam, Veronika?“ Chytila ma za
ruku a viedla k chlievom. „B˘vam tu,
mama mi nedovolí spaÈ s nimi. Pozrite, aj záclonky som si zavesila na okno
a dvere.“ Mama Helena nám v‰ak bola
v pätách s krikom, Ïe Verona sa sama
vysÈahovala, lebo tu môÏe fajãiÈ. „Tak
je, Verona?!“ Dievãa sklopilo zrak
a nemo prik˘vlo.
„TakÏe, milá mamiãka, Veronika
bude spávaÈ vnútri, nad jej v˘chovou
dáme nariadiÈ dohºad a potom budete
musieÈ zniesÈ, Ïe ma tu budete maÈ
kaÏdú chvíºu.“
Zdalo sa, Ïe vzÈahy v rodine sa
znormalizovali. Pani uãiteºka si Veroniku nevedela vynachváliÈ, ako je snaÏivá a vìaãná za kaÏdú pozornosÈ
a pomoc. Pri‰iel ãas Vianoc, pre väã‰inu ºudí sviatok lásky, pokoja a rodinnej pohody. Po sviatkoch sme si do
práce z nich priniesli kus harmónie
a kopec napeãen˘ch koláãikov. KaÏdého ãloveka v otvoren˘ch dverách sme
vítali s úsmevom. Rovnako aj Veroniku, keì v tenuãkom kabátiku a v pláten˘ch teniskách vkæzla do kancelárie.
Úsmev mi zamrzol, keì som pozrela
do jej veºk˘ch hned˘ch oãí. „Teta
Jana, zoberte ma prosím do ústavu,
ja uÏ nevládzem.“
Ani som sa niã nep˘tala, Veronika
sa potrebovala zohriaÈ a najesÈ. AÏ pri
horúcom ãaji a vianoãn˘ch koláãikoch
sa jej rozviazal jazyk. Mama ju „na
·tedr˘ veãer“ namiesto obdarovania
vyhodila na dvor, na decembrov˘
pichºav˘ dáÏì. Prespala v studenej

kôlni za domom. Bez jedla a maminho
láskavého tepla. Na druh˘ deÀ ukradla mame dvadsaÈkorunáãku a od tety
v dedine si kúpila kvasenú kapustu,
aby zahnala hlad. Mama jej kapustu
v‰ak na‰la a vysypala psovi. Na tretí
deÀ jej dal sused krajec maslového
chleba, dovolil jej prespaÈ a doviedol
ju pred moje dvere.
Nasledoval kolotoã – predbeÏné
opatrenie – 24 hodín?, nie, pani sudkyÀa, prosím okamÏite! – trestné
oznámenie – cesta autom a bezpeãná
posteº pre Veroniku v krízovom stredisku. Mamiãka sa ani nepri‰la op˘taÈ, ão je s jej dcérou, museli sme ísÈ
za Àou. Vo vykúrenom dome sme
na‰li len jej deti, MaÈa, Katku a Moniku a nasÈahovaného nového partnera.
Helena sa schovala. Tu na nás ãakalo
ìal‰ie prekvapenie, vystra‰en˘ MaÈo
so zvlá‰tnymi ‰kvrnami na rukách...
KeìÏe mamiãky nebolo, dieÈa sme
zobrali k miestnej lekárke. Tá bola
zástankyÀou „p‰trosej politiky“
a oznámila, Ïe na Àom nevidí niã
neobvyklé. Nevzdali sme sa a dieÈa
previezli na detské oddelenie do
nemocnice. Primár oddelenia MaÈa
kompletne vy‰etril. ·kvrny na rukách
boli od opalkov mamin˘ch cigariet
a na chrbte mal krvavé ãiary od úderov prútom. Plakal a tvrdil, Ïe to nie
mamiãka, mamiãka je dobrá. Plakal aj
celou cestou do krízového strediska –
on chce naspäÈ k mamiãke.
Na súdnom pojednávaní to bol uÏ
in˘ chlapec, usmiaty nám porozprával, komu fandil na Majstrovstvách
sveta vo futbale a Ïe aj on raz bude
futbalista. Chmáry z tváre, keì hovoril
o preÏit˘ch útrapách, mu zmizli, keì
povedal, Ïe sa uÏ te‰í na budúcich
pestúnov, ku ktor˘m má ísÈ spolu
s Katkou a Monikou. Otec a matka
boli za svoje ãiny odsúdení na trest
odÀatia slobody, deti sú v pestúnskej
starostlivosti. Z Veroniky je krásna
sleãna, ktorá sa vÏdy te‰í, keì ju nav‰tívime v ústave. Vybrala si krásne
povolanie, ktoré ‰tuduje – opatrovateºka. Naposledy nám povedala, Ïe ak
raz budeme choré, ona sa o nás bude
staraÈ.
·Èastn˘ koniec? Tie sú iba v rozprávkach. Len Ïivot ukáÏe, ako sa deti
vyrovnajú so svojím detstvom.
Mgr. Jana Tomasovszka,
vedúca oddelenia SPODaSK
ÚPSVR Levice
2/2008
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NA ZÁVER

Úlohou kontroly
je aj prevencia
ostavenie a ãinnosÈ kontroln˘ch orgánov má svoje osobitné a nezastupiteºné miesto v organizaãnej ‰truktúre kaÏdej in‰titúcie. Ide o odvoden˘ charakter, priãom tento
útvar kontroluje ãinnosÈ ìal‰ích organizaãn˘ch celkov, za ktoré
nesie zodpovednosÈ. Tvorí ostatn˘m útvarom akúsi „opozíciu“,
ale aj veºmi dôleÏitú a potrebnú spätnú väzbu a t˘m vlastne aj
potvrdzuje oprávnenosÈ tvrdenia „kto riadi, ten kontroluje“.
·pecifické postavenie útvaru kontroly
obsahuje schopnosÈ priná‰aÈ nestranné
objektívne informácie o funkãnosti riadiacich systémov, správnosti rozhodovania, ako
aj potrieb prijímaÈ a vykonávaÈ nápravné
opatrenia na odstránenie zisten˘ch nezrovnalostí a príãin ich vzniku. Postavenie
kontroly umoÏÀuje tak prierezové pôsobenie
so schopnosÈou komplexného posúdenia
stavu veci vo vzájomn˘ch súvislostiach.
Dobre fungujúca kontrola a dobre nastavené
kontrolné mechanizmy sú prínosom, ale aj prevenciou pre kaÏdú
in‰titúciu a v koneãnom dôsledku aj pre samotnú spoloãnosÈ.
Úlohou kontroly v‰ak nie je len represívna ãinnosÈ, ale predov‰etk˘m prevencia. Pochopiteºne, Ïe záleÏí aj na správnosti nastavenia kontroln˘ch mechanizmov a na ich efektivite. Aj preto
odbor kontroly zaviedol nov˘ druh kontroln˘ch akcií, napríklad
Komplexné kontrolné akcie na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny. Kontrolné akcie sú zamerané na celkovú ãinnosÈ úradov,
t. j. na v˘kon ‰tátnej správy v oblasti sluÏieb zamestnanosti i na
úseku sociálnych vecí, na prácu detsk˘ch domovov, ako aj ãinnosti financovania z pohºadu beÏn˘ch a kapitálov˘ch v˘davkov.
V˘hoda komplexn˘ch kontrol je v tom, Ïe v relatívne krátkom
ãase vznikne ucelen˘ obraz o ãinnosti celého úradu. Nev˘hodou
je nároãnosÈ spracovania v˘sledného materiálu. V priebehu minulého polroka sme takto prekontrolovali okrem iného dva úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante a Trnave. Podºa zamerania kontrolnej ãinnosti na I. polrok 2008 máme v pláne prekontrolovaÈ opäÈ dva úrady – Malacky a Námestovo. V˘sledky ako aj
samotná realizácia t˘chto kontroln˘ch akcií potvrdila správnosÈ
rozhodnutia zvoliÈ systém komplexn˘ch kontrol.
Milí kolegovia, dovoºte, aby som sa aj touto cestou poìakoval
v‰etk˘m zamestnancom úradov a Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny, predov‰etk˘m zamestnancom útvarov kontroly, za odvedenú prácu v roku 2007. Chcem poÏiadaÈ, aby ste na svojich útvaroch venovali zv˘‰enú pozornosÈ vnútorn˘m kontrolám, predbeÏn˘m a priebeÏn˘m finanãn˘m kontrolám, tak ako to ukladajú v‰eobecne záväzné platné právne predpisy a vnútorné predpisy vydané na ich základe – ãi uÏ z úrovne ústredia s odporúãacím charakterom, alebo va‰e vlastné predpisy. Práve t˘mito kontrolami
predchádzame vzniku nezrovnalosti, ktoré zisÈujeme následn˘mi
finanãn˘mi kontrolami. Len dobre vybudovan˘ úãinn˘ a kvalitne
vykonávan˘ systém vnútornej kontroly a finanãnej kontroly
zabezpeãí dobre fungovanie riadiacich procesov a v koneãnom
dôsledku aj celospoloãensk˘ efekt.
Ing. Peter HorÀák,
riaditeº odboru kontroly
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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F OTOOBJEKTÍVOM

Prvá celoslovenská
porada riaditeºov UPSVR

Zástupcovia MPSVR Ing. Vladislav Borík, PhD., vedúci
sluÏobného úradu, a Mgr. ªubica Gazdová, zastupujúca
generálna riaditeºka sekcie riadenia ESF.

Riaditelia úradov od prvej chvíle svoju pozornosÈ dôsledne
upierali k predná‰ajúcim, tak ako si to nároãnosÈ prezentovan˘ch tém vyÏadovala.

Fórum postupne prediskutovalo témy z oblasti ekonomiky,
sluÏieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny, európskeho
sociálneho fondu, ale aj personalistiky, kontroly a informatiky.

Za predsedníckym stolom 1. celoslovenskej porady mali
zastúpenie, okrem ãlenov vedenia Ústredia PSVR, aj prizvaní hostia.

Pripravila: PaeDr. D. Lehocká, KGR ÚPSVR

V Tatranskej Kotline vo Vysok˘ch Tatrách sa 13. - 14. februára uskutoãnila prvá
tohtoroãná celoslovenská porada riaditeºov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
NároãnosÈ v˘ziev roku 2008 potvrdil aj program zostaven˘ z nosn˘ch úloh pre nasledujúce obdobie. K akcentovaniu závaÏnosti ÈaÏiskov˘ch úloh prispeli svojou úãasÈou
aj zástupcovia MPSVR – vedúci sluÏobného úradu – Ing. Vladislav Borík, PhD.
a zastupujúca generálna riaditeºka sekcie riadenia ESF Mgr. ªubica Gazdová.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC JANUÁR

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

8,06

7,99

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

14,32
13,15
11,96

14,10
13,02
12,05

Nitriansky kraj

7,13

7,10

Žilinský kraj

5,60

5,55

Trenčiansky kraj

4,56

4,50

Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Trnavský kraj

4,46

4,30

Bratislavský kraj

2,05

1,98

Poradie okresov
Por.

Územie

1
Rimavská Sobota
2
Revúca
3
Rožňava
4
Kežmarok
5
Veľký Krtíš
6
Trebišov
7
Lučenec
8
Sabinov
9
Poltár
10
Sobrance
11
Gelnica
12
Košice - okolie
13
Medzilaborce
14
Žarnovica
15
Michalovce
16
Krupina
17
Vranov nad Topľou
18
Levoča
19
Banská Štiavnica
20
Stropkov
21
Svidník
22
Bardejov
23
Detva
24
Levice
25
Spišská Nová Ves
26
Snina
27
Žiar nad Hronom
28
Prešov
29
Brezno
30
Humenné
31
Turčianske Teplice
32
Stará Ľubovńa
33
Bytča
34
Šaľa
35
Kysucké Nové Mesto
36
Košice II
37
Komárno
38
Dolný Kubín
39
Nové Zámky
40Tvrdošín

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
26,99
26,39
20,20
19,63
19,25
18,68
18,16
17,43
16,89
16,89
16,82
16,73
15,74
15,52
15,16
14,78
14,63
13,44
13,16
13,08
12,85
12,83
12,10
11,88
11,30
11,18
11,17
10,87
10,82
9,52
8,52
7,79
7,63
7,54
7,49
7,44
7,37
7,34
7,11
6,97

27,05
25,80
20,14
19,38
19,49
18,60
17,53
17,55
16,50
16,59
15,63
16,52
15,36
15,32
15,01
13,80
14,51
13,48
13,36
12,59
12,93
13,01
11,95
11,73
10,77
11,50
11,19
11,22
10,81
9,49
8,26
7,92
7,38
7,93
7,26
7,43
7,36
7,05
7,13
7,13

•
•
•
-1
1
•
-1
1
-2
1
-1
2
•
•
•
-1
1
•
•
-2
.
2
•
•
-4
1
•
2
1
•
•
-1
-2
2
-2
2
1
-2
1
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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
6,96
6,83
6,78
6,77
6,63
6,62
6,56
6,40
6,16
5,89
5,86
5,63
5,51
5,49
5,39
5,31
5,28
5,24
5,01
4,57
4,31
4,16
4,02
4,00
3,84
3,81
3,76
3,61
3,53
3,44
2,69
2,62
2,60
2,26
1,77
1,69
1,65
1,62
1,53

6,82
6,86
6,68
6,93
6,38
6,86
6,66
6,56
5,99
5,75
5,85
5,34
5,49
5,41
5,54
5,37
4,93
5,13
5,01
4,33
4,14
3,94
3,89
4,12
3,83
3,73
3,50
3,39
3,44
3,44
2,70
2,71
2,49
2,25
1,73
1,57
1,56
1,60
1,56

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

Zdroj: ÚPSVR
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PRÍLOHA

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BARDEJOV
VK č.: 2008/1/36
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
– EURES ASISTENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa – vedúceho služobného úradu, referát EURES a medzinárodných vzťahov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v rámci
EURES aktivít. Spracúvanie nových pracovných ponúk zo
zahraničia, poskytovanie informácií o trhoch práce v krajinách EÚ, poskytovanie poradenstva pre UoZ a ZoZ.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: AJ, NJ alebo FJ, úroveň – stredne
pokročilý
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/2/36
Názov pozície:

HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí o zániku nároku na
príspevky k dávke pomoci v hmotnej núdzi, o vrátení
pohľadávky, odňatí a zastavení dávky a príspevkov,
alebo o ich zmene, o určení osobitného príjemcu dávky.
Vedie evidenciu poberateľov dávky a príspevkov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/3/36
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
– VEDÚCI ODDELENIA POSUDKOVÝCH ČINNOSTÍ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a posudkov. Ucelená odborná činnosť na oddelení.
Tvorba opatrení na organizačné zabezpečenie činnosti
oddelenia. Kontrolná a koordinačná činnosť, tvorba
interných noriem v danej oblasti.

2/2008

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK č.: 2008/4/36
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny DP Svidník
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít v oblasti sprostredkovateľských
služieb. Sprostredkovanie zamestnania UoZ, ponúkanie
vhodných UoZ zamestnávateľom, realizácia pravidelných kontaktov v rámci periodicity, poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo VŠ vzdelanie I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/5/36
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služba: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny DP Svidník, pracovisko Giraltovce
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít v oblasti sprostredkovateľských
služieb. Sprostredkovanie zamestnania UoZ, ponúkanie
vhodných UoZ zamestnávateľom, realizácia pravidelných kontaktov v rámci periodicity, poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I.stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Marcela Čechová
Telefón: 054/ 4865 426
Fax: 054/ 474 8980
E-mail: marcela.cechova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Dlhý rad 16 – 17, 085 71 Bardejov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BANSKÁ BYSTRICA
VK č.: 2008/2/28
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA – ODBORNÍK
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 0,4 úväzku
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie záznamov posudkového lekára pre účely stanovenia funkčnej
poruchy, o vhodnosti umiestnenia občana v zariadeniach sociálnych služieb a o dlhodobo nepriaznivom
stave dieťaťa pre účely štátnych sociálnych dávok.
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača
o zamestnanie.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, alebo
lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a certifikát zo závodnej zdravotnej služby a dosiahol odbornú zdravotnícku
prax najmenej tri roky.
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Jarmila Štekláčová
Telefón: 048/4308 600
E-mail: jarmila.steklacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Zvolenská cesta 27, 974 05 Banská Bystrica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BANSKÁ ŠTIAVNICA
VK č.: 2008/1/29
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor Európskeho sociálneho fondu,
oddelenie monitoringu a projektového riadenia, pracovisko Banská Štiavnica
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti pri koordinovaní a monitoringu projektov realizovaných v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie.
Tvorba interných projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie. Zabezpečovanie metodiky,
tvorby, riadenia a správy projektov zameraných na zlepšenie situácie na trhu práce financovaných zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu.
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PRÍLOHA
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes

VK č.: 2008/2/29
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi pracovisko Banská
Štiavnica
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti pri
rozhodovaní o dávke a príspevkoch v hmotnej núdzi. Koordinácia a riadenie činnosti oddelenia pomoci v hmotnej núdzi.
Poskytovanie sociálneho poradenstva, vypracúvanie podkladov pre súdne konania, riešenie sťažností a podnetov občanov
v hmotnej núdzi. Vykonávanie terénnej sociálnej práce.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: riaditeľ odboru sociálnych vecí
a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie odboru sociálnych vecí a rodiny. Riadenie, rozhodovanie, metodické usmerňovanie, koordinácia a kontrola
činnosti odboru sociálnych vecí a rodiny. Vypracovanie
analýz a hodnotení, koncepcie činnosti úradu, návrhov
a stanovísk v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet na užívateľskej úrovni
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PhDr. Marianna Lelkesová
Telefón: 031/5904464
Fax: 031/5904454
E-mail: marianna.lelkesova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda

VK č.: 2008/3/29
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
vecný správca, pracovisko Žiar nad Hronom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti pri
zabezpečovaní metodického usmerňovania a testovania aplikačného programového vybavenia (APV) ISOP,
spolupráca pri aktualizácii a navrhovaní opravy v APV
ISOP, pri kontrolovaní a zabezpečovaní opravy kolíznych hlásení v APV ISOP a pri vykonávaní uzávierky
pre výplatu štátnych sociálnych dávok. Spracovanie
štatistických údajov pre potreby úradu, Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a Sociálnu poisťovňu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mária Machilová
Telefón: 045/6830948
Fax: 045/6830951
E-mail: maria.machilova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, A. T. Sytnianskeho 1180,
969 58 Banská Štiavnica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
DUNAJSKÁ STREDA
VK č.: 2008/1/6
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
RIADITEĽ ODBORU

II
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
GALANTA
VK č.: 2008/2/7
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: úväzok 0,5
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny –
oddelenie posudkových činností, lekár lekárskej posudkovej činnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná odborná lekárska posudková
činnosť pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov pre účely kompenzácie a pre účely
rozhodovania o tom, či ide o občana s ŤZP na účely vydania preukazu ŤZP, ŤZP/S; lekárska posudková činnosť na
účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov zameraná na posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: špecializácia v odbore posudkového lekárstva, licencia na výkon lekárskej
posudkovej činnosti

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo samostatné vykonávanie ucelených agend na príslušnom
úseku štátnej služby, samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly, vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka a opatrovníka maloletých,
vykonávanie agendy náhradnej rodinnej starostlivosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo VŠ
II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: VŠ – študijný odbor
sociálna práca (v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
v platnom znení)

VK č.: 2008/5/7
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie finančné
Odbor štátnej služby: 2.02 – Financie
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti pri vykonávaní ucelenej odbornej agendy v oblasti rozpočtovania
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo VŠ
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Anna Grellová
Telefón: 031/7802430 kl. 155
Fax: 031/7804598
E-mail: anna.grellova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Staničná 5, 924 01 Galanta

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KEŽMAROK
VK č.: 2008/1/48
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA

SAMOSTATNÝ RADCA

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené
odborné činnosti na oddelení pomoci v hmotnej
núdzi.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny –
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo VŠ
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes

VK č.: 2008/3/7
Názov pozície:
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PRÍLOHA
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Martina Palková
Telefón: 052/4513403
Fax: 052/4524035
E-mail: martina.palkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOMÁRNO
VK č.: 2008/3/16
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF a PR
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti súvisiace s monitoringom, koordináciou a publicitou národných projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov Európskej únie. Sledovanie výdavkov na zabezpečenie financovania projektov spolufinancovaných
z prostriedkov Európskej únie a Európskeho sociálneho
fondu. Metodické usmerňovanie pri implementácii
národných projektov a príprave, tvorbe a implementácii
dopytových projektov a interných projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express – vítané

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
MICHALOVCE
VK č.: 2008/1/44
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie poradenstva a vzdelávania pre UoZ
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie na oddelení poradenstva a vzdelávania
pre UoZ
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express, Internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Krepelková Adriana
Telefón: 056/6860302
E-mail: adriana.krepelkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR Michalovce, Saleziánov 1,
071 01 Michalovce

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
NOVÉ ZÁMKY
VK č.: 2008/2/19
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

HLAVNÝ REFERENT

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express – vítané
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Ladislav Keszán
Telefón: 035/7769104
Fax: 035/7701675
E-mail: ladislav.keszan@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Nám. M. R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno

2/2008

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 93 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa vyžaduje VŠ v študijnom odbore sociálna
práca, psychológia, právo alebo v študijných odboroch
pedagogického zamerania.
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/6905 310
Fax: 035/6420 728
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, F. Kapisztóryho č. 1,
940 36 Nové Zámky

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PEZINOK

VK č.: 2008/4/16
Názov pozície:

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny –
oddelenie finančné
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Riadenie, koordinácia a kontrola činnosti
na finančnom oddelení. Výkon odborných prác v oblasti ekonomiky a rozpočtovania. Zabezpečovanie dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny bežných
výdavkov na jednotlivých oddeleniach úradu a národných projektov. Zabezpečovanie poskytovania financií
na sociálne dávky. Zodpovednosť za štatistické výstupy za príslušné oddelenie.

Hlavné úlohy: Zabezpečovanie realizácie odborných
poradenských služieb formou individuálneho a skupinového poradenstva. Zabezpečovanie realizácie psychologického poradenstva a poskytovanie preventívneho poradenstva. Schopnosť samostatne viesť poradenský rozhovor s uchádzačom o zamestnanie, zameraný
na riešenie problémov s jeho pracovným uplatnením.
Vypracovanie individuálne akčného plánu evidovaným
nezamestnaným.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenej časti štátnej
služby. Získavanie podkladov pre rozhodovanie pri
poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi, poradenstvo, evidencia občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes

VK č.: 2008/1/5
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koordinuje, riadi, kontroluje a metodicky
usmerňuje výkon štátnej služby na oddelení informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb.
Koordinuje spoluprácu s externými inštitúciami –
Sociálna poisťovňa, základné a stredné školy v okrese
a zamestnávateľské subjekty pri voľbe povolania, voľbe
zamestnania, výbere zamestnanca a poskytovaní informácií v oblasti služieb zamestnanosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet

VK č.: 2008/3/19
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb zamestnateľnosti, referát odborného poradenstva
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

VK č.: 2008/2/5
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – pracovisko Senec, referát sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
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PRÍLOHA
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti súvisiace
pri výkone práce na úseku kolízneho opatrovníka podľa
§ 12 až 15, § 20, § 22 a § 73 zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo
VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Získané vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore podľa § 93 ods. 1
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratelea o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VK č.: 2008/3/5
Názov pozície:

VK č.: 2008/2/38
Názov pozície:

VK č.: 2008/5/38
Názov pozície:

HLAVNÝ REFERENT

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb (vysunuté pracovisko vo Svite)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti, samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou
právomocou na príslušnom úseku štátnej služby.
Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, metodická, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti služieb zamestnávateľom.
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie
v príslušnom odbore štátnej služby.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
PowerPoint

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie
v I. stupni vykonávané štátnym zamestnancom.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Viliam Kovačič
Telefón: 033/690 26 15
Fax: 033/690 26 22
E-mail: viliam.kovacic@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
POPRAD
VK č.: 2008/1/38
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa – vedúceho služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti,
koordinovanie a usmerňovanie aktivít v mediálnej oblasti.
Zabezpečenie práva na slobodný prístup k informáciám
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. resp. II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel
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VK č.: 2008/3/38
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb občanom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti
spočívajúce v príprave, realizácii a vyhodnocovaní
programov a projektov aktívnych opatrení trhu práce.
Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním aktívnych opatrení na trhu práce
a realizáciou národných projektov. Kontrola účtovných
dokladov, overovanie reálnosti, uznateľnosti a správnosti výdavkov uskutočnených konečnými užívateľmi
v súlade so zásadami použitia finančných prostriedkov
z Európskeho sociálneho fondu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I., resp. II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2008/4/38
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava a spracovanie podkladov pre rozhodnutia na koordinovanie a usmerňovanie aktivít
v oblasti uplatňovania opatrení na trhu práce a realizácii národných projektov. Kontrola účtovných dokladov,
overovanie reálnosti, uznateľnosti a správnosti výdavkov uskutočnených konečnými užívateľmi v súlade so
zásadami použitia finančných prostriedkov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I., resp. VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2008/6/38
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, metodická, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti štátnych sociálnych dávok.
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na
oddelení štátnych sociálnych dávok.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
PowerPoint
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Silvia Sedláková
Telefón: 052/7163474
Fax: 052/7163442
E-mail: silvia.sedlakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Nábrežie Jána Pavla II. č. 439/16,
05801 Poprad

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PRIEVIDZA
VK č.: 2008/1/14
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
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Hlavné úlohy: samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov, v rozhodovaní, v kontrole.
Vydávanie rozhodnutí, metodické usmerňovanie,
koordinovanie a riadenie činnosti na oddelení posudkových činností. Tvorba a koordinovanie koncepcií
a programov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express, internet

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Marta Hakáčová
Telefón: 0346512063
Fax: 0346512733
E-mail: marta.hakacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Vajanského 17, 905 01 Senica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TRNAVA

VK č.: 2008/2/14
Názov pozície:

VK č.: 2008/2/10
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

SAMOSTATNÝ RADCA

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: obor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné špecializované
činnosti, spočívajúce najmä v analytickej činnosti,
vo vyhodnocovaní a príprave podkladov na oddelení štátnych sociálnych dávok. Metodická, koordinačná a rozhodovacia činnosť v pôsobnosti oddelenia.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express, internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Monika Sýkorová,
Mgr. Marcela Hanková
Telefón: 046/5166254, 5166383
Fax: 046/5166265
E-mail: monika.sykorova@upsvar.sk,
E-mail: marcela.hankova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Šumperská 1, 971 01 Prievidza

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SENICA

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnávateľom,
referát spolupráce so zamestnávateľmi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: vykonávanie ucelenej agendy súvisiacej
a aktívnymi opatreniami na trhu práce
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Excel, internet

VK č.: 2008/1/10
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 „Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina“
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelenej agendy
dávok v hmotnej núdzi, príprava rozhodnutí a rozhodovanie v prvom stupni
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo VŠ
II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni – MS Windows, Microsoft Word, Excel, internet

VK č.: 2008/1/9
Názov pozície:

VK č.: 2008/3/10
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
RIADITEĽ ODBORU SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

SAMOSTATNÝ RADCA

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie
na odbore sociálnych vecí a rodiny

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: oddelenie peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 „Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina“
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelenej agendy
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ŤZP, príprava rozhodnutí a rozhodovanie
v prvom stupni

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Excel, internet
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VK č.: 2008/4/10
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI KANCELÁRIE
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa vedúceho služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.01 „Riadenie štátnej služby“
Hlavné úlohy: vykonávanie ucelenej agendy súvisiacej s činnosťou kancelárie riaditeľa – vedúceho služobného úradu
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Excel, internet

VK č.: 2008/5/10
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 „Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina“
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnosti na úseku
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately –
výkon funkcie kolízneho opatrovníka
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo VŠ
II. stupňa, študijný odbor sociálna práca – vítané
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Excel, internet

VK č.: 2008/6/10
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 „Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina“
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelenej agendy
štátnych sociálnych dávok, príprava rozhodnutí a rozhodovanie vo veci nároku a výplaty štátnych sociálnych dávok.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo VŠ
II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Excel, internet

VK č.: 2008/7/10
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 „Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina“
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelenej agendy
štátnych sociálnych dávok s odbornou prípravou rozhodnutí na prvom stupni
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni: MS Windows, Microsoft Word, Excel, internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
JUDr. Alexandra Kožányiová,
Mgr. Diana Gajdošová
Telefón: 033/5521393
Fax: 033/5521539
E-mail: alexandra.kozanyiova@upsvar.sk
E-mail: diana.gajdosova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, J. Bottu 4, 917 01 Trnava

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ZVOLEN
VK č.: 2008/1/35
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, detašované pracovisko Detva
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti spočívajúce
najmä v analytickej, riadiacej činnosti, vo vyhodnocovaní, príprave podkladov pre rozhodovanie na úseku
služieb zamestnanosti
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express na užívateľskej úrovni
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Eleonóra Ostrihoňová
Telefón: 045/5320737
Fax: 045/5325157
E-mail: eleonora.ostrihonova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, M. R. Štefánika 22, 960 09 Zvolen

INŠPEKTORÁT PRÁCE BRATISLAVA
VK č.: 2008/1/50
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 4
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača,
v zmysle „Plánu zácviku“ na výkone inšpekcie práce
zameranej na dodržiavanie predpisov legislatívy
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v doprave, vyplývajúcu zo zákona č. 121/2004 Z. z.
o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave, primeraná spolupráca s inšpekčnými orgánmi štátov EU,
údržba a úprava motorových vozidiel, uplatňovanie
právnych predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení
niektorých zákonov a podľa zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a doplnení zákona č. 82/2004 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Word
textový editor, Microsoft Excel tabuľkový editor, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora čakateľa)

VK č.: 2008/2/50
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača v zmysle „Plánu zácviku“ zúčastňovanie sa dozornej činnosti
s inšpektormi práce na inšpekciu práce zameranej na
dodržiavanie predpisov legislatívy v stavebníctve, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci vymedzenej zákonom
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a doplnení zákona
č. 82/2004 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Word
textový editor, Microsoft Excel tabuľkový editor, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora čakateľa)

VK č.: 2008/3/50
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 3
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a prak-

tickej prípravy inšpektora práce uchádzača v zmysle „Plánu
zácviku“ zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi
práce na inšpekciu práce zameranej na dodržiavanie predpisov legislatívy, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a doplnení zákona
č. 82/2004 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Word
textový editor, Microsoft Excel tabuľkový editor, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora čakateľa)

VK č.: .2008/4/50
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača v zmysle „Plánu
zácviku“ zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi
práce na inšpekciu práce zameranej na dodržiavanie predpisov legislatívy, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a doplnení zákona
č. 82/2004 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora čakateľa)
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Júlia Meszárošová
Telefón: 02 / 49251715
Fax: 02 / 4925 1759
E-mail: julia.meszarosova@ba.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

INŠPEKTORÁT PRÁCE V BANSKÁ BYSTRICA
VK č.: 2008/2/55
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
(STAVEBNÍCTVO)

2/2008
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PRÍLOHA
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcie práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku inšpektora práce – uchádzača“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na inšpektorské skúšky v zmysle platných zásad
pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov práce – uchádzačov. Ako inšpektor práce pre oblasť stavebníctva,
vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania
predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
zúčastňovanie sa kolaudácií, vyšetrovanie pracovných
úrazov a pod.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – vítané
vzdelanie so stavebným zameraním
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa (uchádzač ich získa počas prípravy na inšpektora práce)

oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku inšpektora práce – uchádzača“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na inšpektorské skúšky v zmysle platných zásad
pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov práce – uchádzačov. Ako inšpektor práce, vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dopravy, organizácii pracovného času
v doprave a pod.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – vítané
je vzdelanie so zameraním na dopravu
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa (uchádzač ich získa počas prípravy na inšpektora práce)
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Danica Kováčová
Telefón: 048/4141741
Fax: 048/4142108
E-mail: danica.kovacova@ipbb.sk
E-mail: danica.kovacova@bb.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Partizánska 98,
974 33 Banská Bystrica

VK č.: 2008/3/55
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
(STROJÁRENSTVO)

INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE

Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcie práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu
zácviku inšpektora práce – uchádzača“, zúčastňovanie sa
dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na
inšpektorské skúšky v zmysle platných zásad pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov práce – uchádzačov. Ako
inšpektor práce v oblasti špecializácií zdvíhacích zariadení, tlakových zariadení, plynových zariadení a trhového
dohľadu, vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
vyšetrovanie pracovných úrazov a pod.

VK č.: 2008/1/57
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – vítané
vzdelanie so strojníckym zameraním
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa (uchádzač ich získa počas prípravy na inšpektora práce)

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 5
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcie práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora – uchádzača
v zmysle „Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa dozornej
činnosti s inšpektormi práce a príprava na odbornú
skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa (získava sa počas prípravy inšpektora – uchádzača)

VK č.: 2008/4/55
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
(DOPRAVA)

VK č.: 2008/2/57
Názov pozície:

Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 4
Organizačný útvar: oddelenie dopravy
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcie práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ

2/2008

Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 5
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcie práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy inšpektora – uchádzača v zmysle
„Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti
s inšpektormi práce a príprava na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona
č. 125/2006 Z. z o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa (získava uchádzač počas prípravy inšpektora práce –
uchádzača)
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Silvia Lachovičová
Telefón: 055/6338596
Fax: 055/6335482
E-mail: silvia.lachovicova@ke.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
VK č.: 2008/2/53
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 7
Organizačný útvar: inšpekcia práce
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“,
zúčastňovanie sa na dozornej činnosti s inšpektormi
práce a príprava inšpektora práce uchádzača na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu.. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej
činnosti v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: sú vítané – AJ, NJ, MJ, FJ, ŠJ
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Lenka Gálová
Telefón: 037/6933856
Fax: 037/7415 241
E-mail: Lenka.galova@nr.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
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PRÍLOHA
INŠPEKTORÁT PRÁCE PREŠOV

INŠPEKTORÁT PRÁCE TRENČÍN

VK č.: 2008/1/56
Názov pozície:

VK č.: 2008/1/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 5
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora –
uchádzača v zmysle „Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa
dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti
v oblasti dodržiavania najmä pracovnoprávnych predpisov,
dozor v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.

Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – špecializovaný úsek
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“. zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava
na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov so
zameraním na oblasť elektrických zariadení.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft OfficeWord, Excel, Lotus
Notes,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: osobitná odborná
spôsobilosť podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce sa bude vyžadovať po nástupe

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

VK č.: 2008/2/52
Názov pozície:
VK č.: 2008/2/56
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ

ODBORNÝ RADCA –INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ

Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – špecializovaný úsek
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“. zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona č.
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
so zameraním na oblasť elektrických zariadení.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 6
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora – uchádzača v zmysle „ Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: osobitná odborná
spôsobilosť podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce sa bude vyžadovať po nástupe
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Mária Kormaníková
Telefón: 051/7712693
Fax: 051/7713823
E-mail: maria.kormanikova@po.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce,
Konštantínova 6, PSČ 080 01
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2008/3/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – špecializovaný úsek
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“.
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce
a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce

vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2008/4/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – špecializovaný úsek
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“.
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce
a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona č.
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov so zameraním na oblasť skladovania, manipulácie, prepravy a používania chemických faktorov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

VK č.: 2008/5/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – úsek všeobecnej bezpečnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“.
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce
a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov so zameraním na oblasť dopravy, logistiky.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

VK č.: 2008/6/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
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Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – úsek všeobecnej bezpečnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“.
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi
práce a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle
zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov so zameraním na oblasť dopravy,
logistiky.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

VK č.: 2008/7/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – úsek všeobecnej bezpečnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“.
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi
práce a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle
zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov so zameraním na oblasť dopravy,
logistiky.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

VK č.: 2008/8/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci – úsek všeobecnej bezpečnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“. zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona č.
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
so zameraním na oblasť stavebníctva.
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes

a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania
najmä pracovnoprávnych predpisov, dozor v oblasti
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.

VK č.: 2008/9/52
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania
najmä pracovnoprávnych predpisov, dozor v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes
VK č.: 2008/10/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“.
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce
a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania
najmä pracovnoprávnych predpisov, dozor v oblasti
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

VK č.: 2008/11/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“.
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ľubica Juricová
Telefón: 032/7441653
Fax: 032/7441647
E-mail: lubica.juricova@tn.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Hodžova 36,
91 01 Trenčín

INŠPEKTORÁT PRÁCE TRNAVA
VK č.: 2008/1/51
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 4
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača,
v zmysle „Plánu zácviku“ na výkone inšpekcie práce
zameranej na dodržiavanie príslušných predpisov legislatívy v doprave, vyplývajúcu zo zákona č. 121/2004
Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave,
primeraná spolupráca s inšpekčnými orgánmi štátov
EU, údržba a úprava motorových vozidiel, uplatňovanie
právnych predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení
niektorých zákonov a podľa zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce a doplnení zákona č. 82/2004 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft Word,
Excel, Lotus Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora – uchádzača)

VK č.: 2008/2/51
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
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Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača
v zmysle „Plánu zácviku“ zúčastňovanie sa dozornej
činnosti s inšpektormi práce na inšpekciu práce zameranej na dodržiavanie predpisov legislatívy v poľnohospodárstve, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzenej
zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov a podľa
zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a doplnení
zákona č. 82/2004 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft Word,
Excel, Lotus Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora – uchádzača)

VK č.: 2008/3/51
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača
v zmysle „Plánu zácviku“ zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce na inšpekciu práce zameranej
na dodržiavanie príslušných predpisov legislatívy, najmä
v oblasti chemického priemyslu uplatňovanie právnych
predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých
zákonov a podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce a doplnení zákona č. 82/2004 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:. VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora uchádzača)

VK č.: 2008/4/51
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
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Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača
v zmysle „Plánu zácviku“ zúčastňovanie sa dozornej
činnosti s inšpektormi práce na inšpekciu práce zameranej na dodržiavanie predpisov legislatívy, v oblasti
strojárstva zameranej najmä technických zariadeniach,
plynových a tlakových, uplatňovanie právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov
a podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a doplnení zákona č. 82/2004 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft Word,
Excel Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora uchádzača)

VK č.: 2008/5/51
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ

INŠPEKTORÁT PRÁCE ŽILINA
VK č.: 2008/1/54
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA, INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 5
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora-uchádzača v zmysle „Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti
s inšpektormi práce a príprava na odbornú skúšku na
získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Ako
inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, MS Windows,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa (získava uchádzač počas prípravy inšpektora – uchádzača)

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti, pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora práce uchádzača
v zmysle „Plánu zácviku“ zúčastňovanie sa dozornej
činnosti s inšpektormi práce na inšpekciu práce zameranej na dodržiavanie príslušných predpisov legislatívy,
najmä v oblasti práva uplatňovanie právnych predpisov
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vymedzenej zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
a doplnení zákona č. 82/2004 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 5
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie pracovno-právnych vzťahov
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle „Plánu zácviku“,
zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce
a príprava na inšpektorské skúšky. Ako inšpektor práce
vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania
najmä pracovnoprávnych predpisov, dozor v oblasti
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získava počas teoretickej a praktickej
prípravy inšpektora uchádzača)

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, MS Windows,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa (získava uchádzač počas prípravy inšpektora – uchádzača)

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mária Hegedüšová
Telefón: 033/5521614
Fax: 033/5521614
E-mail: maria.hegedusova@tt.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Jána Bottu č.4, 917 01 Trnava

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Helena Tvrdá
Telefón: 041/568 94 94
Fax: 041/568 94 94
E-mail: helena.tvrda@za.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina

VK č.: 2008/2/54
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA, INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
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PRÍLOHA
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE
VK č.: 2008/2/49
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária generálneho riaditeľa
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Koordinovanie činností zložitých systémov na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou
pôsobnosťou. Koordinácia a zabezpečenie vydávania
osvedčení a oprávnení podľa zákona č.124/2006 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes

a vyžaduje sa spolupráca aj s inými organizačnými útvarmi. Postupuje informácie verejnosti, monitoruje tlačové
správy a koordinuje realizáciu styku s verejnosťou vo
forme vyhlásení a stanovísk týkajúcich sa Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Podieľa sa na tvorbe
rezortného časopisu „Sociálna politika a zamestnanosť“,
zabezpečuje a koordinuje podkladové materiály pre jednotlivé čísla, v prípade potreby prispieva autorsky. Vedie
evidenciu kvantifikovaných cieľov stanovených pre úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny a vyhodnocuje na základe
podkladov od odborných úsekov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet

VK č.: 2008/8/2
Názov pozície:
VK č.: 2008/3/49
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária generálneho riaditeľa
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Koordinovanie činností zložitých systémov na úrovni orgánu štátnej správy s celoštátnou
pôsobnosťou. Tvorba koncepcie, plánov a programov
vzdelávania zamestnancov NIP a inšpektorov práce.
Koordinácia, zabezpečenie a metodické usmerňovanie
vzdelávacích aktivít zamestnancov sústavy NIP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Alžbeta Kočiščáková
Telefón: 055/7979910
Fax: 055/7979904
E-mail: betka.kociscakova@ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Národný inšpektorát práce,
Masarykova 10, 040 01 Košice
Miesto výkonu práce: pracovisko Bratislava

HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária generálneho riaditeľa –
vedúceho služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie informácií,
masmediálna politika
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové alebo metodické
činnosti na vykonávanie ucelenej agendy poskytovania
informácií v zmysle zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, vyžadujúca spoluprácu aj
s inými organizačnými útvarmi. Poskytuje informácie
verejnosti, vedie evidenciu o žiadostiach a vyhodnocuje štatistické dáta podľa spomínaného zákona. Podieľa
sa na tvorbe rezortného časopisu „Sociálna politika
a zamestnanosť“, autorsky zabezpečuje a koordinuje
podkladové materiály pre jednotné čísla. V spolupráci
s príslušnými organizačnými útvarmi ústredia sa podieľa na zabezpečovaní a metodickom usmerňovaní pri
komunikácii s verejnosťou, spracováva údaje z mediálneho prostredia, podieľa sa na vypracovaní správ pre
médiá, realizuje ďalšie práce a činnosti kancelárie generálneho riaditeľa smerom k médiám.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet

VK č.: 2008/9/2
Názov pozície:

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
VK č.: 2008/7/2
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária generálneho riaditeľa –
vedúceho služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie informácií,
masmediálna politika
Hlavné úlohy: Koncepčné, metodické alebo špecializované
činnosti spočívajúce v rozvoji hromadného a individuálneho styku s verejnosťou. Spolupracuje na tvorbe rozvojových programov v oblasti styku s verejnosťou v rámci
ústredného orgánu, ktorý vykonáva štátne záležitosti
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HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kancelária generálneho riaditeľa –
vedúceho služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.06 Sprístupňovanie informácií,
masmediálna politika
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové alebo metodické
činnosti pri spracovávaní masmediálnej politiky ako
i koordinovanie výstupov k verejnosti. Poskytovanie
vyhlásení a stanovísk týkajúcich sa činnosti Ústredia
a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Organizačne
zabezpečuje a moderuje tlačové konferencie, zverejňuje
oznámenia, správy, vyhlásenia a dostupné štatistické
údaje. Podieľa sa na tvorbe masmediálnej politiky
a vypracovávaní analytických materiálov týkajúcich sa
činnosti kancelárie generálneho riaditeľa smerom
k médiám, denne sleduje monitor médií a agentúr

a vypracováva podľa potreby reakcie na vybrané javy
a informácie, ktoré sa týkajú ústredia. Vypracováva
odpovede pre médiá, občanov, inštitúcie, monitoruje tlačové besedy rezortu a s tým súvisiace spracovávanie
výstupov. Koordinačne sa podieľa na výrobe rezortného
časopisu „Sociálna politika a zamestnanosť“, autorsky
zabezpečuje podkladové materiály pre jednotlivé čísla.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/5975 3728
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR
VK č.: 2008/2/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie programov 2004 – 2006
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinačná činnosť v oblasti implementácie programov ESF s dôrazom na výber projektov, zameraná na proces výziev a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, monitorovanie a evaluácia programov financovaných z ESF a štátneho rozpočtu v programovacom období 2004 – 2006, organizácia monitorovacích výborov pre programy financované z ESF, príprava a aktualizácia dokumentov v oblasti programovania pre programovacie obdobie 2004 – 2006.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: jazyk anglický
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel
Iné : znalosť legislatívy EÚ a SR, najmä v oblasti štrukturálnych fondov politiky trhu práce.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Eva Ďurechová, Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/5975-2129 alebo 59752121
E-mail: durechova@employment.gov.sk,
E-mail: hrickova@employment.gov.sk
Adresa služobného úradu:
MPSVR SR, Špitálska 4 – 6, 816 43 Bratislava

VK č.: 2008/4/1
Názov pozície:

GENERÁLNY ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ,
RIADITEĽ ODBORU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
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PRÍLOHA
Organizačný útvar: sekcia riadenia ESF – odbor metodiky a publicity
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Koordinovanie medzištátneho systému
s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie
zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov
s dôsledkami za rozhodnutia s medzinárodným dosahom
na úrovni ministerstva a ostatného ústredného orgánu
štátnej správy; plnenie uvedených činností môže byť spojené s čerpaním prostriedkov európskych spoločenstiev.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: pokročilá znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Eva Ďurechová
Telefón: 02/59752129
E-mail: durechova@employment.gov.sk

VK č.: 2008/6/1
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky – odbor platobnej
jednotky
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej
správy alebo vykonávania štátnych záležitosti. Účtovania finančných prostriedkov ES.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdelanie, alebo VŠ I. alebo II.stupňa
Jazykové znalosti: základná znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/7/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA

VK č.: 2008/5/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky – odbor platobnej
jednotky
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a najširšími vonkajšími a vnútornými
väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych
odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni
ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej
správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti. Plnenie uvedených činností je spojené
s čerpaním prostriedkov európskych spoločenstiev.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: pokročilá znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia práce – odbor štátnej služby
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky: tvorivé spracovanie a posudzovanie koncepcií dlhodobého rozvoja
právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vo vzájomných väzbách so vzťahmi upravenými správnym
právom, občianskym právom, právom sociálneho
zabezpečenia.
Normotvorná činnosť: tvorba zákona o štátnej službe
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
(ďalej len „právne predpisy“) v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby z hľadiska vecného –
zabezpečenie ich zlučiteľnosti s právnym poriadkom
EÚ a medzinárodnými zmluvami. Zabezpečenie súladu
zákonov a iných právnych predpisov vydaných ministerstvom s Ústavou SR a s právnym poriadkom SR.
Vypracúvanie stanovísk k uplatňovaniu právnych predpisov v upravujúcich právne vzťahy pri vykonávaní
štátnej služby; vedie ich register. Metodická pomoc pri
uplatňovaní právnych predpisov pri vykonávaní štátnej

služby. Analýza efektívneho pôsobenia a uplatňovania
právnych predpisov v oblasti vykonávania štátnej služby. Vypracúvanie predbežnej informácie o obsahu
zákonov upravujúcich právne vzťahy pri vykonávaní
štátnej služby. Vypracúvanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov (pripomienkové
konanie).
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/8/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia sociálnej a rodinnej politiky –
odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej
politiky
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koordinuje tvorbu a rozvoj celoštátneho
komplexného informačného systému sociálnej sféry
v rámci vecnej pôsobnosti sociálnej a rodinnej politiky. Koordinuje spoluprácu s riešiteľom APV ISOP
v rámci vecnej pôsobnosti sekcie sociálnej a rodinnej
politiky. Sleduje finančnú náročnosť štátnych sociálnych dávok a jej väzby na demografický vývoj, poistenie v nezamestnanosti a ostatné sociálne systémy.
Podieľa sa na vyhodnocovaní prioritných osí a aktivít
operačných programov štrukturálnych fondov
v danej oblasti. Rozhoduje o zásadných otázkach
týkajúcich sa tvorby a dlhodobého rozvoja v danej
oblasti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia, alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom
konaní); kópia výpisu z registra trestov, nie staršia ako 3 mesiace; profesijný štrukturovaný životopis; písomné čestné vyhlásenie o štátnom
občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR, čestné
vyhlásenie o štátnom občianstve SR; písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR; písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej
spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby; písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu
z registra trestov a profesijnom štrukturovanom životopise; motivačný list; písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov
ku každej pozícii osobitne.
Prihlášky zasielajte v termíne od 3. 3. do 13. 3. 2008
na adresy služobných úradov, ktoré sú uvedené v texte inzerátov.
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest bude zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR
www.employment.gov.sk.
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