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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/
Európsky sociálny fond http://www.esf.sk/
EURES http://www.eures.sk/
Inštitút pre výskum práce a rodiny http://www.vupsvr.gov.sk/

Ministerstvá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR http://www.employment.gov.sk/
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR http://www.telecom.gov.sk
Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk/
Ministerstvo hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/
Ministerstvo kultúry SR http://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo obrany SR http://www.mosr.sk/
Ministerstvo pôdohospodárstva SR http://www.land.gov.sk/
Ministerstvo spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk/
Ministerstvo vnútra SR http://www.minv.sk/
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.build.gov.sk/ 
Ministerstvo zahraničných vecí SR http://www.foreign.gov.sk/ 
Ministerstvo zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk/
Ministerstvo školstva SR http://www.minedu.sk/
Ministerstvo životného prostredia SR http://www.enviro.gov.sk/ 

Slovenský štatistický úrad http://www.statistics.sk/
Inštutút informatiky a štatistiky http://www.infostat.sk/ 
Národný inšpektorát práce (NIP) http://www.safework.gov.sk/
ILO – Medzinárodná organizácia práce http://www.ilo.org/ 
Sociálna poisťovňa http://www.socpoist.sk/
Národná rada Slovenskej republiky http://www.nrsr.sk/
Úrad vlády Slovenskej republiky http://www.vlada.gov.sk/
Prognostický ústav SAV http://www.progeko.sav.sk/pu/pu.htm
Sociologický ústav SAV http://www.sociologia.sav.sk
Národný inšpektorát práce (NIP) http://www.safework.gov.sk
Portál Európskej únie http://europa.eu/index_sk.htm
zoznam detských domovov http://www.pomocdetom.host.sk/
Pomoc pri podnikaní http://www.podnikajte.sk
Informácie o EÚ 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 www.wko.at
Bundesministerium fűr Finanzen  (Spolkové ministerstvo financií)  
informácie o otázkach zdaňovania, presídlenia a pod. www.bmf.gv.at
Informácie o úradných postupoch v Rakúsku vrátane formulárov, 
informácií o životných a pracovných podmienkach v Rakúsku,
prihlasovacej povinnosti a pod. www.help.gv.at
Ďalšie informácie pre založenie živnosti, 
o rôznych systémoch podpory a pod. www.gruenderservice.at
Telefonická poradňa Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft – SVA  (Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov) 
a Wirtschaftskammer Ősterreich (Hospodárskej komory Rakúska) www.portal.wko.at 

Užitočné informácie nájdete aj na:
www.24h-pflegerverband.at 
www.tt-transport.sk 
www.seniorenbund.at 

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

www.aiw.sk 
www.pflege.fsw.at 
www.dachverband.at
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S
úãasné obdobie práce na Ústre-

dí práce, sociálnych vecí a rodi-

ny a na úradoch práce, sociál-

nych vecí a rodiny je okrem pravidel-

ného poskytovania sluÏieb svojim

klientom zamerané na niektoré ‰pe-

cifické úlohy. Hlavnou témou ãísla

ãasopisu, ktor˘ práve drÏíte v rukách,

je II. pilier súãasného systému dôchod-

kového zabezpeãenia. Na prv˘ pohºad

ide o problematiku, ktorá nesúvisí

s pôsobnosÈou Ústredia a úradov

PSVR. Skutoãne je to v‰ak len atribút

prvého pohºadu, pretoÏe v‰etko so

v‰etk˘m súvisí a problematika rezortu

sa vzÈahuje na v‰etky jeho in‰titúcie. 

Aj nám záleÏí na tom, aby obãania,

a to nie iba klienti na‰ej siete UPSVR,

mali dostatok informácií a vedeli sa

v období, keì je doãasne otvoren˘ 

II. pilier, skutoãne správne rozhodnúÈ.

SnaÏíme sa pruÏne reagovaÈ na potreby

na‰ich klientov, a preto sme v spolu-

práci so Sociálnou poisÈovÀou vy‰kolili

na kaÏdom na‰om pracovisku 2 aÏ 3

pracovníkov, ktorí poskytnú obãanom

základnú informáciu o tom, kam sa

obrátiÈ, ak majú záujem opätovne posú-

diÈ svoju úãasÈ v II. dôchodkovom pilie-

ri, zváÏiÈ svoju individuálnu situáciu

a predpoklady pre zabezpeãenie

v období dôchodku. ZáleÏí nám na

tom, aby sa kaÏd˘ obãan, ktor˘ má záu-

jem dozvedieÈ sa ão najviac, dostal

k informáciám, o ktoré sa zaujíma. 

âi uÏ to bude osobn˘ kontakt, keì

príde na niektoré z na‰ich pracovísk,

kde hneì po vstupe do priestorov jasne

identifikuje na základe oznaãenia alebo

prostredníctvom navigácie ktor˘mkoº-

vek osloven˘m zamestnancom miesto,

kde mu informácia bude poskytnutá,

alebo získa potrebné informácie elek-

tronicky – na stránkach www.upsvar.sk

a www.employment.gov.sk.

V oblasti zv˘‰enej informovanosti je

nevyhnutné klásÈ v tomto období

dôraz aj na problematiku oãakávaného

prechodu na menu euro. Na‰e úrady

a ich pracoviská sú dôkladne priprave-

né venovaÈ sa klientom aj v súvislosti

s touto problematikou. Takisto ako je

to v prípade tematiky II. piliera, tak aj

pre problematiku zavedenia meny

euro je v na‰ej in‰titúcii na kaÏdom

pracovisku kontaktná osoba zodpoved-

ná za informovanie verejnosti – klien-

tov na‰ich úradov – v zmysle dôsledne

prepracovan˘ch akãn˘ch plánov zave-

denia tejto novej meny v na‰ej in‰titú-

cii, siahajúcich aÏ k deÈom v detsk˘ch

domovoch. Postupne vám informácie

priná‰ame aj prostredníctvom pravi-

delnej rubriky „Euro – na‰a mena“ na

stránka ãasopisu a kedykoºvek sa

k nim dostanete aj na webovej stránke

Ústredia PSVR.

V prv˘ch dvoch mesiacoch tohto

roku si zvlá‰tnu pozornosÈ vyÏiadalo aj

rie‰enie potrieb na‰ich klientov pri

na‰tartovaní novej sociálnej dávky –

príplatku k prídavku na dieÈa a zme-

nách v príplatku k príspevku pri naro-

dení dieÈaÈa. Po ukonãení legislatívneho

procesu súvisiaceho so schvaºovaním

novely zákona ã. 5 o sluÏbách zamest-

nanosti nás ãaká nová etapa zavádzania

legislatívnych zmien, vypl˘vajúcich

z tejto novely. Jednou z oãakávan˘ch

a médiami nepresne interpretovan˘ch

je periodicita prihlasovacej povinnosti

uchádzaãov o zamestnanie. Práca

s touto skupinou na‰ich klientov v‰ak

netkvie v tom, ako ãasto sa prídu pri-

hlásiÈ. Práve tu sa diametrálne mení

podstata princípov práce s nezamestna-

n˘mi, z ktor˘ch viac ako polovicu

poãtu tvorí skupina dlhodobo neza-

mestnan˘ch, nehovoriac o skupinách

znev˘hodnen˘ch uchádzaãov o zamest-

nanie a ambícii pracovaÈ najmä s nimi

aktívnej‰ie, adresnej‰ie a efektívnej‰ie.

Periodicita prihlasovacej povinnosti je

irelevantná z hºadiska toho, Ïe práve

tieto skupiny obãanov budú podºa

potreby moÏno aj v dennom kontakte

s na‰imi pracovníkmi na úradoch, aby

sa v zmysle ão najindividuálnej‰ieho

prístupu vyuÏívali práve tie nástroje

aktívnej politiky trhu práce, ktoré im

umoÏnia ão najskôr sa definitívne

uplatniÈ na trhu práce. 

âi sa to médiám páãi, ãi nie – na‰a

politika zamestnanosti uÏ vychádza

z diametrálne inej situácie, aká bola

v rokoch 90-tych a ‰pekulácie, Ïe tento

inovatívny a odváÏny prístup k práci

s nezamestnan˘mi podporí ãiernu

prácu, sú neopodstatnené, úzkoprsé

a krátkozraké. Je naãase zmeniÈ na‰u

pozíciu v rebríãku miery nezamestna-

nosti v celoeurópskom meradle,

a preto treba pristúpiÈ ku krokom,

ktoré t˘ch ìaleko pred nami posunuli

k atraktívnym pozíciám a nízkym jed-

nocifern˘m ãíslam hodnôt miery neza-

mestnanosti. Ak nezmeníme prístup,

budeme si márne klásÈ otázku, preão

sme na chvoste rebríãka Eurostatu.

V nadväznosti na kon‰tatované je

potrebné aj priznaÈ si, Ïe na zmeny

musí byÈ pripraven˘ aj ºudsk˘ potenci-

ál pracovníkov úradov PSVR. Nové

programovacie obdobie nám poskytlo

moÏnosÈ urobiÈ v tejto oblasti ìaleko

viac ako v predo‰lom období a vzdelá-

vanie zamestnancov sociálnych vecí

ako aj sluÏieb zamestnanosti sa prost-

redníctvom národn˘ch projektov NP

XII a NP XIV stáva v tomto období

úÏasn˘m systémov˘m nástrojom skva-

litnenia ºudsk˘ch zdrojov na‰ej in‰titú-

cie a ja verím, Ïe prispeje k Ïelanému

efektu skvalitnenia sluÏieb na‰im klien-

tom a vysoko hodnotenému pozitívne-

mu obrazu na‰ej in‰titúcie v oãiach

‰irokej verejnosti.

PaedDr. Ján Sihelský,
generálny riaditeľ

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Pár slov na úvod...

„ZáleÏí nám na tom, aby sa kaÏd˘
obãan, ktor˘ má záujem dozvedieÈ sa

ão najviac, dostal k informáciám, 
o ktoré sa zaujíma.“
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Podobnú moÏnosÈ rozhodnu-
tia dostala celá ekonomicky
aktívna ãasÈ populácie uÏ

v období rokov 2005 – 2006. Bolo
to v prv˘ch mesiacoch zavedenia
systému starobného dôchodkového
sporenia a vzniku dôchodkov˘ch
správcovsk˘ch spoloãností (DSS)
usilujúcich sa o získanie ão najväã-
‰ieho poãtu klientov – sporiteºov.
Preão je podobná moÏnosÈ rozho-
dovania sa ponúkaná sporiteºom
opäÈ?

Dôvodov je viacero:
Zavedenie kapitalizaãného (druhé-
ho) piliera do povinného dôchod-
kového systému bolo sprevádzané
nielen informaãnou kampaÀou
predchádzajúceho vedenia Minis-
terstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, ale aj rozsiahlymi
marketingov˘mi a reklamn˘mi
aktivitami samotn˘ch DSS. Poãas
krátkeho obdobia bolo Slovensko
oblepené bilboardami sºubujúcimi
‰vajãiarske dôchodky budúcnosti
s opálen˘mi dôchodcami na prí-
morsk˘ch pláÏach. Práve tak˘to
marketing spôsobil, Ïe zavedenie
kapitalizaãného piliera bolo vní-
mané veºmi skreslene a jedno-
stranne – ãi uÏ ako v‰eliek na pro-
blémy dôchodkového systému,
alebo ako prostriedok na zv˘‰enie
budúcich dôchodkov, bez korekt-
n˘ch upozornení na moÏné a reál-
ne riziká. UmoÏnenie v˘stupu
z kapitalizaãného piliera je tak
urãené najmä t˘m sporiteºom, ktorí
o existencii viacer˘ch rizík nemali
ãasto ani potuchy.

Jednostranné informácie
a nábor
E‰te pred samotn˘m zavedením

kapitalizaãného piliera sa o proví-
zie DSS zaãali usilovaÈ desiatky,
neskôr aÏ tisícky sprostredkovate-
ºov starobného dôchodkového spo-
renia. Na svoju ãinnosÈ síce potre-
bovali oficiálnu licenciu, ktorá
mala potvrdzovaÈ ich znalosÈ pra-
vidiel nového dôchodkového
systému, no sama licencia nezaru-
ãovala korektné informovanie
o Àom. Nastaven˘ systém odmeÀo-
vania, naopak, motivoval sprost-
redkovateºov k získaniu ão najväã-

‰ieho poãtu klientov DSS bez ohºa-
du na to, ãi sporenie na dôchodok
malo byÈ pre nich podºa vtedaj‰ích
predpokladov v˘hodné alebo nie.
V dôsledku toho dostávali záujem-
covia o starobné dôchodkové spo-
renie ãasto len skreslené, pokiaº
nie vyslovene zavádzajúce infor-
mácie o v˘hodách a rizikách.

Dedenie len v prvej fáze
Dnes sú napr. mnohí prekvapení,
Ïe o v˘hode dedenia v kapitalizaã-
nom pilieri moÏno hovoriÈ len
v prvej fáze „Ïivotného cyklu“ spo-
renia, teda vo fáze akumulovania
úspor. So zaãatím poberania
dôchodku z druhého piliera sa táto
v˘hoda stráca, pretoÏe nasporené
úspory sú presunuté do Ïivotnej
poisÈovne, ktorá bude vyplácaÈ
doÏivotn˘ dôchodok z druhého
piliera (anuitu). V tomto prípade
uÏ nie je ão dediÈ – úspory sú
vlastníctvom Ïivotnej poisÈovne,
nie konkrétneho sporiteºa.

Riziká v˘voja 
finanãn˘ch trhov
Analogick˘m príkladom môÏe byÈ
napr. aj „zistenie“, Ïe dôchodkové
nároky v kapitalizaãnom pilieri

môÏu pri nepriaznivom v˘voji na
finanãn˘ch trhoch aj pomerne
r˘chlo klesaÈ, ão je riziko, ktoré
priebeÏne financovan˘ dôchodko-
v˘ systém v takejto forme vôbec
nepozná. DSS má totiÏ právo na
svoju odmenu (poplatok) aj v tom
prípade, Ïe v˘sledkom jej investiã-
nej stratégie je strata sporiteºa, teda
pokles hodnoty jeho dôchodko-
v˘ch úspor. Sporiteº v takomto
prípade stráca dvakrát – raz na
poklese hodnoty svojho osobného
dôchodkového úãtu a následne 
aj pravideln˘m odpoãítavaním
poplatku pre DSS. Sporiteº platí
poplatky DSS aj v období, kedy 
si na svoj dôchodkov˘ úãet
neprispieva vôbec, no DSS mu
úãet vedie aj naìalej.

Komu sa to oplatí
To, ãi sa niekomu sporenie na
dôchodok oplatí alebo nie, je pri-
márne podmienené predpoklada-
nou dobou sporenia. Ide v zásade
o obdobie, poãas ktorého je spori-
teº zamestnan˘ a pravidelne pris-
pieva na svoj osobn˘ dôchodkov˘
úãet veden˘ v niektorej z DSS.
O predpokladanej dobe sporenia
hovoríme preto, pretoÏe nikto
presne nevie, koºko rokov bude
v budúcnosti zamestnan˘ a bude
si môcÈ prispievaÈ na svoj osobn˘
dôchodkov˘ úãet a nevie spoºahli-
vo urãiÈ napr. to, ãi sa v budúc-
nosti nedostane do situácie, kedy
si príspevky nebude môcÈ platiÈ.

MôÏe sa napr. staÈ nezamestna-
n˘m ãi v dôsledku úrazu poberate-
ºom invalidného dôchodku a pod.
Za takéto osoby neplatí príspevky
na starobné dôchodkové sporenie
nikto a pokiaº sa nerozhodnú pris-
pievaÈ do druhého piliera dobro-
voºne, zo svojho vlastného „vrecka“,
toto obdobie sa im neráta do obdo-
bia starobného dôchodkového spo-
renia. Z tohto pohºadu sú v inej
rozhodovacej pozícii sporitelia,
ktorí do dvojpilierového dôchodko-
vého systému vstupovali vo vy‰‰om

Od 1. januára do 30. júna má viac ako 1,5 milióna obyvateºov,
sporiacich si na svoj dôchodok v systéme starobného dôchodko-
vého sporenia, moÏnosÈ rozhodnúÈ sa, ak˘m spôsobom si zabez-
peãia financovanie svojich budúcich dôchodkov. Buì z priebeÏne
financovaného dôchodkového systému (tzv. prv˘ pilier), alebo
z dvojpilierového systému.

Dôvody polročného otvorenia
systému starobného dôchodkového sporenia
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veku a objektívne tak ãelia vy‰‰ie-
mu riziku nezískania potrebn˘ch
rokov starobného dôchodkového
sporenia (podºa zákona najmenej 
15 rokov) neÏ tí, ktorí sa pre spore-
nie na dôchodok rozhodli na prahu
svojho ekonomicky aktívneho Ïivo-
ta (napr. po skonãení ‰koly a nástu-
pe do prvého zamestnania).

Papierové predpoklady
a realita
Je samozrejmé, Ïe sporiteºmi v no-
vom dôchodkovom systéme sa stali
aj ºudia, ktorí sa snaÏili pre takéto
rozhodnutie získaÈ ão najviac

informácií, pretoÏe si boli vedomí
dôleÏitosti svojho rozhodnutia.
Pozorne ãítali noviny, broÏúry,
letáky, sledovali odborné diskusie
alebo vyuÏívali rôzne „dôchodkové
kalkulaãky“, ktoré mali napomôcÈ
ich rozhodovaniu sa. Takéto pre-
poãty zohºadÀovali nielen indivi-
duálne charakteristiky kaÏdého
záujemcu o starobné dôchodkové
sporenie (napr. vek, v˘‰ku príjmov
a pod.), ale aj predpoklady ìal‰ie-
ho v˘voja ekonomiky. 

Od presnosti t˘chto predpokla-
dov ãasto záviselo, ãi sa pre dvoj-
pilierov˘ dôchodkov˘ systém roz-

hodnú alebo nie. Pred tromi – ‰tyr-
mi rokmi v‰ak nikto nemohol spo-
ºahlivo odhadnúÈ, ak˘m tempom
bude rásÈ slovenská ekonomika
v nasledujúcich rokoch, ako budú
rásÈ napr. mzdy, ãi s ak˘m úspe-
chom dokáÏu DSS spravovaÈ jed-
notlivé dôchodkové fondy. Nikto
nemohol predpokladaÈ, Ïe po de-
saÈroãiach relatívne vysok˘ch prie-
mern˘ch v˘nosov na finanãn˘ch
trhoch postihne svetovú ekono-
miku rozsiahla finanãná kríza, 
na ktorú postupne doplácajú nie-
len banky poskytujúce riskantné
hypotekárne úvery, ale podstatne
viac finanãn˘ch in‰titúcií a firiem. 

Doteraj‰ie skúsenosti ukazujú,
Ïe napriek pôvodn˘m predpokla-
dom pravidelného zhodnocovania
dôchodkov˘ch úspor môÏu DSS
vykazovaÈ aj reálne znehodnotenie,
teda v˘nosy pod úrovÀou inflácie.
Poznanie toho, Ïe reálny Ïivot sa
ãasto odvíja podstatne odli‰ne od
pôvodn˘ch „papierov˘ch“ predpo-
kladov, je ìal‰ím z dôvodov, preão
môÏu dnes sporitelia prehodnotiÈ
svoje pôvodné rozhodnutie a uva-
ÏovaÈ o v˘hodách návratu do
v˘luãne priebeÏného dôchodkové-
ho systému spravovaného Sociál-
nou poisÈovÀou.

âo hovorí anal˘za
V˘hody a nev˘hody zotrvania
v druhom, kapitalizaãnom pilieri,
ako aj riziká, o ktor˘ch by mal
kaÏd˘ sporiteº vedieÈ, sú detailne
popísané v anal˘ze, ktorú Minis-
terstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR vypracovalo na poÏia-
danie parlamentného v˘boru pre
sociálne veci a b˘vanie. Dokument
je voºne prístupn˘ aj na interneto-
vej stránke ministerstva (www.
employment.gov.sk), ako aj Sociál-
nej poisÈovne (www.socpoist.sk) –
konkrétne: Anal˘za v˘hodnosti
a nev˘hodnosti zotrvania v II. pi-
lieri pre jednotlivé skupiny spori-
teºov a Postavenie vybran˘ch sku-
pín sporiteºov v systéme dôchod-
kového sporenia.

mediálne oddelenie
Ministerstva práce, sociálnych vecí

a rodiny SR
(Medzititulky redakcia SPaZ)
Ilustračné foto: Juraj Velebír
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ËaÏiskové ãinnosti RPPS
Hlavnú náplÀ práce RPPS tvorí predov‰etk˘m:
a) psychologické, partnerské, manÏelské a rodinné pora-

denstvo, psychologická diagnostika, krízová a psychote-
rapeutická intervencia� v oblasti pomoci dieÈaÈu, rodiãom alebo plnoletej fyzickej
osobe pri rie‰ení v˘chovn˘ch, manÏelsk˘ch, rodinn˘ch
a in˘ch sociálnych problémov,� v oblasti pomoci manÏelom, rodiãom malolet˘ch detí
v rozvode a po rozvode, taktieÏ ich malolet˘m deÈom,
v oblasti pomoci pri úprave styku rodiãov s dieÈaÈom,� v oblasti pomoci rodine s problémom násilia a drogovej
závislosti,� v oblasti pomoci jednotlivcom i rodine v krízov˘ch situá-
ciách, ne‰Èastiach a pri závaÏn˘ch Ïivotn˘ch zmenách;

b) ‰pecializovaná príprava fyzick˘ch osôb prijaÈ a vycho-
vávaÈ opustené dieÈa� príprava na náhradnú rodinnú starostlivosÈ (osvojenie,
pestúnska starostlivosÈ),� príprava na profesionálne rodiãovstvo ako forma ústavnej
starostlivosti dieÈaÈa.

Porovnanie a anal˘za poskytovan˘ch
poradensko-psychologick˘ch sluÏieb

V roku 2007 viditeºne poklesla ãinnosÈ RPPS v kvantita-
tívnych ukazovateºoch, ão moÏno bezpochyby pripísaÈ zní-
Ïeniu poãtu zamestnancov RPPS zo strany vedenia úradov
PSVR, celkove aÏ o 45 zamestnancov. Pri takom vysokom
úbytku odborníkov moÏno poukázaÈ na preÈaÏenosÈ ostat-
n˘ch zamestnancov RPPS a zhor‰ené podmienky pre tak
nároãné ãinnosti, ak˘mi psychologická intervencia a man-
Ïelské, rodinné poradenstvo a príprava na náhradné rodi-
ãovstvo sú. Natoºko poddimenzovan˘ stav odborníkov, ako
v súãasnosti v RPPS je, Ïiaº nedáva moÏnosti na rozvíjanie
ãi roz‰irovanie sluÏieb obãanom. Drvivá väã‰ina pracovísk
stratila charakter psychologickej poradne (ãesÈ v˘nimkám,
v Bratislave – PetrÏalke, Partizánskom, Trnave, Pre‰ove,
Michalovciach), pretoÏe miesta sociálno-administratívnych
asistentiek boli zru‰ené a na väã‰ine pracovísk zostalo len
jedno miesto pre odborného poradcu – psychológa, ktor˘
musí obsiahnuÈ ‰irok˘ okruh problémov˘ch oblastí. Dokon-
ca niektoré RPPS (Galanta, Trenãín, PovaÏská Bystrica) majú
psychológa len na ãiastoãn˘ úväzok.

Iniciátor poradenského kontaktu
Podºa grafu ã. 1 „Ïena“ je uÏ dlhodobo najãastej‰ím iniciáto-
rom poradenského kontaktu. Druh˘m najãastej‰ím iniciáto-
rom je orgán ‰tátnej správy, ão je logick˘m dôsledkom trans-
formácie – zaãlenenia RPPS pod oddelenia SPOD a SK úra-
dov PSVR. PribliÏne 50 % klientely tvorí tzv. spontánna

klientela, ktorá vyhºadala sluÏby RPPS z vlastnej vôle.
Oddelenie SPOD a SK a súd iniciovali kontakt s RPPS
pribliÏne v 41% prípadov.

Rodinná a partnerská problematika
Najväã‰ie zastúpenie v poãte prípadov má rodinná a part-
nerská problematika. Poãetnú skupinu tvoria klienti s kon-
fliktn˘mi vzÈahmi v rodine, najmä vo vzÈahoch rodiãov
a detí. Do popredia vystupuje problém domáceho násilia,
rie‰en˘ vo v‰etk˘ch regiónoch Slovenska (najmä v Nitre,
Topoºãanoch, N. Zámkoch, Îiari n. Hronom, Spi‰skej Novej
Vsi), ktor˘ nezostáva v takej miere skryt˘ ako v minulom
období. Ide pravdepodobne o dôsledok lep‰ej informovanos-
ti a osvety, ako i podpory ohrozen˘ch rodín zo strany orgá-
nov SPOD a SK a RPPS. Rie‰ili sa i nemenej závaÏné prípa-
dy podozrenia zo sexuálneho zneuÏívania detí (Nitra, Îiar
n/Hronom, Vranov n/Topºou).

Pri rie‰ení ãast˘ch problémov˘ch vzÈahov medzi rodiãmi
a deÈmi sa intervenovalo i priamo v rodinnom prostredí
(Nitra). Celkovo RPPS zaznamenali zv˘‰en˘ v˘skyt prípadov
neúpln˘ch rodín, rodín s domácim násilím, s problémom
alkoholizmu. Pribudli prípady malolet˘ch matiek so slab˘m
sociálnym zázemím (Nové Zámky, Îiar n/Hronom, KeÏmarok).
Osvedãili sa spoloãné postupy s OSPOD a SK pri rie‰ení pro-
blémov s deÈmi. RPPS v Nitre prostredníctvom projektu „Spo-
znajme sa bliÏ‰ie“ pracovali so skupinou rodiãov a detí evido-
van˘ch OSPOD a SK. Témou stretnutí boli rodiãovské zruã-
nosti pri zvládaní problémov pri v˘chove detí. RPPS v Îiari
n/Hronom vytvorili skupinu detí s problémami správania
a uãenia, ão sa im osvedãilo ako dobrá forma práce s deÈmi. 

Rozvodová a porozvodová problematika 
V klientele RPPS dominovala táto problematika najmä
v Humennom, v Snine, v Starej ªubovni, v Spi‰skej N. Vsi,
v KeÏmarku, v L. Mikulá‰i, v Îiline, v Luãenci. Poskytovanie
psychologickej pomoci rodine v rozvode je súãasÈou právnej
úpravy zákona o SPOD a SK. Podrobnej‰ie ‰tatistické údaje
t˘kajúce sa dieÈaÈa uvádzame niÏ‰ie v ãasti – uplatÀovanie
zákona o SPOD a SK. Väã‰ina manÏelov nemá záujem man-
Ïelstvo udrÏaÈ, pracuje sa zväã‰a s partnerom, ktor˘ sa cíti
opusten˘, zisÈuje sa názor dieÈaÈa na jeho zverenie do starost-
livosti jedného z rodiãov a na úprave styku rodiãov s deÈmi
v prípadoch, ak o to poÏiada OSPOD a SK alebo súd.

Osobnostná problematika
Nemalé zastúpenie v klientele má osobnostná problematika.
Ide prevaÏne o spontánnu klientelu s problémami, ktoré im
sÈaÏujú pracovné i sociálne uplatnenie a ãasto sú reakciou
na záÈaÏové situácie, ako sú úzkosti, depresívne stavy, strata
Ïivotnej istoty, oslabenie sebadôvery a pod. Mnohí z klien-

Aktívna pomoc rodine
Pre referáty poradensko-psychologick˘ch sluÏieb (ìalej RPPS) bol rok 2007 uÏ druh˘m rokom existen-
cie v rámci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto období pre‰li neºahk˘m transformaãn˘m
procesom spusten˘m 1. 9. 2005. Samostatná sieÈ centier poradensko-psychologick˘ch sluÏieb (ìalej
CPPS) bola zákonom ã. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (ìalej zákon
o SPOD a SK) zaãlenená pod úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ako RPPS v rámci oddelení SPOD
a SK a plnia úlohy v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

SPZ_3_08  25.3.2008  20:51  Stránka 6



ÚPSVR

3/2008 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 7

tov sú v hraniãnom psychickom stave, ktor˘ si vyÏaduje
spoluprácu s psychiatrom, alebo sú doporuãení psychiatrom
do dlhodobej‰ej poradenskej starostlivosti. 

Îiadosti o osvojenie 
a pestúnsku starostlivosÈ
Prípravu a posúdenie Ïiadateºov o osvojenie a pestúnsku
starostlivosÈ realizujú psychológovia RPPS v tíme s OSPOD
a SK a s detsk˘m domovom tak, ako to ukladá zákon
o SPOD a SK a Interná norma o postupe pri zabezpeãovaní
náhradného rodinného prostredia deÈom pre ÚPSVR a det-
ské domovy. RPPS v Poprade, v Brezne, v Revúcej i v Tvr-
do‰íne spolupracujú s pestúnskymi rodiãmi, niektorí
z nich fungujú ako svojpomocné skupiny. V Poprade zo

svojpomocnej skupiny vzniklo OZ Hniezdo – klub náhrad-
n˘ch rodín.

Príprava profesionálnych rodiãov
RPPS participujú aj na príprave profesionálnych rodiãov
v zmysle zákona o SPOD a SK a Internej normy – Odporúãa-
n˘ postup pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, odborov sociálnych vecí a rodiny oddelení sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri zabezpeãení
prípravy fyzick˘ch osôb, ktoré môÏu zabezpeãiÈ v˘kon
ústavnej starostlivosti, predbeÏného opatrenia a v˘chovného
opatrenia v profesionálnej rodine (Martin, Nitra, Nové
Zámky Banská Bystrica, Rimavská Sobota). V Banskej Bystri-
ci psychológovia upozornili na problém nevhodnej motivá-
cie záujemcov o profesionálne rodiãovstvo.

Ostatné problematiky
ëal‰ie okruhy poradenstva (‰tudijná a profesionálna proble-
matika, nezamestnanosÈ, drogové závislosti a iné) majú v klien-
tele men‰ie percentuálne zastúpenie. Problematika drogovej
závislosti poÏaduje ‰pecializované zameranie, ktoré v krátkej
budúcnosti zabezpeãí realizácia schválenej koncepcie rozvoja
‰pecializovan˘ch sluÏieb RPPS v podmienkach RPPS. Za po-
zornosÈ stojí odborná pomoc RPPS v Prievidzi, kde tamoj‰í
pracovníci poskytli odbornú pomoc ºuìom, ktorí boli zasiah-
nutí tragédiou – dôsledkami v˘buchu vo VOP Nováky. 

Psychologické sluÏby 
Z hºadiska uplatÀovania zákona ã. 305/2005 o SPOD a SK
RPPS poskytli psychologickú pomoc v súvislosti s rozvo-
dom:
a) rodiãom dieÈaÈa v záujme predchádzania nepriazniv˘m

vplyvom rozvodu na dieÈa v 1 054 prípadoch,
b) dieÈaÈu po rozvode rodiãov v 467 prípadoch,
c) pri úprave styku rodiãov s dieÈaÈom po rozvode v 624 prí-

padoch.
RPPS spolupracovali pri zisÈovaní názoru dieÈaÈa vo ve-
ciach, ktoré sa ho dot˘kajú:
a) v prípade rozvodu rodiãov v 390 prípadoch,
b) v rámci prípravy dieÈaÈa na náhradnú rodinnú starostli-

vosÈ v 190 prípadoch,
c) v in˘ch 365 prípadoch. 

Okrem toho RPPS poskytli i ìal‰ie psychologické sluÏby
– ako súãasÈ vykonávan˘ch opatrení orgánom SPOD a SK –
v 1 204 prípadoch.

Plné nasadenie 
v nároãn˘ch podmienkach
V roku 2007 ãinnosÈ RPPS bola v˘razne oslabená zníÏením
poãtu zamestnancov. Napriek tomu kvantitatívne ukazovatele
ãinnosti poukazujú na pracovné nasadenie odborníkov.
Av‰ak ich preÈaÏenosÈ sa môÏe zákonite nepriaznivo odraziÈ
na stagnácii poradensko-psychologick˘ch sluÏieb obãanom.
Dúfame, Ïe súãasn˘ útlmov˘ stav je len prechodn˘ a Ïe soci-
álna a rodinná politika ‰tátu smeruje k podpore nárastu t˘ch
odborníkov – sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí
majú efektívne pomáhaÈ priamo rodine a v sociálnom teréne.

PhDr. Zuzana Mardiaková,
vedúca oddelenia PPS

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

TAB 1 Základné štatistické údaje o činnosti RPPS 
za posledné 2 roky

Rok 2006 2007
Počet prípadov 9 834 9 632
Počet klientov 14 934 14 662
Počet konzultácií 49 800 48 490
Počet písomných správ 3 406 2 644
Počet PV podujatí 850 681
Počet metod. podujatí 372 191
Počet metod. konzultácií 2 423 2 117
Počet zamestnancov 137 92

TAB 2 Analýza podľa problematiky
Problematika Počet prípadov Počet konzultácií
Rodinná 2 124 10 275
Partnerská 1 822 9 822
Osobnostná 1 488 8 591
Rozvodová, porozvodová 1 538 6 215
Náhradná rodinná starostlivosť 1 010 8 519
Študijná a profesionálna 560 1 729
Drogové a iné závislosti 143 598
Nezamestnanosť 100 160
Iná 784 2 581
Spolu 9 632 48 490

Graf 1 Iniciátor kontaktu

Žena 32 %
Orgán štátnej správy 31 %
Muž 13%
Súd 10%
Iní 9%
Partnerská dvojica 5%

Graf 2 Prípady podľa problematiky

Rodinná 22%
Partnerská 19%
Osobnostná 16%
Rozvodová, porozvodová 16%
Náhr. rod. starostlivosť 11%
Študijná a profesionálna 6%
Drogové a iné závislosti 1%
Nezamestnanosť 1%
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Celková spolupráca 
Prebieha so zamestnávateºmi v niekoº-

k˘ch rovinách:

� malé podniky – v databáze vy‰e 

2 300,

� stredné podniky – nad 20 zamestnan-

cov – z databázy 240,

� z toho veºké podniky nad 100

zamestnancov – 43 zamestnávateºov,

� investori z priemyselného parku – 11

zamestnávateºov,

� z toho strategickí investori – 3 inves-

tori,

� ostatní v˘znamní zamestnávatelia.

Zvlá‰tnu pozornosÈ tejto problematike

venujeme hlavne od roku 2004, kedy

vstúpil do platnosti nov˘ zákon o sluÏ-

bách zamestnanosti, ktor˘ neukladá

povinnosÈ zamestnávateºom zo zákona

nahlasovaÈ voºné pracovné miesta

(VPM). Spolupráca zo strany zamestná-

vateºov je teda dobrovoºná, aj nahlasova-

nie závisí len od dobrej vôle zamestnáva-

teºov. Napriek tejto skutoãnosti sa nám

za posledné 4 roky podarilo nadviazaÈ

spoluprácu s viac ako 880 zamestnáva-

teºmi, od ktor˘ch sme získali 9716 VPM.

Voºné miesta neboli nahlasované len

samoúãelne, ale boli aj obsadzované, ão

sa odzrkadlilo v zníÏení miery nezamest-

nanosti za sledované obdobie o 13,16 %.

Priaznivé v˘sledky sú súhrou niekoº-

k˘ch faktorov: predov‰etk˘m dobre

na‰tartovanej a aj pretrvávajúcej ekono-

mickej príÈaÏlivosti SR, tvorba a uplatÀo-

vanie investiãn˘ch stimulov pri vytvára-

ní VPM investormi, motivujúce nástroje

aktívnej politiky trhu práce pri vytváraní

a podpore novovytvoren˘ch VPM obsa-

dzovan˘ch znev˘hodnen˘mi UoZ, ako

i podpora pri vytvárania chránen˘ch

dielní a pracovísk. 

Spolupráca so zamestnávateºmi a zís-

kanie VPM je práca nároãná a vyÏaduje

si individuálny prístup ku kaÏdému

zamestnávateºovi. Skôr neÏ sa uskutoãní

prvá náv‰teva u zamestnávateºa, je

potrebné dokonale poznaÈ predmet jeho

ãinnosti ako i postavenie na trhu ãi

orientaãn˘ poãet zamestnancov. Ak je

zamestnávateº zahraniãn˘, urãite pri pre-

zentácii úradu neu‰kodí, ak je pracovník

úradu oboznámen˘ s kultúrnymi ãi

firemn˘mi zvyklosÈami krajiny investora.

Zástupcovia investorov sú obzvlá‰È vní-

maví aj k maliãkostiam, ku ktor˘m poãas

komunikácií dôjde. My sme túto skutoã-

nosÈ nepodcenili a úrad obsadil pracov-

né pozície zodpovedné za spoluprácu so

zamestnávateºmi osobami, ktoré dokáÏu

komunikovaÈ jazykom zamestnávateºa

a svoje povinnosti nevnímajú len ako

zamestnanie, ale ako poslanie.

Hlavní zamestnávatelia 
v regióne
Osobitnú skupinu zamestnávateºov pred-

stavujú investori, ktorí svoje prevádzky

sústredili do Priemyselného parku Levi-

ce JUH – GéÀa. Neodmysliteºnú úlohu

pritom zohral Magistrát mesta, ktor˘ svo-

jím rozhodn˘m a pruÏn˘m prístupom

v konaní zabezpeãil vstup zahraniãn˘ch

investorov do priemyselnej zóny. Vìaka

priamemu prepojeniu mesta s ÚPSVR

prostredníctvom V˘boru pre otázky

zamestnanosti máme informácie o kaÏ-

dom investorovi, ktor˘ do regiónu vstú-

pil.

Park sa rozprestiera na cca 65 ha, kde

je zazmluvnen˘ch 11 investorov. Zmluvy

s mestom o vstupe do priemyselnej zóny

postupne uzatvárali investori: Nefab Pac-

kaging, Globo Eastern Europe, Leaf Slo-

vakia, Slovintegra Energy, De Miclén

a Scandolara Tub – East, Alcan Sloven-

sko Extrusions, ZF Sachs Slovakia a ZF

Levice s.r.o., Arden Equipment, Camfil

Farr.

ëal‰ími firmami v prevádzke sú od

augusta 2006 Globo, od 15. 6. 2007 Leaf,

od 5. 10. 2007 Slovintegra, od 15. 5. 2007

Alcan, od júna ãiastoãná prevádzka

Sachs, ìalej De Miclén a Scandolara, od

1. 6. 2007 Arden, od augusta 2007 Cam-

fil Farr. Po dobudovaní parku tu nájde

zamestnanie pribliÏne 2 000 zamestnan-

cov. Zvlá‰tnu pozornosÈ venujeme inves-

torom, ktor˘m bola rozhodnutím MH SR

poskytnutá ‰tátna pomoc podºa Schémy

regionálnej pomoci pre veºké podniky

schválenej vládou SR v decembri 2006.

Do tejto skupiny strategick˘ch investo-

rov, patria Leaf Slovensko, Camfil Farr

a Alcan Extrusions. Spolu vytvoria

(v horizonte v roku 2009) 736 VPM,

z toho zamestnajú 190 UoZ (z nich 47

znev˘hodnen˘ch). âinnosti zamerania

spoloãností sú: v˘roba cukroviniek, v˘ro-

ba vzduchov˘ch filtrov a v˘roba odliat-

kov z mäkk˘ch kovov.

So strategick˘mi investormi úrad spo-

lupracuje vlastne od projektu a v˘stavby,

kedy sa monitoroval trh potenciálnych

zamestnancov. V prípade Leafu sa usku-

toãnili hromadné v˘berové konania, na

ktor˘ch sa zúãastnilo cez 800 klientov.

Spolupráca sa zaãala s personálnou

Základn˘m pilierom sprost-
redkovacích sluÏieb odboru
zamestnanosti ako sluÏba
úradu je vyhºadávanie
voºn˘ch pracovn˘ch miest
a najmä úzka spolupráca so
zamestnávateºmi. V súãas-
nom období sa v regióne
Levice otvárajú takéto moÏ-
nosti spolupráce s viac ako 
2 330 zamestnávateºmi. 

Aj takúto podobu 
môže mať spolupráca

Zamestnanec ÚPSVR Levice Ing. Ladislav Szoby v kruhu švédskych priateľov 
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agentúrou Lugera & Makler, ktorú sme

oslovili preto, lebo závod sa e‰te len sta-

val a nebol obsaden˘ ani manaÏment

závodu. V prípade Alcanu sme úspe‰-

n˘ch uchádzaãov do ìal‰ieho kola v˘be-

ru vyberali v spolupráci s agentúrou

Trenkwlader. V tomto prípade UoZ, ktorí

majú záujem o firmou nahlásené miesta,

priná‰ajú svoje motivaãné listy so Ïivoto-

pisom na úrad. Po ich vyzbieraní úrad

postupuje materiály UoZ agentúre a tá

ich poz˘va na v˘berové konania priamo

do závodu, ktor˘ uÏ je v prevádzke. 

S firmou Camfil spolupráca od prvé-

ho dÀa bola nad‰tandardná, pretoÏe per-

sonálna manaÏérka, po splnení svojho

poslania v prvej ‰védskej firme – Nefabe,

prevzala nároãnú úlohu naplniÈ stav pra-

covníkov podºa predstáv zamestnávateºa

aj pre druhú ‰védsku firmu – Camfil.

DôeÏitú úlohu zohrali osobné stretnutia

i pracovné na úrade, kde sme sa medzi

stovkami Ïiadostí z databázy dopracová-

vali úradu k UoZ a ZoZ, ktorí spæÀali

poÏiadavky zamestnávateºa. Na zaãiatku

to boli hlavne zruãní remeselníci s dob-

rou angliãtinou, nakoºko v‰etci odchá-

dzali na za‰kolenie do zahraniãia. Po-

dobne ako uÏ aj v prvej ‰védskej firme

pribliÏne 90 % pracovníkov bolo umiest-

nen˘ch v spolupráci s úradom. So strate-

gick˘mi investormi sme sa vzájomne

dohodli na mesaãnom kontakte priamo

v priemyselnom parku, kde sa vzájomne

informujeme o potrebách obsadenosti

VPM, nakoºko pln˘ stav bude zav⁄‰en˘

aÏ ku koncu roku 2009. 

Aj napriek uponáhºanej dobe a mno-

h˘ch v˘robn˘ch ÈaÏkostiach, ktoré spre-

vádzajú spú‰Èanie novej firmy, nikdy sa

nestalo, aby sme si nena‰li ãas na vzá-

jomnú komunikáciu. Je uÏ samozrejmos-

Èou, Ïe bez ich prítomnosti si nevieme

ani predstaviÈ také spoloãné akcie, ako

sú raÀajky so zamestnávateºmi, ãi burza

informácií alebo stretnutia za okrúhlym

stolom. Zamestnávateºmi sme poz˘vaní

na v˘znamné spoloãenské podujatia,

napríklad na deÀ otvoren˘ch dverí alebo

zahájenie v˘roby.

Okrem spomínan˘ch investorov

z priemyselného parku od poãiatku

spolupracujeme aj s Enpay – investorom

z Turecka (sídli v areáli Kr‰kany), ktor˘

podniká v elektrotechnickom priemysle

a poãas dvoch rokov vytvoril 80 pracov-

n˘ch miest, a nie je nám ºahostajná ani

spolupráca s najväã‰ími zamestnávateºmi

s regiónu, ako sú SES a.s.Tlmaãe a SE

Atómové elektrárne Mochovce. V prípa-

de SES, a. s., do‰lo k zmene majiteºa –

Segfield Investment, patriaca do celku

J&T, v˘razn˘m spôsobom ovplyvnila

znovuoÏivenie utlmujúcej sa strojáren-

skej spoloãnosti. Svedãia o tom získané

kontrakty v Brazílii, cukrovar v Egypte,

za 3,4 miliardy v Chile, ale i ìal‰ie s tra-

diãn˘mi partnermi v Nemecku, âesku

a Maìarsku. Sú jedin˘m dodávateºom

komponentov pre ‰piãkov˘ Paroplynov˘

cyklus v priemyselnom parku. Predmet-

né aktivity majú za následok napriek

nahlásenému hromadnému prepú‰Èaniu

(z radov administratívy) zv˘‰en˘ stav

pracovníkov vo v˘robe o 300 zamestnan-

cov. Otvorila sa tieÏ dávno zavretá pre-

vádzka v Îeliezovciach, kde na‰lo uplat-

nenie 80 zamestnancov a do konca roka

2008 sa plánuje s poãtom 200.

Projekt s cieºom 
zv˘‰iÈ ‰ance zamestnaÈ sa
v strojárenstve
ÚPSVR Levice, vzhºadom na poÏiadavku

zamestnávateºa na vysokokvalifikovanú

pracovnú silu v odbore strojárensk˘ch

profesií a na základe intenzívnej spolu-

práce so zamestnávateºom SES a.s. Tlma-

ãe, predloÏil Ústrediu PSVR na schvále-

nie projekt v rámci §54 zákona ã. 5/2004

o sluÏbách zamestnanosti v znení

neskor‰ích predpisov pod názvom

„Zv˘‰enie ‰ance pre získanie zamestna-

nia v oblasti strojárenstva“, ktor˘ sa na-

chádza v schvaºovacom procese. Obsa-

hom projektu je, na základe kvalifikaã-

n˘ch poÏiadaviek zamestnávateºa na pra-

covné miesta, uplatÀovanie vzdelávania

a prípravy pre trh práce v oblasti strojár-

skych profesií (zváraã, strojn˘ zámoãník

a operátor CNC strojov), ktoré umoÏní

uchádzaãom o zamestnanie zlep‰iÈ

schopnosÈ získaÈ a udrÏaÈ si zamestna-

nie. Projekt prostredníctvom zamestna-

neckej praxe vytvorí priestor zamestná-

vateºovi (SES a. s.) na odskú‰anie uchá-

dzaãa o zamestnanie v pracovnom proce-

se bezprostredne pred jeho potenciálnym

prijatím do pracovného procesu.

Úrad bude úzko spolupracovaÈ so za-

mestnávateºom pri v˘bere uchádzaãov

o zamestnanie, ktorí budú zaradení do

prípravy na strojárske profesie. Predpo-

kladáme, Ïe v˘ber úãastníkov vzdeláva-

nia a prípravy za podpory zamestnávate-

ºa sa pozitívne odzrkadlí pri umiestnení

sa absolventov vzdelávania na trhu

práce. Pri tejto spolupráci ide o optimál-

ny v˘ber uchádzaãov o zamestnanie

v prvom rade zo strany dosiahnut˘ch

vedomostí a zruãností, predpokladajú-

cich úspe‰né zvládnutie vzdelávania

a uplatnenia sa na trhu práce. Projekt

prispeje ku konkrétnej‰ej zacielenosti

vzdelávania a prípravy, k zlep‰eniu

orientácie vzdelávania a prípravy pre trh

práce v oblasti poskytovania ‰pecific-

k˘ch zruãností, k vy‰‰ej angaÏovanosti

zamestnávateºov pri realizácii vzdeláva-

nia a prípravy pre trh práce formou

zamestnaneckej praxe. 

Dostavba jadrovej elektrárne Mochov-

ce, blok 3 – 4, okrem veºmi ‰pecifick˘ch

profesií, ako napr. operátor sekundárne-

ho okruhu, priná‰a skôr stovky pracov-

n˘ch príleÏitostí pre dodávateºov staveb-

n˘ch prác v odboroch stavebn˘ch,

zámoãníckych prácach, ale i v elektro-

technick˘ch odboroch. Îe spolupráca so

zamestnávateºmi nekonãí na úrade Levi-

ce, ale pokraãuje aj na vysunut˘ch praco-

viskách, dokazuje aj skvelá akcia ·ahan-

ské kariérne dni.

Mgr. Vlasta Precechtelová,
riaditeľka OSZ
ÚPSVR LeviceNa slávnostné zahájenie výroby v Camfil Farr boli pozvaní aj rodinní príslušníci zamestnancov
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UÏ
po tretí raz sa v dÀoch
3. a 4. marca 2008 stret-
li v Ostrave EURES

poradcovia a poradcovia pre voºbu
povolania z troch ‰tátov. „Tento rok
sme sa zi‰li za úãasti vedúcich pra-

covníkov Ministerstva práce a sociál-
nych vecí âR a SR a taktieÏ aj v roz-
‰írenej zostave na‰ich poºsk˘ch kole-
gov z jedenástich prihraniãn˘ch
okresov,“ informoval riaditeº Úradu
práce vo Vsetíne RNDr. Miroslav

Mrázek a dodal: „Roz‰írenie prihra-
niãnej spolupráce povaÏujeme za
veºmi dôleÏit˘ krok k ìal‰iemu skva-
litÀovaniu sluÏieb pre na‰ich klien-
tov predov‰etk˘m z radov absolven-
tov ‰kôl, ale aj nezamestnan˘ch.“

Hlavn˘mi témami stretnutia boli
vzájomná informovanosÈ o moÏnos-
tiach ‰túdia na stredn˘ch a vysok˘ch
‰kolách, v˘mena skúseností v oblasti
poradenskej ãinnosti, pohºady na
aktuálne ‰tatistiky, ako aj vzájomná
pomoc pri organizovaní akcií pre
v˘chovn˘ch poradcov. „Vstupom do
schengenského priestoru sa otvorili
ìal‰ie moÏnosti nielen pre ºudí, ktorí
hºadajú prácu, ale pre v‰etk˘ch, ktorí
sa chcú vzdelávaÈ a hºadajú ìal‰ie
moÏnosti uplatnenia,“ zdôraznil
Mrázek.

Prihraniãná spolupráca medzi
úradmi práce ãlenov Európskej únie
je dôleÏitá a prospe‰ná. Tak ako pred-
chádzajúce, aj toto stretnutie potvrdi-
lo, Ïe poskytuje mimoriadnu príleÏi-
tosÈ pre zjednocovanie a skvalitÀova-
nie informovanosti klientov v sused-
n˘ch ‰tátoch.

Mgr. Peter Zeman, 
kancelária generálneho riaditeľa UPSVR

Prihraničná spolupráca
otvára nové možnosti

Hneì prv˘ roãník 2003/2004 bol
neãakane úspe‰n˘ – zúãastnilo
sa ho 48 detsk˘ch domovov

z celého Slovenska. Naplnil sa t˘m
hlavn˘ zámer tohto charitatívneho
podujatia – daÈ chlapcom bez rodiãov
náplÀ pre voºn˘ ãas a umoÏniÈ im zasú-
ÈaÏiÈ si s rovesníkmi z in˘ch kútov Slo-

venska. ZároveÀ sa vytvoril i priestor na
objavovanie mlad˘ch futbalov˘ch talen-
tov. Tohtoroãné finále turnaja sa odohrá
16. 6. – 18. 6. 2008 vo Vysok˘ch Tatrách. 

Ponuka pre sponzorov 
a partnerov podujatia
V posledn˘ch roãníkoch bolo
podujatie uvedené na viacer˘ch
mediálnych kanáloch, napríklad:
Terno – ViOn Cup 2006 – 5 mediál-
nych v˘stupov v 4 médiách (Národ-
ná obroda, 24 hodín, www.mesto.sk,
www.zvolen.sk), alebo Fortuna Cup
2007 – 11 mediálnych v˘stupov 
v 8 médiách (Trend, Azet.sk, Îivot
Pre‰ova online, Podtatranské noviny,
Radio Tratras International, STV, 
TV Poprad, Ko‰ick˘ Korzár).

Rozdelenie sponzorov podºa poskyt-
nut˘ch financií:

� 1. Generálny partner 250 000 Sk 

� 2. Hlavn˘ reklamn˘ partner 
150 000 Sk

� 3. Reklamn˘ partner 50 000 Sk
Podºa v˘‰ky podpory môÏe byÈ

kaÏd˘ z potenciálnych záujemcov
zaraden˘ medzi partnerov podujatia
a sponzorov tejto charitatívnej akcie
a jeho spoloãnosÈ môÏe byÈ prezento-
vaná v médiách, na webe a jeho logo
bude umiestnené i na plagátoch,
pozvánkach a ostatn˘ch propagaã-
n˘ch materiáloch podujatia.

Mgr. Dušan Brindza, 
kancelária generálneho riaditeľa UPSVR

Futbalov˘ turnaj detí z detsk˘ch domovov – Appelia Cup – bol
zaloÏen˘ v roku 2003. Hlavn˘mi sponzormi, usporiadateºmi
a gestormi boli: stávková kancelária TERNO, a. s., stavebná
firma VION Zlaté Moravce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny a Asociácia riaditeºov Detsk˘ch domovov. 

Appelia Cup 2008
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âlensk˘ ‰tát Rady Európy totiÏ
nielen formálne predsedá
hlavnému orgánu organizácie,

ale tieÏ priná‰a organizácii nov˘
impulz vo forme ºudsko-právnych pri-
orít predsedníctva, ktoré sa snaÏí
poãas svojho 6-mesaãného mandátu
napæÀaÈ. Preto Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR pri‰lo
s iniciatívou zorganizovaÈ v spoluprá-
ci s Radou Európy a Informaãnou kan-
celáriou Rady Európy seminár, ktoré-
ho hlavnou témou bolo predstaviÈ
Európsku sociálnu chartu (revidova-
nú) odborníkom, ‰irokej verejnosti,
ministerstvám a ústredn˘m orgánom
‰tátnej správy. 

Seminár sa uskutoãnil 12. februára
2008 v Bratislave na pôde minister-

stva práce v rámci Akãného plánu
Tretieho summitu Rady Európy. Podu-
jatie otvorila a prítomn˘ch privítala
Emília Kr‰íková, ‰tátna tajomníãka
MPSVR SR. Úvodné vystúpenia pat-
rili Régisovi Brillatovi, v˘konnému
tajomníkovi Európskeho v˘boru so-
ciálnych práv a Viliamovi Figuschovi,
riaditeºovi Informaãnej kancelárie
Rady Európy v Bratislave. Cieºom
seminára bolo poskytnúÈ súhrnné
informácie pri uplatÀovaní Európskej
sociálnej charty, napomôcÈ Slovensku
pri príprave roãn˘ch správ, zv˘‰iÈ
povedomie o charte a jej jurispru-
dencii. K tejto téme vystúpil Nicolas
Wevelsiep, pracovník oddelenia
Európskej sociálnej charty Rady
Európy.

Osobitnú pozornosÈ venovali
úãastníci aj podpore pokraãujúceho
procesu ratifikácie Európskej sociálnej
charty (revidovanej) a zv˘‰eniu infor-
movanosti o moÏnej ratifikácii proto-
kolu o kolektívnych sÈaÏnostiach, ku
ktor˘m podali zaujímavé informácie
Matti Mikkola a Monika Schlachter,
experti Rady Európy a ãlenovia
Európskeho v˘boru sociálnych práv.
Zaujímavé vystúpenia hostí a diskusia
k jednotliv˘m témam naplnili zámer
podujatia, ktor˘m bolo posilnenie
úãinnosti základn˘ch sociálnych práv
na Slovensku.

Mgr. Helena Kovaľová
oddelenie pre komunikáciu 

a styk s verejnosťou MPSVR

Medzinárodný seminár k revidovanej
Európskej sociálnej charte 
Slovenská republika od no-
vembra 2007 do mája 2008
prv˘krát predsedá V˘boru mi-
nistrov Rady Európy. V tomto
období je Slovenská republika
aj ãlenom ‰ir‰ieho Byra pred-
sedníctva (tzv. „päÈky"). Pred-
sedníctvo je pre nás nielen
príleÏitosÈou pre prezentáciu,
ale i moÏnosÈou ukázaÈ ná‰
záujem o zjednotenú a demo-
kratickú Európu.

Vmemorande sa strany zavä-
zujú podporovaÈ rozvoj vzá-
jomnej spolupráce s cieºom

v˘meny najnov‰ích poznatkov
a informácií z oblasti politiky trhu
práce a spolupráce v rámci európ-
skych alebo in˘ch medzinárodn˘ch
programov. Za Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR memo-
randum podpísal Miloslav Hette‰,

generálny riaditeº sekcie medziná-
rodn˘ch vzÈahov, a za Spolkové
ministerstvo hospodárstva a práce
generálny riaditeº sekcie trhu práce
Stefan Potmesil. 

Poãas rokovaní, ktor˘ch sa aktív-
ne zúãastnila aj generálna riaditeºka
sekcie práce Mária Janu‰ová, sa obid-
ve strany informovali o súãasnej
situácii na trhu práce a o moÏnej

spolupráci. Rakúska strana prejavila
záujem o konzultácie v súvislosti
s najnov‰ími iniciatívami Európskej
komisie v oblasti migrácie za prácou
(napr. cirkulaãná migrácia, moÏnosti
zamestnávania obãanov tretích krajín
a získavania kvalifikovan˘ch pracov-
n˘ch síl). Informovali sa tieÏ
o nezmenenom postoji plného vyuÏi-
tia prechodn˘ch období pre vstup na
rakúsky trh práce.

Sekcia medzinárodných vzťahov
MPSVR

Memorandum o porozumení a spolupráci medzi Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Spolko-
v˘m ministerstvom hospodárstva a práce Rakúskej republiky
bolo podpísané 14. februára 2008 vo Viedni. 

Memorandum o porozumení a spolupráci
medzi ministerstvom Slovenska a Rakúska
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Povolenie na pobyt:
Vybavuje sa na obdobie dlh‰ie ako 3 me-

siace (na obdobie nepresahujúce 3 mesia-

ce môÏu obãania EU/EHP ostaÈ v Grécku

bez povolenia na pobyt, staãí platn˘

cestovn˘ pas alebo obãiansky preukaz).

Povolenie na pobyt je vydané na obdobie

piatich rokov s moÏnosÈou jeho predæÏe-

nia. Cudzinec oÀ musí poÏiadaÈ písomne

na obecnom alebo mestskom úrade

v mieste bydliska. K Ïiadosti prikladá: 

� pracovnú zmluvu

� potvrdenie z IKY (zdravotná, nemo-

censká a sociálna poisÈovÀa v Grécku)

� potvrdenie o zdravotnom stave

� kolok v hodnote 147 EUR zakúpen˘

na gréckom daÀovom úrade

� fotokópiu pasu / obãian. preukazu

� 3 aktuálne fotografie

Ako sa uchádzaÈ 
v Grécku o prácu?
Po príchode do Grécka je dobré zaregistro-

vaÈ sa do OAED – grécke sluÏby zamest-

nanosti – keìÏe majú monopolné postave-

nie v oblasti trhu práce v Grécku. Av‰ak

najdôleÏitej‰ou cestou získania práce

v Grécku je osobn˘ kontakt. Preto môÏe

byÈ sezónna práca alebo brigáda dobr˘m

základom na získanie trvalého pracovné-

ho pomeru. Brigáda vám pomôÏe zozná-

miÈ sa s miestnymi ºuìmi, ktorí vás môÏu

nasmerovaÈ na zamestnávateºa, ktor˘ plá-

nuje v blízkej budúcnosti nábor pracovní-

kov. Sezónna práca vám pomôÏe nielen

v tom, Ïe spoznáte miestne zvyky a ºudí,

ale pomôÏe vám zlep‰iÈ si jazykové zna-

losti. Neovládanie gréãtiny je hlavnou

nev˘hodou, ak si hºadáte prácu v Grécku,

pretoÏe Gréci kladú veºk˘ dôraz na svoj

jazyk a kultúrne dediãstvo. 

Nezamestnaní môÏu vyuÏiÈ aj sluÏby

súkromn˘ch agentúr práce, ktoré majú

licenciu od Ministerstva práce a sociálnej

ochrany a sprostredkúvajú prácu ºuìom

v rôznych profesiách, konkrétne umelci,

supervízori, manaÏéri, úãtovníci, daÀoví

experti, upratovaãi, stavební robotníci,

technici, sprievodcovia, modelky, zdra-

votné sestry, o‰etrujúci personál starajúci

sa o star˘ch ºudí.

ëal‰ou moÏnosÈou je tlaã. K najlep‰ím

novinám obsahujúcim pracovné inzeráty

patrí „Ta Nea“, priãom kaÏdú stredu

vychádza ‰peciálna príloha s voºn˘mi

pracovn˘mi ponukami. 

Adresy zamestnávateºov získate naprí-

klad v Îlt˘ch stránkach (ich anglická ver-

zia sa volá Blue Pages), alebo na strán-

kach Federácie gréckych zamestnávateºov

(www.fgi.org.gr). 

Informácie o pracovn˘ch miestach

moÏno nájsÈ na internete: 

� http://www.skywalker.gr; 

� http://www.pmrhr.gr; http://www.info-

job.gr; 

� www.infomarine.gr/findjob; 

� www.falirakimirror.gr, 

� http://gr.careervenue.com; 

� www.in2greece.com/jobs, 

� www.ads-in-greece.com

Pracovné podmienky
� Minimálna mzda (od 1. 5. 2007): 

€ 657,89 mesaãne (29,39 eur/deÀ) pre slo-

bodného, nekvalifikovaného pracovníka

� Pracovn˘ t˘ÏdeÀ: 40 hodín, ale b˘va

aj dlh‰í (v poºnohospodárstve je to 40 – 50

hod. t˘Ïdenne, podºa sezóny; v sluÏbách

a verejnom sektore sa pracuje 37 hodín t˘Ï-

denne). Pracovn˘ ãas od 40 do 48 hodín

sa povaÏuje za „overwork“ a je odmeÀova-

n  ̆príplatkom 25 %, pracovn  ̆ãas nad 48

hodín sa povaÏuje za „overtime“ a je od-

meÀovan˘ príplatkom od 50 % do 100 %.

� Sviatky a dovolenka: 12 sviatkov, z to-

ho 10 je povinn˘ch a 2 závisia od zamest-

návateºa; dovolenka je 24 dní pre t˘ch, ão

pracujú 6 dní v t˘Ïdni a po odpracovaní

jedného roka sa poãet dní dovolenky zvy-

‰uje o jeden deÀ za kaÏd˘ rok. Maximum

je v‰ak 30 dní. Pre t˘ch, ão pracujú 5 dní

v t˘Ïdni, prislúcha 20 dní dovolenky,

maximum je 25.

Dane
Priemerne tvorí daÀ zo mzdy 35 %. Fy-

zické osoby sú predmetom progresívnej

dane od 0 % do maxima 45 %. Fyzické

osoby sú zdanené na základe ich predpo-

kladan˘ch príjmov, hoci v skutoãnosti

môÏu byÈ aj vy‰‰ie. Odhadovan˘ príjem

je urãen˘ na základe Ïivotn˘ch nákladov

a nákupu aktív. DaÀov˘ rok konãí 31.

decembra. Plnenie je v‰eobecne medzi

marcom a májom v závislosti na oficiál-

nom rozhodnutí Ministerstva financií.

DaÀ z príjmu môÏe byÈ platená v 3 rovna-

k˘ch splátkach. Ak je daÀ splatná jednou

ãiastkou, je poskytnutá 5 % zºava. Obyva-

telia, ktorí Ïijú trvale v Grécku, platia daÀ

zo svojho medzinárodného príjmu zaro-

beného v Grécku, a to bez ohºadu na to,

ãi bol zaslan˘ do Grécka. Fyzické osoby

zdrÏujúce sa v Grécku na urãit˘ ãas majú

zdaÀovan˘ príjem, ktor˘ bol zdrojom

z Grécka a bol zaroben˘ v Grécku.

Systém sociálneho 
zabezpeãenia 
a zdravotná starostlivosÈ
V Grécku existuje systém základného

poistenia pre prípad nezamestnanosti,

nemocenského poistenia a dôchodkového

zabezpeãenia a príspevky sa odvádzajú

zo mzdy. Cel˘ systém sociálneho zabez-

peãenia vrátane zdravotnej starostlivosti

zastre‰uje IKA (Idrima Kinonikon Asfali-

seon). Do systému sociálneho zabezpeãe-

nia vás prihlási zamestnávateº, priãom

vám bude vydan˘ preukaz/dokumenty

s oznaãením DATE.

Nemocniãná starostlivosÈ je bezplatná,

ak je tam ãlovek oficiálne prihlásen˘, ale

je na nízkej úrovni, takÏe veºa cudzincov

si rad‰ej platí súkromné poistenie. Keì

zaãnete pracovaÈ, dostanete z miestnej

poboãky IKA lieãebnú kniÏku, ktorú si

vÏdy beriete so sebou, keì idete k dokto-

rovi alebo do nemocnice. TaktieÏ vám

C h c e t e  p r a c o v a ť  v  E u r ó p s k e j  ú n i i ?

G R É C K O

Grécko od 1. 5. 2006 neuplatÀuje voãi nov˘m ãlensk˘m krajinám
opatrenia prechodného obdobia, tzn., Ïe obãania t˘chto krajín
majú voºn˘ vstup na grécky trh práce a nie je potrebné ÏiadaÈ
o pracovné povolenie.
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bude poskytnut˘ zoznam doktorov, 

ktorí pracujú v rámci národného systé-

mu zdravotníctva. Pokiaº sa vám stane

nehoda v práci, mali by ste informovaÈ

úrad IKA do piatich dní. O‰etrenie

u súkromn˘ch lekárov alebo v súkrom-

n˘ch nemocniciach IKA neprepláca,

preto je vhodné uzavrieÈ doplnkové zdra-

votné poistenie v súkromnej poisÈovni.

www.ika.gr

Podnikanie
Podºa gréckych zákonov sa spoloãnosti

delia do dvoch kategórií – kapitálové

a personálne. Základnou formou je akcio-

vá spoloãnosÈ a spoloãnosÈ s ruãením

obmedzen˘m. Podnikatelia musia rátaÈ

s nutnosÈou náv‰tevy Asociácie advoká-

tov, DaÀového úradu, Obchodnej a prie-

myselnej komory a notárskeho úradu.

TaktieÏ je nutná registrácia v registri.

Obãania ãlensk˘ch ‰tátov EU, ktorí

chcú pracovaÈ v Grécku ako osoby samo-

statne zárobkovo ãinné, musia po troch

mesiacoch pobytu poÏiadaÈ o povolenie

na pobyt. Ak vykonávajú ãinnosÈ, ku kto-

rej je v Grécku poÏadované povolenie ale-

bo uznanie kvalifikácie, musia sa prihlá-

siÈ na miestnej prefektúre a na Medziuni-

verzitnom centre, ktoré slúÏi na uznáva-

nie zahraniãn˘ch diplomov (DIKATSA).

Pre vyhlásenie o zaãatí podnikania je naj-

viac vyÏadovaná ìal‰ia dokumentácia –

potvrdenie od finanãného úradu krajiny

pôvodu a ìal‰ích daÀov˘ch orgánov vrá-

tane adresy, finanãn˘ch aktivít podnika-

teºa a DIâ. Kompetentnou autoritou je

miestny finanãn˘ úrad. Osoby samostat-

ne zárobkovo ãinné musia maÈ povinné

sociálne poistenie. Kompetentnou vlád-

nou autoritou je 

� Ministerstvo práce a sociálneho

zabezpeãenia – http://www. labor-

ministry.gr/, 

� www.uhcci.gr – zdruÏenie komôr, 

� www.acci.gr – Aténska priemyselná

a obchodná komora.

Vzdelávanie
Vzdelávanie v Grécku je bezplatné a po-

vinné pre deti od 6 do 15 rokov, zahrnuté

je v Àom základné (Dimotiko) a niÏ‰ie

sekundárne (Gymnasio) vzdelanie. Vy‰‰ie

sekundárne vzdelanie zah⁄Àa 2 typy:

jednotné ‰koly druhého stupÀa (Eniaia

Lykeia) a odborné technické ‰koly (TEE).

Vzájomn˘ prestup medzi t˘mito ‰kolami

je moÏn˘. Vy‰‰ie sekundárne vzdelanie

tieÏ zah⁄Àa odborné vzdelávacie in‰titúty

(IEK), ktoré poskytujú formálne, ale

neklasifikované vzdelanie.

Vysoko‰kolské vzdelávanie poskytuje

17 univerzít, 12 technick˘ch vzdelávacích

in‰titútov, pedagogické ‰koly a ‰koly pre

vy‰‰ie vzdelávanie. Odborné vzdelávanie

poskytujú ‰tátne a súkromné odborné

vzdelávacie in‰titúty (IEK). Obsah a dæÏka

kurzov sú prispôsobené tomu, akú stred-

nú ‰kolu ‰tudent absolvoval. DæÏka kurzu

je zväã‰a 2 – 4 semestre. Kurzy sa usku-

toãÀujú v gréckom jazyku. Absolventi

dostanú potvrdenie o náv‰teve kurzu

a po úspe‰nom zloÏení certifikaãnej skú‰-

ky môÏu získaÈ profesijn˘ diplom. Certifi-

kaãn˘ systém je jednotn˘ pre v‰etky IEK. 

� http://www.ypepth.gr/en_ec_page

3824.htm – zoznam univerzít 

� http://www.ypepth.gr/en_ec_category

3817.htm – zoznam vzdelávacích

in‰titútov, 

� www.iky.gr – ‰tipendiá I.K.Y. 

� www.onassis.gr – Onassisova nadácia, 

� http://www.ypepth.gr/ – Ministerstvo

‰kolstva a cirkvi, 

� http://www.ypakp.gr/ – Ministerstvo

práce a sociálnej ochrany

Uznávanie diplomov
a kvalifikácií
DIKATSA – Univerzitné centrum pre

nostrifikáciu zahraniãn˘ch diplomov

a in˘ch dokladov o vzdelaní (má sídlo

v Aténach). 

� Messogion Ave 223, 

Athens – Neo Psychico, 

Tel: 0030 210-6756 362, 

Fax: 0030 210-6756 709, 

www.dikatsa.gr 

Grécky NARIC je súãasÈou európskej

siete tak˘chto centier a poskytuje infor-

mácie a rady pre ‰koly, vy‰‰ie odborné

‰koly, univerzity, sluÏby kariérového

poradenstva alebo iné in‰titúcie a organi-

zácie zaoberajúce sa zámorsk˘mi ‰tudent-

mi a uznávaním akademick˘ch kvalifiká-

cií získan˘ch mimo Grécka. ëal‰ie infor-

mácie poskytuje Informaãné centrum

NARIC: www.enic-naric.net 

� Grécky NARIC – D.O.A.T.A.P.

54 Ag. Konstantinou Str., 

GR-10437 Athens, Grécko

Tel.: +30-210-5281000, 

Fax: +30-210-5239525, 

E-mail: h-naric@doatap.gr, 

web: http://www.doatap.gr/ 

V‰eobecné informácie:

� Úradn˘ jazyk: gréãtina

� Hlavné mesto: Atény

� Poãet obyvateºov: 10 700 000

� Rozloha: 131.944 km2

� ·tátne zriadenie: republika

� Telefónna predvoºba: +30

� Internetov˘ kód krajiny: .gr

ëal‰ie v‰eobecné informácie o Grécku

nájdete na http://www.gnto.gr/.

UÏitoãné telefónne ãísla:

� 100 – Polícia 

� 105 – Lekárska pohotovostná sluÏba 

� 166 – Prvá pomoc 

� 199 – PoÏiarnici 

� 1440 – Informácie o dopravn˘ch spo-

jeniach (lietadlá, vlaky, autobusy, lode)

UÏitoãné adresy:

� Veºvyslanectvo Helénskej republiky

v SR

Hlavné námestie 4

811 01 Bratislava 1, SR

Tel: 02/544 341 43-4

Fax: 02/544340 64

e-mail: embassy@greece.sk, 

internet: www.greece.sk

� Veºvyslanectvo SR v Aténach

Georgiou Seferis 4, Paleo Psychico

15452 Athens, Greece

Tel.: 0030/210/6771980 – ústredÀa

Fax: 0030/210/6771878

E–mail: embassy@athens.mfa.sk

Web: www.athens.mfa.sk

� Honorárny konzulát SR v Solúne

Mitropoleos 15, 

546 24 Thessaloniki, Greece

Tel.: 0030 2310 2282 10

0030 2310 2702 30

E–mail: mavridis@essor.gr 

UÏitoãné web stránky:

� www.oaed.gr/mainenglish.htm 

– O.A.E.D (Organismos Apascholisis

Ergatikou Dynamikou) – ‰tátne sluÏby

zamestnanosti

� http://ec.europa.eu/enterprise/net-

works/eic/eic_greece.html – zoznam

Euro Info Centier v Grécku

� http://www.ypepth.gr/en_ec_page

3822.htm – zoznam gréckych minis-

terstiev

� www.acci.gr – Aténska obchodná

a priemyselná komora 

� www.dikatsa.gr – Medziuniverzitné

centrum pre ekvivalenciu akademic-

k˘ch diplomov a ‰túdia

� www.gnto.gr – oficiálny grécky úrad

pre cestovn˘ ruch

� www.travelinfo.gr/bus.htm – autobu-

sová doprava

Ing. Zuzana Červeňová, 
EURES poradkyňa Liptovský Mikuláš
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Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Stropkove a deta-
‰ované pracovisko úradu

v Medzilaborciach patria poãtom
zamestnancov ku skupine men‰ích
úradov poskytujúcich klientom sluÏ-
by vo sfére sluÏieb zamestnanosti
a sociálnych vecí. Je to dané histo-
rick˘m v˘vojom a spoloãensko-eko-
nomick˘mi zmenami v povojnovom
období, keì tento región bol admi-
nistratívne rozdelen˘ na men‰ie
celky. V Ïiadnom prípade to v‰ak
neznamená, Ïe na‰a odborná ãinnosÈ
je v porovnaní s väã‰ími okresmi
o nieão menej nároãná, alebo Ïe má
pre obãanov men‰í v˘znam.

V˘kon ‰tátnej správy klientovo
orientovan˘ch sluÏieb sme zaãali od
1. 1. 2004 s poãtom 108 zamestnan-
cov prechodom práv a povinností –
delimitáciou z b˘val˘ch Okresn˘ch
úradov práce (58 zamestnancov)
a z b˘val˘ch Okresn˘ch úradov (50
zamestnancov).

Vzdelanostná ‰truktúra zamest-
nancov v roku 2004 predstavovala:

� 50 zamestnancov s vysoko‰kol-
sk˘m vzdelaním,

� 58 zamestnancov so stredo‰kol-
sk˘m vzdelaním,

� z toho 37 zamestnancov si
dopæÀalo vzdelanie ‰túdiom na
vysokej ‰kole.
Doplnenie zamestnancov do sys-

temizovaného stavu v rokoch 2004 –
2006 bolo priebeÏne realizované
v˘berov˘mi konaniami s poÏiadav-
kou na ukonãené vysoko‰kolské
vzdelanie. Pred zaãatím organizaã-
n˘ch zmien v roku 2007 celkov˘
poãet funkãn˘ch miest úradu pred-
stavoval 132 zamestnancov, z toho
111 zamestnancov v ‰tátnej sluÏbe
a 21 zamestnancov pri v˘kone práce
vo verejnom záujme.

V súvislosti s plnením Uznesenia
vlády SR ã. 856/2006 a Rozhodnutím
o organizaãn˘ch zmenách na úra-
doch práce, sociálnych vecí a rodiny
vydanom generálnym riaditeºom
Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny do‰lo na ÚPSVR v Stropko-
ve k zníÏeniu limitu poãtu zamest-

nancov o 35. Úrad a deta‰ované pra-
covisko má v súãasnosti 81 zamest-
nancov v ‰tátnej sluÏbe a 16 zamest-
nancov pri v˘kone práce vo verej-
nom záujme.

Vzdelanostná ‰truktúra zamest-
nancov úradu po ukonãení optimali-
zácie k 31. 12. 2007 je nasledovná:

� 70 zamestnancov s vysoko‰kol-
sk˘m vzdelaním,

� 27 zamestnancov so stredo‰kol-
sk˘m vzdelaním,

� z toho 9 zamestnancov si dopæÀa
vzdelanie ‰túdiom na vysokej
‰kole.

NezamestnanosÈ 
v okrese Stropkov
Miera nezamestnanosti v okrese
Stropkov je12,49 % a v okrese Me-
dzilaborce 13,50 %. Tieto ãísla sú
vysoké, a preto by sa právom dalo
oãakávaÈ, Ïe disponujeme veºk˘m
potenciálom pracovnej sily, ktorú je
moÏné v prípade dostatku pracov-
n˘ch ponúk ão najskôr umiestniÈ na
trhu práce. To niekedy vedie k zjed-
nodu‰en˘m tvrdeniam, Ïe problém
nezamestnanosti by u nás úplne
vyrie‰il príchod veºkého investora ãi
investorov a s t˘m spojené vytvore-
nie väã‰ieho mnoÏstva nov˘ch pra-
covn˘ch miest. Skutoãné rie‰enie je
v‰ak oveºa zloÏitej‰ie. Veºká ãasÈ
uchádzaãov o zamestnanie, ktorí sú
evidovaní na na‰om úrade práce, je
z kategórie dlhodobo nezamestna-
n˘ch a ÈaÏko zamestnateºn˘ch obãa-
nov s minimálnymi pracovn˘mi
návykmi a nedostatoãnou kvalifiká-
ciou. 

Naše perspektívy sú 
v odbornosti, aktivite a spolupráci

Pokles percenta miery nezamest-
nanosti u nás neznamenal automatic-
ky zmen‰enie objemu práce jednotli-
v˘ch oddelení úradu. Na‰a ãinnosÈ je
oveºa nároãnej‰ia na ãas, ktor˘ musí-
me venovaÈ kaÏdému jednotlivému
prípadu. VyÏaduje si to individuálny,
citliv˘ a profesionálny prístup ku
klientom. Musíme pri tom braÈ do
úvahy cel˘ komplex faktorov, ktoré
dlhodobo ovplyvÀujú kaÏdodenn˘
Ïivot t˘chto ºudí. Väã‰inou pochá-
dzajú zo znev˘hodneného a málo-
podnetného prostredia, ktoré ich
nedostatoãne motivuje k väã‰ej osob-
nej zainteresovanosti pri hºadaní za-
mestnania. Bez profesionálnej, ciele-
nej a takpovediac „na mieru ‰itej po-
moci“ nedokáÏu sami prelomiÈ zaãa-
rovan˘ kruh, v ktorom sa pohybujú. 

Sme si vedomí toho, Ïe my sami
problémy t˘chto ºudí vyrie‰iÈ nedo-
káÏeme. ·tandardné a dlhodobo zau-
Ïívané metódy a postupy sa ukázali
vo vzÈahu k tejto ãasti uchádzaãov
o zamestnanie ako málo úãinné. Ak
chceme, aby ich umiestnenie na trhu
práce bolo úspe‰né, musíme spolu-
pracovaÈ so ‰tátnymi aj ne‰tátnymi
subjektmi, samosprávou, zamestná-
vateºmi, ale aj psychológmi, socio-
lógmi, pedagógmi a komunitn˘mi
pracovníkmi. Do budúcna hºadáme
a pripravujeme projekty na najefek-
tívnej‰ie vyuÏitie moÏností, ktoré
nám dnes poskytuje legislatíva
v oblasti zamestnanosti, vyuÏitia
prostriedkov zo ‰trukturálnych fon-
dov EU a ponuky domáceho podni-
kateºského prostredia. 

ëal‰iu moÏnosÈ na zv˘‰enie ‰ancí
t˘chto ºudí, aby sa úspe‰ne umiestnili
na trhu práce, vidíme do budúcna
v priamej spolupráci so zamestnáva-
teºmi, u ktor˘ch sú voºné pracovné
miesta. Príprava uchádzaãov by tak
mala prebiehaÈ v podmienkach, ktoré
sa maximálne pribliÏujú reálnej praxi.

âinnosÈ úradu pri 
rie‰ení nezamestnanosti
Paletu ponuky na‰ich sluÏieb roz‰i-
rujeme o prácu so záujemcami
o zamestnanie. Aj tí, ktorí sú
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momentálne zamestnaní, sa takto
dozvedia o nov˘ch a v˘hodnej‰ích
pracovn˘ch ponukách. MôÏu tieÏ
vyuÏiÈ ponuky vzdelávania ãi rekva-
lifikácie, aby sa lep‰ie pripravili na
zmeny a novinky na trhu práce
a zv˘‰ili tak svoje ‰ance o udrÏanie
si pracovného miesta alebo získali
vhodnej‰ie zamestnanie. 

V oblasti sociálnych vecí a rodiny
na‰e úsilie zameriavame na roz‰íre-
nie spolupráce s miestnou a regio-
nálnou samosprávou a ne‰tátnymi
subjektmi. VyuÏitím moÏností, ktoré
poskytuje Fond sociálneho rozvoja,
sa ako ãlenovia Partnerstva sociálnej
inklúzie pre okresy Stropkov a Me-
dzilaborce podieºame na príprave
projektov na pomoc sociálne vylúãe-
n˘m obãanom, zdravotne postihnu-
t˘m a Rómom. V na‰om regióne je
tieÏ potrebné roz‰íriÈ spektrum
poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb
predov‰etk˘m pre star‰ích a zdravot-
ne postihnut˘ch obãanov, neúplné
rodiny v mimoriadnych Ïivotn˘ch
situáciách a obete t˘rania a domáce-
ho násilia. 

Úlohy na najbliÏ‰ie 
obdobie
Úlohy, ktoré sme si na najbliÏ‰ie
obdobie dali, sú konkrétne a vychá-
dzajú z objektívneho vyhodnotenia
potrieb obyvateºov obidvoch na‰ich
okresov. Robíme v‰etko pre to, aby
sme ich úspe‰ne splnili. SnaÏíme sa
aktuálne reagovaÈ na v‰etky zmeny
prebiehajúce na trhu práce a v oblas-
ti sociálnych vecí. Do budúcna by
sme veºmi uvítali, ak by sme mohli
byÈ pruÏnej‰í a prispôsobivej‰í aj
v personálnych otázkach. Prácu by
nám veºmi uºahãilo zamestnávanie
komunitn˘ch pracovníkov, pracov-
n˘ch agentov, terénnych sociálnych
pracovníkov a pod. na dobu urãitú,
poãas trvania konkrétnych projektov.
Na‰ím zámerom je vyuÏiÈ sluÏby
t˘chto extern˘ch odborníkov, ktorí
sa dlhodobo ‰pecializujú na urãitú
konkrétnu oblasÈ práce s uchádzaã-
mi o zamestnanie, záujemcami
o zamestnanie alebo klientmi odbo-
ru sociálnych vecí, a zabezpeãiÈ tak
profesionálne riadenie v‰etk˘ch
vykonávan˘ch aktivít.

Mgr. Ivan Kleban,
riaditeľ Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Stropkove

Prijatím eura sa Slovensko
definitívne spojí s vyspe-
l˘mi ekonomikami Euró-

py. Pre v‰etk˘ch obyvateºov Slo-
venskej republiky, pre obãanov
aj podnikateºov prinesie zavede-
nie eura na Slovensku od 1. ja-
nuára 2009 mnoÏstvo zmien,
v˘hod a nov˘ch moÏností. Preto
je veºmi dôleÏité byÈ na tento
proces dôkladne pripraven˘.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Stropkove venuje pat-
riãnú pozornosÈ otázkam t˘kajú-
cich sa prípravy na zavedenie
eura v podmienkach úradu.
V septembri 2007 sa zúãastnilo
päÈ na‰ich zamestnancov úvod-
ného ‰kolenia o problematike
zavedenia spoloãnej európskej
meny, ktoré sa konalo v Sabino-
ve. ·koliteºkou bola Ing. ·im-
ková, koordinátorka Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave pre zavedenie eura.
Získané poznatky z tohto ‰kole-
nia sme vyuÏili pri vypracovaní
Akãného plánu pre zavedenie
eura v podmienkach ná‰ho
úradu. 

V súãasnosti máme vypraco-
vanú internú normu – ·tatút
Euro komisie, Plán komunikaã-
n˘ch aktivít a Plán krízov˘ch
opatrení a situácií v podmien-
kach ná‰ho úradu. Zasadnutia
Euro komisie sa konajú podºa

potreby, priãom dôleÏitú pozor-
nosÈ sme venovali aj právnej,
ekonomickej a finanãnej anal˘ze
zákona o zavedení eura s vyãís-
lením predpokladan˘ch nákla-
dov úradu v súvislosti so zave-
dením eura. 

V januári 2008 boli riaditeºom
úradu menovaní aktivisti úradu
a vytvorené Poradenské centrum
pre ‰írenie informácií o zavedení
meny euro medzi obyvateºmi.
V rámci Plánu komunikaãn˘ch
aktivít sme si urãili cieºové sku-
piny obyvateºstva, s ktor˘mi
máme naplánované informaãné
stretnutia. V budove úradu
Stropkov a v budove deta‰ované-
ho pracoviska Medzilaborce sme
vytvorili verejne prístupn˘ pries-
tor, tzv. „euro nástenku“, kde
sprístupÀujeme pre klientov aj
na‰ich zamestnancov aktuálne
informácie o ãinnosti úradu
v tejto otázke.

Prípravám na zavedenie eura
sa budeme naìalej venovaÈ
podºa schváleného Akãného
plánu úradu a pokynov, resp.
usmernení Ústredia práce, soci-
álnych vecí a rodiny.

Ing. Ľubica Vašková,
vedúca OF a koordinátorka 

pre zavedenie eura 
ÚPSVR Stropkov 

Jednotná mena Európskej únie – euro – vstúpila do platnosti
1. januára 1999. K tomuto dÀu ju prijalo v˘menou za národ-
nú menu a zaãalo pouÏívaÈ 11 ãlensk˘ch ‰tátov Európskej
únie: Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko,
Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, ·panielsko,
Taliansko. O dva roky – od 1. januára 2001, sa k nim pridalo
Grécko a o ‰esÈ rokov aj Slovinsko ako prvá z krajín strednej
a v˘chodnej Európy. Od roku 2008 euro prijali na Cypre
a Malte. Oãakávame, Ïe od 1. januára 2009 sa euro stane
oficiálnou menou aj na Slovensku.

Pripravujeme sa 
na zavedenie eura
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Posudzovanie 
dôsledkov ËZP
Pâ posudzuje sociálne dôsledky
obãana s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postih-
nutím, to znamená znev˘hodnenia,
ktoré má obãan s ËZP v porovnaní
so zdrav˘m obãanom toho istého
veku, pohlavia a za t˘ch ist˘ch pod-
mienok. Na úãely kompenzácie sa
ìalej posudzujú jeho osobnostné
predpoklady, rodinné prostredie
a prostredie, ktoré ovplyvÀuje jeho
integráciu do spoloãnosti. OPâ roz-
hoduje o miere funkãnej poruchy
a o tom, Ïe ide o obãana s ËZP na
úãely vydania preukazu obãana
s ËZP. Vydáva posudok na úãely
poskytovania prepravnej sluÏby,
poskytovania starostlivosti v domove
sociálnych sluÏieb, poskytovania
b˘vania a dohºadu v zariadení chrá-
neného b˘vania a poskytovania sta-
rostlivosti v rehabilitaãnom stredis-
ku. OPâ vydáva posudok o miere
funkãnej poruchy, o tom, Ïe ide
o obãana s ËZP, o sociálnych dôsled-
koch ËZP a navrhuje v Àom formy
kompenzácie. Vydáva preukaz obãa-
na s ËZP a vedie evidenciu t˘chto
preukazov. Potvrdzuje tieÏ fyzickú
a psychickú schopnosÈ fyzickej
osoby vykonávaÈ opatrovanie druhej
osoby.

K 31. 12. 2007 bolo v okrese
Stropkov a Medzilaborce evidova-
n˘ch 2 909 obãanov s ËZP. Z celko-
vého poãtu obyvateºov to predstavu-
je 8,5 %. Poãet vydan˘ch preukazov
pre obãanov s ËZP sa odvíja od
poãtu vydan˘ch posudkov a rozhod-
nutí o vydaní preukazu, aj keì nie
v kaÏdom prípade si obãan, ktor˘ bol
uznan˘ za obãana s ËZP, o vydanie
preukazu poÏiada. 

Na ÚPSVR v Stropkove a deta-
‰ovanom pracovisku v Medzilabor-
ciach je zriaden˘ pre obãanov s ËZP
bezbariérov˘ vchod. Na zabezpeãe-
nie lep‰ej orientácie v budove úradu
v Stropkove i na deta‰ovanom praco-
visku v Medzilaborciach sa pre ne-
vidiacich a slabozrak˘ch obãanov
budú in‰talovaÈ zariadenia poskytu-
júce svetelné a zvukové orientaãné
signály. 

PeÀaÏné príspevky
Oddelenie peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov
obãanov s ËZP rozhoduje hlavne
o peÀaÏn˘ch príspevkoch na kom-
penzáciu a o peÀaÏnom príspevku
za opatrovanie, o zníÏení, zv˘‰ení
alebo odÀatí peÀaÏného príspevku
na kompenzáciu alebo peÀaÏného
príspevku za opatrovanie a o zasta-
vení ich v˘platy. Rozhoduje
o povinnosti obãana vrátiÈ peÀaÏn˘
príspevok na kompenzáciu alebo
peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie,
alebo ich ãasÈ, ak sa vyplatili neprá-
vom alebo vo vy‰‰ej sume, ako bol
nárok. 

O nároãnosti práce zamestnancov
oboch oddelení a referátu svedãí stú-
pajúci trend podávan˘ch Ïiadostí
a vydan˘ch rozhodnutí. Poãet pobe-
rateºov peÀaÏn˘ch príspevkov sa
zv˘‰il z 1 503 poberateºov v roku
2004 na 2 391 poberateºov v roku
2007. O skvalitÀovaní posudkov˘ch
a rozhodovacích ãinnosti zamestnan-
cov svedãí klesajúci poãet odvolaní
voãi vydan˘m rozhodnutiam a kle-
sajúci poãet zru‰en˘ch rozhodnutí.

V‰eobecn˘m trendom na Sloven-
sku je starnutie obyvateºstva. V okre-
soch Stropkov a Medzilaborce je

tento problém zvlá‰È v˘razn˘, preto
sme zaznamenali nárast záujmu
obãanov o poskytovanie peÀaÏn˘ch
príspevkov a zvlá‰È o peÀaÏn˘ prís-
pevok za opatrovanie. Nárast poãtu
Ïiadostí o peÀaÏn˘ príspevok za
opatrovanie spôsobuje aj vysoká
nezamestnanosÈ v okresoch Stropko-
va a Medzilaborce a v neposlednom
rade aj skutoãnosÈ, Ïe opatrovateºská
sluÏba je v t˘chto okresoch poskyto-
vaná len v nepatrnom rozsahu. 

Zabezpeãenie opatrovateºskej
sluÏby je v kompetencii miestnej
územnej samosprávy, ktorá v‰ak
z finanãn˘ch dôvodov uvedenú sluÏ-
bu poskytuje len v ojedinel˘ch prí-
padoch. V okrese Stropkov je posky-
tovaná opatrovateºská sluÏba tridsia-
tim obãanom a v okrese Medzilabor-
ce jedenástim obãanom. Okres Strop-
kov nemá domov dôchodcov.
V meste Stropkov poskytuje starostli-
vosÈ obãanom so zdravotn˘m postih-
nutím domov sociálnych sluÏieb.
SlúÏi obãanom so zdravotn˘m
postihnutím, ktor˘m je telesné
postihnutie, du‰evné poruchy
a poruchy správania, zmyslové
postihnutie alebo kombinácia postih-
nutí. Mestsk˘ úrad v Stropkove má
zámer zriadiÈ zariadenie opatrovate-
ºskej sluÏby v novostavbe Nemocnice
s poliklinikou Stropkov. V okrese
Medzilaborce je zriaden˘ Domov
dôchodcov a Domov sociálnych slu-
Ïieb Medzilaborce, Domov sociál-
nych sluÏieb Kalinov, zariadenie
opatrovateºskej sluÏby umiestnené
v NsP Medzilaborce a Domov
dôchodcov „RadosÈ“ V˘rava. 

ëal‰ím peÀaÏn˘m príspevkom,
kde do‰lo k zv˘‰eniu poãtu Ïiadostí,
je peÀaÏn˘ príspevok na úpravu
bytu, rodinného domu alebo garáÏe,
pretoÏe sa pri v˘stavbe bytov
a rodinn˘ch domov ãasto neprihlia-
da na zdravotn˘ stav rodinn˘ch prí-
slu‰níkov a zabezpeãenie bezbariéro-
vosti, priãom pri posudzovaní sociál-
nych dôsledkov obãanov s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím sú vo vyso-
kej miere zastúpené práve ochorenia
pohybového aparátu. 

Poskytovanie sociálnej pomoci obãanom s ËZP je jednou z hlavn˘ch
ãinností oddelenia posudkov˘ch ãinností (OPâ) a oddelenia peÀaÏ-
n˘ch príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov obãanov
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, organizaãne zaãlenen˘ch pod
odbor sociálnych vecí a rodiny. OPâ zabezpeãuje posudzovanie
obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím na pracovisku ÚPSVR
v Stropkove. Raz v t˘Ïdni poskytuje poradenskú ãinnosÈ na deta‰o-
vanom pracovisku v Medzilaborciach, kde je aj referát peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov obãanov s ËZP.

Sociálna pomoc 
poskytovaná občanom s ŤZP
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Posudková 
a kontrolná ãinnosÈ 
OPâ má aj ìal‰ie kompetencie. Vydá-
va posudok na úãely ‰tátnych sociál-
nych dávok (prídavok na deti, rodi-
ãovsk˘ príspevok), na úãely sluÏieb
zamestnanosti (posudzuje zdravotnú
spôsobilosÈ uchádzaãa o zamestnanie
vykonávaÈ ponúknuté pracovné mies-
to, zúãastniÈ sa na programe aktív-
nych opatrení na trhu práce alebo
aktivaãnej ãinnosti a na skonãenie
prevádzkovania alebo vykonávania
samostatne zárobkovej ãinnosti)
a vykonáva kontroly lieãebného reÏi-
mu u doãasne práceneschopn˘ch
uchádzaãov o zamestnanie. 

Za rok 2007 bolo vykonan˘ch 
2 132 kontrol dodrÏiavania lieãebné-
ho reÏimu u doãasne práceneschop-
n˘ch uchádzaãov o zamestnanie.
Z tohto poãtu vykonan˘ch kontrol
nebolo vyhodnotené Ïiadne poru‰e-
nie lieãebného reÏimu. Aj keì sa
uchádzaãi o zamestnanie poãas kon-
troly v byte nezdrÏiavali, po oznáme-
ní o vykonaní kontroly obratom ozna-
movali dôvody svojej neprítomnosti.
Vo väã‰ine prípadov i‰lo o ospravedl-
nenie od o‰etrujúcich, resp. in˘ch
lekárov. Takáto kontrola sa z ná‰ho
pohºadu javí ako málo efektívna.
Viackrát sme na to na poradách ústne
aj písomne upozorÀovali.

Veºk˘m problémom sa javí aj sku-
toãnosÈ, Ïe túto kontrolu v zmysle
zákona ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách
zamestnanosti podºa § 19 ods. 11
môÏu vykonávaÈ len posudkoví lekári
s príslu‰nou ‰pecializáciou. ÚPSVR
v Stropkove lekára s touto ‰pecializá-
ciou nemá a tak˘to lekár nepracuje ani
v rámci in˘ch in‰titúcií v okresoch
Stropkov, Medzilaborce a Svidník.

Dokonca aj samotnú kontrolu
v byte obãana má vykonávaÈ atesto-
van˘ lekár, ão pri tomto poãte kon-
trol je fyzicky nemoÏné a aj zbytoã-
né. Podºa nás túto kontrolu „prítom-
nosti“ môÏu vykonávaÈ aj nelekárski
zamestnanci oddelenia posudkov˘ch
ãinností a aÏ zistené poru‰enie lie-
ãebného reÏimu by mali rie‰iÈ lekári
s atestáciou z posudkového lekárstva,
ão by bolo potrebné zapracovaÈ do
príslu‰n˘ch ustanovení zákona
o sluÏbách zamestnanosti.

Ing. Slávka Demčaková,
riaditeľka odboru sociálnych veci a rodiny

UPSVR Stropkov

Počet poskytnutých príspevkov na úpravu RD

Počet poberateľov PP za opatrovanie

Počet poberateľov PP 

Počet poskytnutých príspevkov na úpravu RD

Počet obyvateľov 92 %
Počet ŤZP 8 %
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P
rvá ãasÈ nástrojov obsahuje nástroje na zvy‰ovanie

zamestnateºnosti uchádzaãov o zamestnanie a záujem-

cov o zamestnanie prostredníctvom vzdelávania a prí-

pravy pre trh práce, odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb, absol-

ventskej praxe a aktivaãnej ãinnosti. Druhá ãasÈ nástrojov pod-

poruje vytváranie nov˘ch pracovn˘ch miest a je zameraná na

zvy‰ovanie zamestnanosti. Pomáhajú zamestnávateºom pri

vytváraní nov˘ch pracovn˘ch miest, pri zriaìovaní a prevádz-

kovaní chránen˘ch dielní a chránen˘ch pracovísk, pri vzdelá-

vaní zamestnancov. Tieto nástroje aktívnej politiky zvy‰ujú

‰ancu uchádzaãom o zamestnanie na návrat na trh práce ako

kvalifikovaná pracovná sila, prípadne ako samostatne zárobko-

vo ãinné osoby.

V rokoch 2004 – 2007 bolo pomocou národn˘ch projek-
tov aktivovan˘ch viac ako 12 000 UoZ.

Celová suma vyplatená ÚPSVR v Stropkove v rokoch 2004
– 2007 bola 64 895 356 Sk.

Realizácia jednotliv˘ch národn˘ch 
projektov 2004 – 2007

� Národn˘ projekt ã. I – Podpora zamestnávania neza-
mestnan˘ch s dôrazom na znev˘hodnené skupiny na
trhu práce

Vytváranie miest pre samostatne zárobkovo ãinné osoby je

nástroj urãen˘ uchádzaãom o zamestnanie, ktorí majú predpo-

klady zaloÏiÈ si vlastn˘ podnik. V zmysle tohto nástroja sa

poskytuje príspevok na úhradu preukázan˘ch nákladov súvisia-

cich so samostatnou zárobkovou ãinnosÈou. Uveden˘ nástroj

patrí v na‰om regióne zo strany UoZ za Ïiadan˘. V rámci obdo-

bia rokov 2004 – 2007 tento príspevok vyuÏilo celkovo 211

UoZ. Podporované pracovné miesta boli vytvárané predov‰et-

k˘m v odvetviach sluÏieb, drevov˘roby, stavebn˘ch prác, vede-

nia úãtovníctva a obchodu.

Príspevok na zamestnanie znev˘hodneného uchádzaãa

o zamestnanie sa poskytuje zamestnávateºovi, ktor˘ prijme znev˘-

hodneného uchádzaãa o zamestnanie do pracovného pomeru na

vytvorené pracovné miesto. Poãas sledovaného obdobia úrad PSVR

vytvoril a súãasne obsadil 132 pracovn˘ch miest. Príspevok na

zamestnávanie znev˘hodneného UoZ zaznamenal urãitú stagnáciu,

preto sme zaãali vyvíjaÈ informaãné aktivity pre zamestnávateºov

z cieºom zv˘‰iÈ poãet takto podporen˘ch vytvoren˘ch miest. Za

ãast˘ dôvod nevyuÏívania uvedeného nástroja uvádzajú zamestná-

vatelia, Ïe na pracovné miesta môÏu zaradiÈ iba znev˘hodnen˘ch

UoZ, ktorí sú v evidencii úradu PSVR viac ako 12 mesiacov, resp.

roz‰írené cieºové skupiny v zmysle § 50 o sluÏbách zamestnanosti.

âasto sa stretávame s problémom preobsadenia pracovného miesta

z dôvodu nedostatku kvalifikovan˘ch ÚoZ v evidencii úradu.

� Národn˘ projekt ã. II – Podpora zamestnávania 
obãanov so zdravotn˘m postihnutím 

Podporou zamestnávania obãanov so zdravotn˘m postihnu-

tím (ZP) sa od roku 2004 primárne zaoberá Národn˘ projekt II –

Podpora zamestnávania obãanov so zdravotn˘m postihnutím.

Hlavnou stratégiou podpory zamestnávania obãanov so zdravot-

n˘m postihnutím je uplatÀovanie modelu zamestnávania v chrá-

nen˘ch dielÀach a chránen˘ch pracoviskách. V sledovanom

období sme vytvorili v chránen˘ch dielÀach a pracoviskách 45

pracovn˘ch miest. Z uvedeného poãtu 19 obãanov so zdravot-

n˘m postihnutím zaãalo vykonávaÈ samostatne zárobkovú ãin-

nosÈ. Pracovné miesta boli vytvárané prevaÏne v oblasti sluÏieb,

a to spracovanie úãtovníctva, v oblasti obchodu predaj v ‰pecia-

lizovan˘ch predajÀach a vo v˘robnej sfére v oblasti elektrotech-

niky, spracovania dreva a v sklárskom priemysle. 

APTP – cesta k znižovaniu nezamestnanosti 
ÚPSVR Stropkov zaznamenal v r. 2004 – 2007 pokles nezamestnanosti a môÏeme smelo povedaÈ, Ïe
k tomu v˘raznou mierou prispeli aj nástroje aktívnej politiky trhu práce. Pre v‰etky nástroje aktívnej
politiky trhu práce tvorí základnú legislatívnu bázu zákon NR SR ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov, ktor˘ bol od roku 2004
niekoºkokrát novelizovan˘. âasÈ noviel sa dotkla aj aktívnej politiky trhu práce, ktorá sa uplatÀuje
prostredníctvom národn˘ch projektov financovan˘ch z Európskeho sociálneho fondu.

Počet uchádzačov o zamestnanie 
aktivizovaných prostredníctvom nástrojov APTP

rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
2615 2664 2865 3915

§ 56 príspevok na zriadenie CHD alebo CHP 
a na ich zachovanie
Počet umiestnených rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
občanov so ZP 1 3 7 15

§ 57 príspevok občanovi so ZP na prevádzkovanie 
alebo vykonávanie SZČ
Počet umiestnených rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
občanov so ZP 2 6 7 4

§ 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

Dohodnutý počet PM 0 4 18 1
Počet občanov so ZP pre ktorých sa 
poskytuje pracovná asistencia 0 22 64 4

§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD 
alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Počet podporených rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
občanov so ZP 0 65 75 34

Finančné prostriedky vynaložené na APTP v Sk
rok 2004 Rok 2005 rok 2006 rok 2007

8 115 039,- 28 440192,- 25 739 220,- 26 000 905,-

§ 49 príspevok na SZČ
počet rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
umiestnených UoZ 38 70 45 58

§ 50 príspevok na zamestnávanie znevýhodneného UoZ
Počet rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
umiestnených UoZ 12 75 25 20
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Okrem t˘chto druhov príspevkov, ktoré priamo stimulujú

tvorbu nov˘ch miest, bola predov‰etk˘m zamestnávateºmi vyuÏí-

vaná ìal‰ia moÏnosÈ – úhrada prevádzkov˘ch nákladov chráne-

nej dielne alebo pracoviska. Za ‰tyri roky bolo podporen˘ch

59 chránen˘ch dielní a chránen˘ch pracovísk v celkovej v˘‰ke 

5 861 225 Sk. V t˘chto dielÀach pracovalo 174 zamestnancov so

zdravotn˘m postihnutím. V elektrotechnickom a sklárskom prie-

mysle vyuÏili zamestnávatelia moÏnosÈ získaÈ príspevok na ãin-

nosÈ pracovného asistenta. Ide o novú formu podpory zamestná-

vania obãanov so ZP, ktorá nie je v povedomí verejnosti príli‰

známa. Túto moÏnosÈ vyuÏili ‰tyria zamestnávatelia, s ktor˘mi

bolo podpísan˘ch ‰esÈ dohôd na príspevok 23 asistentom pre 

90 zamestnancov so zdravotn˘m postihnutím.

� Národn˘ projekt ã. III, III a – vzdelávanie a príprava
pre trh práce a zamestnanecká prax

NP III a IIIa patrí medzi projekty, ktoré sa zaraìujú medzi

najúspe‰nej‰ie – ão sa t˘ka návratu alebo uplatnenia sa uchá-

dzaãov o zamestnanie na trhu práce. Celkovo v rámci NP III

a IIIa bolo v rokoch 2004 – 2007 zapojen˘ch 851 UoZ. Medzi

najÏiadanej‰ie a najvyuÏívanej‰ie aktivity patrili v sledovanom

období: kurz pre profesiu zváraã, kurz na domácu opatrovateº-

skú starostlivosÈ, kurz na obsluhu vysokozdviÏného vozíka,

kurz pre zaãínajúcich podnikateºov a kurz úãtovníctva. Absol-

venti t˘chto kurzov na‰li vo väã‰ine prípadov okamÏité uplat-

nenie na trhu práce buì ako zamestnanci alebo ako SZâO.

� Národn˘ projekt V – Aktivácia nezamestnan˘ch 
a nezamestnan˘ch s nízkou motiváciou odkázan˘ch 
na dávku v hmotnej núdzi

Do realizácie projektu NP V Realizácia aktivaãnej ãinnosti sa

v v r. 2004 – 2007 zapojili takmer v‰etky obce. V niektor˘ch

obciach sa z dôvodu nedostatku vhodn˘ch UoZ aktivaãná ãin-

nosÈ nerealizovala. Okrem obcí sa do projektu zapojili aj ‰kolské

zariadenia, cirkevné organizácie, obãianske zdruÏenia a nezisko-

vé organizácie. Medzi najãastej‰ie vykonávané aktivaãné ãinnosti

patrili: úprava verejn˘ch priestranstiev, údrÏba a rekon‰trukcia

inventáru a zariadení verejn˘ch objektov obce, ãistenie potokov

a údrÏba kanalizácie, upratovacie práce v priestoroch ‰kôl, cirk-

ví, právnick˘ch, fyzick˘ch osôb a mimovládnych organizácií,

administratívne práce. Aktivaãnú ãinnosÈ vykonávali v rovna-

kom pomere muÏi aj Ïeny, najmä dlhodobo nezamestnaní UoZ

vo veku 35 – 49 rokov so stupÀom vzdelania 1 a 2, priãom 95 %

z umiestnen˘ch UoZ bolo poberateºom dávky v hmotnej núdzi.

� Národn˘ projekt ã. IX – Absolventská prax

Absolventská prax je veºmi dobr˘m nástrojom pre mlad˘ch ºudí

pri ich vstupe na trh práce. Pomocou absolventskej praxe

zamestnávatelia vyhºadávajú potenciálnych zamestnancov,

a mladí ºudia vo väã‰ine prípadov po prv˘krát zistia, ão zname-

ná byÈ súãasÈou pracovného kolektívu. Veºk˘m negatívom tohto

projektu bolo zru‰enie príspevku pre zamestnávateºa a ani prís-

pevok pre absolventa vo v˘‰ke 1 700 Sk nie je motivujúci.

� Národn˘ projekt ã. XI – Príspevok na teoretickú
a praktickú prípravu zamestnancov na získanie
nov˘ch vedomostí a odborn˘ch zruãností

VzdelanosÈ patrí k základn˘m cieºom, ale zároveÀ aj k dô-

sledkom modernej spoloãnosti. V praxi to znamená, Ïe podniky si

potrebu zamestnancov s vysokou úrovÀou pracovnej spôsobilosti

rie‰ia nielen systematick˘m vyhºadávaním schopn˘ch, odborne

a psychicky pripraven˘ch uchádzaãov o prácu z vonkaj‰ích zdro-

jov, ale aj odbornou prípravou a rozvojom vlastn˘ch zamestnan-

cov v súlade so svojimi strategick˘mi záujmami a potrebami.

Vzdelávanie zamestnancov moÏno charakterizovaÈ ako per-

manentn˘ proces, v ktorom nastáva prispôsobovanie a zmena

pracovného správania, úrovne vedomostí, zruãností a motivácie

zamestnancov podniku. Takúto moÏnosÈ dáva zamestnávateºom

aj jeden z nástrojov aktívnej politiky trhu práce financovan˘

s prostriedkov ESF formou národného projektu XI, do ktorého

sa v na‰om regióne zapojili traja zamestnávatelia. V rámci sle-

dovaného obdobia bolo zapojen˘ch do vzdelávania 211 zamest-

nancov, z toho bolo 102 znev˘hodnen˘ch zamestnancov. Celko-

v˘ dohodnut˘ príspevok bez spolufinancovania ãinil 3 943 868 Sk

a skutoãné celkové v˘davky vrátane spolufinancovania na vzde-

lávanie predstavovali 4 963 867 Sk. Tento projekt vyuÏili 3 firmy

(Tesla Stropkov, a. s., MAJA, s. r. o. a Ing. BoÏena Bajcurová).

Uvedené 3 firmy v profesiách plastikár, elektrotechnik a cukrár

vy‰kolili 182 zamestnancov, z toho 148 Ïien. MôÏeme smelo

povedaÈ, Ïe v rámci Národného projektu XI sa nám podarilo

vy‰koliÈ a udrÏaÈ v pracovnom pomere 182 zamestnancov.

Podpora vytvárania 
nov˘ch pracovn˘ch miest
V rámci aktívnej politiky trhu práce sme venovali pozornosÈ

zníÏeniu nezamestnanosti s cieºom zníÏiÈ najmä dlhodobú neza-

mestnanosÈ a nezamestnanosÈ znev˘hodnen˘ch skupín a rozvoju

nov˘ch zdrojov zamestnania a iniciatív podporujúcich miestnu

zamestnanosÈ. Podpora vytvárania nov˘ch pracovn˘ch miest vo

v‰etk˘ch svojich formách, t. j. podporou zamestnávateºov formou

príspevku vo v˘‰ke ceny práce na zamestnávanie znev˘hodnené-

ho uchádzaãa o zamestnanie aj formou podpory na samostatnú

zárobkovú ãinnosÈ, sa ukázala z hºadiska efektivity a dopadov na

dlhodobo nezamestnan˘ch ako najpozitívnej‰ia. Rovnako sa uka-

zuje, Ïe je dôleÏité zvy‰ovaÈ v˘‰ku t˘chto príspevkov a dotácií,

aby sa zníÏili obavy a riziká a zv˘‰ila sa motivácia hlavne pri

príspevku na samozamestnávanie.

Pri zvy‰ovaní zamestnateºnosti a podpory vytvárania nov˘ch

pracovn˘ch miest sme postupne vyuÏili v‰etky národné projek-

ty. Finanãné prostriedky boli úãelne vynaloÏené a uvedené pro-

jekty priniesli oãakávan˘ efekt. Obdobie rokov 2004 – 2007

jasne ukázalo, Ïe aktívna politika trhu práce má nezastupiteºné

miesto v ãinnosti úradu.

Ing. Peter Čaklos, 
riaditeľ oddelenia APTP ÚPSVR Stropkov

§ 46 vzdelávanie a príprava pre trh práce  UoZ a ZoZ
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

Počet zaradených UoZ 331 319 67 134

§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

Počet zaradených UoZ 2205 1265 2259 3139

§ 51 príspevok na vykonávanie absolvetskej praxe
rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007

Počet zaradených UoZ 50 183 138 86

§ 47 vzdelávanie a príprava pre trh práce  zamestnanca
Počet zaradených rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
zamestnancov 0 0 60 151
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Zvy‰ovanie odbornej a osob-
nostnej kvalifikácie zamest-
nancov úradu zabezpeãuje

osobn˘ úrad ako osobitn˘ útvar slu-
Ïobného úradu. Sleduje nové v˘vojo-
vé trendy v oblasti sluÏieb zamestna-
nosti, sociálnych vecí a rodiny
a v oblasti práce s klientmi. Pri
zmene a aktualizácii právnych pred-
pisov, uznesení a nariadení vlády
koordinuje vzdelávanie pracovníkov. 

Osobn˘ úrad vypracováva plány
vzdelávania, ktoré sú zamerané na
cieºové skupiny zamestnancov.
Vzdelávanie je orientované najmä na
rozvoj manaÏérskych, komunikaã-
n˘ch a poãítaãov˘ch zruãností, na
jednanie s klientom, na sociálno-psy-
chologick˘ v˘cvik a zvládanie streso-
v˘ch situácií. 

Vzdelávacie aktivity je moÏné
zabezpeãovaÈ aj vìaka získavaniu
finanãn˘ch prostriedkov z progra-
mov a projektov financovan˘ch
z Európskeho sociálneho fondu.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
v Stropkove vyuÏil túto moÏnosÈ
a v roku 2006 na základe V˘zvy na
predkladanie Ïiadostí o poskytnutie
nenávratného finanãného príspevku
z ESF k programu „Sektorov˘ ope-
raãn˘ program ªudské zdroje“ s cie-
ºom zv˘‰iÈ kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov vypracoval projekt

„Poãítaãovo zdatní ‰tátni zamestnan-
ci“.

Projekt je spolufinancovan˘
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu a ‰tát-
neho rozpoãtu SR. Obsahom projek-
tu je podporovaÈ a zvy‰ovaÈ poãíta-
ãovú gramotnosÈ, zv˘‰iÈ úroveÀ zna-
losti o informaãn˘ch technológiách
a úroveÀ zruãnosti pri pouÏívaní
poãítaãov, ako aj beÏn˘ch poãítaão-
v˘ch aplikácií. ZabezpeãiÈ, aby v‰et-
ci pouÏívatelia poãítaãov im aj poro-
zumeli a aj prakticky si overili moÏ-
nosti a v˘hody pouÏívania PC
v praxi. Cieºom je efektívnej‰ie vyu-
Ïitie moÏností, ktorú nám ponúka
poãítaãová technika a vy‰‰ia kvalita
práce zamestnancov, ktorí potrebujú
pri svojej práci poãítaã.

Hlavn˘m cieºom projektu je pod-
pora vzdelávania ‰tátnych zamest-
nancov v oblasti informaãn˘ch
a komunikaãn˘ch technológií s cie-
ºom získaÈ Certifikát ECDL (Europe-
an Computer Driving Licence) –
Európsky poãítaãov˘ vodiãsk˘ preu-
kaz. Na základe v˘sledkov verejného
obstarávania bola na realizáciu pro-
jektu vybraná akreditovaná nezisko-
vá organizácia EuroEduca n. o. Svid-
ník. Vzdelávanie zamestnancov sa
realizuje v dvoch etapách, prvá etapa
január – jún 2008 a druhá etapa jún

– november 2008, z dôvodu zabezpe-
ãenia plynulého chodu úradu. Celko-
v˘ rozsah vzdelávania sa uskutoãní
v siedmich moduloch. Gestorom pro-
jektu je Osobn˘ úrad.

Nenávratn˘ finanãn˘ príspevok
bol poskytnut˘ v celkovej v˘‰ke 
3 009 500 Sk a predstavuje 100 %
z celkov˘ch oprávnen˘ch v˘davkov
na realizáciu projektu podºa rozpo-
ãtu. Vzájomn˘ pomer medzi pros-
triedkami EÚ a prostriedkami spolu-
financovania zo ‰tátneho rozpoãtu je
75 % : 25 %. Poskytovateºom nená-
vratného finanãného príspevku je
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR ako riadiaci orgán pre
Sektorov˘ operaãn˘ program ªudské
zdroje. Za personálne zabezpeãenie
projektu je zodpovedn˘ Osobn˘
úrad, ktor˘ plní úlohy vo väzbe na
riadenie a koordinovanie implemen-
tácie projektu.

Zvy‰ovaním poÏiadaviek na kvali-
tu práce na‰ich zamestnancov sa
snaÏíme dosiahnuÈ to, aby sme
poskytovali profesionálnej‰ie a flexi-
bilnej‰ie sluÏby pre klientov vo v‰et-
k˘ch oblastiach ãinnosti úradu.

Ing. Daniela Madzinová,
vedúca osobného úradu

ÚPSVR Stropkov

Práca s informáciami je
neoddeliteºnou súãasÈou
dne‰nej doby. Veºkou v˘ho-
dou je, ak sa v tejto oblasti
môÏeme nauãiÈ nieãomu
novému, ão sa dá hneì apli-
kovaÈ v praxi. Dne‰ná reali-
ta si vyÏaduje od ‰tátnej
správy neustále skvalitÀova-
nie pripravenosti zamest-
nancov v oblasti práce s po-
ãítaãmi a vybudovanie pozi-
tívneho prístupu k vzdeláva-
niu. Potrebu vzdelávaÈ sa
chápeme ako systémov˘
krok pre zabezpeãenie ìal-
‰ieho profesionálneho rastu
zamestnancov.

Vzdelávanie ako cesta ďalšieho 
rastu zamestnancov v štátnej správe
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Výmena skúseností 
medzi úradmi práce 
Česka a Slovenska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku v roku 2007

predloÏil v rámci v˘zvy Programu celoÏivotného vzdelávania,

Leonardo da Vinci projekt „Za roz‰írením vedomostí v rámci

EÚ – získanie nov˘ch odborn˘ch skúseností v oblastiach slu-

Ïieb zamestnanosti a sociálnych vecí.“ Projekt bol schválen˘

a v mesiaci október sa traja na‰i pracovníci zúãastnili t˘Ïden-

nej v˘mennej stáÏe v âeskej republike na Úrade práce v Jablon-

ci nad Nisou, Liberci, Semiloch a âeskej Lípy. 

V˘meny sa zúãastnili vedúca oddelenia ESF, vedúca oddelenia

IPaSS a pracovníãka referátu hmotnej núdzi odboru sociálnych

vecí a rodiny. Cieºom projektu bolo roz‰íriÈ vedomosti o nové

znalosti, skúsenosti a metódy, spoznaÈ spôsob práce s klientmi,

pracovné postupy, legislatívne podmienky v danej krajne a t˘m

roz‰íriÈ svoju profesionálnu kariéru. V˘ber partnera vychádzal

z viacer˘ch dôvodov, jedn˘m bola urãite neexistujúca jazyková

bariéra, spoloãná história obidvoch krajín, spoloãné základy, na

ktor˘ch zaãali úrady práce vznikaÈ, 2 roky sme mali spoloãnú

legislatívu. Spoloãn˘m cieºom oboch partnerov bolo zistiÈ súãas-

né rozdiely v oblasti sluÏieb zamestnanosti a sociálnych vecí

a rodiny. 

Úrad práce v Jablonci nad Nisou uÏ podobn˘ projekt predlo-

Ïil v roku 2006. Vtedy pri‰li na úrad do Pezinka 10 zamestnanci

získavaÈ informácie o ãinnosti úradov práce na Slovensku, najmä

v‰ak oblasti sociálnych vecí, nakoºko ãasÈ z nej v roku 2006

dostali pod svoje krídla, a to posudkové ãinnosti. Tento projekt

bol tieÏ financovan˘ v rámci grantov Leonardo da Vinci. 

V súãasnosti sa v âesku pripravuje podobná reforma ako na

Slovensku v roku 2004. I z tohto pohºadu je v˘mena skúseností

veºmi dôleÏitá, nakoºko úrady práce v âesku dodnes fungujú

systémom podobn˘m ako na Slovensku pred reformou v roku

2004. OblasÈ sociálnej sféry zabezpeãujú úrady práce iba formu

‰tátnych sociálnych dávok a posudkov˘mi ãinnosti. Reforma,

ktorú pripravujú, by mala priãleniÈ pod úrady práce sociálno-

právnou ochranu a príspevky pre ÈaÏko zdravotne postihnut˘ch,

ktoré v súãasnosti spravujú mestá a obce. 

Oddelenie sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb a oddelenia odbor-

ného poradenstva fungujú samostatne. OpäÈ neporovnateºné

bolo technické, ale najmä aplikaãné vybavenie. PouÏíva sa jeden

program pre v‰etky oddelenia, vìaka ãomu sú nahraté pri kaÏ-

dom klientovi v‰etky informácie, skutoãnosti, aktivity, postupy,

ktoré s ním na úrade práce robili pracovníci, vrátane poskytnutia

rôznych príspevkov zo sociálnej sféry. Jeden aplikaãn˘ program

dokáÏe vyselektovaÈ podrobné informácie o kaÏdom klientovi,

ako aj o kaÏdom manipulaãnom zásahu do ktoréhokoºvek zázna-

mu, priãom je viditeºné kedy, kto, z akého oddelenia zásah, prí-

padne doplnenie informácií urobil. Na druhej strane sa dajú

veºmi ºahko zadaním vytvoriÈ skupiny klientov. Zaujímavé je

rovnako prerozdelenie klientov podºa dátumu narodenia. Takto

sa robí ãastej‰ie rotácia klientov. Aktívna politika trhu práce fun-

guje formou rozpoãtu, ktor˘ na priority schvaºuje správny v˘bor

a „ãerpanie európskych peÀazí“ sa realizuje formou predklada-

nie projektov, ktoré som uÏ spomínal vy‰‰ie. V rámci APTP nás

najviac oslovili paragrafy, ktoré umoÏÀujú vykonávaÈ verejnopro-

spe‰né práce, teda také, ktoré boli u nás zakotvené v zákone ã.

386/1997 o zamestnanosti a v novom zákone ã. 5/2004 o sluÏ-

bách zamestnanosti sa zmenili na aktivaãné práce. V‰etk˘m

klientom úradov práce je doba evidencie zapoãítaná ako doba

zamestnania pre úãely dôchodkového poistenia. Veºmi nás oslo-

vila digitalizácia dokladov na odbore sociálnych vecí. 

Zo stáÏe si zamestnanci priniesli nespoãetné mnoÏstvo

informácií a podporn˘ch materiálov v rámci publicity. TieÏ

nadviazali osobné kontakty s pracovníkmi uÏ spomenut˘ch

úradov práce a verím, Ïe tieto kontakty sa budú vìaka nasle-

dujúcim v˘zvam len a len utuÏovaÈ a rozvíjaÈ ìalej. Veríme, Ïe

toto nie je posledná spolupráca s Úradom práce v Jablonci nad

Nisou a Ïe podobn˘ projekt sa nám podarí predloÏiÈ i v nasle-

dujúcich rokoch, aby aj na‰i zamestnanci videli, ako pracujú

na‰i susedia, prevzali nové postupy a metódy, ktoré priná‰ajú

svoje „plody.“ 

Mgr. Ladislav Švrček,
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR v Pezinku

Podpis zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci pri realizácii
projektu "Rozšírenie vedomostí v rámcu EÚ" (zľava: Ing. Kamil
Pajer, riaditeľ ÚPSVR v Pezinku, PhDr. František Schier, riaditeľ
Úradu práce v Jablonci nad Nisou) 

Záverečné vyhodnotenie stáže ÚPSVR v Pezinku v Jablonci nad
Nisou (zľava: Mgr. Ladislav Švrček, riaditeľ OSZ ÚPSVR v Pezinku,
Mgr. Zdeňka Cibulková, riaditeľka Úradu práce v Českej Lípe,
PhDr. František Schier, riaditeľ Úradu práce v Jablonci nad Nisou,
Ing. Lubomír Záleský, vedúci trhu práce, zástupca riaditeľky Úradu
práce v Liberci)
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Kežmarok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v KeÏmarku organizoval
27. 2. 2008 v súlade s národn˘m plánom siete Eures 2007/2008,
pracovné a priateºské stretnutie s kºúãov˘mi zamestnávateºmi
okresu KeÏmarok. ÚPSVR oslovil 22 zamestnávateºov a pozva-
nie prijalo 13 zástupcov zamestnávateºsk˘ch subjektov. Stret-
nutia sa priamo zúãastnilo 17 úãastníkov, z toho 4 zástupcovia
ÚPSVR v KeÏmarku. Cieºom stretnutia bolo rozvinúÈ a pre-
hæbiÈ spoluprácu so zamestnávateºmi najmä v oblasti vzájom-
nej spolupráce pri tvorbe a preobsadzovaní pracovn˘ch miest,
v na‰om okrese i na európskej úrovni a informovaÈ zamestná-
vateºov o v‰etk˘ch sluÏbách UPSVR zameran˘ch na mobilitu
pracovnej sily na národnej a nadnárodnej úrovni. 
Pracovné stretnutie otvorila úvodn˘m príhovorom riaditeºka
ÚPSVR v KeÏmarku Mgr. Anna Babiãová. Riaditeº Odboru
sluÏieb zamestnanosti ÚPSVR v KeÏmarku, PhDr. Igor Kredá-
tus, uviedol úãastníkov stretnutia do problematiky sluÏieb
zamestnanosti, informoval o aktuálnej miere nezamestnanosti
i o príãinách, pre ktoré nie je vÏdy moÏné obsadiÈ voºné pra-
covné miesta, ão zamestnávateºské subjekty ponúkajú. V ìal-
‰ej ãasti stretnutia vedúca oddelenia sluÏieb zamestnávate-
ºom, Ing. Mária Va‰ková, informovala úãastníkov o konkrét-
nych nástrojoch sluÏieb zamestnanosti v rámci aktívnej politi-
ky zamestnanosti ako sú dotácie a príspevky slúÏiace na tvor-
bu a rozvoj nov˘ch pracovn˘ch miest. V nasledujúcej ãasti
stretnutia získali zamestnávatelia od PhDr. Márie Fabianovej
aj komplexné informácie z oblasti sluÏieb siete Eures, ktorá je
kºúãov˘m nástrojom pre obãanov i zamestnávateºov, ktorí sa
rozhodli vyuÏiÈ moÏnosti ponúkané európskym trhom práce.
Prostredníctvom tejto siete je moÏné bezplatne získaÈ zamest-
nanie i zamestnanca z krajín EÚ/ EHP a zo ·vajãiarska.
Posledná ãasÈ stretnutia sa niesla v ovzdu‰í priateºskej disku-
sie o problémoch a oãakávaniach zamestnávateºov vo vzÈahu
k ÚPSVR v KeÏmarku. Rie‰ili sa najmä praktické otázky
vzdelávania a prípravy uchádzaãov o zamestnanie a záujem-
cov o zamestnanie pre trh práce, nahlasovania, tvorby
a obsadzovania pracovn˘ch miest, ktoré pomáhajú k rozvoju
trhu práce na regionálnej i európskej úrovni. Veríme, Ïe uve-
dené stretnutie naplnilo oãakávania zamestnávateºov a pri-
speje k ìal‰ej vzájomnej spolupráci, ktorá je v na‰om regióne
obzvlá‰È potrebná na tvorbu a rozvoj ão najväã‰ieho poãtu
pracovn˘ch miest v prospech na‰ich obãanov. 

ÚPSVR Kežmarok

Levice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach 28. 2. 2008
zrealizoval pracovné RaÀajky so zamestnávateºmi, na ktoré
okrem nosn˘ch zamestnávateºov regiónu pozval aj riaditeºov
stredn˘ch ‰kôl. Stretnutie svojou úãasÈou podporil primátor
mesta Levice a zástupca SARIO v Nitre. Cieºom stretnutia
bolo analyzovanie súãasn˘ch a hºadanie ìal‰ích nov˘ch moÏ-
ností spolupráce v‰etk˘ch zainteresovan˘ch pri zvy‰ovaní
zamestnanosti v rámci regiónu, ale najmä pri rie‰ení súãasné-
ho problému – nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. 
Problém nezamestnanosti mlad˘ch ºudí na jednej strane
a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na strane druhej
spôsobuje dlhodobá absencia koordinácie ‰kolstva a hospo-
dárstva. Z diskusie vyplynulo, Ïe problém vzniká uÏ na
základnom vzdelávacom stupni – pri rozhodovaní o v˘bere
budúceho povolania. Nestaãí vybraÈ si nejakú ‰kolu, ale treba
si vybraÈ a rozhodnúÈ sa pre urãitú profesijnú orientáciu.
Preto je nesmierne dôleÏit˘ prehºad o moÏnostiach trhu
práce v regióne a v nemalej miere aj motivácia zamestnáva-
teºského prostredia. 

Na základe pomenovania problémov v súvislosti s defici-
tom kvalifikovan˘ch zamestnancov sa Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Leviciach podujal pripraviÈ aj ìal‰ie
spoloãné stretnutie roz‰írené o riaditeºov základn˘ch ‰kôl
a v˘chovn˘ch poradcov regiónu.
Pracovné raÀajky so zamestnávateºmi a ìal‰ími pozvan˘mi
boli Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach zre-
alizované po druh˘krát, preto uÏ mali na ão nadviazaÈ. Zara-
dili sa k spektru podujatí zaloÏen˘ch na partnerskej komuni-
kácii v realizácii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktor˘
dáva i prijíma ponuky na spoluprácu v záujme flexibilného
prístupu k roz‰irovaniu zamestnanosti Levického regiónu. 

ÚPSVR Levice

Michalovce
Na ÚPSVR v Michalovciach 19. 2. 2008 uÏ po druh˘krát
usporiadali RaÀajky so zamestnávateºmi z regiónu patriaceho
do jeho územnej pôsobnosti. Cieºovou skupinou boli kºúãoví
zamestnávatelia regiónu, priãom zamestnávateº musel byÈ

Raňajky so zamestnávateľmi
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priamym zadávateºom práce. Stretnutia sa zúãastnili zástup-
covia firiem: Chemkostav, SyráreÀ Bel, BSH Drives, YAZAKI,
Ekotechnika Plus a KMK. Príjemn˘m prekvapením nielen
pre zástupcov ÚPSVR Michalovce, ale predov‰etk˘m pre
predstaviteºov zamestnávateºov bola úãasÈ ãestného hosÈa –
poslankyne NR SR PhDr. ªubice Ro‰kovej.

Po privítaní v‰etk˘ch prítomn˘ch Ing. Mariánom âerveÀá-
kom odprezentovala ãinnosÈ úradu Ing. Tatiana Raniãová. O ãin-
nosti referátu EURES, o medzinárodn˘ch burzách a o burzách
informácií poinformoval prítomn˘ch Mgr. Peter Mika. Nasledo-
vala prezentácia o príprave úradu na prechod na euro a prezen-
tácia ‰tatistiky o v˘voji nezamestnanosti v regióne a personál-
nom obsadení úradu. V‰etci prítomní dostali z prezentácií pro-
pagaãné a informaãné materiály. Po prezentáciách stretnutie
pokraãovalo diskusiou, kde sa predstavili zástupcovia zamestná-
vateºov a prediskutovali konkrétne nápady. Cenn˘m príspev-
kom boli podnety poslankyne NR SR PhDr. ªubice Ro‰kovej,
ktorá nielenÏe navrhla moÏnú formu rie‰enia problémov, ale
prisºúbila aj ich prezentovanie na pôde NR SR. Obãerstvenie na
raÀajkách bolo prikorenené bohat˘mi praktick˘mi skúsenosÈami
zamestnávateºov a zástupcov ÚPSVR v Michalovciach. 

ÚPSVR Michalovce

Prievidza
Na RaÀajkách so zamestnávateºmi sa 21. 2. 2008 na ÚPSVR
v Prievidzi zúãastnilo 10 najväã‰ích firiem z prievidzského
regiónu: Hornonitrianske bane, a. s., Yazaki Slovakia, s r. o.,
Technic Development Slovakia, s r. o., Nestlé Slovensko,
s r. o., SAD Prievidza, a. s., NCHZ, a. s., Unipharma Prie-
vidza 1. slovenská a. s., Porfix pórobetón, a. s., Prievidzské
pekárne a cukrárne, a. s., a GeWiS s r. o. 

Podujatie otvoril a prítomn˘ch zástupcov firiem privítal
Ing. Bc. Jozef Stopka, riaditeº ÚPSVR, a Ing. Marian Madaj,
riaditeº odboru sluÏieb zamestnanosti. Regionálny trh práce
predstavila Mgr. Kohútová a v spolupráci s Ing. Géczyovou aj
podala i aktuálne informácie o realizovan˘ch národn˘ch pro-
jektoch spolufinancovan˘ch z ESF. Na ìal‰ej prezentácii sa
úãastníci dozvedeli, ako sieÈ EURES pomáha zamestnávate-
ºom pri vyhºadávaní vhodn˘ch pracovníkov na voºné pracov-
né miesta, ktoré zamestnávatelia ponúkajú. V prezentácii
o zamestnávaní cudzincov Ing. Géczyová informovala o moÏ-
nostiach zamestnania cudzincov v na‰om regióne. V diskusii
zástupcovia zamestnávateºsk˘ch subjektov reagovali na pre-
zentácie a informovali o svojich zámeroch v oblasti ºudsk˘ch
zdrojov na najbliÏ‰ie obdobie. 

Zo stretnutia so zamestnávateºmi vyplynula potreba
zamestnávania kvalifikovan˘ch pracovníkov najmä v oblasti
banského, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. Zamest-
návatelia vyjadrili potrebu spolupráce s úradom PSVR najmä
pri ãerpaní prostriedkov z národn˘ch projektov spolufinan-
covan˘ch z ESF, zameran˘ch na vzdelávanie zamestnancov
s podporou tvorby nov˘ch pracovn˘ch miest. Záujem bol aj
o realizáciu a zriaìovanie chránen˘ch dielní. Celkovo bol
zhodnoten˘ regionálny trh práce nielen zo strany úradu vo
forme prezentácie ale aj zo strany zamestnávateºov, ktorí
majú priame skúsenosti s obsadzovaním pracovn˘ch miest.
Pozvaní zamestnávatelia dostali aj informácie o moÏností
ãerpania finanãn˘ch prostriedkov z národn˘ch projektov
a moÏnostiach spolupráce zamestnávateºov so sieÈou EURES. 

ÚPSVR Prievidza

Poprad

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade prostredníc-
tvom siete EURES usporiadal dÀa 14. februára 2008 „Pracov-
né raÀajky so zamestnávateºmi“. Stretnutie sa konalo v pries-
toroch Aperitív baru Hotela Satel v Poprade. Podujatia sa
zúãastnili zamestnávatelia z okresu Poprad a Levoãa sektoru
sluÏieb a obchodu (sociálne sluÏby, hotelierstvo a gastronó-
mia, stavebníctvo a obchodné reÈazce), zástupcovia starostov
obcí a metodik pedagogicko-psychologickej poradne v Popra-
de. Zamestnávatelia boli vytypovaní na základe ich spoloã-
ného problému, ktor˘m je nedostatok pracovnej sily v t˘chto
oblastiach. 

Zástupcovia úradu práce zúãastnen˘m predstavili situáciu
na trhu práce, sluÏby úradu zamerané na mobilitu pracovnej
sily na národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj ostatné nástroje
podpory, ktoré úrad práce môÏe zamestnávateºom ponúknuÈ.
Cieºom stretnutia bolo prehæbenie spolupráce a vzájomná
v˘mena skúseností, preto úrad práce ocenil podnety a pripo-
mienky prezentované jednotliv˘mi zamestnávateºmi a staros-
tami v diskusii a prejavil snahu hºadaÈ vhodné nástroje na
rie‰enie ich problémov. Potvrdil to aj námestník generálneho
riaditeºa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre sekciu
sluÏieb zamestnanosti, Ing. Ján Gramata, keì naãrtol nové
projekty, ktoré budú úrady práce realizovaÈ v novom progra-
movacom období (2007 – 2013) a ich vyuÏiteºnosÈ pre
zamestnávateºov v praxi. Je v záujme úradu práce, aby sa
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podobné stretnutia stali tradíciou a prispievali k zlep‰ovaniu
situácie na trhu práce v regióne. 
Okrem toho ÚPSVR v Poprade 20. a 21. februára zorganizo-
val aj stretnutie so subjektmi poskytujúcimi aktivaãnú ãin-
nosÈ v okresoch Poprad a Levoãa. Na pracovné stretnutie
bolo pozvan˘ch 81 subjektov. V Poprade sa stretnutia zúãast-
nili 4 mimovládne organizácie a 24 zástupcov miest a obcí.
V Levoãi to bolo 12 zástupcov mimovládnych organizácií
a 27 zástupcov samosprávy. 
Riaditeº úradu informoval o nadchádzajúcich moÏnostiach
efektívneho ãerpania finanãn˘ch prostriedkov v novom
programovom období 2007 – 2013 v rámci Národného stra-
tegického referenãného rámca. Zameral sa na hlavné ciele
sektorového operaãného programu ZamestnanosÈ a sociálna
inklúzia. 

Podºa starostov niektor˘ch obcí kºúãov˘m faktorom, ktor˘
ovplyvÀuje moÏnosti efektivity aktivaãnej ãinnosti je rámec
vytvárajúci podmienky pre jej zneuÏívanie hlavne in‰titúciou
práceneschopnosti a nemoÏnosti kontroly lieãebného reÏimu
uchádzaãov o zamestnanie. Koncepãné v˘chodisko, ktoré
vypl˘va z ich skúseností je znovuzavedenie verejnoprospe‰-
n˘ch prác. Podotkli, Ïe v poslednej dobe u uchádzaãov
o zamestnanie absentuje nielen ‰pecifická kvalifikácia, ale aj
vzdelanie. Tento problém sa prejavuje na konkrétnej skupine
ºudí, ktorí po zmene reÏimu vyuÏívajú systém vzdelávacej
politiky ‰tátu a neukonãia Ïiadne vy‰‰ie, niekedy ani základ-
né vzdelanie, ão je relatívne aj jedn˘m z dôvodov regionál-
nych disparít – na miestnej úrovni.

Zástupcovia obcí mali spoloãn˘ názor na relatívnu
nespravodlivosÈ v odmeÀovaní. Porovnávali nároãnosÈ úlohy
koordinátora aktivaãnej ãinnosti vzhºadom na obÈaÏnosÈ
a dôleÏitosÈ poÏadovan˘ch kompetencií pri práci s touto sku-
pinou uchádzaãov o zamestnanie. Na druhej strane upriamili
pozornosÈ na kumulovanie niektor˘ch príspevkov u uchá-
dzaãov o zamestnanie, ktoré sa niekedy priblíÏia sume príj-
mu pracujúceho zamestnanca. Pokraãovanie men‰ích obec-
n˘ch sluÏieb a dobrovoºníckych prác vidia v kombinácii
a dopæÀaní sa predchádzajúceho nástroja sociálnej politiky –
verejnoprospe‰n˘ch prác s aktivaãnou ãinnosÈou, ktorá nebu-
de môcÈ plynúÈ nepretrÏite, ale v presne vymedzenom ãase,
aby nepôsobila deaktivaãne.

V závere vedenie úradu prisºúbilo, Ïe názory a pripomien-
ky budú postúpené na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodi-
ny. Stretnutia boli otvoren˘m dialógom, v ktorom bol klade-
n˘ dôraz na zvy‰ovanie kvality poskytovan˘ch sluÏieb, vyu-
Ïitie ponúkan˘ch prostriedkov a moÏností.

ÚPSVR Poprad

Seminár k výchovným 
problémom na ZŠ
Nedá sa nev‰imnúÈ si, ako sú v poslednom období ãasto
medializované v˘chovné problémy a ich nezvládanie
odborníkmi zo ‰kolstva alebo in˘ch zariadení. I keì sa
nás táto problematika priamo nedot˘ka, nezostávame
pasívni. ÚPSVR v Pie‰Èanoch s DP v Hlohovci si môÏe na
svoj zoznam pripísaÈ úãasÈ na ìal‰ej úspe‰nej akcii. 

Prvého 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, ve-
dúca 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, kto-
r˘ch obsah bol zameran˘ na v˘chodiská súãasnej pedago-
giky na ‰kolách, na problémy pri v˘bere povolania, dopyt
po pracovn˘ch pozíciách na ÚPSVR, uplatnenie absolven-
tov ‰kôl na trhu práce, na zákon o ‰kole, o pedagógoch,
potreba zmeniÈ osnovy na ‰kolách, uplatnenie 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 závislos-
tí. Seminár hodnotíme ako veºmi zaujímav˘ a pouãn˘. Pre-
kvapila nás v‰ak slabá úãasÈ riaditeºov základn˘ch ‰kôl
z okresu Hlohovec, pre ktor˘ch predov‰etk˘m bol seminár
usporiadan˘.

Bc. Marcela Sedláková, 
ÚSPVR Piešťany

Na úrade sa 
rozdávali kvety...
Riaditeº Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pie‰Èa-
noch Ing. Marián Valentoviã si uctil pri príleÏitosti MDÎ
v‰etky zamestnankyne úradu. Îien je u nás nesporne väã‰i-
na, preto si prekvapenie musel rozdeliÈ na dvakrát. Najskôr
nav‰tívil deta‰ované pracovisko v Hlohovci, potom pri‰li
na rad Pie‰Èany. Po úvodn˘ch slovách, v ktor˘ch pripome-
nul niekoºko faktov z histórie tohto pamätného dÀa, spolu
s niekoºk˘mi kolegami odovzdal kaÏdej pracovníãke ruÏu
a kvet z perníka. 

Bc. Marcela Sedláková, 
ÚSPVR Piešťany
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Návšteva ministerky...
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pie‰Èanoch nav‰tívila
zaãiatkom marca ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Viera Tomanová. Po jednaní s riaditeºom úradu PSVR sa stret-
la aj so zamestnancami úradu, ktor˘m odpovedala na rôzne
otázky. Nosnou témou tejto krátkej zástavky v bohatom pro-
grame p. ministerky bola informovanosÈ a komunikácia 
o II. pilieri starobného dôchodkového sporenia.

Bc. Marcela Sedláková,
ÚSPVR Piešťany

Úrad bez bariér...
Deta‰ované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Stropkove sídli v budove b˘valej podnikovej
ubytovne. Vstupná ãasÈ budovy s vestibulom donedávna
nespæÀala ani základné podmienky bezbariérového vstu-
pu pre potreby ÈaÏko zdravotne postihnut˘ch obãanov. 

V˘Èah, ktor˘ sa v budove nachádza, bol naprojektovan˘
aÏ od prvého poschodia vy‰‰ie. DostaÈ sa úzkym, strm˘m
schodi‰Èom na prvé poschodie, kde sa nachádzajú kancelá-
rie pracovníkov referátu peÀaÏn˘ch príspevkov na kompen-
zácie sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia
alebo pri predvolaní pred posudkovú komisiu, bolo pre ºudí
na invalidnom vozíku alebo pouÏívajúcich barly skutoãnou
noãnou morou. Aby sme klientom vy‰li v ústrety, úradovalo
sa vo vestibule úradu, pred budovou, ãi v domácnostiach
zdravotne postihnut˘ch obãanov. Preto nás mimoriadne

pote‰ila iniciatíva Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave, ktorá nám dala moÏnosÈ upraviÈ, resp. vybudo-
vaÈ bezbariérové vstupy do budov, kde sídlia úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny alebo ich deta‰ované pracoviská. 

Rie‰enie stavebn˘ch úprav bezbariérového vstupu v‰ak
nebolo jednoduché. Budova nebola projekãne vhodná na
rie‰enie daného problému. Bolo nutné zníÏiÈ úroveÀ podla-
hy pri samotnom vstupe do budovy a roz‰íriÈ vchodové
dvere. To si vyÏiadalo prestavbu celého priestoru aj so
závetrím tak, aby sme zachovali celkov˘ vzhºad budovy. 

Pohyb imobiln˘ch obãanov vo vnútri budovy umoÏnilo
zabudovanie ‰ikmej schodiskovej plo‰iny typu SP 150 Omega
na schodi‰ti z prízemia na prvé poschodie úradu. Je to zariade-
nie, ktoré po v‰etk˘ch stránkach spæÀa aj tie najnároãnej‰ie
technické a bezpeãnostné kritériá pri preprave osôb na invalid-
nom vozíku. Po sklopení prídavného sedadla, ktoré je súãasÈou
zariadenia, je moÏné prepravovaÈ aj ºudí, ktorí sa síce pohybujú
e‰te sami, ale len s pomocou jednej ãi dvoch bariel. ëalej sa uÏ
ËZP obãan pomocou v˘Èahu dostane sám aj bez sprievodcu.
Tieto stavebné úpravy si vyÏiadali celkovú rekon‰trukciu vesti-
bulu. Priestor bol nanovo vymaºovan˘, poloÏená nová dlaÏba
a vymenené muselo byÈ aj osvetlenie a elektroin‰talácia.

V spolupráci s Ústredím PSVR v Bratislave a Úniou nevi-
diacich a slabozrak˘ch na Slovensku plánujeme v roku 2008
zrealizovaÈ v sídle úradu v Stropkove, kde sa nachádzajú aj
iné úrady ‰tátnej správy a poboãka Sociálnej poisÈovne, aj
in‰taláciu zvukov˘ch a orientaãn˘ch majákov typu ZOM 03,
ktoré slúÏia na lep‰iu orientáciu nevidiacich a slabozrak˘ch
klientov. Rovnaké zariadenie bude nain‰talované aj v spomí-
nanej budove deta‰ovaného pracoviska v Medzilaborciach. 

Ing. Karol Porkoláb,
vedúci oddelenia HS UPSVR Stropkov

Preventívne poradenstvo 
pre žiakov ZŠ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pie‰Èanoch má ‰irokú

a stále narastajúcu ‰kálu klientov. V deta‰ovanom pracovisku

v Hlohovci sa 22. februára uskutoãnilo stretnutie so Ïiakmi 9. roã-

níka Z· sv. Jozefa. DvadsaÈosem Ïiakov sprevádzali dve pedago-

gické pracovníãky ‰koly. 

PaedDr. Zdenka Magulicová, vedúca DP, stretnutie viedla

a zároveÀ informovala prítomn˘ch o problematike t˘ran˘ch detí

a sociálnoprávnej ochrane detí. Hlavnú ãasÈ programu stretnutia

zastre‰ovala Mgr. Anna Janíãková, ktorá prezentovala sluÏby

zamestnanosti. PriblíÏila prítomn˘m ãinnosÈ úradu, charakterizo-

vala regionálny trh práce, podala informácie o informaãno-pora-

densk˘ch sluÏbách, evidencii záujemcov o zamestnanie (ZoZ),

sluÏbách zamestnávateºom, agende EURES a mnoho ìal‰ích

potrebn˘ch informácií, ktoré boli vopred prekonzultované

s v˘chovnou poradkyÀou ‰koly. Îiaci boli po cel˘ ãas pozorní

a priebeÏne kládli otázky. Najväã‰í záujem prejavili o katalóg

zamestnávateºov, pretoÏe by chceli pracovaÈ cez prázdniny. Na

záver vydareného stretnutia im pracovníci UPSVR rozdali infor-

maãné letáky, ktoré obsahovali vzor Ïivotopisu, evidenciu ZoZ,

návod ako zvládnuÈ pohovor so zamestnávateºov a iné.

Bc. Marcela Sedláková,
ÚSPVR Piešťany

SPZ_3_08  25.3.2008  20:51  Stránka 25



PORADŇA

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 3/200826

Cieºom právnej anal˘zy dopadu záko-
na ã. 659/2007 Z. z. o zavedení meny
euro v Slovenskej republike
a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov je poukázaÈ na zachovanie
kontinuity existujúcich právnych
vzÈahov a dosiahnutie cenovej neutra-
lity pri premene a prepoãtoch peÀazí,
cien a platieb a in˘ch finanãn˘ch
a majetkov˘ch hodnôt zo slovenskej
meny na eurá.

Na úãely prípravy na
zavedenie a zavedenie
eura sa rozumie:� a) konverzn˘ kurz je cel˘ neodvo-
lateºn˘ pevn˘ prepoãítací kurz medzi
eurom a slovenskou menou, ktor˘ prij-
me Rada Európskej únie na základe
Zmluvy o zaloÏení Európskeho spolo-
ãenstva v platnom znení a podºa kto-
rého v Slovenskej republike bude slo-
venská mena nahradená eurom odo
dÀa zavedenia eura, � b) deÀ urãenia konverzného kurzu
je dátum vyhlásenia právne záväzného
aktu Rady Európskej únie, ktor˘m sa
ustanoví konverzn˘ kurz pre zavede-
nie eura v Slovenskej republike,� c) deÀ zavedenia eura je dÀom pre-
chodu na euro v hotovostnom a bez-
hotovostnom peÀaÏnom obehu v Slo-
venskej republike, deÀ zavedenia eura
je zhodn˘ s dÀom prijatia eura, ktor˘
urãí Rada Európskej únie a ku ktorému
nadobudne úãinnosÈ zru‰enie doãas-
nej v˘nimky pre Slovenskú republiku
pre prijatie eura,� d) obdobie duálneho hotovostného
peÀaÏného obehu je ustanovené doãas-
né obdobie hotovostného peÀaÏného
obehu v Slovenskej republike, ktoré sa
zaãína dÀom zavedenia eura a poãas
ktorého zákonn˘m platidlom pri v‰et-
k˘ch hotovostn˘ch platbách v Sloven-

skej republike sú vo svojej nominálnej
hodnote platné eurobankovky a platné
euromince, na ktor˘ch je uvedená
nominálna hodnota v eurách alebo
eurocentoch a zároveÀ aj slovenské
bankovky a slovenské mince, na kto-
r˘ch je nominálna hodnota v sloven-
sk˘ch korunách alebo halieroch, � e) majetkov˘mi hodnotami sú bez-
hotovostné peÀaÏné prostriedky a iné
finanãné prostriedky, peÀaÏné pohºa-

dávky, záväzky, platby, nehnuteºnosti,
hnuteºné veci, kolky, po‰tové známky
a iné po‰tové ceniny, majetkové práva
a platobné prostriedky vyjadrené
v peniazoch, ako aj peÀaÏne vyjadrené
ceny majetku a iné hmotné alebo
nehmotné finanãné alebo majetkové
hodnoty vyjadrené v peniazoch vráta-
ne aktív a pasív vyjadren˘ch v penia-
zoch,� f) duálne zobrazenie cien, platieb
a in˘ch hodnôt (ìalej len „duálne
zobrazenie“) je zobrazenie a uvádza-
nie uhrádzan˘ch miezd, platov
a in˘ch odmien, príspevkov a náhrad,
poistn˘ch plnení, dávok sociálneho
poistenia, dávok sociálneho zabezpe-
ãenia, dôchodkov, starobného dôchod-
kového sporenia a dávok doplnkového
dôchodkového sporenia, dávok sociál-
nej pomoce, dávok sociálnej podpory
a in˘ch sociálnych dávok, daní
a poplatkov, pokút in˘ch peÀaÏn˘ch
sankcií, vrátane zmluvn˘ch a peÀaÏ-
n˘ch ‰kôd zároveÀ v slovenskej mene
a tieÏ v eurách v˘luãne podºa konverz-
ného kurzu a ìal‰ích stanoven˘ch pra-
vidiel, priãom predo dÀom zavedenia
eura sú pre duálne zobrazovanie roz-
hodujúce peÀaÏné sumy cien, platieb
a in˘ch hodnôt uvedené v sloven-
sk˘ch korunách vrátane halierov
a súbeÏne sa na informatívne úãely

uvádzajú peÀaÏné sumy v eurách vrá-
tane v eurocentoch a odo dÀa zavede-
nia eura to platí naopak.

Predmet úpravy 
generálneho zákona v rámci Ústredia
a úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny sa dot˘ka oblastí miezd, pla-
tov a ostatného odmeÀovania za
prácu, cestovn˘ch náhrad, problema-
tiky sluÏieb zamestnanosti, sociál-
nych vecí a rodiny, pokút a in˘ch
peÀaÏn˘ch sankcií, sekcie ekonomiky,
cien pri zmluvn˘ch vzÈahoch, vrátane
sankcií a peÀaÏn˘ch náhrad ‰kôd
a problémami s t˘mto súvisiacimi.

Na úãely súvisiace s prípravou na
prechod a prechod na euro,
vrátane duálneho zobrazovania sa
prepoãty a premeny v‰etk˘ch súm zo
slovenskej meny na eurá povinne
vykonávajú v˘luãne podºa celého
konverzného kurzu a pravidiel pre
zaokrúhºovanie. Lehota stanovenia
konverzného kurzu, podºa zverejne-
nia Národnej banky Slovenska na jej
portáli, je 1. júl 2008. Uveden˘ kon-
verzn˘ kurz sa pouÏíva v priebehu
duálneho zobrazenia.

Duálne zobrazenie
sa zaãína najskôr jeden deÀ po stano-
vení konverzného kurzu a najneskôr
jeden mesiac po dni urãenia konverz-
ného kurzu a konãí sa jeden rok po
dni zavedenia eura. Duálne zobraze-
nie sa pri písomnej forme, vrátane
elektronickej formy, musí vykonávaÈ
jednoznaãn˘m, prehºadn˘m, zrozumi-
teºn˘m, ºahko prístupn˘m a dobre
ãitateºn˘m zobrazením a uvádzaním
peÀaÏn˘ch súm.

Duálne zobrazenie v podmienkach
Ústredia a úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny znamená, Ïe uvedené
úrady pri svojich povinnostiach sú
povinné uviesÈ zaokrúhlené peÀaÏné
sumy v slovensk˘ch korunách a sú-
beÏne na informatívne úãely uvádzaÈ
zaokrúhlené peÀaÏné sumy v eurách.

Pri prechode na euro (1. 1. 2009)
sú Ústredie a úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny povinné pri duálnom
zobrazení uviesÈ eurá a na informatív-
ne úãely uviesÈ slovenské koruny.

Duálne zobrazenie nezakladá
nárok na úhradu duálne zobrazenej
peÀaÏnej sumy, ktorá je oznaãená
ako informatívna.

V období duálneho zobrazovania,
ak sa vydá rozhodnutie správneho

Základnou legislatívnou normou, ktorá na‰tartovala proces prí-
pravy na novú menu, je zákon ã. 659/2007 Z. z. o zavedení meny
euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov, ktor˘ bol schválen˘ dÀa 28. novembra 2007 a ktor˘ sa
ãasto oznaãuje názvom „generálny zákon“. V tomto ãísle vám
priná‰ame právnu anal˘zu uvedeného zákona na základe stano-
viska právneho odboru ÚPSVR pod vedením JUDr. Eleonóry Vel-
ãíkovej.

NAŠA mena
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? Chcela by som informáciu

ohºadom registrácie na Úrade

práce v Slovenskej republike

a o vyplácaní podpory v nezamest-

nanosti. Aká legislatíva sa vzÈahuje

na obãana Slovenskej republiky,

ktor˘ vykonával prácu na území

Slovenskej republiky, pracovn˘

pomer sa mu skonãil a je prihláse-

n˘ na trval˘ pobyt v inom ‰táte EÚ

(v Rakúsku)? 

Dávky v nezamestnanosti sú up-
ravené v Naradení Rady (EHS) 
ã. 1408 71 o uplatÀovaní systémov
sociálneho zabezpeãenia zamestnan-
cov, samostatne zárobkovo ãinn˘ch
osôb a ich rodinn˘ch príslu‰níkov,
korí sa pohybujú v rámci spoloãen-
stva.

Podºa Nariadenia sa zohºadní
v potrebnom rozsahu doby poistenia
alebo zamestnania dosiahnuté v ãlen-
skom ‰táte EU/EHP, ak je to potrebné
na nadobudnutie, zachovanie alebo
znovunadobudnutie nároku na dávku
v nezamestnanosti.

Dávku v nezamestnanosti je
moÏné si uplatniÈ len v tom ãlenskom
‰táte EU/EHP, v ktorom bola osoba
poistená bezprostredne pred stratou
zamestnania (okrem prípadu cezhra-
niãn˘ch pracovníkov, na ktor˘ch sa
vzÈahujú osobitné pravidlá).

Nárok na dávku v nezamestna-
nosti, v danom prípade – keìÏe sa
jedná o obãana, ktor˘ pracoval v Slo-
venskej republike a následne odi‰iel
do iného ãlenského ‰tátu, sa zachová
za podmienky, Ïe tento obãan:� pred svojím odchodom do iného
ãlenského ‰tátu bol evidovan˘ na
príslu‰nom úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny a zostal mu k dispozí-
cii najmenej 4 t˘Ïdne po tom, ako sa
stal nezamestnan˘m,� sa zaevidoval najneskôr do 7 dní
ako osoba hºadajúca prácu u sluÏieb
zamestnanosti v inom ãlenskom
‰táte – t. j. v ‰táte, do ktorého odi‰la
a podrobila sa tam organizovan˘m
kontroln˘m postupom,� nárok na dávku v nezamestna-
nosti trvá maximálne poãas 3 me-
siacov od dátumu, keì prestala táto
osoba byÈ k dispozícii príslu‰nému
úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny.

Postup pri exporte dávky zo Slo-
venskej republiky tieÏ uvádza, Ïe ak
si obãan nepodá pred odchodom do
zahraniãia ÏiadosÈ o vyradenie z evi-
dencie uchádzaãov o zamestnanie
z dôvodu odchodu do cudziny na
dlh‰ie ako 14 kalendárnych dní,
s v˘nimkou lieãenia v cudzine (par.
36 od.1 písm l) zákona ã. 5/2004 Z. z.
o sluÏbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektor˘ch ìal‰ích záko-
nov v znení neskor‰ích predpisov,
nie je moÏné dávku v nezamestna-
nosti exportovaÈ.

Vzhºadom k Rakúsku, resp. pre-
chodnému obdobiu sprístupnenia
rakúskeho pracovného trhu, ak sa Slo-
vák zaregistruje na rakúskych úradoch
práce (AMS) za úãelom hºadania si
zamestnania v Rakúsku a poberá
dávku v nezamestnanosti zo Slovenska
(export dávky), naìalej bude pre v˘kon
práce v Rakúsku potrebovaÈ pracovné
povolenie. Rakúsky AMS mu prácu
nevyhºadáva, je to jeho povinnosÈou,
a jeho povinnosÈou je tieÏ nájsÈ si také-
ho zamestnávateºa, ktor˘ bude ochotn˘
vybaviÈ mu pracovné povolenie.

V súlade s ustanoveniami Spolo-
ãenstva o sociálnom zabezpeãení je
moÏné postupovaÈ aj na základe
„úhrnu dôb poistenia“ – t. j. v urãi-
t˘ch prípadoch sa do doby poistenia,
zamestnania dosiahnuté podºa práv-
nych predpisov jedného ãlenského
‰tátu zapoãítajú na úãely udelenia
práva na dávky podºa právnych pred-
pisov iného ãlenského ‰tátu. Nie je
v‰ak moÏné ÏiadaÈ o podporu
v nezamestnanosti v krajne, v ktorej
osoby nebola poistená bezprostredne
pred stratou zamestnania.

Alternatívnym spôsobom na zákla-
de uvedeného je teda spôsob kombino-
vaÈ rakúske a slovenské doby poistenia
pre prípad nezamestnanosti. V takom
prípad je nutné odpracovaÈ minimálne
1 deÀ v Rakúsku, samozrejme legálnej
práce. Potom rakúska strana poÏiada
slovenskú stranu o formulár E301, aby
boli zarátané doby poistenia pre prípad
v nezamestnanosti.

Mgr. Gabriela Hájeková
EURES poradca – EURopean 

Employment Services
ÚPSVR v Senici

Otázky a odpovedeorgánu, uzatvorí sa zmluva atì., sú
Ústredie a úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny povinné uviesÈ peÀaÏ-
nú sumu v slovensk˘ch korunách
a informatívne v eurách. Z dôvodov
uÏ uveden˘ch, správny orgán vo
v˘roku rozhodnutia uvedie peÀaÏnú
sumu, napr. 2 052 Sk/62 € (dvetisíc-
päÈdesiatdva korún SK/‰esÈdesiatdva
euro). V závere odôvodnenia rozhod-
nutia správny orgán upozorní na‰ich
klientov, Ïe do prijatia eura bude
peÀaÏná suma vyplácaná v sloven-
sk˘ch korunách a po prijatí eura od
1. 1. 2009 bude peÀaÏná suma vyplá-
caná v euro, priãom musí byÈ uvede-
n˘ aj cel˘ konverzn˘ kurz.

PeÀaÏné údaje v slovenskej mene,
ktoré sú vo v‰eobecne záväzn˘ch práv-
nych predpisoch, v rozhodnutiach,
opatreniach a in˘ch právnych admi-
nistratívnych alebo organizaãn˘ch
aktoch súdov, v zmluvách a dohodách,
na úãtoch a v in˘ch právnych úkonoch
sa odo dÀa zavedenia eura povaÏujú
za peÀaÏné údaje v eurách.

Ustanoveniami zákona ã. 659/2007
sa spravujú aj právne vzÈahy vzniknu-
té pred nadobudnutím úãinnosti tohto
zákona; vznik t˘chto právnych vzÈa-
hov, ako aj nároky z nich vzniknuté
pred nadobudnutím úãinnosti tohto
zákona sa posudzujú podºa doteraj‰ích
predpisov s t˘m, Ïe peÀaÏné sumy
a majetkové hodnoty vyjadrené v slo-
vensk˘ch korunách sa odo dÀa zavede-
nia eura povaÏujú za peÀaÏné sumy
a majetkové hodnoty vyjadrené v eu-
rách podºa pravidiel pre prechod na
euro. 

V t˘chto prípadoch je moÏné
uviesÈ duálne zobrazenie na inter-
nete, prostredníctvom oznamov na
oznamovacích tabuliach Ústredia
a úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, pri kontaktoch s klientmi
Ústredia a úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny a vyuÏívaÈ ìal‰ie formy
oznamovania v rámci Ústredia a úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny.
KeìÏe prechodu na euro bude pred-
chádzaÈ celospoloãenská informaãná
kampaÀ, pri ktorej budú poskytnuté
v‰etk˘m obãanom, teda aj na‰im
klientom, euro kalkulaãky, urãení 
na prevod slovenskej koruny na kon-
verzné euro, umoÏní sa urobiÈ prepo-
ãet aj samostatne. 

Ing. Mária Šimková,
koordinátorka pre zavedenie eura ÚPSVR
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Sú zvyky, obyãaje, nepísane pravidlá, ktoré sa pestujú
stároãia, moÏno aj tisícroãia. Ba dokonca o niektor˘ch sa
môÏeme s úspechom domnievaÈ, Ïe existujú rovnako dlho
ako ºudstvo samo. Zvyky a obyãaje obohacovali beÏn˘
Ïivot, nepísané pravidlá chránili pred omylmi, tabu
nahrádzali zákony. âasto ani netu‰íme, ak˘ mali pôvod-
n˘ zmysel, ak˘ v˘znam pre preÏitie druhu. Berieme ich
prosto tak ako sú, ako sa ich pridrÏiavali na‰i otcovia,
dedovia, pradedovia. A potom príde ãas, keì zabúda sa
na tradície, miznú obyãaje, rúcajú sa pomníky a ru‰ia

tabu. Revolúcia Ïerie nielen svoje deti, ale aj ich kultúru.
A opäÈ iba ãas prehodnotí, ão bolo lep‰ie, ãi to staré,
hodené do smetiaka, alebo to nové, nabl˘skané módou,
nabité asertivitou a agresívnosÈou. A Ïiaº i poznaãené
naivitou a prehnanou sebadôverou neskúsen˘ch. Pripo-
mína to mladého ‰oféra, ão sa domnieva, Ïe nadupané
auto zazobaného ocinka mu dáva právo predbiehaÈ
v neprehºadn˘ch zákrutách. Obãas to vyjde. âasto sa to
podarí. Niekedy v‰ak... 

K˘m chce niekto natækaÈ nos iba sám sebe, je to jeho
vôºa, jeho právo, jeho skúsenosÈ. Ak v‰ak svojím konaním
ohrozuje aj nosy ostatn˘ch, mali by sme sa zamyslieÈ, ãi
mu dáme na to právo. Základn˘m tabu pre kaÏd˘ druh je
totiÏ nepoÏieraÈ svojich. Du‰an Brindza 

E
viãka pochádzala z mimoman-
Ïelského vzÈahu. Matka b˘vala
na slobodárni, pretoÏe v minu-

losti aj s bratmi pri‰la o byt. Tu sa
zoznámila so svojím druhom. Po ãase
sa im na slobodárni narodila Eviãka.
Po zru‰ení tohto zariadenia boli Evki-
ni rodiãia presÈahovaní do útulku.
Uvedené zariadenie sociálnych slu-
Ïieb bolo veºmi nevhodné pre zdrav˘
v˘vin Eviãky. Stretávala sa tam väã-
‰inou len s osobami spoloãensky
neprispôsobiv˘mi, ktorí mali mnoho-
krát váÏne problémy s pouÏívaním
alkoholu a dodrÏiavaním pravidiel
spolunaÏívania v tomto zariadení.“ 

Evka spolu s rodiãmi ob˘vala
jednu malú miestnosÈ, ktorá slúÏila
ako kuchyÀa, detská izba a spálÀa
zároveÀ. Ani hygiena u nich nebola
vÏdy na poÏadovanej úrovni. Rodin-
né prostredie pre Evku bolo málo
v˘chovne podnetné. Medzi jej rodiã-
mi vznikali hádky, nedorozumenia
a objavil sa aj alkohol. 

Vzhºadom na to, Ïe rodiãia boli
nezamestnaní, nebol predpoklad, aby
si sami kúpili vlastn˘ byt. Ani oslo-
vené príbuzenstvo nemalo záujem
pomôcÈ maloletej. Sociálni pracovní-
ci boli preto nútení pristúpiÈ k radi-
kálnemu rie‰eniu – k podaniu návr-
hu na nariadenie ústavnej starostli-
vosti. Toto rie‰enie ur˘chlila aj sku-
toãnosÈ, Ïe domov˘ poriadok v uve-
denom zariadení neumoÏÀoval b˘va-
nie rodín s deÈmi. 

Rodiãia spoãiatku veºmi ÈaÏko
zná‰ali takéto rie‰enie. Evka si v‰ak

na nové prostredie detského domova
r˘chlo zvykla. Rodiãia ju napriek
v‰etk˘m osobn˘m a finanãn˘m pro-
blémom pravidelne nav‰tevovali. 
Jej pobytom v domove nedo‰lo k pre-
ru‰eniu rodinn˘ch väzieb. V tomto
‰tádiu rie‰enia problému sa práca
sociálnych pracovníkov s rodinou
neskonãila. Práve naopak, zaãala sa
ìal‰ia etapa – pomoc pri sanácii
rodinného prostredia a hºadanie
náhradnej rodiny. Pri pravideln˘ch
stretnutiach s Eviãkou sa sociálni
pracovníci dozvedeli jej odmietavé
stanovisko k ponúkan˘m náhradn˘m
rie‰eniam. Rodiãia aj naìalej prácu
hºadali, ale v‰etko sa skomplikovalo,
keì otec prekonal infarkt, ãím sa stal
invalidn˘m. 

Do procesu sanácie rodinného
prostredia sme zapojili aj pracovní-
kov mestského úradu. Spoloãne sme
vypracovali individuálny plán, kto-
rého hlavnou úlohou bol návrat
Eviãky do pôvodnej rodiny. Vzhºa-
dom k tomu, Ïe získaÈ náhradné
b˘vanie v krátkom ãase aj napriek
úsiliu v‰etk˘ch zainteresovan˘ch
nebolo jednoduché, pristúpili sme
k zmene individuálneho plánu –
k hºadaniu náhradnej rodiny za
pomoci rodiãov. Onedlho sa podarilo
z rodiny nájsÈ osobu – krstnú mamu,
ktorá sa rozhodla poskytnúÈ Eviãke
rodinnú starostlivosÈ. Bol podan˘
návrh na súd. 

Práve vtedy v‰ak nastala v Ïivote
Evkin˘ch rodiãov zásadná zmena. 
Po zváÏení v‰etk˘ch okolností,

s prihliadnutím na udrÏanie rodiny
a zdrav˘ v˘voj dieÈaÈa im mestsk˘
úrad pridelil uvoºnen˘ mestsk˘ byt.
Bolo to neãakané, prekvapujúce
a veºmi vítané rozhodnutie. Táto
skutoãnosÈ nám umoÏnila zastaviÈ
proces zverenia Eviãky do náhradnej
osobnej starostlivosti. S radosÈou
sme to urobili a nové skutoãnosti
sme oznámili súdu. T˘mto sa úspe‰-
ne zav⁄‰il proces sanácie rodinného
prostredia a Evka sa mohla vrátiÈ
k svojim rodiãom. 

Sme presvedãení, Ïe dvojroãn˘
pobyt Eviãky v ústavnej starostlivosti
nenaru‰il jej citov˘ v˘vin, ba nao-
pak, nauãila sa v novom prostredí
nové veci, nadviazala prirodzené
kontakty s rovesníkmi, stala sa samo-
statnej‰ou. Dúfame, Ïe si z pobytu
v detskom domove Eviãka prinesie
do Ïivota rodiny nové návyky a pod-
nety na zlep‰enie rodinného Ïivota. 

Nie v‰etky prípady majú tak˘to
‰Èastn˘ koniec. V tomto na‰om sa
dobrá vec podarila vìaka spolupráci
pracovníkov sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately, vedenia
Mestského úradu v Stropkove
a komisie pre sociálne veci, b˘vania
a zdravotníctvo pri MsÚ v Stropko-
ve, ktorá zároveÀ rodiãom schválila
aj jednorazovú dávku pomoci
v hmotnej núdzi na zariadenie
domácnosti vo v˘‰ke 10 000 Sk. 

Bc. Gabriela Prokopičová,
sociálna pracovníčka odd. SPOD a SK 

ÚPSVR Stropkov

Vyhubené tabu

·Èastn˘ návrat domov
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V
súãasnom období rezonujú v na‰ej spoloãnosti mnohé témy,

ale asi najviac oãakávan˘ prechod na euro a otvorenie II. pilie-

ra. Pokiaº ide o euro, mali by sme si koneãne uvedomiÈ, Ïe

peniaze boli, sú a budú iba ekvivalentom reálnych hodnôt, takÏe neãa-

kajme Ïiadne veºké zmeny. Som hlboko presvedãen˘, Ïe prechodom na

euro sa veºa nezmení, ani text piesne „Korunou si hodím...“ Ba i ten gaj-

do‰ urãite bude naìalej gajdovaÈ za gro‰.

A keì uÏ spomíname ten gro‰, asi by sme sa

pri Àom mali zastaviÈ. Gro‰ má totiÏ v na‰ej kul-

túre, v ºudovej a umeleckej tvorbe a spisbe ne-

zastupiteºné miesto. Veì napríklad len v samot-

n˘ch Slovensk˘ch prísloviach, porekadlách

a úsloviach Adolfa Petra Zátureckého nájdeme

na toto slovo aÏ 27 priamych odvolávok. Gro‰ je

frekventovanou rekvizitou aj v mnoh˘ch ºudo-

v˘ch rozprávkach – poãnúc t˘m derav˘m aÏ po

ten posledn˘, ão hlavn˘ a kladn˘ hrdina venuje

niekomu, kto ho veºmi, veºmi potrebuje. 

Gro‰ v na‰ej kultúre väã‰inou nevystupuje iba ako púhe platidlo, ale

predov‰etk˘m v úlohe ekvilalentu empatie a solidárnosti. Empatia a jej

potreba sa stala v súãasnosti veºmi ãast˘m pojmom spájan˘m s in˘mi,

veºmi frekventovan˘mi – najmä demokratická, moderná, civilizovaná, ãi

kultúrna spoloãnosÈ. A solidárnosÈ po slovensky znamená spolunáleÏitosÈ,

spolupatriãnosÈ, súruãenstvo... (Mimochodom, cítite aj vy tú silu ukrytú

v slove súruãenstvo? MÀa pri vyslovení tohto slova vÏdy aÏ zamrazí.) 

KaÏd˘ pozná rozprávku o cestárovi a jeho troch gro‰och, z ktor˘ch

„jeden poÏiãiaval, jeden vracal a len z toho tretieho, jediného, sa sám

Ïivil“. Aj vìaka tejto rozprávke sa tri gro‰e u nás stali ak˘msi symbolom

rodinného, ãi spoloãenského súruãenstva. A aj preto ma znepokojuje, Ïe

sa toto súruãenstvo z na‰ej spoloãnosti zaãalo vytrácaÈ. Vìaka dôklad-

nému prem˘vaniu mozgov sme sa v‰etci rozhodli na nikoho sa nespolie-

haÈ a staraÈ sa iba sami o seba. Cudzie detiská? Dôchodcovia? Tri gro‰e?

Pche! Nedám! (A preto ani neverím, Ïe by niekto len tak dal nieão mne.)

Z histórie ºudstva poznáme podobné príklady: Severskí Indiáni e‰te na

zaãiatku minulého storoãia ponechávali svojich starcov v lese iba s hro-

mádkou raÏdia pri ohníku, ão ich e‰te chvíºu chránil pred útokom ‰eliem.

âukãovia v tom ãase svojich zostarnut˘ch rodiãov hrdúsili koÏen˘m la-

nom a Eskimáci zasa nevládnych starcov zamurovávali do ºadového iglu.

Taká bola tradícia, také boli zvyky. Nepotrební, neuÏitoãní musia z kola

von. Treba v‰ak poznamenaÈ, Ïe sa takéto drakonické anomálie objavovali

iba oblastiach, kde aj Ïivotné podmienky boli mimoriadne kruté.

Ak sa vám to zdá neºudské, zvykajte si. Veì hoci ani neÏijeme v ne-

ºútostn˘ch podmienkach, uÏ sme spravili prv˘ krok. Z jedného z na‰ich

povestn˘ch troch gro‰ov sme kú‰tiãok oddelili, vyrezali, vykrojili... Alebo

kus vytrhli? Obávam sa v‰ak, Ïe je jedno, ãi to bol iba kus, ãi kú‰tiãok –

lebo to, ão z neho vytrhli, bolo to podstatné. Gro‰u solidárnosti vytrhli

srdce. A zostal iba derav˘ gro‰.

Mgr. Du‰an Brindza,

kancelária generálneho riaditeºa UPSVR
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Na záver

„Aj vìaka rozprávke sa 
tri gro‰e u nás stali ak˘msi 

symbolom rodinného, ãi 
spoloãenského súruãenstva.“
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Aktívne kone takto trénujú na dostihy, ktoré sa v tejto krajine
konajú kaÏdodenne.

A pre fanú‰ikov dostihov – pohºad na dostihovú dráhu....
Tu je najdôleÏitej‰ie, aby pri prebehnutí koní cieºom svie-
tilo na tabuli práve ãíslo vá‰ho favorita na prvom mieste. 

Vzdelávanie je v rámci írskych sluÏieb zamestnanosti rie-
‰ené hlavne prostredníctvom tréningov˘ch centier.
Náv‰teva jedného z nich bola súãasÈou programu náv‰tevy
zástupcov slovenskej a ãeskej delegácie.

Okrem in˘ch p˘ch írskeho národného Ïrebãína vám aspoÀ
takto sprostredkovane ponúkame exkluzívne foto „táto‰a“,
ktorého hodnota je 600 miliónov eur. 

Spoloãné foto zástupcov ÚPSVR a írskych sluÏieb zamest-
nanosti v prestávke medzi prezentáciami a diskusiou
medzi zúãastnen˘mi stranami.

Jednou z prezentovan˘ch bola téma úspe‰ného projektu zame-
raného na praktické vzdelávanie pre oblasÈ turistického ruchu
v odbore ãa‰ník, kuchár, recepãn˘, barman. Sediace dámy sú
úspe‰n˘mi absolventkami tohto kurzu na Slovensku.

Zástupcovia Ústredia PSVR nav‰tívili 18. - 21. februára Írsko. Dôvodom náv‰tevy bola

v˘mena skúseností s FÁS – írskymi sluÏbami zamestnanosti – a projekty, ktoré s touto kraji-

nou realizovalo Ústredie PSVR cez sieÈ EURES. Okrem in˘ch zaujímavostí bolo zámerom

írskych kolegov venovaÈ niektor˘m na‰im SOU poºnohospodárskym krásne plnokrvníky 

na v˘uku v ‰tudijn˘ch odboroch zameran˘ch na jazdectvo a starostlivosÈ o kone, nakoºko

odborné ‰kolstvo v tejto krajine patrí práve pod spomínan˘ FÁS. 

Náv‰teva Írska

FOTOOBJEKTÍVOM

Náv‰teva Írska

text a foto: PaedDr. Danica Lehocká, hovorkyňa ÚPSVR
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 14,05 14,32  
Košický kraj 12,86 13,15  
Prešovský kraj 11,62 11,96  
Nitriansky kraj 6,94 7,13  
Žilinský kraj 5,44 5,60  
Trenčiansky kraj 4,32 4,56  
Trnavský kraj 4,30 4,46  
Bratislavský kraj 1,96 2,05  

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 77,,8844  88,,0066    

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 26,51 26,99 •
2 Revúca 25,82 26,39 •
3 Rožňava 20,06 20,20 •
4 Kežmarok 19,42 19,63 •
5 Veľký Krtíš 18,66 19,25 •
6 Trebišov 18,21 18,68 •
7 Lučenec 17,89 18,16 •
8 Sabinov 17,30 17,43 •
9 Gelnica 16,84 16,82 -2

10 Poltár 16,68 16,89 1
11 Košice - okolie 16,58 16,73 -1
12 Sobrance 16,30 16,89 2
13 Žarnovica 15,04 15,52 -1
14 Medzilaborce 14,93 15,74 1
15 Michalovce 14,46 15,16 •
16 Krupina 14,35 14,78 •
17 Vranov nad Topľou 14,15 14,63 •
18 Banská Štiavnica 13,62 13,16 -1
19 Levoča 13,12 13,44 1
20 Svidník 12,54 12,85 -1
21 Bardejov 12,51 12,83 -1
22 Stropkov 12,51 13,08 2
23 Detva 11,65 12,10 •
24 Levice 11,46 11,88 •
25 Spišská Nová Ves 11,12 11,30 •
26 Brezno 10,93 10,82 -3
27 Snina 10,85 11,18 1
28 Žiar nad Hronom 10,70 11,17 1
29 Prešov 10,31 10,87 1
30 Humenné 9,31 9,52 •
31 Turčianske Teplice 8,26 8,52 •
32 Stará Ľubovńa 7,51 7,79 •
33 Komárno 7,43 7,37 -4
34 Bytča 7,35 7,63 1
35 Kysucké Nové Mesto 7,34 7,49 •
36 Šaľa 7,34 7,54 2
37 Košice II 7,24 7,44 1
38 Dolný Kubín 7,12 7,34 •
39 Nové Zámky 6,85 7,11 •
40 Zvolen 6,75 6,96 -1

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
41 Tvrdošín 6,74 6,97 1
42 Poprad 6,71 6,83 •
43 Námestovo 6,64 6,77 -1
44 Ružomberok 6,63 6,78 1
45 Košice III 6,34 6,56 -2
46 Partizánske 6,34 6,62 •
47 Prievidza 6,29 6,63 2
48 Topoľčany 6,26 6,40 •
49 Zlaté Moravce 6,09 6,16 •
50 Košice I 5,72 5,86 -1
51 Senica 5,71 5,89 1
52 Liptovský Mikuláš 5,45 5,51 -1
53 Považská Bystrica 5,41 5,63 1
54 Košice IV 5,27 5,39 -1
55 Dunajská Streda 5,23 5,49 1
56 Martin 5,15 5,24 -2
57 Čadca 5,11 5,31 1
58 Hlohovec 5,05 5,28 1
59 Bánovce nad Bebravou 4,75 5,01 •
60 Banská Bystrica 4,52 4,57 •
61 Skalica 4,20 4,31 •
62 Nitra 4,00 4,16 •
63 Myjava 3,97 4,00 -1
64 Nové Mesto nad Váhom 3,77 4,02 1
65 Malacky 3,65 3,76 -2
66 Piešťany 3,65 3,81 •
67 Galanta 3,50 3,53 -2
68 Trnava 3,48 3,61 .
69 Púchov 3,46 3,84 4
70 Žilina 3,27 3,44 •
71 Senec 2,63 2,69 •
72 Pezinok 2,46 2,60 -1
73 Ilava 2,41 2,62 1
74 Trenčín 2,11 2,26 •
75 Bratislava II 1,65 1,65 -2
76 Bratislava V 1,63 1,77 1
77 Bratislava III 1,60 1,69 1
78 Bratislava I 1,52 1,53 -1
79 Bratislava IV 1,47 1,62 1

Zdroj: ÚPSVR

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC FEBRUÁR

Slovensko celkovo

SPZ_3_08  25.3.2008  20:51  Stránka 32



PRÍLOHA

3/2008 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ I

S
poriteº môÏe predloÏiÈ písomné

oznámenie prejavu vôle nebyÈ

zúãastnen˘ na starobnom

dôchodkovom sporení osobne alebo

doruãiÈ po‰tovou prepravou poboãke

Sociálnej poisÈovne na tlaãive „Vyhláse-

nie sporiteºa nebyÈ zúãastnen˘ na sta-

robnom dôchodkovom sporení. Uverej-

nené je na internetovej stránke Sociálnej

poisÈovne v ãasti formuláre a je k dispo-

zícii aj v poboãkách Sociálnej poisÈov-

ne. Tlaãivo obsahuje meno a priezvisko

sporiteºa; adresu jeho trvalého pobytu;

kore‰pondenãnú adresu, na ktorú bude

fyzickej osobe zaslané oznámenie

o zániku úãasti na starobnom dôchod-

kovom sporení a zániku zmluvy o sta-

robnom dôchodkovom sporení; identifi-

kaãné ãíslo sociálneho zabezpeãenia

sporiteºa (rodné ãíslo) a ãíslo zmluvy

o starobnom dôchodkovom sporení.

âíslo zmluvy o starobnom dôchodko-

vom sporení nevyplÀuje fyzická osoba,

ktorej Sociálna poisÈovÀa urãila

dôchodkovú správcovskú spoloãnosÈ.

Doruãením písomného oznámenia

sporiteºovi zaniká úãasÈ na starobnom

dôchodkovom sporení odo dÀa prvého

vzniku tejto úãasti a zaniká zmluva

o starobnom dôchodkovom sporení.

Sociálna poisÈovÀa je povinná bez zby-

toãného odkladu po doruãení písomné-

ho oznámenia oznámiÈ dôchodkovej

správcovskej spoloãnosti zánik zmluvy

o starobnom dôchodkovom sporení.

Dôchodková správcovská spoloãnosÈ je

povinná bez zbytoãného odkladu odo

dÀa oznámenia Sociálnej poisÈovne pre-

viesÈ z beÏného úãtu dôchodkového

fondu na úãet Sociálnej poisÈovne

v ·tátnej pokladnici sumu zodpovedajú-

cu aktuálnej hodnote osobného dôchod-

kového úãtu ku dÀu, ktor˘ predchádza

dÀu prevodu.

Sociálna poisÈovÀa na základe doruãe-

nia písomného oznámenia sporiteºa

v období od 1. januára 2008 do 30. júna

2008 poboãke, vymaÏe zmluvu o starob-

nom dôchodkovom sporení z registra

zmlúv o starobnom dôchodkovom spo-

rení dÀom doruãenia písomného ozná-

menia sporiteºa odo dÀa prvého vzniku

úãasti na starobnom dôchodkovom spo-

rení. Sociálna poisÈovÀa po v˘maze

zmluvy o starobnom dôchodkovom spo-

rení zasiela oznámenie o zániku úãasti

na starobnom dôchodkovom sporení

a zániku zmluvy o starobnom dôchod-

kovom sporení, ktor˘m potvrdzuje spo-

riteºovi doruãenie oznámenia s preja-

vom vôle nebyÈ zúãastnen˘ na starob-

nom dôchodkovom sporení a poskytuje

informáciu fyzickej osobe o zániku

úãasti na starobnom dôchodkovom spo-

rení a zániku zmluvy o starobnom

dôchodkovom sporení. Oznámenie

o zániku úãasti na starobnom dôchod-

kovom sporení a zániku zmluvy o sta-

robnom dôchodkovom sporení zasiela

Sociálna poisÈovÀa písomne na kore‰-

pondenãnú adresu, ktorú fyzická osoba

uviedla vo vyhlásení sporiteºa nebyÈ

zúãastnen˘ na starobnom dôchodkovom

sporení.

Prevod príspevkov z beÏného úãtu

dôchodkového fondu príslu‰nej dô-

chodkovej správcovskej spoloãnosti na

úãet Sociálnej poisÈovne je dôsledkom

prejavenej vôle sporiteºa, ktor˘ dÀom

doruãenia uvedeného oznámenia pre-

stáva byÈ sporiteºom a suma podºa 

§ 123f ods. 3 zákona o starobnom dôchod-

kovom sporení, prevedená dôchodkovou

správcovskou spoloãnosÈou na úãet

Sociálnej poisÈovne v ·tátnej pokladni-

ci, sa povaÏuje za poistné zaplatené na

starobné poistenie za obdobie jeho úãas-

ti na starobnom dôchodkovom sporení.

Vysporiadanie príspevkov medzi in‰ti-

túciami prebieha automaticky. 

Ako možno vystúpiť 
z II. dôchodkového piliera 
V súvislosti s legislatívnymi zmenami úãinn˘mi od 1. januára 2008 a od 1. marca 2008 Sociálna poisÈov-
Àa upozorÀuje, Ïe sporiteº, ktor˘ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom
2008, môÏe do 30. júna 2008 doruãiÈ ktorejkoºvek poboãke Sociálnej poisÈovne písomné oznámenie, kto-
rého obsahom je prejav vôle nebyÈ zúãastnen˘ na starobnom dôchodkovom sporení. Obdobne môÏe túto
moÏnosÈ vyuÏiÈ aj sporiteº, ktorému urãila dôchodkovú správcovskú spoloãnosÈ Sociálna poisÈovÀa. 

Od 1. do 17. marca 2008 z druhého piliera vystúpilo 3 554 sporiteľov. Je to viac ako štvr-
tina z celkového počtu tých, ktorí po prvom januári 2008 skončili svoju účasť v starobnom
dôchodkovom sporení. Od otvorenia druhého piliera do 17. marca 2008 z neho vystúpilo
12 379 sporiteľov. 

Z údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že pokiaľ ide o vek, medzi vystupujúcimi z dôchod-
kového sporenia trvale prevažujú sporitelia nad 40 rokov. Viac ako polovicu z celkového počtu
tých, ktorí doteraz odišli z druhého piliera, tvoria sporitelia vo veku od 45 do 54 rokov. Z hľa-
diska príjmu vystupujú najmä sporitelia s nižšími, prípadne minimálnymi príjmami. Vymeria-
vací základ do 15-tisíc korún má šesť z desiatich vystupujúcich. Medzi vystupujúcimi sú aj
osoby, ktoré sa stali zámerne len na určité krátke obdobie dobrovoľne poistenými osobami,
aby ako poistenci mohli vstúpiť do druhého piliera. Ak boli sporiteľmi, ale neboli dôchodko-
vo poistené, a teda neodvádzali poistné, Sociálna poisťovňa za ne nemohla odvádzať prís-
pevky do DSS. Celková suma finančných prostriedkov bývalých sporiteľov, ktorú Sociálna
poisťovňa očakáva, je 393 miliónov korún. Zatiaľ dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)
z týchto prostriedkov poslali Sociálnej poisťovni 290 miliónov korún.

Od 1. januára 2008 vstúpilo do druhého piliera 4 849 poistencov, ktorí sa stali sporiteľmi.
K 17. marcu bolo v druhom pilieri 1 554 742 sporiteľov. Za tento počet sporiteľov Sociálna pois-
ťovňa postúpila na individuálne účty sporiteľov do jednotlivých DSS spolu 55,3 miliardy korún. 

Medzi vstupujúcimi sporiteľmi prevažujú vekovo mladšie ročníky. Priemerný vymeriava-
cí základ vstupujúcich je o vyšší ako u vystupujúcich sporiteľov. Aj v súčasnosti sa niektorí
poistenci stanú dobrovoľne poistenými len so zámerom vstúpiť do druhého piliera počas jeho
polročného otvorenia. 

Od 1. januára do 30. júna t. r. môže do druhého piliera vstúpiť každý bez ohľadu na vek,
kto v období pred 1. januárom 2008 nebol sporiteľom a teraz je dôchodkovo poistený.
Po 30. júni t. r. sa môžu sporiteľmi v druhom pilieri stať osoby, ktoré sa narodili po 31. decem-
bri 1986, čiže doteraz neboli dôchodkovo poistené. Sú to predovšetkým študenti. Tí sa môžu
v polročnom období od vzniku svojho prvého dôchodkového poistenia rozhodnúť, že vstúpia
do 2. piliera. Dôchodkové starobné sporenie im vzniká od prvého dňa mesiaca, ktorý nasle-
duje po zápise zmluvy do registra zmlúv Sociálnej poisťovne. 

Ďalšou skupinou osôb, ktoré budú môcť vstúpiť do druhého piliera po 30. júni 2008,
sú tie osoby, ktoré už boli dôchodkovo poistené, bez ohľadu na ich vek, pričom v období
pred 1. januárom 2005 do 30. júna 2006 boli buď študentmi alebo boli v evidencii neza-
mestnaných. Tieto osoby môžu vstúpiť do starobného dôchodkového sporenia v prípade
vzniku svojho prvého dôchodkového poistenia, ale len v lehote do 30 dní do vzniku dôchod-
kového poistenia. 

Zdroj: www.socpoist.sk

Za prvé dva marcové týždne z II. piliera vystúpilo 3 a pol tisíca sporiteľov
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PRÍLOHA

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 3/2008II

O Z N Á M E N I E
sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení,

ktorý je dôchodkovo poistený podľa § 14 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 43/2004 Z. z. 
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 555/2007 Z. z. 
(ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“)

Meno a priezvisko sporiteľa:......................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:...........................................................................................................

............................................................................................................................................

Rodné číslo: ..........................................................................................................................

Oznamujem, že ako sporiteľ som sa rozhodol byť */nebyť * zúčastnený na starobnom
dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) a b) zákona o starobnom dôchod-
kovom sporení, t. j. riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len „zákon
o sociálnom poistení“), riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po
dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov jeho veku podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona
o sociálnom poistení alebo poberania peňažného príspevku za opatrovanie podľa § 15 ods. 1 písm. e)
zákona o sociálnom poistení.

V....................................... dňa....................

.................................................
vlastnoručný podpis 

*) Nehodiace sa prečiarknite 

Pozn. 
Ak sa sporiteľ rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) a b)
zákona o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa postúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie za
obdobie, v ktorom je sporiteľ dôchodkovo poistený z tohto dôvodu.
Ak sa sporiteľ rozhodol nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a)
a b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie
za obdobie, v ktorom je sporiteľ dôchodkovo poistený z tohto dôvodu.
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3/2008 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ III

V Y H L Á S E N I E
sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,

v zmysle § 123f ods. 1 a § 123k zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko sporiteľa:......................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................

Korešpondenčná adresa:.........................................................................................................

Rodné číslo:...........................................................................................................................

Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení *:.......................................................................

Vyhlasujem, že ako sporiteľ som sa rozhodol nebyť zúčastnený na starobnom
dôchodkovom sporení v zmysle § 123f ods. 1 a § 123k zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V....................................... dňa....................

.................................................
vlastnoručný podpis 

*) číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nevyplňuje fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú
správcovskú spoločnosť 

Poznámka
Doručením písomného vyhlásenia sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení zaniká účasť na starob-
nom dôchodkovom sporení odo dňa prvého vzniku tejto účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
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PRÍLOHA

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 3/2008IV

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LEVICE

VK č.: 2008/2/17
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT 
Druh štátnej služby: prípravná 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, so-
ciálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo samo-
statné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou
právomocou v oblasti štátnych sociálnych dávok.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdela-
nie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Terézia Kováčová
Telefón: 036/6313238
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LUČENEC

VK č.: 2008/1/31
Názov pozície: 
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná 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: Samostatné ucelené odborné činnosti vo vyme-
dzenom úseku štátnej správy – odbore sociálnych vecí a ro-
diny, oddelenia štátnych sociálnych dávok. Odborná príprava
rozhodnutí, príprava podkladov na rozhodovanie o priznaní,
zastavení, obnovení výplaty, o odňatí, o vrátení príspevku,
o nevyplatení, resp. zamietnutí žiadosti o príspevok.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdela-
nie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Jana Pašková
Telefón: 047/4333 744, kl. 218, 209
Fax: 047/4333 743
e-mail: jana.paskova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, F. Lehára 18, 984 01 Lučenec

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

VK č.: 2008/6/12
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie APTP (aktívnej politiky
trhu práce)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, soci-
álne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie ucelenej agen-
dy súvisiacej s aktívnymi opatreniami na trhu práce, pri
poskytovaní služieb zamestnávateľom i zamestnan-
com. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stup-
ňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, inter-
net
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B

VK č.: 2008/7/12
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie APTP / aktívnej politiky
trhu práce/
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Vykonávanie samostatných odborných
špecializovaných činností, spočívajúcich najmä v ana-
lytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v prí-
prave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajú-
cich do rozsahu kompetencií služobného úradu na
úseku služieb zamestnanosti v oblasti aktívnej politiku
trhu práce. Plánovanie, organizovanie, koordinovanie,
motivovanie a kontrola výkonu činností v pôsobnosti
oddelenia APTP. Metodické usmerňovanie a rozhodo-
vanie pri výkone štátnej správy na úseku služieb
zamestnávateľom a zamestnancom.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, inter-
net
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B

VK č.: 2008/8/12
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – refe-
rát EURES
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky Európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti spojené:

s poskytovaním informácií o voľných pracovných mies-
tach záujemcom o prácu v krajinách EÚ; s poskytova-
ním informácií a poradenstva zamestnávateľom, ktorí
majú záujem získať, resp. už získali pracovníkov zo
zahraničia; spojené so sprostredkúvaním zamestnania
pre občanov SR v členských štátoch EÚ; s prijímaním
a posudzovaním žiadostí cudzincov o povolenie na
zamestnanie; s vedením a vyhodnocovaním evidencie
cudzincov zamestnaných v SR. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť AJ, alebo NJ vítaná
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, internet
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Judita Jakubeová
Telefón: 032/7740716
Fax: 032/7740714
E-mail: Judita.Jakubeova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Hviezdoslavova 40, 
915 01 Nové Mesto nad Váhom

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PRIEVIDZA

VK č.: 2008/3/14
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, 
VEDÚCI ODDELENIA 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie ESF 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
nosti oddelenia ESF (Európsky sociálny fond), spočívajú-
ce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na vykonávanie štát-
nych záležitostí. Riadenie, kontrola a koordinácia činnos-
ti oddelenia ESF súvisiaca s monitoringom a projekto-
vým riadením národných projektov spolufinancovaných
z prostriedkov ESF. Riadenie výdavkov na zabezpečenie
financovania projektov spolufinancovaných z prostried-
kov Európskej únie. Metodické usmerňovanie pri imple-
mentácii národných projektov a príprave, tvorbe a imple-
mentácii dopytových projektov a interných projektov. 

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

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
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3/2008 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ V

Fax: 046/5166265
E-mail: monika.sykorova@upsvar.sk, 
marcela.hankova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Šumperská 1, 971 01 Prievidza

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TOPOĽČANY 

VK č.: 2008/1/20
Názov pozície: 
RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: kancelária riaditeľa a vedúceho slu-
žobného úradu, úsek krízového manažmentu, ochrany
utajovaných skutočností, PO a BOZP 
Odbor štátnej služby: 2.23 Ochrana utajovaných sku-
točností 
Hlavné úlohy: Koordinácia, usmerňovanie a plnenie úloh
na úseku krízového manažmentu, ochrany utajovaných
skutočností, PO a BOZP. Plnenie úloh obranného a civil-
ného krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie
a civilnej ochrany v čase mieru, núdzového stavu, výni-
močného stavu a vojny, zabezpečovanie pohotovosti
a pripravenosti zamestnancov úradu k zvládnutiu krízo-
vých situácií. Plnenie úloh technika bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v zmysle zákona NR č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskor-
ších predpisov. Plnenie úloh technika požiarnej ochrany
v zmysle zákona NR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Minis-
terstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 591/2005 Z. z. o požiarnej prevencii. Vede-
nie agendy, dokumentácie a plnenie úloh v zmysle záko-
na NR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdela-
nie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa 
Počítačové znalosti: ovládanie PC, Windows, Excel,
Word, internet 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Daniel Šiška 
Telefón: 038/5367253 
Fax: 038/5367243
E-mail: daniel.siska@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany 

VK č.: 2008/2/20
Názov pozície:
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné rozhodovanie o opat-
reniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurate-
ly. Zabezpečovanie sociálnej kurately pre plnoletú fyzic-
kú osobu, výkon funkcie kolízneho opatrovníka, sledova-
nie výkonu opatrení, o ktorých sa rozhodlo a kontrola ich

účinnosti. Sledovanie vývoja detí v ústavnej a v ochran-
nej starostlivosti, podieľanie sa na sanácii rodinného
prostredia. Výkon terénnej sociálnej práce, spolupráca
s orgánmi, organizáciami a inštitúciami vo veciach soci-
álnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I. alebo
VŠ II. stupňa v zmysle zákona NR č. 305/2005
Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kura-
tele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v študij-
nom odbore sociálna práca alebo andragogika alebo
má uchádzač uznaný doklad o takom vysokoškolskom
vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. 
Počítačové znalosti: ovládanie PC, Windows, Excel,
Word, internet 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Eva Riečicová
Telefón: 038/5367208 
Fax: 038/5367243
E-mail: eva.riecicova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu: 
ÚPSVR, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ZVOLEN

VK č.: 2008/2/35
Názov pozície:
HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, infor-
mačno-poradenské a sprostredkovateľské služby, deta-
šované pracovisko Detva
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti, vykonáva-
nie ucelených agend s rozhodovacou právomocou
v oblasti informačných a sprostredkovateľských slu-
žieb, odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni
správneho konania. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdela-
nie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express na užívateľskej úrovni

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Eleonóra Ostri-
hoňová
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 BANSKÁ BYSTRICA

VK č.: 2008/5/55
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
(L STAVBÁR)

Druh štátnej služby: prípravná 
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 kontrolnej skupiny. Vyko-
návanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku inšpektora práce - uchádzača“, zúčast-
ňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a prí-
prava na inšpektorské skúšky v zmysle platných zásad
pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov práce – uchá-
dzačov. Ako inšpektor práce pre oblasť stavebníctva
vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania
predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
vyšetrovanie pracovných úrazov, dozor nad dodržiava-
ním právnych a ostatných predpisov, zúčastňovanie sa
kolaudácií a pod. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – vítané
je 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)

VK č.: 2008/6/55
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE 
Druh štátnej služby: prípravná 
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 kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku inšpektora práce – uchádzača“, zúčast-
ňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a prí-
prava na inšpektorské skúšky v zmysle platných zásad
pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov práce – uchá-
dzačov. Ako inšpektor práce v oblasti pracovnopráv-
nych vzťahov, vykonávanie dozornej činnosti v oblasti
dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, pracovných
podmienok zamestnancov, kolektívne vyjednávanie,
dozor v oblasti predpisov upravujúcich zákaz nelegál-
nej práce sa 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, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získa počas prípravy na inšpektora
práce)

VK č.: 2008/7/55
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE 
(1 POĽNOHOSPODÁR, 1 TECHNIK)
Druh štátnej služby: prípravná 
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 kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku inšpektora práce – uchádzača“, zúčast-
ňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a prí-
prava na inšpektorské skúšky v zmysle platných zásad
pre prípravu a vzdelávanie inšpektorov práce – uchá-
dzačov. Ako inšpektor práce pre oblasť poľnohospo-
dárstva, (a inšpektor práce s technickým vzdelaním pre
oblasť špecializácie zdvíhacích, tlakových, plynových
zariadení a trhového dohľadu) vykonávanie dozornej
činnosti v oblasti dodržiavania predpisov bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, vyšetrovanie pracovných
úrazov, dozor nad dodržiavaním právnych a ostatných
predpisov a pod. 

POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – je víta-
né vzdelanie s poľnohospodárskym zameraním a tech-
nickým vzdelaním 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získa počas prípravy na inšpektora
práce)
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami: nevyžaduje sa

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Danica Kováčová
Telefón: 048/4141741
Fax: 048/4142108
E-mail: danica.kovacova@ipbb.sk,
danica.kovacova@bb.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: 
Inšpektorát práce, Partizánska 98, 
974 33 Banská Bystrica

INŠPEKTORÁT PRÁCE TRENČÍN

VK č.: 2008/12/52
Názov pozície: 
SAMOSTATNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Právne oddelenie
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie v štátnej službe
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na
úseku štátnej správy, a to najmä vybavovanie právnej
agendy inšpektorátu práce.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stup-
ňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel

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

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY

VK č.: 2008/10/2
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, pra-
covisko Košice
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
nosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Rozhodovanie v druhom stupni správneho konania
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, kontrola
účelnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov
na kompenzáciu, ktoré poskytujú územné úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny, vykonávanie samostatnej
sociálnej práce v teréne pre rozhodovanie o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP.

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

VK č.: 2008/11/2
Názov pozície: 
RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor
informačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti v oblasti
analýz a vyhodnocovania výsledkov činností odboru
vrátane spolupráce s inými organizačnými útvarmi vo
vymedzenom úseku štátnej správy. Zabezpečovanie
doručovania a rozdeľovania došlej korešpondencie
zamestnancom odboru, doručovanie odoslanej pošty
do podateľne, samostatné vybavovanie bežnej koreš-
pondencie. Zabezpečovanie programu riaditeľa odboru,
vedúcich oddelení na odbore podľa pokynov riaditeľa
odboru. Spracovávanie pripomienok k interným nor-
mám ústredia a štatistických prehľadov o aktivitách
úradov usmerňovaných z úrovne odboru ústredia. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdela-
nie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet

VK č.: 2008/12/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor
informačných a sprostredkovateľských služieb, oddele-
nie informačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy: Koncepčná, systémová alebo metodická
činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za roz-
hodnutia s dôsledkami na komplexnú činnosť v oblasti
sprostredkovateľských služieb na Sekcii služieb
zamestnanosti. Tvorba záväzných stanovísk pre oblasť
uplatňovania zákona o službách zamestnanosti pri
výkone činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Metodické usmerňovanie implementácie aktivít projek-
tov v rámci pôsobnosti odboru. Analyzovanie činnosti
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti spolu-
práce so zamestnávateľmi pri získavaní informácií
o vývoji na trhu práce a navrhovanie činnosti ich skva-
litnenia. Koncepčné riadenie, usmerňovanie a koordiná-
cia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti
spolupráce so zamestnávateľmi pri získavaní voľných
pracovných miest a pri vedení evidencie voľných pra-
covných miest.

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

VK č.: 2008/13/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor
informačných a sprostredkovateľských služieb, oddele-
nie informačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčná, systémová alebo metodická
činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za roz-
hodnutia s dôsledkami na komplexnú činnosť v oblasti
sprostredkovateľských služieb na Sekcii služieb
zamestnanosti. Tvorba noriem a záväzných stanovísk
pre oblasť informačných a sprostredkovateľských slu-
žieb. Koncepčné riadenie, metodické usmerňovanie
a koordinovanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
pri výkone činnosti informačných a poradenských slu-
žieb. Analýza a vyhodnocovanie výsledkov informač-
ných a poradenských činností. Vytváranie a zabezpe-
čovanie realizácie informačných materiálov v pôsob-
nosti odboru. Plnenie úloh a zabezpečovanie uplatňo-
vania príslušných častí audit trialu v spolupráci s ostat-
nými útvarmi ústredia pre oblasť pôsobnosti odboru
a oddelenia. Metodické usmerňovanie implementácie
aktivít národných projektov v rámci pôsobnosti odboru.

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

VK č.: 2008/14/2
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor
informačných a sprostredkovateľských služieb, oddele-
nie informačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované čin-
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nosti pri tvorbe opatrení a vyhodnocovaní výsledkov
činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblas-
ti informačných a sprostredkovateľských služieb. Tvor-
ba noriem a záväzných stanovísk pre oblasť informač-
ných a sprostredkovateľských služieb. Koordinovanie
aktivít v oblasti hromadného prepúšťania a spolupráce
so zamestnávateľmi. Vyhodnocovanie výsledkov infor-
mačných a sprostredkovateľských činností. Príprava
podkladov pre námestníka generálneho riaditeľa pre
Sekciu služieb zamestnanosti.

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

VK č.: 2008/15/2
Názov pozície: 
ODBORNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia európskeho sociálneho
fondu, odbor koordinácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné, usmerňovacie a metodické
činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy –
v oblasti implementácie a dodržiavania pravidiel štátnej
pomoci vo väzbe na zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov. Usmerňovanie úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti pravidiel
štátnej pomoci, zabezpečenie plnenia zmluvných vzťa-
hov medzi ústredím a príjemcami individuálnej štátnej
pomoci, zabezpečovanie koordinácie tvorby a gescie
koncepčných materiálov súvisiacich so Schémami štát-
nej pomoci a pomoci de minimis.

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

VK č.: 2008/16/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia európskeho sociálneho
fondu, odbor monitoringu a evaluácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné a metodické činnosti na úrov-
ni ústredného orgánu štátnej správy – zodpovedá
a koordinuje zber fyzických a finančných ukazovateľov
na úrovni projektov a spolupracuje s riadiacim orgánom
pri monitorovaní priebehu realizácie projektov spolufi-
nancovaných z európskeho sociálneho fondu a monito-
ruje príslušné nástroje aktívnej politiky trhu práce. Zod-
povednosť za vypracovanie a uplatňovanie audit trialu
pre oblasť monitorovania projektov. Vypracovávanie
a uplatňovanie interných postupov pre oblasť monito-
rovania a hodnotenia. Plnenie úloh vyplývajúcich
z pozície konečného prijímateľa ako poskytovateľa
zdroja informácií pre potreby monitorovania.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

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

VK č.: 2008/17/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia európskeho sociálneho
fondu, odbor monitoringu a evaluácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné a metodické činnosti na
úrovni ústredného orgánu štátnej správy – zabezpe-
čovanie publicity národných projektov na ústredí,
metodické usmerňovanie úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny v oblasti publicity národných projektov.
Zabezpečovanie efektívneho využívania finančných
prostriedkov vyčlenených pre oblasť publicity a infor-
movanosti o implementácii národných projektov na
ústredí. 

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

VK č.: 2008/18/2
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor
nástrojov aktívnej politiky trhu práce, oddelenie odbor-
ných poradenských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčná, systémová alebo metodická
činnosť v oblasti odborného poradenstva. Usmerňova-
nie činnosti v oblasti odborných poradenských služieb
pre skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestna-
nie, usmerňovanie a koordinovanie individuálneho pora-
denstva, skupinového poradenstva. Spolupráca pri
vypracovávaní nových projektov v rámci Slovenskej
republiky a aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Pos-
kytovanie odborných konzultácií v oblasti odborných
poradenských služieb, vypracovávanie stanovísk na
písomné podania občanov a inštitúcií v oblasti odbornej
poradenskej činnosti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – vítané
v odbore Sociálne vedy a zdravotníctvo
Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slovom aj
písmom 
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: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR

VK č.: 2008/12/1
Názov pozície: 
HLAVNÝ RADCA 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, finančný odbor
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Metodická a koordinačná činnosť na
úseku účtovníctva za rozpočtovú kapitolu MPSVR SR,
implementácia novej metodiky účtovníctva založenej
na uplatňovaní akruálneho princípu a princípu konsoli-
dácie. Plnenie úloh súvisiacich so zriaďovateľskou funk-
ciou voči príspevkovým organizáciám rezortu, tvorbou
a realizáciou ich rozpočtu.

POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schop-
nosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické
a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tla-
kom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy z oblas-
ti účtovníctva a rozpočtových pravidiel. 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Ing. Ľubica Čepcová
Telefón: 02/59752156
Fax: 02/52964312
E-mail: lubica.cepcova@employment.gov.sk

VK č.: 2008/13/1
Názov pozície: 
HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: sekcia riadenia Európskeho sociál-
neho fondu, odbor kontroly a monitorovania
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Výkon kontrol na mieste na projektoch
realizovaných v rámci ESF vrátane vedenia evidencie
a zápisov do systému ITMS. Výkon dohĺadu nad sprost-
redkovateľskými orgánmi zriadenými RO ESF. Monito-
ring prijatia a splnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou na mieste. Spracova-
nie podkladov pre administratívne riešenie nezrovna-
lostí zistených kontrolou na mieste.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažova-
nosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická
osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie,
schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy z oblasti
finančného riadenia ESF, finančnej kontroly v zmysle záko-
na 502/2001 Z. z., zákona 523/2004 o rozpočtových pra-
vidlách verejnej správy, zákona o účtovníctve 431/2002 
Z. z. o cestovných náhradách a zákon o majetku štátu, zna-
losť Ústavy SR, zákona 312/2001 Z. z. o štátnej službe.
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VK č.: 2008/15/1
Názov pozície: 
RADCA – MANAŽÉR RIADENIA VÝDAVKOV
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor riadenia výdavkov – oddelenie
národných projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenej časti štátnej
služby v orgánoch miestnej štátnej správy, územných
orgánoch štátnej správy, orgánoch alebo úradoch,
ktoré vykonávajú štátne záležitosti. Odborná príprava
rozhodnutí v druhom stupni správneho konania na prí-
slušnom úseku štátnej správy vrátane účasti na kon-
trole.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredoškolské
vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II.stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Out-
look 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schop-
nosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať
v kolektíve, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabi-
lita a flexibilita pri plnení zverených pracovných úloh. 
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti EU oblasti riadenia štrukturálnych fondov,
právne predpisy SR, zákon č. 05/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších
predpisov 

VK č.: 2008/16/1
Názov pozície: 
HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA – MANAŽÉR RIADENIA
VÝDAVKOV 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: odbor riadenia výdavkov – oddelenie
dopytovo orientovaných projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho alebo me-
dzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútor-

nými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôz-
nych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia
s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrov-
ni ministerstva. Koordinovanie finančnej realizácie pro-
jektu s konečným prijímateľom a ostatnými relevantný-
mi subjektami. Vykonávanie administrácie žiadosti
o platbu konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samo-
statnosť, angažovanosť, schopnosť a vôľa sa učiť
a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie,
schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibili-
ta. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť legislatívy EÚ
a SR najmä v oblasti implementácie a finančného ria-
denia štrukturálnych fondov, oprávnenosti výdavkov,
účtovníctva, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly. 

VK č.: 2008/17/1
Názov pozície: 
ŠTÁTNY RADCA – MANAŽÉR RIADENIA
VÝDAVKOV 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 7
Organizačný útvar: odbor riadenia výdavkov – oddelenie
dopytovo orientovaných projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho alebo med-
zištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútorný-
mi väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôz-
nych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia
s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrov-
ni ministerstva. Koordinovanie finančnej realizácie pro-
jektu s konečným prijímateľom a ostatnými relevantný-
mi subjektami. Vykonávanie administrácie žiadosti
o platbu konečnému prijímateľovi/príjemcovi pomoci. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samo-
statnosť, angažovanosť, schopnosť a vôľa sa učiť
a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie,

schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibili-
ta. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť legislatívy EÚ
a SR najmä v oblasti implementácie a finančného ria-
denia štrukturálnych fondov, oprávnenosti výdavkov,
účtovníctva, predbežnej a priebežnej finančnej kontroly. 

VK č.: 2008/18/1
Názov pozície: 
ŠTÁTNY RADCA – MANAŽÉR RIADENIA
VÝDAVKOV
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor riadenia výdavkov – oddelenie
národných projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho alebo me-
dzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútor-
nými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôz-
nych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia
s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom, čerpa-
nie prostriedkov európskych spoločenstiev, koncepčná
činnosť a tvorba legislatívnych opatrení na celoštátnej
úrovni alebo s medzinárodným dosahom

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Out-
look 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schop-
nosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať
v kolektíve, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabi-
lita a flexibilita pri plnení zverených pracovných úloh. 
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti EU oblasti riadenia štrukturálnych fondov,
právne predpisy SR, zákon č. 05/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 431/2002Z.z o účtovníctve v znení neskorších pred-
pisov 

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 rovno-
cenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia, alebo dokladu o štúdiu v zahra-
ničí, 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 úče-
lom 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. 4. do 14. 4. 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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