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

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

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

www.portal.wko.at

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

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

Pár slov na úvod...
rokom rastie, spolupráca s in˘mi
in‰titúciami je ãasto problematickej‰ia. Mnohé sociálne ‰etrenia
v teréne sú pre dotknut˘ch zamestnancov rizikové, narastá poãet
súdnych konaní, priãom v˘kon
na‰ej práce je ãasto limitovan˘
nedostatoãn˘m ãasov˘m priestorom, poãet zamestnancov sa zníÏil, a to v‰etko za prebiehajúceho
zvy‰ovania vzdelania mnoh˘ch
zamestnancov. Pomedzi toto v‰etko sa e‰te stáva, Ïe aj na‰a práca
b˘va niekedy "kropená" sp⁄‰kami
hnevu a nepríjemného jednania
zo strany klientov prostredníctvom telefonátov, písomn˘ch

V

dne‰nom uponáhºanom
ãase, keì úsilie ºudí smeruje k zarábaniu peÀazí
a hromadeniu hmotn˘ch statkov,
chcela by som vyzdvihnúÈ úlohu
a v˘znam sociálnych vecí a rodiny. V‰etci zamestnanci sekcie
sociálnych vecí a rodiny Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny
a jeho pracovísk poznajú veºmi
dobre svoju prácu. Vznik ná‰ho
úradu bol poznaãen˘ mnoh˘mi
zmenami, ktor˘mi sme postupne
prechádzali. Ich priebeh nebol
pre v‰etk˘ch bezproblémov˘.
Uºahãením pre nás bolo snáì to,
Ïe sme poznali svojich klientov –
ºudí, ktorí sú odkázaní na sociálnoprávnu ochranu, mladé rodiny
s deÈmi, z ktor˘ch mnohé v dne‰nej neºahkej dobe potrebujú
pomoc formou ‰tátnych sociálnych dávok, obãanov s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím, ãasto
znev˘hodnen˘ch v porovnaní so
„zdrav˘mi“ spoluobãanmi, ãi jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli
v hmotnej núdzi. Títo v‰etci
potrebujú pomoc pri rie‰ení kaÏdodenn˘ch Ïivotn˘ch situácií, pri
hºadaní cesty von z bludného
kruhu. Postupne sme zaznamenávali stúpajúcu zloÏitosÈ rie‰enia
mnoh˘ch prípadov, neustálu
potrebu dodrÏiavania individuálneho prístupu k rôznym problémom klientov, presvedãili sme sa
o tom, Ïe nároãnosÈ rozhodovacej
i ìal‰ej odbornej ãinnosti kaÏd˘m
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„

V budúcnosti na nás ãakajú
nároãné úlohy súvisiace so zavedením novej meny euro, pripravovan˘m zákonom o kompenzácii
sociálnych dôsledkov ÈaÏkého
zdravotného postihnutia, implementáciou nového zákona o náhradnom v˘Ïivnom, prípravou
novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele, prípravou zákona o rodiãovskom príspevku. âasto vkladáme veºa a dostávame málo, no
stále sme tu, naìalej zostávame
ºuìmi a profesionálmi zároveÀ.
Je predpoklad, Ïe v budúcnosti

Hlavn˘m cieºom sociálnej politiky
je ãeliÈ sociálnemu a ekonomickému
ohrozeniu, s ktor˘m sa ºudia
stretávajú v priebehu svojho Ïivota,
prípadne vytváraÈ priaznivé
podmienky pre rozvoj jednotlivca
a sociálnych skupín.
(Wilnesky a Tuner)

podaní, ãi priamo ich osobnou
náv‰tevou v na‰ej in‰titúcii.
Toto v‰etko predstavuje pre v‰etk˘ch najmä psychickú záÈaÏ, ão
sa môÏe prejaviÈ v na‰ich osobn˘ch i rodinn˘ch vzÈahoch.
Napriek tomu bola v spolupráci
s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny zvládnutá implementácia viacer˘ch právnych
noriem do praxe, na‰li sme optimálne a úãinné rie‰enia problémov. Po vstupe Slovenska do
Európskej únie sa stala osobitne
aktuálnou otázka migrácie osôb,
pohybu a pobytu na‰ich obãanov
v ‰tátoch EÚ a rie‰enia ich potrieb v oblasti rodinn˘ch dávok –
prijatím legislatívnych opatrení je
zabezpeãená úãinná sociálna
ochrana obãanov pohybujúcich sa
v rámci celej únie.

“

budú poÏiadavky na profesiu
sociálnych pracovníkov, ako
i na samotnú prácu v súvislosti
s riadením v˘konu ‰tátnej správy
v na‰ej oblasti, stále rásÈ. Pevne
verím, Ïe spolu s nimi porastie
i ocenenie na‰ej neºahkej práce,
ktorá nech je sprevádzaná pohodou a zav⁄‰ená úspechmi. A myln˘m nech zostane presvedãenie
jedného obãana, Ïe sme „ºudia,
ktorí majú miesto srdieãok len
pokrútené paragrafy“.

Ing. Ľudmila Kolláriková,
námestníčka
sekcie sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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ÚPSVR
·védsky minister pre zamestnávanie Sven Otto Littorin
otvoril v marci 2007 Program
mobility pracovného Ïivota
krátkym príbehom: PozdæÏ
morskej pláÏe sa prechádzali
otec so synom. Zrazu zbadali
mnoÏstvo mal˘ch r˘b, ktoré
boli viac m⁄tve ako Ïivé. Syn
sa rozbehol hádzaÈ ryby späÈ
do mora. „To je márne.
Mnohé z nich uÏ aj tak dlho
nevydrÏia,“ povedal otec.
„Pre ne to nie je zbytoãné,
a preto ich hádÏem späÈ,“
odpovedal syn.

Work Life Mobility Programme
P

re ‰védsku vládu je cieºom plná
zamestnanosÈ. Preto ‰védske
národné zamestnanecké sluÏby
vypracovali projekt WLMP, v rámci ktorého sa chcú k tomuto cieºu ão najviac
priblíÏiÈ. V novembri 2007 sa na Ústredí
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave uskutoãnil prv˘ seminár zameran˘
na predstavenie rozmanitosti modelov
zamestnaneck˘ch sluÏieb v Bulharsku,
Estónsku, Litve, Loty‰sku, Rumunsku,
Slovinsku, Turecku a Slovensku. V˘sledkom prvého pracovného seminára bolo
vytvorenie akãn˘ch plánov ìal‰ej práce.
Slovensko si stanovilo pre rok 2008 dve
základné úlohy:
 prehæbiÈ kooperáciu so zamestnávateºmi na podporu zamestnanosti dlhodobo nezamestnan˘ch a nezamestnan˘ch
nad 45 alebo 50 rokov,
 vytvoriÈ nové formy a metódy
umiestÀovania uveden˘ch skupín na
trhu práce.
V dÀoch 2. a 3. apríla 2008 sa v Bratislave uskutoãnilo druhé stretnutie
zástupcov ãlensk˘ch krajín. Na tomto
stretnutí prezentovali nielen realizované
kroky a úlohy vypl˘vajúce z novembrového akãného plánu, ale aj zámery jednotliv˘ch zamestnaneck˘ch sluÏieb smerujúce k zv˘‰eniu zamestnanosti.
Sonja Pirher, zástupkyÀa Zamestnaneck˘ch sluÏieb Slovinska, charakterizovala skupiny registrovan˘ch nezamestnan˘ch. Slovinská a slovenská skladba
registrovan˘ch nezamestnan˘ch je veºmi
podobná. V Slovinsku majú z celkového
poãtu podiel dlhodobo nezamestnan˘ch
vy‰e 50 % a rok od roku sa tento podiel
zvy‰uje.
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Na zdynamizovanie zamestnaneck˘ch sluÏieb kombinujú Slovinci prezentáciu sluÏieb – on-line internet, poskytovanie informácií a ponuku voºn˘ch
miest prostredníctvom telefónu alebo
SMS-kami, skupinové poradenstvo ãi
individuálne poradenstvo. Pripravujú
nové on-line sluÏby pre nezamestnan˘ch hºadajúcich si zamestnanie. Pre
E-CV pripravujú nové formuláre na
základe Europassu CV v novej modulovej ‰truktúre a v rôznych programoch:
xml, pdf, rtf atì. Rozvíjajú E-poradenstvo v modulovanej ‰truktúre. Slovinci
si zároveÀ dali za úlohu vyuÏívaÈ internet pri E-registrácii. Koncom roka budú
môcÈ Slovinci poÏiadaÈ o registrovanie
v úradoch práce prostredníctvom internetu. Slovinskí kolegovia oãakávajú menej klientov v lokálnych úradoch; pre
klientov vznikne moÏnosÈ registrovaÈ sa
doma v ktorúkoºvek hodinu; klient
dostane krátky individuálny akãn˘ plán
a ihneì dostane aj informácie o voºn˘ch
pracovn˘ch miestach. Okrem toho bude
klientovi stanoven˘ termín na prv˘ rozhovor, ãím sa pre neho zabezpeãí minimálny ãas ãakania v lokálnom úrade.
V podobnom duchu internetizácie sa
niesol aj príspevok Gorana Ahmana
zo ·védskeho národného trhu práce.
V rámci modernizácie ‰védskych úradov
práce si stanovili nasledovné ciele: r˘chle zosúladenie vhodn˘ch adeptov na
voºné pracovné miesta a zamestnávateºov a zintenzívnenie kouãingu zameraného na získanie zamestnania. Chcú to
dosiahnuÈ predov‰etk˘m rozvíjaním
nov˘ch pracovn˘ch metód, registráciou
uchádzaãov o zamestnanie prostredníc-

tvom internetu alebo telefonicky, dobrou
prípravou na stretnutia s klientmi v priebehu t˘ÏdÀa a frekventovanej‰ími kontaktmi medzi uchádzaãmi o zamestnanie
a zamestnávateºmi. UÏ v overovacej fáze
vysvitlo, Ïe 75 – 80 % UoZ sa chce, resp.
sú schopní registrovaÈ sa a objednaÈ sa
na prvé stretnutie na úrade práce prostredníctvom internetu. Úrady práce sú
schopné garantovaÈ, Ïe prvé stretnutie sa
uskutoãní v priebehu siedmich dní
a v konkrétnu hodinu a sú schopné sa
na ne efektívnej‰ie pripraviÈ. Len 4 %
UoZ o zamestnanie nepri‰lo na prvé
stretnutie.
Danu‰a MeÀhartová zamerala slovenskú prezentáciu na predstavenie nov˘ch
nástrojov aktívnej politiky trhu práce,
ktoré si dávajú za cieº umiestniÈ na trhu
práce znev˘hodnen˘ch UoZ a najmä
dlhodobo nezamestnan˘ch. V rámci akãného plánu pre ìal‰ie stretnutie v roku
2009 dostala slovenská strana od autorov projektu WLMP za úlohu analyzovaÈ
dosiahnuté v˘sledky pri zamestnávaní
dlhodobo nezamestnan˘ch UoZ a uviesÈ
dobré príklady praxe. Slovensk˘ príspevok prezentovala Miroslava Fedoreková
a aj v rámci diskusie preukázala opodstatnenosÈ zaradenia do projektu.
Aj ìal‰ie príspevky estónskych,
rumunsk˘ch, litovsk˘ch kolegov boli
veºmi in‰piratívne. Projekt Work Life
Mobility Programme dokazuje, Ïe aj
v krátkom ãasovom úseku moÏno získaÈ
mnoÏstvo podnetov na hºadanie nov˘ch
foriem práce aj pre ìal‰ie krajiny.

Danuša Meňhartová,
odbor nástrojov APTP
4/2008
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Vzdelávacie kurzy v Írsku
Keì ma v októbri minulého roka oslovili írski partneri, aby som
spustila tento projekt na Slovensku, bola som nad‰ená. Po mnoh˘ch negatívnych skúsenostiach a nenaplnen˘ch sºuboch, s ktor˘mi sa denne pri svojej práci stretávam, pôsobila táto ponuka
aÏ neskutoãne reálne. Nielen Ïe som verila organizátorom a partnerom, ale aj tomu, Ïe v‰etky podmienky budú dodrÏané do
bodky. A nem˘lila som sa. Projekt, ktorému na zaãiatku málokto
dôveroval, zaãína uÏ svoju tretiu etapu.

Hlavná my‰lienka
projektu
Pre t˘ch, ktor˘ch láka kariéra v hotelov˘ch a cateringov˘ch sluÏbách a ktorí
chcú ÏiÈ a pracovaÈ v Írsku, EURES
Slovensko a EURES Írsko v spolupráci
s írskymi partnermi The National Tourism Development Authority (Fáilte)
a Training & Employment Authority
(FAS) realizujú projekt, v ktorom
dostanú mladí ºudia zo Slovenska moÏnosÈ za‰koliÈ sa a následne si nájsÈ
prácu v Írsku.

Podmienky a náklady
Veºmi atraktívne boli aj podmienky
organizátorov. Náklady na kurzovné,
ubytovanie, stravné, ako aj uniformy ãi
‰tudijn˘ materiál hradili írski partneri.
Tí navy‰e zakúpili letenky do Írska pre
v‰etk˘ch úãastníkov a poskytli t˘Ïdenn˘ grant na ubytovanie a stravu.
UchádzaÈ sa o kurz nebolo vôbec
zloÏité. Staãila dobrá znalosÈ angliãtiny
slovom aj písmom, chuÈ pracovaÈ

Pôsobivé v˘sledky
v Írsku a zaslaÈ svoj Ïivotopis. Predchádzajúce skúsenosti v uveden˘ch
oblastiach sa nevyÏadovali.
To bolo na zaãiatku. Potom uÏ
nasledoval rad v˘berov˘ch pohovorov
zameran˘ch na zisÈovanie úrovne jazykov˘ch znalostí, ako aj oboznamovanie
sa s náplÀou jednotliv˘ch kurzov
prostredníctvom video prezentácie.

Priebeh a obsahová
náplÀ ‰kolenia
Projekt ‰kolenia, ktoré sa uskutoãÀovalo vo vybran˘ch mestách v Írsku poãas
13 – 16 t˘ÏdÀov, je zameran˘ na získavanie teoretick˘ch vedomostí a praktick˘ch zruãností v ‰tyroch rôznych vzdelávacích kurzoch:
 kulinárske zruãnosti
(‰éfkuchári/kuchári),
 re‰tauraãné zruãnosti (ãa‰níci),
 barmanské zruãnosti (barmani),
 ubytovacie sluÏby (chyÏné).
Samotné vzdelávanie prebiehalo
v príjemnom prostredí vzdelávacieho

A úsudok nám moÏno pomôÏe spresniÈ aj pohºad organizátorov, ktorí sa
z toºkého mnoÏstva záujemcov snaÏia vÏdy vybraÈ t˘ch správnych. PoÏiadala
som preto p. Taru Kerry a p. Frances Dunne, ktoré sú zodpovedné za v˘ber
úãastníkov kurzov, o interview:
Ak˘ch ºudí hºadáte? Kto je podºa
vás ideálny úãastník kurzu?
Hºadáme ºudí so záujmom o vzdelávanie a prácu v oblasti hotelov˘ch
a cateringov˘ch sluÏieb. Teda t˘ch,
ktorí po získaní teoretick˘ch vedomostí a nadobudnutí praktick˘ch skúseností zo zamestnania v Írsku budú
tieto naìalej rozvíjaÈ doma na Slovensku. Okrem toho vyÏadujeme, aby
mali dobré komunikaãné zruãnosti,
ako aj znalosÈ anglického jazyka.
Myslíte si, Ïe mladí ºudia zo Slovenska sú vhodní pre írsky trh práce?
Áno. Tí, ktorí absolvovali vzdelávacie kurzy, sa veºmi dobre integrovali
na írsky trh v turistickom sektore.
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centra, ktoré bolo kompletne vybavené
a ‰tudenti sa cítili ako v reálnej kuchyni, re‰taurácii ãi bare. Okrem teórie si
totiÏ v‰etci museli vyskú‰aÈ aj tú praktickú ãasÈ – od prípravy rôznorod˘ch
jedál, servírovania na striebre, cez obsluhu aÏ po vystavenie úãtu. Okrem
toho získali viac vedomostí o hygienick˘ch predpisoch, bezpeãnosti pri práci
a vycibrili si aj komunikaãné zruãnosti.

Myslíte si, Ïe prv˘ dojem pri v˘berov˘ch pohovoroch je dôleÏit˘?
Prv˘ dojem je veºmi dôleÏit˘, pretoÏe ãas, v priebehu ktorého musíme
spoznaÈ záujemcu a aj sa rozhodnúÈ,
je veºmi krátky. Ak je v‰ak záujemca
príjemn˘ a ukáÏe chuÈ uãiÈ sa a pracovaÈ, zanechá v nás veºmi dobr˘
dojem.
Aké sú najãastej‰ie chyby, ktoré
ºudia robia na pohovoroch?
Niektorí sa snaÏia odpovedaÈ tak,
ako si myslia, Ïe by sme chceli poãuÈ.
Ako napríklad, Ïe pracovali v oblasti
hotelierstva a cateringu, a pritom to nie
je pravda. Toto vedie ãastokrát k problémov˘m situáciám, pretoÏe sa zvyk-

KaÏd˘ z úãastníkov úspe‰n˘m ukonãením kurzu získal medzinárodne uznávan˘ certifikát FETAC (Further Education and Training Awards Council),
ktor˘ im uºahãí postup v ìal‰ej kariére.
A nielen to, organizátori dôkladne
v‰etk˘ch pripravili na pracovné interview s budúcim zamestnávateºom
a dojednali s ním aj prvé stretnutie.
Celkovo sa v Írsku uÏ vy‰kolilo 78
záujemcov, z ktor˘ch mnohí na‰li
atraktívnu prácu po celom Írsku.
V novembri 2006 sa uskutoãnili uÏ tretie v˘berové pohovory, na ktor˘ch sa
zúãastnilo 50 ìal‰ích uchádzaãov. 29
nimi úspe‰ne pre‰lo a v januári 2007
zaãali svoju novú Ïivotnú etapu
v Írsku. Najlep‰ími referenciami sú
v‰ak nepochybne skúsenosti t˘ch, ktorí
ich uÏ absolvovali.
Kurzy totiÏ kladne oceÀovali nielen
organizátori, ktorí boli úrovÀou
a záujmom ‰tudentov nad‰ení, ale predov‰etk˘m ich pozitívne hodnotili
samotní úãastníci.
neme práve na tieto skúsenosti p˘taÈ
a kladieme aj podrobnej‰ie otázky.
âo by ste poradili v‰etk˘m t˘m,
ktorí chcú byÈ úspe‰ní na pohovoroch?
NajdôleÏitej‰ie je byÈ dobre pripraven˘, rozumieÈ a poznaÈ v‰etky informácie vo svojom Ïivotopise. TaktieÏ
maÈ informácie o zruãnostiach, ktoré
sa vyÏadujú pre nimi zvolen˘ kurz.
Musia zároveÀ pochopiÈ, Ïe jazykové
kurzy, ktoré popri odbornom vzdelávaní poskytujeme, nie sú ‰tandardom.
Majú slúÏiÈ ako pomocná ruka, ktorou
im chceme uºahãiÈ hºadanie si zamestnania. V Ïiadnom prípade by tieto
jazykové kurzy nemali byÈ dôvodom,
pre ktor˘ sa o vzdelávacie kurzy v jednotliv˘ch profesiách uchádzajú.

Ing. Iveta Hluchá,
Eures poradca, Žilina

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

5

SPZ_4_08

23.4.2008

16:36

Stránka 6

ÚPSVR

Resocializačný príspevok
Znovuzaãlenenie sa do beÏného Ïivota pre ãloveka po prepustení
z v˘konu trestu odÀatia slobody (VTOS) alebo z v˘konu väzby
(VV) je ãasto spojené s prekonávaním rôznych prekáÏok. Ak
obãan poÏiada o pomoc pri ich rie‰ení, úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny je jedn˘m zo subjektov, ktor˘ môÏe byÈ pri rie‰ení
tejto zloÏitej situácie nápomocn˘.

Úloha resocializaãného
príspevku
Jedinec prepusten˘ z VTOS alebo
po prepustení z VV je v mnoh˘ch
prípadoch bez pracovného pomeru
a bez finanãn˘ch prostriedkov. Na
základe Ïiadosti o rie‰enie hmotnej
núdze mu prvé peniaze budú
vyplatené aÏ v najbliÏ‰om v˘platnom termíne, ão v praxi znaãí, Ïe
by minimálne niekoºko dní, moÏno
i mesiac, nemal Ïiadne finanãné
prostriedky. Na preklenutie práve
tohto obdobia a rie‰enie situácie,
ktorá nastala pre obãana bezprostredne po jeho prepustení z VTOS,
VV bolo do Zákona ã. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov
v znení neskor‰ích predpisov (ìalej
len Zákon o SPOD a SK), s úãinnosÈou od 1. 9. 2005 – zaradené ustanovenie o resocializaãnom príspevku. Úãelom resocializaãného príspevku je uºahãenie resocializácie
mladistv˘ch a plnolet˘ch fyzick˘ch
osôb po prepustení z VTOS alebo
VV. MoÏno ním rie‰iÈ aktuálny problém klienta, keì na jeho preklenutie sú potrebné aj urãité finanãné
prostriedky, na základe právoplatného rozhodnutia úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny je moÏné
vyplatiÈ ich prepustenému v hotovosti, cez pokladÀu úradu, prakticky e‰te v ten ist˘, ãi nasledujúci
deÀ, keì oÀ poÏiadal.

Iné formy pomoci
Resocializaãn˘ príspevok je opatrenie finanãného charakteru a je jedn˘m z nástrojov, ktor˘ umoÏÀuje
sociálnemu kurátorovi pracovaÈ
s obãanom. Medzi iné formy
pomoci pri resocializácii mladistvého, ãi plnoletej fyzickej osoby
patrí napríklad: uºahãenie návratu
6
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prepustenému obãanovi do rodiny,
hºadanie moÏnosti pokraãovaÈ
v ìal‰ej príprave na povolanie,
pomoc pri hºadaní zamestnania,
motivácia k lieãbe drogov˘ch
závislostí, poskytnutie súãinnosti
pri v˘kone probácie a mediácie,
v prípade dieÈaÈa napr. moÏnosÈ
uloÏiÈ mu povinnosÈ absolvovaÈ
lieãbu v ‰pecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo sa zúãastniÈ
na v˘chovnom, ãi sociálnom programe. Príkladom pouÏitia príspevku môÏe byÈ poskytnutie finanãn˘ch prostriedkov na fotografie pri
vybavovaní obãianskeho preukazu,
zakúpenie lístka na cestu do miesta bydliska alebo do miesta lieãenia, zabezpeãenie ubytovania na
nevyhnutne dlh˘ ãas a pod. Tu je
potrebné podotknúÈ, Ïe sociálny
kurátor môÏe pracovaÈ s mladistv˘m ãi plnoletou fyzickou osobou
uÏ poãas obdobia v˘konu trestu
odÀatia slobody, resp. poãas v˘konu väzby.
V porovnaní s rokom 2006,
v roku 2007 stúpol poãet osôb, ktor˘m bol vyplaten˘ resocializaãn˘
príspevok o 750 osôb (tab. 1).
Podmienky pre priznanie resocializaãného príspevku:
 prepustenie mladistvého alebo
plnoletého obãana z VV/VTOS,
 v˘kon VV/VTOS trval viac ako
30 po sebe nasledujúcich dní,
 o resocializaãn˘ príspevok sa
uchádza
a) obãan SR alebo cudzinec
s trval˘m pobytom na území SR,
b) obãan SR s trval˘m pobytom
na území SR, ak VTOS alebo VV
vykonával preukázateºne mimo
územia SR, a to po jeho návrate
na územie SR,
 o pomoc sa uchádza najneskôr
do ôsmich pracovn˘ch dní odo
dÀa prepustenia z VV/VTOS,

 existuje reálna potreba priznania
príspevku, ktorá uºahãí resocializáciu mladistvého alebo plnoletého obãana.
Resocializaãn˘ príspevok nepatrí medzi nárokovateºné príspevky,
nie je cieºom vyplácaÈ ho automaticky v‰etk˘m prepusten˘m
z VTOS alebo VV. O potrebe vyplatiÈ príspevok, o jeho v˘‰ke, ako aj
forme rozhoduje v plnej miere
podºa vlastnej úvahy sociálny
kurátor, ktor˘ s obãanom pracuje.
Pri rozhodnutí o resocializaãnom
príspevku sa zohºadní celková
situácia Ïiadateºa, jeho schopnosÈ
samostatne rie‰iÈ vzniknutú situáciu (napr. v˘‰ka finanãn˘ch prostriedkov poskytnut˘ch pri prepustení z VV/VTOS, jeho rodinné
pomery a podobne).
Resocializaãn˘ príspevok sa
podºa z. ã. 601/2003 Z. z. o Ïivotnom minime nepovaÏuje za príjem.
·pecifikom tohto príspevku je,
Ïe môÏe byÈ vyplaten˘ na viackrát,
a to v niÏ‰ích plneniach, ale na rie‰enie situácie, ktorá nastala bezprostredne po jeho prepustení
z VTOS alebo VV. ëal‰ím ‰pecifikom je skutoãnosÈ, Ïe môÏe byÈ
poskytnut˘ aj osobe, ktorá nedov⁄‰ila vek 18 rokov.
Pri diferenciácii podºa pohlavia
a veku moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe resocializaãn˘ príspevok sa vyplatil
v prevaÏnej miere muÏom (95 %),
z toho muÏi nad 25 rokov tvorili
79 %. ÎiadosÈ o vyplatenie resocializaãného príspevku bola zamietnutá 21 Ïiadateºom z dôvodu
nesplnenia zákonn˘ch podmienok
(tab. 2, graf 1 a 2).

V˘‰ka príspevkov
a jeho formy
Resocializaãn˘ príspevok sa poskytuje najviac vo v˘‰ke 40 % sumy
Ïivotného minima podºa osobitného predpisu – Zákon ã. 601/2003
Z. z. o ÎM, § 2 písm. a).
Sumy Ïivotného minima sú
upravené opatrením MPSVR SR
k l. júlu beÏného kalendárneho
roka.
4/2008
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Tab. 1 Resocializačný príspevok Slovensko
rok

počet osôb, ktorým bol vyplatený
resocializačný príspevok
2 350
3 100

2006
2007

Graf 1

priemerná výška vyplateného resocializačného
príspevku na jednu prepustenú osobu
1 252,- Sk
1 363,- Sk

Veková skladba poberateľov resocializačného príspevku

Poberatelia vo veku
od 14 do 17 rokov tvoria
Poberatelia vo veku
od 18 do 24 rokov tvoria
Poberatelia vo veku
od 25 a viac rokov tvoria

1%
20%
79%

Tab. 2 Poberatelia resocializačného príspevku podľa veku a pohlavia
Vek
14 - 17
18 - 24
25 a viac
Celkovo

Graf 2

Ženy
0
17
141
158

Muži
34
602
2 305
2 941

Spolu
34
620
2 446
3 100

Poberatelia resocializačného príspevku podľa pohlavia

ženy

5%

muži

95%

Počet žien z celkového počtu
poberateľov RP predstavuje 5 %

Tab. 3 Resocializačný príspevok – porovnanie podľa krajov (za rok 2007)
Kraj
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

Počet poberateľov
249
239
199
337
331
538
561
646

Slovenská republika

3 100

Priemerná suma vyplatená jednému žiadateľovi
1 589 Sk
1 284 Sk
1 252 Sk
1 509 Sk
1 322 Sk
1 348 Sk
1 420 Sk
1 247 Sk

1 363 Sk

Tab. 4 Počet poberateľov resovcializačného príspevku v roku 2007
v Sloveskej republike podľa krajov
Rok 2007
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
4/2008

Počet poberateľov
249
239
199
337
331
538
561
646

Naposledy bola suma Ïivotného minima upravená k dátumu
1. 7. 2007, a 40 % zo sumy Ïivotného minima pre úãely resocializaãného príspevku predstavuje
ãiastku 2 052 Sk.
Celková v˘‰ka resocializaãného
príspevku poskytnutá v priebehu
kalendárneho roka jednému obãanovi alebo cudzincovi nesmie presiahnuÈ v˘‰ku 40 % sumy Ïivotného minima.
Resocializaãn˘ príspevok je
moÏné poskytnúÈ v peÀaÏnej, vecnej a kombinovanej forme.
Resocializaãn˘ príspevok bol
v r. 2007 (rovnako ako v r. 2006)
vyplaten˘ najväã‰iemu poãtu osôb
v Ko‰ickom kraji, ale zároveÀ
v najniÏ‰ej sume na jednotlivca.
Priemerne najvy‰‰ia suma jednotlivcovi bola vyplatená v Bratislavskom kraji. NajniÏ‰í poãet poberateºov resocializaãného príspevku
bol v Trenãianskom kraji
(tab. 3 a 4).
Zákon o SPOD a SK umoÏÀuje
vyplatiÈ resocializaãn˘ príspevok
aj cudzincovi s trval˘m pobytom
na území SR, v r. 2007 bol vyplaten˘ piatim cudzincom. Väã‰inou
bol vyplaten˘ fyzick˘m osobám po
prepustení z v˘konu trestu odÀatia
slobody - 2 625 osôb. Ústredie
PSVR v r. 2005 internou normou
ã. 60/2005 metodicky upravilo
postup pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pri realizácii
resocializaãného príspevku.

Euro a resocializaãn˘
príspevok
V období, keì sa na‰a krajina pripravuje na prijatie eura, moÏno
predpokladaÈ, Ïe aj resocializaãn˘
príspevok sa od 1. 1. 2009 bude
vyplácaÈ v novej mene – v eurách.
V období duálneho zobrazovania,
ktoré sa zaãína jeden mesiac po
dni urãenia konverzného kurzu
a konãí jeden rok po dni zavedenia eura, sa v rozhodnutiach
o resocializaãnom príspevku bude
jeho v˘‰ka uvádzaÈ v slovensk˘ch
korunách, ako aj v eurách.

Mgr. Eva Očkayová,
sekcia sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Posudzovanie a výplata
rodinných dávok v rámci štátov EÚ
Vstupom SR do EÚ dÀa 1. mája 2004 sa zmenilo postavenie
obãanov SR vo vzÈahu k moÏnosti ich pobytu a pracovnej migrácie v rámci ‰tátov EÚ. Mobilita pracovnej sily v rámci spoloãenstva, je jedn˘m zo spôsobov, ktor˘mi sa pracovníkovi
zabezpeãuje moÏnosÈ zlep‰iÈ si svoje Ïivotné aj pracovné podmienky.

Agenda
Koordinácia re‰pektuje systém sociálneho zabezpeãenia v jednotliv˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch a zabezpeãuje, aby osoba, ktorá pracuje v inom
ãlenskom ‰táte EÚ, nestratila nárok
na rodinné dávky pre ãlenov svojej
rodiny. Na oblasÈ konania o rodinn˘ch dávkach sa vzÈahuje nariadenie
rady EHS ã. 1408/71 o uplatÀovaní
systémov sociálneho zabezpeãenia
na zamestnané osoby, samostatne
zárobkovo ãinné osoby a ãlenov ich
rodín pohybujúcich sa v rámci ES,
a nariadenia rady EHS ã. 574/72,
ktoré ustanovuje postup vykonávania
nariadenia ã. 1408/71. Agenda t˘kajúca sa rodinn˘ch dávok v zmysle
nariadenia rady EHS ã. 1408/71 je
odli‰ná od spôsobu priznania rodinn˘ch dávok podºa legislatívy SR.
V prvom rade je potrebné urãiÈ,
ktor˘ ‰tát je primárne kompetentn˘
na v˘platu rodinn˘ch dávok a na
tento úãel je potrebné zisÈovaÈ krajinu v˘konu zamestnania oboch rodiãov vo vzÈahu k dieÈaÈu a zároveÀ aj
pobyt dieÈaÈa. Na urãenie uplatniteºnej legislatívy sa pouÏívajú E formuláre (E 401 a E 411).

Legislatíva
Vykonávanie zamestnania v ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ má vplyv na v˘platu rodinn˘ch dávok v SR. Ak sa na
migrujúceho pracovníka primárne
vzÈahuje legislatíva ãlenského ‰tátu
EÚ, v˘platu rodinn˘ch dávok je
potrebné zastaviÈ a nárok na rodinné
dávky je potrebné uplatÀovaÈ si
v ãlenskom ‰táte EÚ, teda, ak jedna
z oprávnen˘ch osôb je nezamestnaná, bez nároku na dávky v nezamestnanosti, a druhá vykonáva zamestnanie v niektorom z ãlensk˘ch ‰tátov
EÚ. Ak sa na migrujúceho zamestnanca legislatíva ãlenského ‰tátu EÚ
8
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vzÈahuje sekundárne, to znamená,
Ïe jedna oprávnená osoba je zamestnaná na Slovensku a druhá vykonáva zamestnanie v ãlenskom ‰táte EÚ,
kde v˘‰ka rodinn˘ch dávok je vy‰‰ia
ako v SR, má moÏnosÈ poÏiadaÈ
o vyrovnávaciu dávku v ‰táte EÚ,
v ktorom vykonáva zamestnanie.
Najviac klientov Ïiadajúcich o vyplatenie vyrovnávacej dávky k rodinn˘m dávkam v SR máme z Rakúska.

V˘kon agendy
PretoÏe mnoÏstvo klientov neustále
narastá, úmerne k tomu pribudol aj
v˘kon prác súvisiacich s uveden˘m
(zasielanie v˘ziev obãanom uÏ poberajúcim rodinné dávky v SR, zv˘‰enie poãtu rozhodnutí, poskytovanie
poradenstva v oblasti koordinácie,
preverovanie skutoãností, zisÈovanie
informácie a vyÏiadanie dokladov
z jednotliv˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ,
potrebn˘ch k správnemu rozhodnutiu, vypæÀanie E formulárov, ktoré
má vzrastajúcu tendenciu, spolupráca s EURES-om, oddelením zamestnanosti, sociálna poisÈovÀa a i.).
Ako príklad je moÏné uviesÈ poãet
E formulárov potvrden˘ch na zaãiatku vstupu SR do EÚ, kedy v r. 2004
bolo potvrden˘ch 105 E formulárov,
v r. 2005 to bolo 125 E formulárov,
v r. 2006 sa poãet zv˘‰il na 260 E formulárov a v r. 2007 ich poãet stúpol
na 535. ZároveÀ sa zv˘‰il aj poãet
nov˘ch Ïiadateºov o rodinné dávky
v EÚ. Na uvedené nadväzuje aj skutoãnosÈ, Ïe je potrebné vydávaÈ viac
rozhodnutí podºa nariadení EÚ. K˘m
v roku 2006 bolo vydan˘ch 37 rozhodnutí, v roku 2007 ich poãet stúpol na 207. V˘razne vzrástol poãet
rozhodnutí o priznaní, resp. zv˘‰ení
vyrovnávacej dávky. K˘m za rok
2006 boli vydané len 4 rozhodnutia
o priznaní vyrovnávacej dávky,

v r. 2007 ich poãet stúpol na 69 (z toho 25 o zv˘‰ení vyrovnávacej dávky).

Rozdiely
v legislatívach
Táto skutoãnosÈ sa rovnako premietla
aj do sumy, ktorá bola vyplatená ako
vyrovnávacia dávka. Za rok 2006
bola celkovo vyplatená formou
vyrovnávacej dávky suma 35 322 Sk
a v r. 2007 suma vyplatenej vyrovnávacej dávky vzrástla na 856 738 Sk.
V r. 2007 si klienti poÏiadali o vyplatenie 40 vyrovnávacích dávok k rodiãovskému príspevku a o vyplatenie
5 vyrovnávacích dávok k prídavku
na dieÈa. Vyrovnávacie dávky vyplácame v 100 % v˘‰ke, v prípade, Ïe
nárok na rodinnú dávku v krajine EÚ
nevznikol z dôvodu napr. vysokého
príjmu rodiny, alebo z dôvodu, Ïe
krajina dávku obdobnú rodinnej
dávke v SR nemá. T˘ka sa to napr.
krajín Veºká Británia, ·panielsko,
Taliansko. Rodinnú dávku tieÏ
vyplácame vo v˘‰ke rozdielu sumy
rodinnej dávky vyplatenej v ãlenskom ‰táte EÚ a v SR. Táto situácia
nastane v prípade, keì v˘‰ka rodinnej dávky v ãlenskom ‰táte je niÏ‰ia
ako v˘‰ka rodinnej dávky v SR.
Ako príklad je moÏné uviesÈ âeskú
republiku, kde sa v˘‰ka prídavku
na dieÈa odvíja od príjmu rodiny
a z uvedeného dôvodu sa stretávame
so situáciou, Ïe koneãná suma prídavku na dieÈa, ktorá je klientom
v âR vyplatená, je niÏ‰ia ako na Slovensku, a obdobne v Írsku, ktorého
v˘‰ka rodiãovského príspevku je niÏ‰ia ako v˘‰ka rodiãovského príspevku v SR. Komunikácia s írskymi
in‰titúciami je v‰ak veºmi slabá, nie
je moÏné do‰etriÈ ako boli rodinné
dávky vyplácané, prípadne, Ïe rodinné dávky do dne‰ného dÀa neboli
v Írsku vyplatené (od januára 2006).
Z uvedeného dôvodu bolo moÏné
priznaÈ vyrovnávaciu dávku k rodiãovskému príspevku zatiaº len v jednom prípade na základe potvrdenia
predloÏeného klientom.
ëal‰ia zmena, ktorá sa odráÏa
v ãinnosti súvisiacej s EÚ, je skutoã4/2008

SPZ_4_08

23.4.2008

16:36

Stránka 9

ÚPSVR
nosÈ, Ïe klienti vykonávajú zamestnanie vo viacer˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch. V súãasnosti má najväã‰ie
zastúpenie Rakúsko, ìalej nasleduje
âeská republika, Nemecko, Veºká
Británia, Írsko a Taliansko. Okrem
uveden˘ch ãlensk˘ch ‰tátov klienti
Ïiadajú o vyplácanie rodinn˘ch
dávok aj v ·panielsku, Nórsku,
Luxembursku, Francúzsku, Grécku,
Fínsku, Poºsku, Dánsku, Rumunsku,
Belgicku, Slovinsku a na Cypre.
Najlep‰ia spolupráca z pohºadu
vzájomnej komunikácie, vypæÀania
formulárov, poskytovania informácií
je s Rakúskom a âeskou republikou.
Na druhej strane, najhor‰ia komunikácia je s Írskom a ‰tátmi juÏnej
Európy, ktoré ãasto nereagujú ani na
opätovné urgencie, ão znaãne sÈaÏuje
nielen proces rozhodovania, ale
v koneãnom dôsledku aj vyplatenie
rodinn˘ch dávok ãi uÏ v SR alebo
v ãlenskom ‰táte EÚ.

Duplicita, preplatky,
refundácie
Pri vyplácaní dávok je potrebné
predchádzaÈ preplatkom a duplicitnému vyplateniu rodinn˘ch dávok.
Preto robíme od r. 2005 systémové
opatrenia s cieºom zv˘‰iÈ informovanosÈ klientov o moÏnostiach a spôsobe uplatnenia si nároku na rodinné
dávky v ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ. V r.
2007 bolo rozposlan˘ch 17 800 pouãení t˘kajúcich sa problematiky EÚ,
súãasÈou ktor˘ch bolo aj zisÈovanie
sociálneho postavenia oprávnen˘ch
osôb, hlavne preverovanie miesta
v˘konu zamestnania oprávnen˘ch
osôb. Na základe uvedeného bolo
potrebné zistiÈ, ãi oprávnená osoba
naìalej spæÀa podmienky nároku
na v˘platu rodinn˘ch dávok v SR
a následne zastavovaÈ v˘platu rodinn˘ch dávok v SR.
V súvislosti s t˘m bolo vydan˘ch
90 rozhodnutí o zastavení prídavkov
v SR a 24 rozhodnutí o zastavení
rodiãovského príspevku v SR. PretoÏe úspe‰nosÈ preverovania bola 67 %,
proces vyz˘vania klientov bolo
nutné zopakovaÈ a do dne‰ného dÀa
nie je tento proces ukonãen˘. K februáru 2008 bolo spolu vyexpedovan˘ch asi 23 670 v˘ziev, niektor˘m
obãanom i 3-krát, dokonca sme pristúpili i na upozornenie o moÏnej
sankcii a aj pozastaveniu prídavku
na dieÈa.
4/2008

V sprievode riaditeľa úradu pani ministerka navštívila i pracoviská viacerých
oddelení úradu

Vzácna návšteva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava nav‰tívila
4. 3. 2008 ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera
Tomanová so svojím sprievodom.

Po

privítaní riaditeºom úradu Ing. Augustínom Hambálkom nasledovalo pracovné stretnutie s predstaven˘mi jednotliv˘ch oddelení úradu. Pani ministerka v úvodnom slove vyjadrila úctu
k práci zamestnancov úradu a v diskusii poskytla priestor na otázky a názory prítomn˘ch. Zaujímala sa o zvládanie nároãnej odbornej agendy, ktorú
jednotlivé oddelenia ÚPSVR Trnava zabezpeãujú a hlavne o poãet zamestnancov v priamom v˘kone práce. V súvislosti s plnením programového
vyhlásenia vlády SR ã. 856/2006 o organizaãn˘ch zmenách v ‰tátnej správe
ministerku zaujímalo jeho zavedenie do praxe v podmienkach ÚPSVR Trnava a jeho dopad na kvalitu sluÏieb poskytovan˘ch klientom úradu. Náv‰teva
ministerky a jej sprievodu bola motivujúcim ãiniteºom pre neºahkú prácu
zamestnancov úradu. Predstavení úradu ocenili najmä fakt, Ïe aj najvy‰‰í
predstavitelia vlády majú záujem o v˘konné zloÏky sociálnej politiky ‰tátu.
sekretariát riaditeľa
ÚPSVR Trnava

SúãasÈou práce oddelenia ‰tátnych sociálnych dávok sú aj refundácie zo zahraniãia a, naopak, do
zahraniãia. T˘ka sa to najmä situácií,
kedy SR vyplatila rodinné dávky,
hoci príslu‰ná bola iná krajina,
ktorá oprávnenej osobe vyplatila
iba doplatok dávky do maximálnej
v˘‰ky vyplácanej podºa jej národnej
legislatívy. PretoÏe Slovensko nebolo
príslu‰né na v˘platu, poÏiada o refundáciu ním vyplatenej sumy ‰tát,
ktor˘ bol kompetentn˘ vyplatiÈ
dávku v plnej v˘‰ke podºa jeho

národnej legislatívy (môÏe nastaÈ
i opaãná situácia). Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktor˘ je
kompetentn˘ dávky vyplácaÈ a spolupracuje s ostatn˘mi ãlensk˘mi ‰tátmi, je povinn˘ refundácie vykonaÈ,
resp. o refundácie poÏiadaÈ.

PaedDr. Jana Marčanová,
vedúca oddelenia ŠSD
Mgr. Lívia Partelová,
oddelenie ŠSD
ÚPSVR Trnava
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Zasadnutie Exekutívneho a Konzultačného
výboru Rady vlády SR pre rodovú rovnosť
3. apríla tohto roku sa uskutoãnilo prvé spoloãné zasadnutie
Exekutívneho a Konzultaãného v˘boru Rady vlády Slovenskej
republiky pre rodovú rovnosÈ (Rady). Zúãastnila sa na Àom aj
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zároveÀ predsedníãka Rady vlády SR pre rodovú rovnosÈ Viera Tomanová,
‰tátna tajomníãka a podpredsedníãka Rady Emília Kr‰íková
a taktieÏ poslankyÀa Národnej rady SR Jana Vaºová.

Na

zasadnutí ãlenovia
schválili rokovacie
poriadky a plány ãinnosti oboch v˘borov na rok 2008.
SúãasÈou pripravovan˘ch aktivít je
aj systematické vzdelávanie a rodové
tréningy ãlenov v˘borov. ZároveÀ
bol prezentovan˘ návrh plánu ãinnosti Rady vlády SR pre rodovú rovnosÈ na rok 2008. Okrem toho bol
predstaven˘ aj návrh ‰truktúry
Národnej stratégie pre rodovú rov-

nosÈ, ktorá bude v septembri 2008
predloÏená na rokovanie vlády SR.
Po jej schválení bude vypracovan˘
Akãn˘ plán uplatÀovania rodovej
rovnosti na roky 2009 – 2013.
DôleÏitú agendu bude tvoriÈ aktualizácia Národného akãného plánu na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na Ïenách na roky 2009 – 2013
a príprava Prvej správy o stave uplatÀovania rodovej rovnosti v Slovenskej
republike a ìal‰ie agendy, ak˘mi sú

napríklad Správa o realizácii národn˘ch, pilotn˘ch a dopytovo orientovan˘ch projektov operaãného programu ZamestnanosÈ a sociálna inklúzia
a Správa o uplatÀovaní horizontálnej
priority rovnosÈ príleÏitostí vo v‰etk˘ch operaãn˘ch programoch. V˘znamnou súãasÈou práce rady a jej
v˘borov bude zabezpeãenie implementácie rodovej rovnosti na úrovni
regionálnej a miestnej samosprávy.
Viac informácií o ãinnosti Rady
vlády SR pre rodovú rovnosÈ a jej
v˘borov bude zverejnené na
www.employment.gov.sk/obãan/antidiskriminácia/Rada vlády SR pre
rodovú rovnosÈ.
odbor rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí
MPSVR SR

II. celoslovenská porada riaditeľov ÚPSVR
Úãelové a ubytovacie zariadenie Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny Mlynky uÏ po druh˘krát v tomto roku privítalo 9. a 10.
apríla 2008 vo svojich priestoroch vedenie Ústredia PSVR a riaditeºov jednotliv˘ch úradov PSVR na spoloãnej porade.

C

eloslovenská porada mala
vo svojom programe viacero
bodov. Po oficiálnom otvorení a privítaní úãastníkov pri‰la na
rad ako prvá téma Novely zákona
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
predpisov. Plénum úãastníkov malo
ãesÈ privítaÈ na svojej porade cteného hosÈa – ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Vieru Tomanovú,
ktorá si pri‰la s riaditeºmi pohovoriÈ
na najpálãivej‰ie témy primárne
z oblasti sociálnych vecí, nakoºko
sluÏby zamestnanosti uÏ boli zástupcami MPSVR SR prezentované
v súvislosti s vy‰‰ie spomínanou
novelou. Rozpútala sa Ïivá diskusia
a po niekoºkohodinovom pracovnom
diskusnom fóre skonãil vo veãern˘ch hodinách prv˘ pracovn˘ deÀ
porady.
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Na ìal‰í deÀ pribudli témy z ìal‰ích oblastí, ako sú informácie
o stave implementácie národn˘ch
projektov, ‰pecifikácia nov˘ch národn˘ch projektov, problematické otázky
z úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, aktuálne otázky ekonomiky

a správy majetku, aktuálne informácie z problematiky úseku sociálnych
vecí, upozornenie na kontrolné zistenia na úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny, ãi skúsenosti z v˘konu
kontrolnej ãinnosti. Úloh, ktoré vzi‰li
z druhej celoslovenskej porady riaditeºov ÚPSVR, je veºa a ich nositeºov
ãaká nároãné obdobie.
PaedDr. Danica Lehocká,
hovorkyňa ÚPSVR

Pani ministerka sa zaujímala o reálne problémy a ich riešenie zo životnej praxe úradov PSVR
4/2008
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Viera Tomanová a ministerka
Andorrského kniežatstva
Montserrat Gil Torné
podpísali dohodu o spolupráci
Ministerka zdravotníctva, sociálneho blahobytu, rodiny a b˘vania
Andorrského knieÏatstva Montserrat Gil Torné nav‰tívila v dÀoch
30. 3. aÏ 2. 4. 2008 Slovensko.

Na

náv‰tevu ju pozvala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Viera Tomanová poãas svojej januárovej náv‰teve Andorry. V rámci tohto
pracovného stretnutia obe ministerky
zhodnotili stav Protokolu o spolupráci pri medzi‰tátnych osvojeniach detí
medzi Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe SR
a Andorrou. V Bratislave tento protokol v prítomnosti Joana Pujala
LABORDA, veºvyslanca Andorrského
knieÏatstva v SR, slávnostne podpísali. Andorrská ministerka vyjadrila
radosÈ nad opätovn˘m stretnutím
a poznamenala, Ïe k protokolu
nemajú pripomienky. V súvislosti
s adopciami uviedla, Ïe so súdmi
v Andorrskom knieÏatstve nepredpokladá Ïiadne problémy a Ïe slovenské
deti budú dobre prijímané.
Andorra udrÏuje intenzívnej‰ie
styky iba s vybran˘mi krajinami.
4/2008

Voºba Slovenska ako bilaterálneho
partnera je uznaním dosiahnutej
úrovne v sociálnych veciach a v oblasti rie‰enia problémov rodiny. Obidve krajiny majú záujem o udrÏiavanie
vzájomnej spolupráce, najmä pri rie‰ení otázok rodiny a sociálnej politiky
a o vzájomnú podporu na medzinárodnom poli.
Viera Tomanová pri podpise tohto
dokumentu vyjadrila spokojnosÈ
s t˘mi, ktorí spolupracovali na protokole o spolupráci pri medzi‰tátnych
osvojeniach a vyzdvihla dôleÏitosÈ
sociálnej politiky ako najv˘znamnej‰ieho bodu pre udrÏanie sociálneho
zmieru. Pripomenula, Ïe detské
domovy na Slovensku pre‰li transformáciou z internátneho typu na rodinn˘ systém. Ministerka zdravotníctva,
sociálneho blahobytu, rodiny a b˘vania Andorrského knieÏatstva Montserrat Gil Torné v rámci svojho pobytu
na Slovensku nav‰tívila Obãianske

zdruÏenie Maják nádeje v Bratislave,
Detsk˘ domov Nádej v Bernolákove,
Detsk˘ domov v Komárne, Domov
sociálnych sluÏieb pre deti a dospel˘ch Kampino a zoznámila sa aj s históriou Bratislavy a Komárna. Ponúkla
slovensk˘m partnerom moÏnosÈ spolupráce v konkrétnych medzinárodn˘ch projektoch, ktoré sú zamerané
na väã‰iu autonómnosÈ Ïien – matiek.
Cieºom projektov je, aby Ïeny nemuseli dávaÈ deti na adopciu z ekonomick˘ch dôvodov, aby sa dokázali
samé o ne postaraÈ. V súãasnosti
Andorra realizuje tak˘to projekt na
Filipínach a radi by do podobného
projektu zapojili aj Slovenskú republiku. Viera Tomanová poìakovala za
ponuku a zdôraznila, Ïe by sme tak˘to projekt uvítali napríklad aj v rámci
rie‰enia rómskej otázky. Poznamenala, Ïe na‰ou prioritou je rie‰iÈ tento
problém a zameraÈ sa na „matku
a dieÈa“.
Mgr. Helena Kovaľová,
odd. pre komunikáciu a styk s verejnosťou
MPSVR SR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Chcete pracovať v Európskej únii?
Rumunsko je ãlenom EÚ od 1. 1 2007. Obãania Bulharska, Cypru,
âR, Estónska, Fínska, Litvy, Loty‰ska, Poºska, SR, Slovinska a ·védska tu môÏu pracovaÈ bez pracovného povolenia, obãan EHP vyslan˘ do Rumunska za prácou ho tieÏ nepotrebuje, no môÏe byÈ vyslan˘ iba na základe podmienky uzatvorenia zmluvy medzi spoloãnosÈou v EHP a rumunskou firmou, ão môÏe trvaÈ najviac 12 mesiacov.

Vstup pre obãanov
EÚ/EHP do Rumunska
Je moÏn˘ s pasom alebo in˘m platn˘m
identifikaãn˘ch dokladom a dokladom
o zdravotnom poistení na dobu pobytu.
Je potrebné maÈ dostatok finanãn˘ch
prostriedkov na zabezpeãenie pobytu
v Rumunsku.

ktorá vydá kartu na základe Ïiadosti do
30 dní, resp. do 90 dní pre rodinného
príslu‰níka, ktor˘ nie je obãanom EÚ.

Doklady potrebné pre
jednotlivé úãely pobytu:
 Zamestnanie: vyplnená ÏiadosÈ, platn˘ cestovn˘ doklad alebo obãiansky pre-

ného pomeru. Sprostredkovateºské
aktivity zah⁄Àajú poskytovanie informácií o voºn˘ch miestach a podmienkach uchádzania sa o ne, ich
inzerovanie prostredníctvom tlaãen˘ch materiálov, usporiadúvanie
búrz práce a sprostredkovanie práce
za pomoci elektronick˘ch médií –
na základe vyhºadávaní ponúk práce
a predbeÏného v˘beru kandidátov na
moÏné pracovné miesta.

 Agentúry sprostredkujúce ãasovo
obmedzenú prácu
Na rumunskom trhu práce sú takéto
agentúry novinkou. Ide o súkromné agen-

R U M U N S K O
ÎiadosÈ o dlhodob˘,
resp. prechodn˘ pobyt
Na území Rumunska ÏiadosÈ o dlhodob˘, resp. prechodn˘ pobyt vybavuje
Úrad pre cudzincov (Autoritatea pentru
StrÇini), poboãky sa nachádzajú v kaÏdom Ïupnom meste. K Ïiadosti o povolenie je potrebné predloÏiÈ doklad
o úãele pobytu (napr. pracovná zmluva,
rozhodnutie o pridelení ‰tipendia a pod.),
doklad o zabezpeãení ubytovania, potvrdenie o príjmoch, potvrdenie o zdravotnom stave, v˘pis z registra trestov
domovského ‰tátu a z registra trestov
Rumunska, príp. ìal‰ie doklady v závislosti od úãelu pobytu.
V prípade, Ïe sa obãan EÚ chce zdrÏiavaÈ na území Rumunska dlh‰ie ako
3 mesiace, musí sa do 90 dní odo dÀa
vstupu prihlásiÈ na najbliÏ‰om útvare
cudzineckej polície a zároveÀ splniÈ
jednu z nasledujúcich podmienok úãelu
pobytu: zamestnanie alebo samostatná
zárobková ãinnosÈ, finanãná nezávislosÈ
a zdravotné poistenie, ‰túdium, zlúãenie
rodiny. E‰te v ten ist˘ deÀ mu bude vydané potvrdenie o registrácii. To isté platí
i pre rodinn˘ch príslu‰níkov – obãanov
EÚ. V prípade, ak obãan EÚ ãi jeho rodinn˘ príslu‰ník pob˘va na území Rumunska
nepretrÏite najmenej 5 rokov (zákon stanovuje v˘nimky z tejto doby a definuje
nepretrÏitosÈ), majú právo získaÈ trval˘
pobyt. O vydanie karty o trvalom pobyte
je potrebné poÏiadaÈ cudzineckú políciu,
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ukaz v origináli i kópia, pracovnú zmluva v origináli a v kópii alebo prehlásenie
zamestnávateºa potvrdené oblastn˘m
in‰pektorátom práce, doklad o zaplatení
poplatku.
 Samostatná zárobková ãinnosÈ: vyplnená ÏiadosÈ, platn˘ cestovn˘ doklad
alebo obãiansky preukaz v origináli i kópia, povolenie k v˘konu ãinnosti (Ïivnostensk˘ list), doklad o zaplatení poplatku.
 Uznávanie kvalifikácie: Národné
centrum pre uznávanie a ekvivalenciu
diplomov v rámci Ministerstva vzdelávania a mlad˘ch uznáva diplomy a dokumenty pre cudzincov ktorí Ïiadajú o pracovné povolenie (www.cnred.edu.ro).

Hºadanie práce
Pri hºadaní práce je moÏné kontaktovaÈ
Národnú agentúru pre zamestnanie
a sieÈ EURES. Národná agentúra pre
zamestnanie poskytuje pomoc nezamestnan˘m a zamestnávateºom a na národnej
úrovni koordinuje oblasÈ zamestnanosti
a sociálnej ochrany aplikovaním zamestnaneckej politiky Ministerstva práce,
rodiny a rovnak˘ch príleÏitostí. Pracovné podmienky v rôznych odvetviach
upravujú kolektívne odborové zmluvy
(www.anofm.ro).
 Sprostredkovateºské sluÏby úradov
práce

Uºahãujú kontakt medzi zamestnávateºmi a uchádzaãmi o prácu,
ktorého cieºom je uzavretie pracov-

túry, ktoré uzavrú so záujemcom pracovnú zmluvu a jeho sluÏby následne ponúkajú ìal‰ím spoloãnostiam. Tieto agentúry uzatvárajú zmluvy na presne vymedzenú dobu, obvykle najdlh‰ie na 12 mesiacov. Vo v˘nimoãn˘ch prípadoch je
moÏné zmluvu predæÏiÈ na 18 mesiacov.
 Pracovné agentúry.
Sprostredkovanie práce zabezpeãujú
aj súkromné agentúry, ktoré poskytujú
úplne alebo ãiastoãne hradené sluÏby.
Ponuky práce sú zverejÀované aj v tlaãi,
rozhlase alebo televíznom vysielaní,
alebo na internetov˘ch stránkach:
www.1job.ro, www.1educat.ro, www.
aims.ro, www.bestjobs.ro, www.bia.ro/
8x6/home.html, www.bursamuncii.ro,
jobtin.infotin.ro, www.ciocp.ro, www.
cvonline.ro, www.ejobs.ro, www.hit.ro,
www.humanresorces.ro, www.job.ro,
www.jobsite.ro, www.locuridemunca.ro,
www.munca.ro, www.myjob.ro,
www.resurseumane.ro, www.semm.ro,
www.joburi.net, www.siveco.ro

Uchádzanie sa o prácu
Predkladané dokumenty ako Ïivotopis
a motivaãn˘ list musia byÈ pre zamestnávateºa presvedãivé. To znamená, Ïe je
potrebné zvoliÈ primerane formálny ‰t˘l,
ktor˘ nebude pôsobiÈ ani osobne, ani
príli‰ upäto. Dokumenty urãené zamestnávateºovi by mali byÈ vytlaãené na kvalitnom bielom papieri bez ch˘b. Informácie musia byÈ vecné.

4/2008
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 Zákonník práce – rozoznáva individuálne a kolektívne pracovné vzÈahy
a kontroluje aplikovanie nariadení, ktoré
sa t˘kajú pracovn˘ch vzÈahov a pracovno-právnej oblasti. Zamestnávateº je
fyzická alebo právnická osoba, ktorá si
môÏe najaÈ zamestnanca na základe
individuálnej pracovnej zmluvy.
 Individuálna pracovná zmluva –
zamestnanec ako fyzická alebo právnická
osoba na základe individuálnej pracovnej
zmluvy pracuje pre zamestnávateºa za
mzdu. Zmluva je uzatvorená na urãitú
alebo neurãitú dobu. KaÏdá osoba, ktorá
dosiahne 16 rokov, môÏe zaãaÈ pracovaÈ.
Individuálna pracovná zmluva je v písomnej forme a obsahuje: mená zúãastnen˘ch
strán, názov spoloãnosti, pracovné úlohy,
riziká práce, dæÏku zamestnania a typ
zmluvy, nárok na dovolenku, základn˘ príjem a ìal‰ie nároky, poãet pracovn˘ch
hodín (denne a t˘Ïdenne) a iné ‰pecifiká
t˘kajúce sa podmienok pracovného miesta.
 Skú‰obná doba – pracovná zmluva
môÏe byÈ uzatvorená na neurãito alebo
urãitú skú‰obnú dobu. Skú‰obná doba
trvá 30 kalendárnych dní pre prevádzkové pracovné pozície a nie viac ako 90
dní pre manaÏérske pozície. Pre nekvalifikovan˘ch pracovníkov je to 5 pracovn˘ch dní, absolventi 3 aÏ 6 mesiacov.
 Pracovná doba – je 8 hodín denne,
40 hodín t˘Ïdenne, najviac v‰ak 48 hodín
t˘Ïdenne. Ak ide o prácu na zmeny, pracovná doba môÏe byÈ predæÏená na viac
ako 8 hodín denne a 48 hodín t˘Ïdenne.
 Mzda – zah⁄Àa základnú mzdu
a rôzne odmeny a príplatky za napr.
noãnú prácu, prácu na zmeny, nadãasy.
Minimálna hrubá mzda na národnej
úrovni platná od 1. 1. 2007 je 390 LEI
(cca 110 eur). Pre zamestnancov v privátnom sektore kolektívna zmluva stanovuje minimálnu hrubú mzdu 440 LEI
(cca 124 eur) a absolventov univerzít je
to 880 LEI (cca 248 eur).
 Dovolenka – platená roãná dovolenka
je garantovaná kaÏdému zamestnancovi,
minimálna dovolenka za rok je 20 pracovn˘ch dní. Rôzne sviatky stanovené
zákonom do dovolenky nie sú zahrnuté.
 Príjem – priemerná ãistá mzda v apríli 2007 bola 1027 LEI (315 eur), ale rozdiel vo v˘‰ke príjmu je najmä medzi
v˘chodnou a západnou ãasÈou krajiny.
Príjem je vy‰‰í v ekonomicky rozvinutej‰ích regiónoch napr. v Bukure‰ti (severozápad), v ktorej je najvy‰‰í príjem.

Dane a odvody
DaÀ z príjmu sa vzÈahuje na príjmy SZâO,
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pravideln˘ plat, príjmy zo sprostredkovania vyuÏívania majetku, investícií,
poºnohospodárskeho podnikania a pod.
Existujú moÏnosti odpoãtov a v˘nimky
z dane z príjmu fyzick˘ch osôb, ktoré
moÏno nájsÈ v zákone ã. 571/2003. KaÏd˘
zamestnávateº aj zamestnanec je povinn˘
prispievaÈ so svojej mzdy poplatkami do
rozpoãtu sociálneho poistenia, zdravotného fondu, rozpoãtu nezamestnaneckého
poistenia a ‰tátneho rozpoãtu. DaÀ zo
mzdy a z in˘ch príjmov je 16 %. Poplatky na sociálne poistenie (dôchodok):
9,5 % z hrubej mzdy (HM) zamestnanca
a 19,75 % zo v‰etk˘ch HM zamestnancov
platen˘ch zamestnávateºom. Poplatky do
rozpoãtu nezamestnanosti: 1 % HM pre
osobu ktorá je poistená na základe zmluvy, 2,25 % zo v‰etk˘ch HM zaroben˘ch
zamestnancami a platen˘mi zamestnávateºmi. Poplatky na zdravotné poistenie:
6,5 % z HM zamestnancov a 7 % za v‰etk˘ch HM zamestnancov platen˘ch zamestnávateºmi. Pre odvody na sociálne
zabezpeãenie sa v prípade cudzích ‰tátnych príslu‰níkov ktorí v Rumunsku
vykonávajú odbornú ãinnosÈ splÀujúce
zákonné podmienky pouÏíva daÀové
identifikaãné ãíslo vydávané Ministerstvom verejn˘ch financií.
 www.mmssf.ro – Ministerstvo práce,
rodiny a rovnak˘ch príleÏitostí,
www.anofm.ro
– Národná agentúra

pre zamestnanie
 www.cnpas.org – Národn˘ úrad penzií a in˘ch práv sociálneho poistenia,
 www.mfinante.ro – Ministerstvo
verejn˘ch financií,
 www.casan.ro – Národn˘ úrad zdravotného poistenia

Odborové zväzy a zamestnávateºské organizácie
Odborové zväzy sú nezávislé právnické
osoby, zriadené na ochranu a podporu
kolektívnych a individuálnych práv, ako
aj na ochranu záujmov profesijn˘ch,
ekonomick˘ch, sociálnych, kultúrnych
a ‰portov˘ch. Vyjednávajú a uzatvárajú
kolektívne pracovné zmluvy. Zamestnávateºské organizácie sú organizácie
zamestnávateºov, ako právnické osoby
bez politického charakteru a majetku,
ktoré reprezentujú, ochraÀujú a podporujú svojich ãlenov vo vzÈahu k verejn˘m autoritám, odborov˘m zväzom
a in˘m fyzick˘m a právnick˘m osôb.

zdravotnú starostlivosÈ: lekárske vy‰etrenia, recepty a hospitalizácie. Národn˘
fond zdravotného sociálneho poistenia
je riaden˘ Národn˘m úradom zdravotného poistenia. www.ms.ro – Ministerstvo
zdravotníctva, www.casan.ro – Národn˘
úrad zdravotného poistenia.
ëal‰ie informácie:
 Oficiálny názov krajiny: Rumunsko
 Hlavné mesto:
Bucuresti/Bukure‰È
 Úradn˘ jazyk: rumunãina
 Mena: 1 leu – RON (mn. ã. lei),
 Internetová doména: .ro
Medzinárodné smerové
telefónne ãíslo:
 zo zahraniãia do Rumunska:
40 + kód mesta a ãíslo telefónneho
úãastníka
z
 Rumunska do zahraniãia:
00 + kód krajiny, kód mesta a ãíslo
telefónneho úãastníka
UÏitoãné telefónne ãísla a adresy:
 Veºvyslanectvo SR v Rumunsku
Ambasada Republicii Slovace
Str. Otetari nr. 1-3, Sector 2
RO-70206 Bukuresti
Tel.: +40-21-300-6100
Mobil (stála sluÏba v mimopracovnej
dobe): +40/744/372 825
Fax: +40-21-300-6101
E-mail: embassy@bukurest.mfa.sk,
Web: www.mfa.sk

 Veºvyslanectvo Rumunska v SR
Veºvyslanectvo Rumunska v SR
FraÀa kráºa 11, 811 05 Bratislava
Tel.:+421-2-42 491 665
Fax: +421-2-42 444 056
E-mail: ro-embassy@ba.sknet.sk

 Honorárny konzulát SR v Rumunsku
Jud. Bihor., Constulatul Onorific al
Republicii Slovace ¥n RomÇnia, Str. 1
Decembrie nr. 5, 415 500 Salonta
Tel.: 00 40 259 373 027
Mobil: 0040 742 013 012
Fax: 00 40 0259 373 028
E-mail: office@slovakiakonzulat.ro
Kontakty pre prípad pomoci
 Polícia: 995
 Prvá pomoc: 961, 969
 Hasiãi: 981
 Pomoc motoristom (automotoklub):
927. www.acr.ro

Zdravotn˘ systém
V‰etci, ão platia poplatky do systému
zdravotného poistenia, majú nárok na

Ing. Zlatica Nedeljaková,
EURES poradkyňa z Prievidze
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Sociálne cítenie – predpoklad
rozvoja slobodnej spoločnosti

ri pohºade na dne‰nú ºudskú
spoloãnosÈ a v porovnaní s t˘m,
ako vyzerala pred niekoºko sto
rokmi, zistíme, ako sa za túto dobu
vzÈahové putá medzi ºuìmi zloÏito
zaplietli samy do seba. Zatiaº ão v 18.
storoãí mohol jedinec veºmi spoºahlivo
odhadnúÈ moÏn˘ priebeh svojho Ïivota,
odvíjajúc ho od Ïivotov svojich predkov, dnes tak uÏ urobiÈ nemôÏe, pretoÏe
svoj v˘voj urãuje prakticky kaÏd˘m
svojím rozhodnutím. Modern˘ ãlovek
márne hºadá pevné, históriou vyskú‰ané zákonitosti spoloãnosti, o ktoré by
sa vo svojom Ïivote mohol oprieÈ.
V˘vojom spoloãnosti sa vyvinula
samostatná ºudská profesia – sociálny
pracovník – ako reakcia na potrebu rie‰iÈ nové nepriaznivé sociálne situácie,
ktoré spôsobujú problémy jednotlivcovi
i celej spoloãnosti. Charakterizuje ho
spoloãenská úloha prispievaÈ predov‰etk˘m k zlep‰eniu naru‰en˘ch sociálnych vzÈahov v prirodzenom prostredí,
pôsobenie odborníka na medziºudské
vzÈahy, s úlohou pomáhaÈ ºuìom
neschopn˘m rie‰iÈ svoje starosti vlastn˘mi silami a ktorí sú nejak˘m spôsobom znev˘hodnení, hendikepovaní
du‰evne, telesne alebo spoloãensky.
Súãasná sociálna práca sa prikláÀa
k tomu, aby povaÏovala za svoju klientelu nie iba jednotlivca, ale celú spoloãnosÈ. Tento prístup vyznáva, Ïe kaÏd˘
ãlen spoloãnosti sa v urãitom období
svojho Ïivota môÏe staÈ znev˘hodnen˘m a Ïe naozajstná starostlivosÈ je vzájomnou zodpovednosÈou vypl˘vajúcou
zo závislosti jedného ãloveka na druhom. V spoloãnosti v‰ak ãasto dochád-

P
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za k nepochopeniu pozície sociálneho
pracovníka, práca ktor˘ch je zamieÀaná
so sekretárskou a administratívnou prácou. Myslím, Ïe práve spoloãensk˘ kredit sociálnej práce a ìal‰ích súvisiacich
profesií je v súãasnej dobe najväã‰ou
vnútornou a vonkaj‰ou bariérou rozvoja
tejto profesie. Sociálna práca disponuje
naozaj silnou odbornou argumentáciou
o svojej úãelnosti a profesionalite. Sociálna práca nemôÏe síce preukazovaÈ
okamÏité zisky, ale z dlhodobého hºadiska je to, podºa môjho názoru, veºmi
efektívny systém. Metódy sociálnej
práce dokáÏu vyvaÏovaÈ silné spoloãensko-ekonomické tlaky tak, aby sa ºudia
nedostávali do nerie‰iteºn˘ch Ïivotn˘ch situácií, ktoré spôsobujú úplnú
závislosÈ ãloveka na viac ãi menej vºúdnych sociálnych systémoch, prípadne
zamedzujú vypadnutiu ãloveka zo Ïivota spoloãnosti, resp. smerovaniu k asociálnym formám správania. V mnoh˘ch
in˘ch pracovn˘ch odboroch dochádza
k prevratnému v˘voju technológií,
ktoré dokáÏu ºudskú prácu nahradiÈ,
ale v sociálnej oblasti je náhrada profesionálnej ºudskej práce nejakou technológiou úplne nepredstaviteºná. Preto si
vysoko váÏim prácu v‰etk˘ch na‰ich
zamestnancov.
Po nástupe do funkcie v októbri
minulého roku som si predsavzal pokraãovaÈ v nastúpenej stratégii uplatÀovania vládneho programu SR so zameraním na zásadné reformné kroky smerujúce k re‰pektovaniu trendov v Európskej únii a zároveÀ re‰pektovaniu a uspokojovaniu potrieb na‰ich klientov
v oblasti sluÏieb zamestnanosti, ako aj
sociálnych vecí a rodiny. Z dôvodu etablovania strategick˘ch a v˘znamn˘ch
zahraniãn˘ch investorov na trhu práce
v na‰om regióne, s ktor˘mi je spolupráca skutoãne nad‰tandardná, sme zaznamenali v˘razné zníÏenie miery nezamestnanosti. Uskutoãnili sme viaceré
burzy práce s kºúãov˘mi zamestnávateºmi ná‰ho regiónu, úspe‰ne sme umiestÀovali na‰ich uchádzaãov o zamestnanie. NemoÏno opomenúÈ ani úspechy
odboru sociálnych vecí a rodiny spoãívajúce v spolupráci na pilotnom projekte „Prevencia a eliminácia sociálnopato-

logick˘ch javov u detí a Ïiakov v okrese
Trnava“, ako aj v predná‰kovej ãinnosti
pre obãanov mesta Trnava a Zväzy telesne a zdravotne postihnut˘ch v okrese
Trnava. Dva z ôsmich detsk˘ch domovov v zriaìovateºskej pôsobnosti ÚPSVR
Trnava získali v˘znamné ocenenie
MPSVR SR „Z detského domova do
rodiny“. Aby v‰ak ÚPSVR mohol plniÈ
v‰etky svoje úlohy tak, ako to oprávnene
verejnosÈ oãakáva, musí rie‰iÈ mnohé
pretrvávajúce problémy. MôÏe sa to v‰ak
podariÈ len vtedy, ak doslova prelomí
bariéru skreslen˘ch ãi neúpln˘ch informácií o tom, aké má vôbec podmienky
na svoje fungovanie a ak sa tieto podmienky zlep‰ia. KaÏd˘ deÀ priná‰a nové
v˘zvy a taká in‰titúcia, akou je ÚPSVR,
musí na ne reagovaÈ.
Prechod na euro vnímam predov‰etk˘m ako zav⁄‰enie integraãného procesu Slovenska do Európskych ‰truktúr.
Pri posudzovaní dosahov zavedenia
eura sa väã‰inou posudzujú ekonomické faktory ako vplyv na hospodárstvo
krajiny alebo na firemn˘ sektor. Pre
ekonomiku má prijatie eura obrovsk˘
v˘znam. V súãasnosti je na‰a ekonomika veºmi v˘konná, keì v‰ak dôjdu stimuly, euro jej môÏe daÈ nov˘ dych.
Spoloãná mena priná‰a v praktickom Ïivote veºa zjednodu‰ení: uºahãuje
platobn˘ styk, umoÏÀuje lep‰ie porovnanie cien a odstraÀuje kurzové riziko.
Firmám obchodujúcim v eure sa zníÏia
transakãné náklady a cestovanie do krajín eurozóny bude jednoduch‰ie.
Nemenej dôleÏitou otázkou v‰ak
bude, ako novú menu prijme obyvateºstvo. Prechod na euro bude pre ºudí
najmä psychologickou záleÏitosÈou, a to
nielen jeho fyzick˘m vstupom do
obehu, ale aj dlho potom. S akoukoºvek
zmenou meny nemusíme byÈ vÏdy vnútorne stotoÏnení, ale s eurom sa, predpokladám, bude ÏiÈ pohodlne a zvykneme si naÀ. V koneãnom dôsledku sa
s nov˘mi zmenami snaÏíme vÏdy o lep‰ie v˘hody pre nás pre v‰etk˘ch a za
úãelom ìal‰ieho napredovania. A o to
predsa ide.

Ing. Augustín Hambálek,
riaditeľ ÚPSVR Trnava
4/2008
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NezamestnanosÈ v okrese Trnava uÏ prestáva byÈ stra‰iakom.
Práve naopak. Zaãína sa prejavovaÈ nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily a z toho dôvodu ÚPSVR Trnava nadväzuje spoluprácu s in˘mi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

N

ezamestnanosÈ je v˘sledkom
‰ir‰ieho socio-ekonomického
systému. Trh práce zaãína byÈ
flexibilnej‰í a diferencovanej‰í, ão znamená, Ïe je potrebné neustále hºadaÈ
nové formy a metódy práce. NajdôleÏitej‰ou prioritou ná‰ho úradu je prepojenie potrieb trhu práce a vzdelávania.
V˘sledky na‰ej práce a na‰ich úspechov
vychádzajú z efektívneho riadenia
a erudovan˘ch zamestnancov.

nepote‰iteºn˘m faktorom bol nárast podielu evidovan˘ch Ïien a absolventov
‰kôl na celkovom poãte UoZ ku koncu
roka 2007. V roku 2008 sa prijatím opatrení podarilo zníÏiÈ ich podiel. S uveden˘mi kategóriami UoZ sme zaãali intenzívne pracovaÈ. Zaraìujeme ich do vzdelávacích programov, poradensk˘ch aktivít
a dlhodobo evidovan˘ch UoZ prednostne
poz˘vame na v˘berové konania, organizované pre zamestnávateºov. (tab. 1)

Vývoj (ne)zamestnanosti
v okrese Trnava
Tab. 1
Ukazovateľ
Počet UoZ
z toho ženy
Podiel žien
na celkovom počte UoZ
Podiel dlhodobo
nezamestnaných UoZ
Podiel UoZ absolventov
Miera nezamestnanosti

Stav k
31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 29. 2. 2008
5 389
4 632
3 109
2 617
2 688
2 910
2 404
1 623
1 440
1 467
54%

51,90%

52,20%

55,02%

54,58

37,34%
7,98%
7,69%

38,08%
8,35%
6,14%

38,79%
8,72%
4,12%

30,45%
8,02%
3,39%

29,06%
6,77%
3,48%

Okres Trnava z geografického hºadiska
patrí do trojuholníka Bratislava – ViedeÀ –
Györ, ão je pre v˘voj (ne)zamestnanosti
v˘znamn˘m pozitívom. Pozitívom pre
vstup investorov a nov˘ch zamestnávateºov je nepochybne aj priame spojenie diaºnicami Bratislava – Tatry, Bratislava –
Praha a Bratislava – ViedeÀ a v˘znamn˘
Ïelezniãn˘ uzol. ëal‰ím faktorom s pozitívnym dopadom na v˘voj (ne)zamestnanosti
má i dobre ‰truktúrovaná sieÈ stredn˘ch
‰kôl a tri vysoké ‰koly. Uvedené geografické faktory, efektívne riadenie, erudovaní
zamestnanci, prepojenie práce odboru sluÏieb zamestnanosti na potreby trhu práce
a hºadanie nov˘ch foriem práce malo pozitívny dopad na v˘voj (ne)zamestnanosti.
Od roku 2004 nezamestnanosÈ v okrese Trnava má trvalo klesajúcu tendenciu. Miera nezamestnanosti poklesla
z 11,55 % na zaãiatku roka 2004 na
dne‰n˘ch 3,48 % k 29. 2. 2008. V nadväznosti na pokles nezamestnanosti klesali aj absolútne poãty jednotliv˘ch kategórií uchádzaãov o zamestnanie. No
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V roku 2007 sme realizovali v‰etky
nástroje aktívnych opatrení trhu práce. Aj
v tomto roku zamestnávatelia a UoZ majú
záujem o vytváranie pracovn˘ch miest.
Najväã‰í záujem je o príspevok na samostatnú zárobkovú ãinnosÈ. O túto formu
podpory poÏiadalo a bolo umiestnen˘ch
49 UoZ. V na‰om regióne je to najstabilnej‰í a najviac realizovan˘ nástroj aktívnych
opatrení trhu práce. Záujem, tak zo strany
zamestnávateºov, ako i UoZ, je o realizáciu
absolventskej praxe a o aktivaãnú ãinnosÈ.
ÚPSVR Trnava pri zniÏovaní nezamestnanosti aplikuje okrem nástrojov aktívnej
politiky trhu práce stanovené zákonom
NR SR ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v úplnom znení (ìalej len zákona) iniciatívne aj ìal‰ie moÏnosti hºadania
spôsobov spolupráce so zamestnávateºmi,
‰kolami a zapájanie sa do projektov, ktoré
umoÏÀujú zvy‰ovanie kompetencií pracovníkom ÚPSVR Trnava.
Nav‰tevujeme v‰etky stredné ‰koly,
kde ‰tudentom posledn˘ch roãníkov

formou preventívneho poradenstva
poskytujeme poradenstvo o trhu práce,
ponúkame im moÏnosÈ náv‰tevy informaãno-poradenského strediska. Úrad je
lead partner projektu EQUAL, ktorého
cieºovou skupinou sú mladí ºudia,
zamestnávatelia a neziskové organizácie v Trnavskom samosprávnom kraji.
Zapojení sme boli v dvoch projektoch INTERREG III A, cezhraniãná spolupráca s Rakúskom (Rakúsko-slovenská
akadémia expertov) a s âeskou republikou (âesko-slovenská akadémia expertov). Vzhºadom na susediace regióny,
rovnaké problémy s evidovan˘mi UoZ,
obsadzovaním voºn˘ch pracovn˘ch
miest a spoluprácou so ‰kolami. Projekty obom zúãastnen˘m stranám odkryli
ìal‰ie moÏnosti práce s klientom (a to
nielen v ponímaní klient = UoZ).
Zamestnávatelia si na‰li cestu na úrad,
a nie je to iba pri nahlasovaní voºného
pracovného miesta alebo poskytovaní
dotácie. Prichádzajú sa radiÈ o obsadzovaní pracovn˘ch miest, kompetenciách na
jednotlivé pracovné miesto, vzdelávaní
UoZ a zamestnancov.
Tak my, ako aj zamestnávatelia a kolegovia z in˘ch úradov si uvedomujeme,
Ïe existuje prekr˘vanie trhov práce a nie je
moÏné sa uzatvoriÈ iba do vlastného regiónu. Po dohode s v˘znamn˘m zamestnávateºom elektrotechnického priemyslu sme
podali projekt cez § 54, do ktorého sme
prizvali aj iné úrady – konkrétne âadcu,
Nové Mesto nad Váhom, Pie‰Èany, PovaÏskú Bystricu, Senicu, ·aºu – aby sme
vyskú‰ali nov˘ model spolupráce.
Pri rie‰ení nezamestnanosti nezostávame iba v medziach znev˘hodnen˘ch
UoZ, stanoven˘ch dikciou zákona. Pilotne sme overili s veºk˘m úspechom (70 %
úspe‰nosÈ po ‰iestich mesiacoch od
ukonãenia projektu) prácu so skupinou
nezamestnan˘ch rodinn˘ch príslu‰níkov.
NezamestnanosÈ je zlé obdobie Ïivota, ale
nezamestnanosÈ oboch partnerov, resp.
rodiãa a dieÈaÈa, je tragédia. Projekt sme
pilotne realizovali v roku 2006, a pretoÏe
mal úspech, zopakovali sme ho v roku
2007. Projekt pri prezentácii v˘sledkov
na Akadémii ãesko-slovensk˘ch expertov
cez INTERREG IIIA mal vysok˘ ohlas.
„BojovaÈ“ s nezamestnanosÈou a pritom nehovoriÈ o zamestnanosti a zostaÈ
osamel˘m beÏcom nevedie k úspechom.
Iba ak v‰etky zainteresované zloÏky na
(ne)zamestnanosti spoja sily, dokáÏu eliminovaÈ jej dopady.

Ing. Viktória Fogelová,
riaditeľka odboru SZ ÚPSVR Trnava
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Detské domovy v pôsobnosti ÚPSVR Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave je zriaìovateºom 8 detsk˘ch domovov v Trnavskom
kraji s celkovou kapacitou 389 miest. S úãinnosÈou od 1. 1. 2007 v rámci racionalizácie a humanizácie
starostlivosti v detsk˘ch domovoch rozhodol úrad o zlúãení do dvoch detsk˘ch domovov: Detského
domova na K. Mahra 10 v Trnave s Detsk˘m domovom na Botanickej 46 v Trnave a Detského domova
v ·amoríne s Detsk˘m domovom v Dunajskej Strede. Právnymi nástupcami zlúãen˘ch detsk˘ch domovov sa stal Detsk˘ domov, Botanická 46, Trnava a Detsk˘ domov Dunajská Streda.
voºnené pracovné miesta zamestnancov boli vyuÏité
na zv˘‰enie poãtu profesionálnych rodiãov. V Trnavskom kraji poskytujú starostlivosÈ aj dva ne‰tátne detské domovy s celkovou kapacitou 48 detí – Detsk˘ domov
Dobr˘ pastier v Jelke a Rodinn˘ detsk˘ domov v Pie‰Èanoch
Kocúriciach.
Aplikácia zákona ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích predpisov (ìalej len „zákona ã.
305/2005 Z. z.“) v detsk˘ch domovoch priniesla v˘razné kvalitatívne zmeny v systéme starostlivosti o deti s nariadenou
ústavnou starostlivosÈou. V detsk˘ch domovoch bolo k 31. 12.
2007 umiestnen˘ch spolu 387 detí, z toho 335 detí a mlad˘ch
dospel˘ch priamo v zariadení a 52 detí v profesionálnych
rodinách. Na základe dohody v detskom domove zotrvalo
naìalej 43 mlad˘ch dospel˘ch.
ÚPSVR Trnava v spolupráci s riaditeºmi detsk˘ch domovov
v roku 2006 úspe‰ne ukonãil proces transformácie ‰peciálnych
‰kôl internátnych v Trnavskom kraji. V rámci transformácie sa
delimitovalo 91 detí s nariadenou ústavnou starostlivosÈou do
detsk˘ch domovov. Delimitácia bola ukonãená ku dÀu 1. 5. 2006.
Transformácia prebehla bez nav˘‰enia pracovn˘ch úväzkov
a finanãn˘ch prostriedkov a bez roz‰írenia kapacity jestvujúcich detsk˘ch domovov. Kºúãov˘m dokumentom pre Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave a detské domovy je
Koncepcia vykonávania ústavnej starostlivosti v Trnavskom
kraji zameranej na roky 2006 – 2007 s v˘hºadom na roky 2008
– 2010. Hlavné ciele splnili detské domovy nasledovne:

U

ZníÏenie priemernej dæÏky
pobytu dieÈaÈa v detskom domove
Na naplnenie tohto cieºa zamestnanci ÚPSVR Trnava
a zamestnanci detsk˘ch domovov zabezpeãili plnenie jednotliv˘ch ãiastkov˘ch úloh nasledovne:
 Venovali zv˘‰enú pozornosÈ individuálnemu plánu rozvoja
osobnosti dieÈaÈa, zameranej na sociálnu prácu s dieÈaÈom
a jeho rodinou s cieºom stanovenia návrhov rie‰ení situácie
dieÈaÈa, najmä moÏnosÈ návratu dieÈaÈa do biologickej rodiny,
resp. zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti alebo sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti.
 V‰etky detské domovy vytvorili podmienky na stretávanie
sa dieÈaÈa s jeho rodinou.
 V‰etky detské domovy vytvorili vhodné podmienky na
bezproblémové sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti bez potreby nav˘‰enia finanãn˘ch prostriedkov.
 Detské domovy v Trnave a Skalici vytvorili podmienky na
pobyt tehotnej Ïeny od zaãiatku ‰iesteho mesiaca tehotenstva
a Ïeny po pôrode a jej dieÈaÈa poãas dojãenia najdlh‰ie do ‰iestich mesiacov veku dieÈaÈa. Obdobné priestory vytvorili navy‰e aj Detské domovy v PeãeÀadoch a v Pie‰Èanoch bez nav˘‰enia finanãn˘ch prostriedkov.
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Humanizácia starostlivosti o deti
s nariadenou ústavnou starostlivosÈou
v detsk˘ch domovoch.
Na plnenie druhého cieºa „Koncepcie“ boli aktivity zamestnancov ÚPSVR Trnava a zamestnancov detsk˘ch domovov
zamerané na skvalitnenie individuálnych plánov v˘chovnej
práce ako súãasÈ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieÈaÈa, ktor˘ má sledovaÈ najlep‰í záujem dieÈaÈa. Napr. DeD
Trnava zabezpeãil na skvalitnenie individuálnych plánov
supervízne ‰kolenia pre zamestnancov. DeD Dunajská Streda
zaviedol osvedãenú prax pobytu dieÈaÈa pred‰kolského veku
najskôr v prostredí detského domova aÏ potom v prostredí
materskej ‰koly, nakoºko zaÈaÏiÈ dieÈa do 3 rokov veku adaptáciou na dve prostredia je nevhodné. DeD PeãeÀady skvalitnil
pedagogickú diagnostiku u vychovávateºov a metodick˘ materiál odborne spracoval ‰peciálny pedagóg.
Zv˘‰enie poãtu profesionálnych rodín (ìalej len „PR“) je
dôleÏitou úlohou z dôvodu aplikácie § 100 ods. 9 zákona ã.
305/2005 Z. z. V pravideln˘ch mesaãn˘ch intervaloch sa sleduje, ãi je kaÏdé dieÈa od narodenia do jedného roku veku
zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v˘luãne do profesionálnej rodiny.

Celkov˘ nárast poãtu profesionálnych
rodiãov v detsk˘ch domovoch
v zriaìovateºskej pôsobnosti
Tab. č. 1:
Stav k 31. 12. 2005
Stav k 31. 12. 2006
Stav k 31. 12. 2007
Stav k 29. 2. 2008

Počet PR (fyzicky)
11
22
26
28

Počet detí v PR
22
41
52
56

Nárast poãtu profesionálnych rodiãov bol zabezpeãen˘ bez
nav˘‰enia pracovn˘ch úväzkov v detsk˘ch domovoch. Pracovné úväzky vznikli racionalizáciou ãinností v jednotliv˘ch zariadeniach.
Zabezpeãenie vykonávania diagnostick˘ch ãinností a zriadenie samostatn˘ch diagnostick˘ch skupín bolo uskutoãnené
s úãinnosÈou od 1. 1. 2008. Diagnostické ãinnosti pre potreby
Trnavského kraja vykonávajú DeD Trnava a DeD Skalica.
DeD Trnava má vytvorenú ‰pecializovanú skupinu pre mlad˘ch dospel˘ch. Skupina pozostáva z dvoch jednoizbov˘ch
bytov, v ktor˘ch je umiestnen˘ch 5 mlad˘ch dospel˘ch. Na
základe uzatvorenej zmluvy s detsk˘m domovom musia pravidelne platiÈ nájomné a spotrebovanú energiu.
ÚPSVR Trnava získal pre potreby DeD PeãeÀady na základe
podpísanej zmluvy o bezodplatnom prevode majetku ‰tátu
trojizbov˘ byt v Pie‰Èanoch. Predmetná nehnuteºnosÈ bude vyuÏívaná v˘luãne v zmysle procesu humanizácie starostlivosti
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a zvy‰ovania perspektívy úspe‰ného osamostatÀovania sa mlad˘ch dospel˘ch.
Vytváranie podmienok na integráciu detí s postihnutím je
realizované v dvoch detsk˘ch domovoch. Pre dlhodobú nenaplnenosÈ ÚPSVR Trnava ako zriaìovateº zníÏil v DeD Skalica
kapacitu zo 100 na 80 miest. V zariadení bola vytvorená 1 samostatná skupina a 7 ‰pecializovan˘ch samostatn˘ch skupín.
Detsk˘ domov vykonal ãiastoãnú rekon‰trukciu a vytvoril triedu na vzdelávanie detí s ËZP vzdelávan˘ch v „C variante“.
Triedu bolo potrebné zriadiÈ preto, aby sa uºahãila integrácia
detí do PR alebo do samostatnej skupiny.
Detsk˘ domov v Pie‰Èanoch k 30. 6. 2007 ukonãil desiatim
klientom poskytovanie starostlivosti v Domove sociálnych sluÏieb pre deti a dospel˘ch v objekte na Mierovej ulici v Pie‰Èanoch. ZároveÀ zahájil rekon‰trukciu zariadenia, kde bude
poskytovaÈ starostlivosÈ v dvoch ‰pecializovan˘ch samostatn˘ch skupinách pre deti podºa § 53 ods. 2 písm. c, bod 6
zákona ã. 305/2005 Z. z. na základe rozhodnutia súdu. Predpokladan˘ termín ukonãenia rekon‰trukcie je ku dÀu 31. 6.
2008.
V rámci roãného plánu ãinností sa deti z detsk˘ch domovov v roku 2007 zúãastÀovali rôznych podujatí a akcií, na ktor˘ch deti získali nasledovné ocenenia:
Detsk˘ domov Veºk˘ Meder:
 Regionálne ‰portové kolo v Kollárove – zúãastnilo sa
6 detí, z toho sa 3 deti umiestnili na prv˘ch dvoch miestach
a postúpili do celoslovensk˘ch ‰portov˘ch hier.
 Medzinárodná ‰portová súÈaÏ – Svit – 1 dieÈa sa zúãastnilo
a obsadilo 4. miesto.
 Akcia SPPD Úsmev ako dar – návrh na pohºadnicu – kresba – sa zúãastnilo 5 detí a jedno vyhralo 2. miesto a finanãné
ohodnotenie.
 OZ ·ed˘ medveì v Auparku Bratislave – 4 deti sa zúãastnili súÈaÏe v kreslení, umiestnili sa v‰etky na 2. mieste a získali finanãnú odmenu.
Detsk˘ domov Dunajská Streda
 V˘tvarná súÈaÏ farmaceutickej firmy k zdravému Ïivotnému ‰t˘lu – 2 deti, obsadili prvé a druhé miesto.
 V˘tvarná súÈaÏ: Moje vysnívané auto vyhlásená firmou
Volkswagen, a. s., Bratislava. ZvíÈazili 3 deti z DeD Dunajská
Streda a ich kresby sa dostali do roãného kalendára firmy.
 Úsmev ako dar – súÈaÏe o najkraj‰í vianoãn˘ pozdrav "Zázraãné Vianoce" firmy Deloitte, vyhrala maºba 1 dieÈaÈa, ktorá
bola firmou zaslaná do 100 krajín sveta.
Detsk˘ domov Sereì
 V˘tvarná súÈaÏ: Moje vysnívané auto vyhlásená firmou
Volkswagen, a. s., Bratislava. Kresba 1 dieÈaÈa z DeD Sereì je
uverejnená v roãnom kalendári firmy.
Detsk˘ domov Holíã
 V˘tvarná súÈaÏ Ïiakov ‰peciálnych základn˘ch ‰kôl "âarovn˘ odkaz Vianoc" (ão pre mÀa znamenajú Vianoce) získalo
1 dieÈa prvé miesto.
 Najlep‰í ‰portovec roka mesta Holíã – 1 dieÈa získalo prvé
miesto.
Detsk˘ domov Skalica
 Najmil‰í koncert organizovan˘ OZ SPDDD Úsmev ako dar
– súÈaÏ v speve – 1 dieÈa získalo ocenenie „Objav roka“.
 V˘tvarná súÈaÏ: Moje vysnívané auto vyhlásená firmou
Volkswagen, a. s., Bratislava. Práca 1 dieÈaÈa z DeD Skalica bola
vybratá medzi 24 prácami, ktoré mali byÈ ako ilustrácie v pripravovanom kalendári firmy na rok 2008. Celkovo bolo do súÈa-
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Ïe prihlásen˘ch asi 700 prác detí, do uÏ‰ieho v˘beru sa dostalo
70 prác – v nich boli práce aj ìal‰ích troch detí zo zariadenia.
Ocenenie v‰etk˘ch detí – pozvanie na Mikulá‰a na zimn˘ ‰tadión v Bratislave organizovan˘ firmou Volkswagen, a. s.
Na úhradu v˘davkov na vykonávanie rozhodnutia súdu
v detsk˘ch domovoch urãen˘ úrad uzatvoril s akreditovan˘mi
subjektmi, ktoré sú zriaìovateºmi detsk˘ch domovov, zmluvy
o poskytnutí finanãného príspevku na rok 2007 na poãet miest
podºa potrieb regiónu takto:

Tab. č. 2:
Názov
zariadenia
Detský domov Jelka
Rodinný detský domov Kocúrice

Počet miest
v roku 2006
25
24

Počet miest
v roku 2007
24
16

Vychádzajúc z „Roãného v˘kazu o poskytovaní starostlivosti
a v˘chovy deÈom v detskom domove a v detskom domove pre
malolet˘ch bez sprievodu“ za rok 2006 a rok 2007 vypl˘va:
 zníÏenie poãtu detí umiestnen˘ch v detsk˘ch domovoch
(rok 2006 – 105 detí, rok 2007 – 65 detí).
 zv˘‰enie celkového poãtu detí s nariadenou ústavnou starostlivosÈou, ktor˘m sa ukonãilo poskytovanie starostlivosti
v detskom domove, nasledovne:

Tab. č. 3:
Dôvod ukončenia:
Rok 2006
Plnoletosť
45
Návrat do biologickej rodiny
39
Zverenie do NOS
4
Zverenie do PS
6
Zverenie do starostlivosti budúceho pestúna
1
Zverenie do predosvojiteľskej starostlivosti
14
Z iného dôvodu
21
Počet detí spolu
130

Rok 2007
51
26
9
16
30
1
12
145

ÚPSVR v Trnave sa zapojil do pilotného projektu „Podpora
zamestnávania mladistv˘ch, absolventov detsk˘ch domovov,
absolventov reedukaãn˘ch domovov pre mládeÏ a absolventov
‰peciálnych ‰kôl.“ Projekt sa realizoval s cieºom podporiÈ
vstup mlad˘ch ºudí so ‰pecifick˘m znev˘hodnením do 25
rokov veku na trh práce. Oãakával sa nárast motivácie hºadania si zamestnania a získania potrebn˘ch pracovn˘ch návykov
v prvom zamestnaní.
Detské domovy v zriaìovateºskej pôsobnosti Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Trnave pri realizácii návratu dieÈaÈa
do pôvodnej biologickej rodiny konajú iniciatívne, úzko spolupracujú s in‰titúciami v snahe pomôcÈ deÈom a rodiãom zvládaÈ
zloÏité Ïivotné situácie, ão najefektívnej‰ie rie‰ia konkrétne otázky a problémy detí v ich prospech, aktívne pomáhajú pri upravovaní Ïivotn˘ch podmienok. Aktivity realizujú v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieÈaÈa na základe individuálnych schopností a vlastností dieÈaÈa, spolupracujú s biologickou rodinou, star˘mi rodiãmi a ostatn˘m príbuzenstvom.
Prioritou detsk˘ch domovov je aktívna sanácia prirodzenej
rodiny dieÈaÈa. Ak táto nie je úspe‰ná a dieÈa nie je moÏné vrátiÈ do prirodzeného rodinného prostredia, aktivity detského
domova v spolupráci s in‰titúciami smerujú k nájdeniu
náhradného rodinného prostredia. VidieÈ snahu detsk˘ch
domovov o vyuÏívanie a implementáciu inovatívnych metód
do praxe spolu s osvedãen˘mi postupmi pri rie‰ení problému.

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

17

SPZ_4_08

23.4.2008

16:36

Stránka 18

PREDSTAVUJEME
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave hodnotí celkovú úroveÀ práce, flexibilitu a aktivity v detsk˘ch domovoch veºmi pozitívne, o ãom svedãí tá skutoãnosÈ, Ïe na
základe Návrhu na ocenenie MPSVR SR „Z detského domova
do rodiny“ v roku 2007 boli ohodnotené dva detské domovy
v zriaìovateºskej pôsobnosti ÚPSVR Trnava, a to Detsk˘
domov Sereì a Detsk˘ domov Dunajská Streda. V oblasti
hodnotenia základn˘ch kritérií dosiahli poÏadovanú úroveÀ.
Ocenenie odovzdávala ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny Viera Tomanová vo forme plakety spolu s finanãnou
odmenou.

Náhradná rodinná starostlivosÈ
Sprostredkovanie NRS patriace do pôsobnosti urãeného Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave sa vykonáva v zmysle zákona ã. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov a zákona ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích predpisov zaznamenalo
nasledovn˘ v˘voj v porovnaní s rokom 2006:

Tab. č. 4:
Rok 2006
Zaevidovaných žiadostí
65
Zapísaných žiadateľov
54
Kontakt s deťmi – skutočne prejavený záujem
24
Zapísaných detí
152
Deti z nemocnice do rodiny
9

Rok 2007
45
52
41
126
7

V zmysle platn˘ch právnych predpisov, deÈom, ktoré boli
na základe rozhodnutia súdu osvojiteºné a nepodarilo sa nadviazaÈ osobn˘ vzÈah medzi nimi a Ïiadateºmi na území SR,
urãen˘ ÚPSVR Trnava predloÏil spisovú dokumentáciu na
úãely sprostredkovania medzi‰tátneho osvojenia Centru pre
medzinárodnú ochranu detí a mládeÏe Bratislava:

Tab. č. 5:
Zaslaná spisová dokumentácia
Kontaktované

Rok 2006
1
0

Rok 2007
15
5

Na záver moÏno skon‰tatovaÈ, Ïe poãiatoãné problémy
súvisiace s aplikáciou novej legislatívy v praxi sa postupne
odstraÀujú. Prijatie novej právnej úpravy zákona o rodine, ako
aj nového zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele hodnotíme veºmi pozitívne. Je v‰ak na ‰kodu veci, Ïe
napriek zdokonaºovaniu legislatívy podºa poÏiadaviek doby,
stáva sa problematick˘m vyuÏívanie platn˘ch právnych predpisov v celom rozsahu pre zniÏovanie poãtu pracovníkov.
Zákon, ktor˘ je v plnej miere schopn˘ zabezpeãiÈ sociálnoprávnu ochranu klienta za úãasti a spolupráce rôznych subjektov,
kvalitatívne zodpovedá potrebám súãasnosti, nemôÏe byÈ v‰ak
aplikovan˘ do praxe v plnej miere pre nedostatok pracovníkov na orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.

Mgr. Alena Kelešiová,
vedúca OSPODaSK ÚPSVR Trnava
18
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Oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok Úradu
práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave s poãtom 14 zamestnancov zabezpeãuje v oblasti
‰tátnej sociálnej podpory tzv. rodinné dávky,
príspevky na pohreb, od januára 2006 príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieÈa,
ktoré sú financované zo ‰tátneho rozpoãtu.

Ich

prostredníctvom sa ‰tát priamo podieºa
na rie‰ení niektor˘ch Ïivotn˘ch situácií
obãanov – narodenie dieÈaÈa, starostlivosÈ o dieÈa, v˘chova a v˘Ïiva detí, podpora náhradnej
rodinnej starostlivosti o dieÈa, finanãná pomoc pri
pohrebe obãana a pod. Kvalifikovane, zodpovedne, profesionálne s nemalou mierou empatie a úcty ku kaÏdému klientovi, ãasto nad rámec pracovného ãasu si plníme úlohy vypl˘vajúce zo ‰tátnej politiky v oblasti rodinn˘ch dávok, ktoré majú neustále stúpajúcu tendenciu,

Štátne sociálne dáv
tak v oblasti v˘‰ky jednotliv˘ch príspevkov, mnoÏstva
príspevkov, rozsahu a nároãnosti agendy, poãtu poberateºov a objemu finanãn˘ch prostriedkov.
Riadime sa nielen slovenskou legislatívou, ale aj
Nariadením Rady Európskeho hospodárskeho spoloãenstva (EHS) 1408/71 a Nariadením Rady (EHS) 574/72,
1612/68, v zmysle koordinácie rodinn˘ch dávok v ‰tátoch EÚ, z ktor˘ch vypl˘va v˘plata, resp. zamietnutie
dávok a cel˘ rad in˘ch ãiastkov˘ch administratívnych
a nie menej dôleÏit˘ch úkonov. Nariadenia Spoloãenstva
majú v‰eobecnú právnu pôsobnosÈ a priamo sa uplatÀujú vo v‰etk˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch. V prípadoch, keì je
vnútro‰tátna legislatíva v rozpore s legislatívou Spoloãenstva, majú nariadenia Spoloãenstva prednosÈ.
·tátne sociálne dávky predstavujú najpoãetnej‰iu
skupinu vo vyplácaní dávok na odbore sociálnych vecí
a rodiny; ão do poãtu poberateºov i objemu vyplaten˘ch
finanãn˘ch prostriedkov.
Pre ilustráciu: V roku 2007 sme vyplatili 358 531 365 Sk
poberateºom, ktor˘ch poãet kumulatívne dosiahol 25 248
(zdroj: APV ISOP – poberatelia, vyplatená suma, Ïiadosti, v˘poãtové listy). Okrem v˘platy ‰tátnych sociálnych
dávok oddelenie v roku 2007 vydalo 13 987 potvrdení,
napr. na uplatnenie si daÀového bonusu, pre zdravotnú
poisÈovÀu, pre súdy, políciu, bankové in‰titúcie, z dôvodu zmeny trvalého pobytu a i., osobne sme vybavili
viac ako 41 800 klientov (odoslaná po‰ta 20 942, prijatá
23 938 – zdroj: WIN ASU – odoslaná, do‰lá po‰ta, potvrdenia, rozhodnutia), poãet zaevidovan˘ch Ïiadostí bol
v tom roku 4 823, poãet rozhodnutí 3 268, v˘poãtov˘ch
listov 20 856.
V mesiaci február 2008 sme vyplatili 20 034 poberateºom
sumu 30 327 132 Sk. Z toho predstavuje napr. 550 000 Sk
príplatok k príspevku pri narodení prvého dieÈaÈa,
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6 000 Sk príplatok k prídavku na dieÈa, prídavok na dieÈa 15 168 600 Sk a rodiãovsk˘ príspevok 13 524 492 Sk.
(zdroj: APV ISOP – poberatelia, vyplatená suma)
V zmysle zákona ã. 532/2007 Z. z., ktor˘m sa mení
a dopæÀa zákon ã. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieÈa
a o zmene a doplnení zákona ã. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskor‰ích predpisov s úãinnosÈou
1. januára 2008 si môÏu oprávnené osoby poberajúce prídavok na dieÈa uplatniÈ na ÚPSVR novú ‰tátnu sociálnu
dávku – príplatok k prídavku na dieÈa v sume 300 Sk
mesaãne, je to ‰tátna sociálna dávka, ktorou ‰tát pripláca
oprávnenej osobe na v˘chovu a v˘Ïivu nezaopatreného
dieÈaÈa, na ktoré si nemôÏu uplatniÈ daÀov˘ bonus podºa
osobitného predpisu (§ 33 zákona ã. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskor‰ích predpisov).
Od 1. februára 2008 nadobudol úãinnosÈ zákon
ã. 592/2007, ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon ã. 235/1998
Z. z. o príspevku pri narodení dieÈaÈa, o príspevku rodiãom, ktor˘m sa súãasne narodili tri deti alebo viac detí

Prídavok na dieÈa
poukazovan˘ inej ako oprávnenej osobe
Prídavok na dieÈa a príplatok k prídavku je ‰tátna
sociálna dávka, ktorou ‰tát prispieva a pripláca oprávnenej osobe na v˘chovu a v˘Ïivu nezaopatreného dieÈaÈa.
V prípade ak oprávnená osoba nevyuÏíva uvedenú dávku
v zmysle zákona, oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok
rozhodne o poukazovaní ìal‰ej oprávnenej osobe, obci
alebo zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieÈa umiestnené. Táto zmena v poukazovaní prídavku a príplatku
má narastajúci charakter. Medzi hlavné dôvody, kedy na
podobné rie‰enie pristúpime patria informácie o oprávnen˘ch osobách, napr. alkoholizmus, návykové látky,
t˘ranie zverenej a blízkej osoby, opustenie dieÈaÈa, preukázateºné zanedbávanie v˘Ïivy malolet˘ch detí, nezhody
rodiãov pri hospodárení s financiami, nemoÏnosÈ dohody, rozvody manÏelov. K˘m v rovnakom porovnateºnom
období mesiaca február v roku 2006 sme 17 poberateºom
takto poukazovali dávky, v roku 2008 ich je 27.

ávky – podpora a pomoc pre občana
alebo ktor˘m sa v priebehu dvoch rokov opakovane
narodili dvojãatá a ktor˘m sa menia ìal‰ie zákony
v znení neskor‰ích predpisov, ktor˘ zv˘‰il príplatok
k príspevku pri narodení prvého dieÈaÈa zo sumy
11 000 Sk aÏ na sumu 20 440 Sk (pri splnení zákonom
stanoven˘ch podmienok).
Oddelenie z dôvodu adresnosti a efektívneho vyuÏívania ‰tátnych sociálnych dávok prijalo niekoºko systémov˘ch opatrení kontrolného charakteru, ktoré vedú
k zabráneniu zneuÏívania sociálneho systému i duplicitnej v˘platy, tak v rámci ná‰ho ‰tátu, ako aj ‰tátov v EÚ;
napr. od roku 2005 aÏ dodnes do tzv. star˘ch Ïiadostí
doplÀujeme informácie o sociálnom postavení oprávnen˘ch osôb a ich rodinn˘ch príslu‰níkov (‰tát v˘konu
zamestnania). Prv˘krát sme zaslali viac ako 17 800 v˘ziev, ktoré obsahujú i základné informácie o moÏnosti
uplatnenia si rodinn˘ch dávok v ‰tátoch v rámci EÚ.
Táto úloha naìalej pokraãuje, pretoÏe návratnosÈ predstavovala v „prvom kole“ iba 67 %, ão znamená, Ïe obãania nereagovali, nesprávne vyplnili poÏadované údaje,
v˘zvu neprevzali; k februáru 2008 bolo spolu vyexpedovan˘ch pribliÏne 23 670 v˘ziev, niektor˘m obãanom
i 3-krát, dokonca sme pristúpili i na upozorÀovanie na
moÏnú sankciu, ako i na moÏnosÈ pozastavenia prídavku
na dieÈa.
Samozrejme, nezamerali sme sa len na represie, ale
naopak, intenzívne informujeme obãanov o ich právach,
povinnostiach, zmenách v zákonoch, ãi uÏ prostredníctvom letákov na úrade, dennodennou komunikáciou,
vyhlasovaním prostredníctvom obecn˘ch rozhlasov,
regionálnej tlaãe, úzko spolupracujeme so ‰kolami,
poboãkami sociálnej poisÈovne, EURES, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, odborom
sluÏieb zamestnanosti a i.
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Zanedbávanie povinnej
‰kolskej dochádzky
Osobitnú kapitolu v práci oddelenia má závaÏn˘ asociálny jav – zá‰koláctvo. V prípade ak mesaãne neospravedlnené hodiny dosahujú poãet 15 a viac, ÚPSVR vydá rozhodnutie o poukazovaní prídavku na dieÈa a príplatku
k prídavku obci, v ktorej má nezaopatrené dieÈa trval˘
pobyt. Obecné úrady musia prídavok a príplatok vyuÏívaÈ v zmysle zákona o prídavku na dieÈa, t. j. na v˘chovu
a v˘Ïivu nezaopatreného dieÈaÈa, a to podºa ich individuálnych potrieb: napríklad na úhradu stravy v ‰kolskej
jedálni, nákup ‰kolsk˘ch potrieb, pomôcok, na aktivity
organizované ‰kolou v rámci vyuãovacieho, aj mimo vyuãovacieho procesu, na úhradu cestovného do ‰koly, na
nákup potravín, o‰atenia, hygienick˘ch potrieb. Podºa
na‰ich skúseností takéto poukazovanie finanãn˘ch prostriedkov problém zá‰koláctva vôbec nerie‰i, tento
postup nemá na Ïiakov motivaãn˘ ani prev˘chovn˘ charakter a minimálny aÏ zanedbateºn˘ vplyv na rodiãov,
ktorí sú v nemalej miere za tento jav zodpovední. Neustále sa zvy‰ujúci poãet detí zanedbávajúcich povinnú ‰kolskú dochádzku je toho najlep‰ím dôkazom. Vo februári
roku 2006 bol poãet poukazovan˘ch prídavkov obci
z uvedeného dôvodu 24, február 2008 uÏ 51 – sú mesiace
v ‰kolskom roku, keì máme poãet i 70. To v‰ak ale stopercentnú v˘povednú hodnotu nemá, pretoÏe sú ‰koly,
ktoré poãas celého ‰kolského roka zá‰koláctvo nehlásia,
napriek tomu, Ïe tento patologick˘ jav u nich existuje.

PaedDr. Jana Marčanová,
vedúca oddelenia ŠSD ÚPSVR Trnava
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Pomoc v hmotnej núdzi
v regióne Trnava
Okres Trnava s poãtom obcí 45 a mestom Trnava, ktoré je siedmym najväã‰ím mestom Slovenska, sa s poãtom obyvateºov
127 756 zaraìuje medzi husto osídlené okresy Slovenska. Pomoc
v hmotnej núdzi upravuje zákon ã. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
v znení neskor‰ích predpisov.

ZabezpeãiÈ
Ïivotné podmienky
Cieºom zákona je zabezpeãiÈ základné Ïivotné podmienky a poskytnúÈ
pomoc v hmotnej núdzi za aktívnej
úãasti obãana a fyzick˘ch osôb, ktoré
sa s ním spoloãne posudzujú.

V roku 2007 bolo na oddelení
pomoci v hmotnej núdzi priemerne evidovan˘ch 2 564 poberateºov
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov, ão v porovnaní s rokom 2006
znamenalo nárast o 4,48 %. Za rok
2007 boli na poskytnutej dávke
a príspevkoch vyplatené finanãné
prostriedky vo v˘‰ke 81 669 373 Sk.
Poãet poberateºov dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke a spoloãne posudzovan˘ch osôb k 31. 3. 2008 je 3 645,
ão tvorí 3 % z celkového poãtu
obyvateºov okresu Trnava. Nárast
poãtu poberateºov dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov bol spôsoben˘
právnou úpravou platnou od
1. augusta 2006, ktorá sa t˘kala
úpravy nároku na príspevok na
b˘vanie pre obãanov v hmotnej
núdzi, poberateºov starobného
dôchodku alebo inej dôchodkovej
dávky a sociálneho dôchodku,
ktorí dov⁄‰ili 62 rokov veku.

SúbeÏné dávky
Vzhºadom na to, Ïe na základe
tejto právnej úpravy nebolo potrebné pri t˘chto obãanoch skúmaÈ
vzÈah k bytu, ãi rodinného domu
a úhradu nákladov spojen˘ch
s jeho uÏívaním, ocitli sa v hmotnej núdzi viacerí poberatelia
dôchodkov. Okrem nároku na
dávku v hmotnej núdzi im tak
vznikol nárok aj na príspevok na
zdravotnú starostlivosÈ, ochrann˘
príspevok z dôvodu dosiahnutia
veku potrebného na starobn˘
20
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dôchodok a nárok na príspevok na
b˘vanie. V auguste 2006 tak vzrástol poãet Ïiadateºov o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi o 882
Ïiadateºov, ktorí sú poberateºmi
dôchodku. Ich poãet k 31. 3. 2008
predstavuje 1 061 Ïiadateºov.

Zmeny v ‰truktúre
poberateºov dávok
Legislatívna zmena sa v˘razne prejavila aj na vekovej ‰truktúre poberateºov a spoloãne posudzovan˘ch
osôb dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. K˘m v roku 2006
tvorila najväã‰ie percento poberateºov dávky a príspevkov kategória
obãanov od 25 do 54 rokov, v októbri 2006 stúpol poãet poberateºov v kategórii 55 rokov a viacroãn˘ch obãanov v systéme o 177 %
a k 31. 12. 2006 sa ich poãet e‰te
zv˘‰il na 1760 poberateºov, ão
predstavuje nárast o 285 % . Klienti v kategórii 55 a viacroãní tvorili
37 % zo v‰etk˘ch poberateºov
a spoloãne posudzovan˘ch osôb
rie‰en˘ch dávkou a príspevkami.
K 31. 3. 2008 tvorí kategória 55
a viacroãní spolu 43 % v‰etk˘ch
poberateºov a spoloãne posudzovan˘ch osôb v hmotnej núdzi.

Nepriazniv˘
demografick˘ v˘voj
Na skutoãnosÈ, Ïe v systéme pomoci v hmotnej núdzi sa ocitá stále
viac obãanov v poproduktívnom
veku má vplyv aj nepriazniv˘
v˘voj demografie v okrese. Klesá
poãet naroden˘ch detí, obyvateºstvo okresu starne. Index starnutia
– ão je pomer poproduktívneho
a predproduktívneho veku obyvateºstva – bol v roku 2006 140,3
a má stúpajúcu tendenciu. Okres
Trnava je v rámci kraja druh˘m

okresom s najvy‰‰ím indexom starnutia obyvateºstva.
Rie‰enie uvedeného sociálneho
problému nielen v na‰om regióne
vidíme v legislatívnej zmene úpravy v˘‰ky najniÏ‰ích dôchodkov.
Obãania poberajúci v súãasnosti
nízke dôchodky by sa tak neprepadli (vzhºadom na v˘‰ku svojich
príjmov) do systému pomoci
v hmotnej núdzi. Systém pomoci
v hmotnej núdzi má síce zabezpeãiÈ obãanovi základné Ïivotné podmienky, ale kladie tieÏ dôraz na
aktívnu spoluúãasÈ obãanov.

Vplyv poklesu
nezamestnanosti
Miera poklesu nezamestnanosti
pozitívne vpl˘va na poãet poberateºov dávky v hmotnej núdzi.
V systéme pomoci v hmotnej núdzi
sa mení i poãet poberateºov dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov, ktorí
sú evidovan˘mi uchádzaãmi o zamestnanie. V januári 2006 z poãtu
poberateºov 2270 tvorili evidovaní
uchádzaãi o zamestnanie 68 %.
V januári 2007 to bolo uÏ len 33 %
evidovan˘ch uchádzaãov o zamestnanie. K 31. 3. 2008 sa poãet poberateºov dávky a príspevkov ktorí sú
evidovaní ako uchádzaãi o zamestnanie zníÏil na 642, ão je 26,3 %
z celkového poãtu poberateºov
dávky a príspevkov.

Kontrola je dôleÏitá
Toto zníÏenie nastalo z dôvodu klesajúcej miery nezamestnanosti v regióne, vytváraním nov˘ch pracovn˘ch príleÏitosti, ale aj úãinn˘m
zabezpeãovaním kontroly zneuÏívania sociálneho systému pracovníkmi oddelenia pomoci v hmotnej
núdzi. Kontrola sa zabezpeãuje
v˘konom terénnej sociálnej práce
v prirodzenom prostredí klientov
a konaním z vlastného podnetu
úradu, ão v praxi znamená hlavne
preverovanie nezamestnanosti jednotliv˘ch poberateºov dávky a príspevkov cez sprístupnen˘ portál
Sociálnej poisÈovne.
Ing. Alena Musilová,
riaditeľka OSV
Mgr. Jarmila Kesslová,
poverená zastupovaním
vedúcej oddelenia PHN
ÚPSVR Trnava
4/2008

SPZ_4_08

23.4.2008

16:36

Stránka 21

PREDSTAVUJEME

Burza informácií
Okres Trnava je región s bohatou históriou aj dynamicky sa rozvíjajúcou súãasnosÈou. Disponuje v˘hodnou strategickou polohou,
bohatosÈou kultúrno-historick˘ch pamiatok a prírodn˘ch útvarov,
vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Napriek zníÏeniu poãtu zamestnancov v poºnohospodárstve má stále
v tejto oblasti vysok˘ potenciál. Vstup investorov a strategick˘ch
zamestnávateºov na trnavsk˘ trh práce v posledn˘ch rokoch prispieva k jeho rozvoju a zviditeºneniu nadregionálneho v˘znamu.
roku 2007 sa zamestnanosÈ
v okrese zv˘‰ila o 8,7 %
v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Aké priaznivej‰ie
a pozitívnej‰ie charakteristiky trhu
práce a regiónu by sme si my,
zamestnanci ÚPSVR Trnava, mohli
ÏelaÈ pre svojich klientov?
Spomínaná charakteristika v‰ak
naznaãuje problém. Problém, ktor˘
spoãíva vo vyãerpaní rezerv pracovn˘ch síl, vysokom dopyte po kvalifikovan˘ch ºudsk˘ch zdrojoch, ãi jednoducho povedané pracovnej sile,
ochotnej pracovaÈ a prispôsobiÈ sa
ponúkan˘m moÏnostiam. Problém,
ktor˘ nevyrie‰i dne‰ok, ani maximálne úsilie a profesionalita zamestnancov sluÏieb zamestnanosti.
Z dlhodobého pohºadu sú moÏnosti a ‰ance ako prispievaÈ k optimálnej regulácii ponuky a dopytu.
Sú nimi:
 cielené, systematické a pravidelné pôsobenie preventívneho i kariérneho poradenstva,
 prepojenosÈ spolupráce zamestnancov ÚPSVR a v˘chovn˘ch poradcov na základn˘ch a stredn˘ch ‰ko-

V
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lách s kºúãov˘mi zamestnávateºmi,
 problematika voºby povolania –
efektívnej‰ia práca v˘chovn˘ch
poradcov, motivácia budúcich Ïiakov
‰kôl a uãilí‰È (potenciálnych zamestnancov kºúãov˘ch zamestnávateºov
regiónu) a práca s rodiãmi,
 intenzívnej‰ia práca pri ovplyvÀovaní Ïiakov a rodiãov pri voºbe
povolania pre nedostatkové profesie,
 podpora ‰kôl zo strany zamestná-

vateºov, spolufinancovanie v˘chovy
a vzdelávania budúcich odborníkov
pre konkrétneho zamestnávateºa,
 väã‰ia flexibilita a moÏnosti ‰kôl
v previazanosti na zriaìovateºov ‰kôl
pri úpravách uãebn˘ch osnov a plánov na základe potrieb regionálneho
trhu práce,
 väã‰ie zosúladenie medzirezortného pripomienkovania legislatívnych noriem M· SR a MPSVR SR,
 zmeny v oblasti miezd a sociálneho zabezpeãenia s cieºom zatraktívniÈ zamestnanie pred poberaním
sociálnych dávok,
 pravidelná realizácia aktivít
ÚPSVR, ako sú napríklad burzy
práce a burzy informácií.
ÚPSVR v Trnave burzy informácií
(BI) organizuje pravidelne. Posledná
sa konala 10. októbra 2007 a bola
urãená nielen pre Ïiakov 8. a 9. roãníkov Z·, ale aj ich rodiãom a ‰irokej
verejnosti. BI sa zúãastnilo 320 Ïiakov
z 11 základn˘ch ‰kôl. Pozitívnou skúsenosÈou, ktorú vyuÏijeme aj pri realizácii BI v októbri 2008, je prezentácia
stredn˘ch ‰kôl a bezprostredne
i úãasÈ zamestnávateºov s ponukami
a moÏnosÈami uplatnenia po absolvovaní urãitého ‰tudijného odboru.
Îiaci mali moÏnosÈ priamo pri príslu‰nej ‰kole vidieÈ multimediálne
prezentácie zamestnávateºov a získaÈ
informácie v osobn˘ch rozhovoroch.
Spomínaná BI mala e‰te jednu
milú ãrtu – privítali sme na nej 91
kolegov z 31 úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny z celého Slovenska.

PhDr. Oľga Antalová,
vedúca oddelenia SZ ÚPSVR Trnava
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Projekt SIZAR
V roku 2005 zaãala Únia nevidiacich a slabozrak˘ch Slovenska uskutoãÀovaÈ jeden z najväã‰ích projektov vo svojej histórii, projekt s názvom SIZAR (Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrak˘ch ºudí).
Projekt bol realizovan˘ v rámci Iniciatívy spoloãenstva
EQUAL, ktorá je financovaná z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu. Projekt SIZAR bol zameran˘ na vytvorenie
komplexného integrovaného systému poradensk˘ch a tréningov˘ch programov a sluÏieb pre zrakovo postihnut˘ch uchádzaãov o zamestnanie.
Projekt SIZAR spojil úãastníkov procesu zamestnávania zrakovo postihnut˘ch, teda klienta so zrakov˘m postihnutím
a dôleÏité in‰titúcie, ktoré celému procesu pomáhali. V rámci
projektu ‰lo o klienta so zrakov˘m postihnutím, ktor˘ v tomto
prípade predstavoval uchádzaãa o zamestnanie a Úniu nevidiacich a slabozrak˘ch Slovenska, ako poskytovateºa sociálnej
pomoci. Jej súãasÈou bolo pripraviÈ ãloveka so zrakov˘m
postihnutím pre trh práce v oblasti samostatného pohybu,
sebaobsluhy, poradenstva, komunikaãn˘ch zruãností, práce
s poãítaãom, ãi iné ‰pecifické zruãnosti potrebné pre trh práce.
Agentúra podporovaného zamestnávania, ktorá v oblasti poskytovania podporovaného zamestnávania a ìal‰ích sluÏieb
zamestnanosti plní dôleÏitú funkciu, mala za úlohu priamo
pracovaÈ so zamestnávateºom a s uchádzaãom o zamestnanie,
poprípade so zamestnancom, ktor˘ je ohrozen˘ stratou zamestnania. V tomto prípade s osobou so zrakov˘m postihnutím.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
sprístupnila kurzy „Zaãínam podnikaÈ“ a „Telemarketing“ pre
ºudí so zrakov˘m postihnutím. In‰titút pre v˘skum práce
a rodiny rie‰il v˘skumnú anal˘zu stavu zamestnanosti
a zamestnateºnosti ºudí so zrakov˘m postihnutím, anal˘zu
v˘sledkov v˘skumu a návrh opatrení. V˘skumné aktivity, ktoré
partner projektu realizoval, prebiehali na celom území SR.
Okrem vytvorenia partnerstiev na národnej úrovni sa nám
úspe‰ne podarilo vytvoriÈ partnerstvá na nadnárodnej úrovni
s organizáciami, ktor˘ch cieºovú skupinu tvorili aj ºudia so
zrakov˘m postihnutím. Nadnárodné partnerstvo s ìal‰ími 4
rozvojov˘mi partnerstvami sa vytvorilo z troch krajín, a to
s âeskou republikou, s Poºskom a Veºkou Britániou.
Na národnej úrovni bolo do projektu zaraden˘ch 119 ºudí so
zrakov˘m postihnutím, z toho 56 muÏov a 63 Ïien. V projekte
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boli zaradení klienti hlavne z Bratislavského, Banskobystrického a Pre‰ovského kraja. V rámci Bratislavského kraja bolo zaraden˘ch 66 klientov, v Banskobystrickom kraji 24 klientov,
v Pre‰ovskom kraji sa pracovalo s 18 klientmi. Do projektu bolo
zapojen˘ch 21 nevidiacich klientov, 61 prakticky nevidiacich
a 37 slabozrak˘ch klientov. V ostatn˘ch krajoch, ako v Ko‰ickom, Nitrianskom, Trenãianskom a Trnavskom, sa spolu pracovalo s 11 klientmi. Najvy‰‰ia intenzita práce s klientmi a najvy‰‰ia úspe‰nosÈ v zamestnávaní bola zaznamenaná v prvom a druhom ‰tvrÈroku 2007. Poãas projektu sa nám podarilo obsadiÈ 44
pracovn˘ch miest na pozície: recepãná, uãiteº, právnik, masér,
predavaã, úãtovník, pomocn˘ pracovník v nemocnici, dokladaã
tovaru, kºuãiar, asistentka, pomocní robotníci. Údaje sú uvedené
za obdobie január 2006 aÏ december 2007.
Projekt sa v roku 2008 ukonãil, ale to neznamená pre vytvorené partnerstvá koniec spolupráce, ale naopak pokraãovanie vo
vytvorenej spolupráci, ktorú nám poskytol projekt SIZAR. Participácia na in˘ch projektoch v prospech ãloveka so zrakov˘m
postihnutím. SieÈovanie a roz‰írenie spolupráce do ostatn˘ch
regiónov Slovenska. PrispieÈ k ão najfunkãnej‰ej inklúzii ãloveka so zrakov˘m postihnutím do majoritnej spoloãnosti, k ãomu
prispieva aj pracovné uplatnenie adekvátne schopnostiam, moÏnostiam a vzdelaniu ãloveka so zrakov˘m postihnutím.

Mgr. Karolína Lapošová,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Tulipány pre radosť
DeD „Lienka“ je najväã‰ím detsk˘m domovom na Slovensku.
Spoloãne s ostatn˘mi tu Ïijú i deti ºahko a stredne mentálne
postihnuté. V‰etky sa vo svojom voºnom ãase rady venujú rôznym záºubám. I z tohto dôvodu pracuje v DeD viacero záujmov˘ch krúÏkov, v ktor˘ch deti môÏu aktívne vyuÏívaÈ svoj
voºn˘ ãas a pod odborn˘m vedením zdokonaºovaÈ svoj talent.
V krúÏku ‰ikovn˘ch rúk sa deti v tomto ãase venujú projektu
nazvanému Jar, v rámci ktorého deti zobrazujú rôznymi technikami motívy, ão priamo súvisia s jarnou tematikou. Napríklad technikou papierovej koláÏe – nalepovaním farebn˘ch
papierov rôznych farieb a tvarov kombinovan˘ch s prekladaním farebného papiera – vyrábali papierové tulipány, ako
súãasÈ zobrazovania prv˘ch jarn˘ch kvetov. Cieºom je priblíÏiÈ
deÈom zmeny, ktoré sa dejú v prírode a oboznámiÈ ich s prv˘mi jarn˘mi rastlinami. Pritom v‰etkom deti zaÏívajú pocit
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radosti a úspechu z vydarenej práce, ão je hlavn˘m zámerom
vychovávateºov hlavne pri mentálne postihnut˘ch deÈoch.
RadosÈ z v˘sledkov práce bola o to väã‰ia, Ïe sa so svojimi
prácami mohli pochváliÈ a obdarovaÈ nimi hostí, ktorí nav‰tívili na‰e zariadenie.

Mgr.Mária Fetyková,
riaditeľka Detského domova „Lienka“
Veľké Kapušany

ÚPSVR Piešťany spolupracuje
s Talianskom

Raňajky so zamestnávateľmi
V priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne sa
28. 2. 2008 uskutoãnilo priateºské stretnutie zástupcov úradu
práce a zamestnávateºov v oblasti stavebníctva z okresu Brezno
pod názvom „RaÀajky so zamestnávateºmi“. Cieºom stretnutia
bolo spoloãné hºadanie cesty pri rie‰ení rozdielov medzi ponukou
a dopytom v oblasti stavebníctva v regióne. V závere plodnej
a priateºskej diskusie bol prijat˘ návrh na spracovanie interného
projektu zameraného na cielené vzdelávanie uchádzaãov o zamestnanie v oblasti stavebníctva a moÏnostiach následnej spolupráce v realizácii daného projektu predov‰etk˘m pri zabezpeãení
praxe a umiestÀovaní absolventov predmetného vzdelávania na
trhu práce. Zástupcovia zamestnávateºov boli informovaní aj
o sluÏbách, ktoré ÚPSVR poskytuje – zabezpeãovanie v˘berov˘ch
konaní, burzy práce, burzy informácií, nástroje aktívnej politiky
trhu práce – ako aj o moÏnostiach, ão poskytuje sieÈ EURES.

Mgr. Janka Turisová,
oddelenie nástrojov APTP ÚPSVR Brezno

Zmeny na postoch
riaditeľov úradov PSVR
Počas referátu Mgr. E. Gabrišovej o spolupráci so zamestnávateľmi
(zľava: Mgr. Eleonóra Gabrišová, Pietro Del Ben, riaditeľ školiacej
ustanovizne, Ing. Marián Valentovič, riaditeľ ÚPSVR, dve profesorky
z ich školy v Taliansku a v červenom Eva Pavelková, riaditeľka
Centra vzdelávania v Taliansku "Centro formacione Pordenone")
Riaditeº Úradu práce a sociálnych vecí Ing. Marián Valentoviã
sa stretol na pôde úradu s riaditeºkou Centra vzdelávania
v Taliansku Centro formazione Pordenone Evou Pavelkovou
a s riaditeºom ‰koliacej ustanovizne pôsobiacej v ich regióne
Pietrom Del Benom.
Stretnutia s talianskymi odborníkmi sa zúãastnili aj Ing. Ján
Gramata, námestník GR pre Sekciu sluÏieb zamestnanosti,
a Mgr. Katarína Slamená, riaditeºka odboru informaãn˘ch
a sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb z Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny Bratislava. Pri spoloãnom rokovaní si vymenili
informácie a skúsenosti s poradenstvom pri vzdelávaní Ïiakov
a uplatnení absolventov na trhu práce. Oddelenie informaãnoporadensk˘ch a sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb úradu pripravilo
pre zahraniãnú náv‰tevu prezentáciu o aktivitách preventívneho
poradenstva pre Ïiakov základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl, moÏnostiach exkurzií Ïiakov na úrade práce, ãi vyuÏití informaãno-poradenského centra. Hovorili aj o miere nezamestnanosti, poãtoch
umiestnen˘ch absolventov a podobne. Úãastníci stretnutia mohli
vidieÈ i praktickú ukáÏku preventívneho poradenstva: Îiaci zo
IV. základnej ‰koly v priestoroch úradu vypæÀali diagnostick˘
test, ktor˘ by im mal pomôcÈ pri v˘bere ‰koly. Oboznámili sa aj
s prácou referátu spolupráce so zamestnávateºmi a ãinnosÈou
systému EURES. Na záver sa obe strany dohodli na ìal‰ej spolupráci a naplánovali budúce stretnutie, tentoraz v Taliansku.
Bc. Marcela Sedláková,
sekretariát ÚPSVR Piešťany
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DÀa 28. 2. 2008 bol menovan˘ vládou na
pozíciu riaditeºa a zároveÀ vedúceho sluÏobného úradu ÚPSVR v Poprade Ing. Jozef
Petrán (na obr. hore). K zmene na pozícii
riaditeºa do‰lo aj na ÚPSVR v Leviciach,
kde bol dÀa 3. 4. 2008 menovan˘ vládou na
pozíciu riaditeºa a zároveÀ vedúceho sluÏobného úradu Ing. Rastislav Juhár (na obr. dole).
Menovan˘m Ïeláme mnoho pracovn˘ch
a osobn˘ch úspechov.
KGR,
Ústredie PSVR

Šanca nových pracovných
príležitostí
ÚPSVR v Brezne zrealizoval 3. 4. 2008 IV. regionálnu burzu práce,
ktorej sa zúãastnili zamestnávatelia, agentúry, uchádzaãi a záujemcovia o zamestnanie, ‰tudenti ‰tvrt˘ch roãníkov stredn˘ch ‰kôl
a ‰iroká verejnosÈ z regiónu Brezno. Burzy práce sa zúãastnilo
25 zamestnávateºsk˘ch subjektov, z toho z okresu Brezno 19,
mimo regiónu 9 a 903 uchádzaãov a záujemcov o zamestnanie.
Burza práce bezpochyby prispela k lep‰ej orientácii v‰etk˘ch
zúãastnen˘ch na trhu práce v regióne i mimo neho. Ponúkané
voºné pracovné miesta jednoznaãne poukázali na potrebu celoÏivotného vzdelávania a na potrebu vãasného prispôsobovania sa
r˘chlym zmenám na trhu práce aj prostredníctvom vzdelávania
a prípravy pre trh práce, ktorú ponúka ÚPSVR uchádzaãom, ale
i záujemcom o zamestnanie evidovan˘m na úrade práce.

Mgr. Janka Turisová,
oddelenie nástrojov APTP ÚPSVR Brezno
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 ide o prvé pracovisko svojho druhu v podmienkach ozbroje-

Sudičky sú neúprosné
V Ïivote ãloveka sa vyskytujú situácie, ktoré vie sám, ãi
s pomocou in˘ch ovplyvniÈ. Sú v‰ak i také, ktoré ovplyvniÈ
nevie, hoci by chcel. Bránia mu v tom okolnosti zdanlivo
malicherné, obãas bariéry v podobe ºudskej obmedzenosti ãi
hlúposti. Niektoré sa dajú odstrániÈ, niektoré obísÈ, nad niektor˘mi staãí mávnuÈ rukou. Najviac starostí nám v‰ak robia
bariéry zdravotné. Sudiãky sú neúprosné. VeºkosÈ bremena
vyberajú samy.
Niekedy uÏ pri narodení, inokedy v priebehu Ïivota.
A potom sa v‰etci boríme s cudzími slovami „hendikep, hendikepovan˘, hendikepovaná...“ Komu v‰ak tieto a podobné
slová akosi nejdú cez jazyk, mal by sa pokúsiÈ nadºahãiÈ bremeno sudiãiek a pomôcÈ stráÏnym anjelom v ich neºahkej
práci.
Na‰Èastie spoloãnosÈ nezabúda na zdravotne postihnut˘ch
ºudí a snaÏí sa vytváraÈ podmienky spoloãenského i právneho
charakteru rámcovo i konkrétne. Chránená dielÀa a chránené
pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou alebo fyzickou
osobou, kde pracuje najmenej 50 % obãanov so zdravotn˘m
postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsÈ si zamestnanie na
otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, kde sa obãania so
zdravotn˘m postihnutím za‰koºujú a v ktor˘ch sú pracovné
podmienky vrátane nárokov na pracovn˘ v˘kon prispôsobené
zdravotnému stavu obãanov so zdravotn˘m postihnutím. Za
zriadenie chráneného pracoviska sa povaÏuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická alebo fyzická
osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu obãana
so zdravotn˘m postihnutím.
Coln˘ úrad Bratislava má na‰Èastie ºudí, ktor˘m nie sú
zdravotne postihnutí obãania ºahostajní a rozhodli sa pomôcÈ
stráÏnym anjelom v ich nároãnej práci. Z podnetu vedenia bol
zaãiatkom decembra 2007 vypracovan˘ zámer na vytvorenie
takéhoto pracoviska. Nároãná práca zah⁄Àala komunikáciu
s mnoÏstvom in‰titúcií, aktívnu súãinnosÈ poskytol bratislavsk˘ úrad práce sociálnych vecí a rodiny. VynaloÏená energia
priniesla ovocie v podobe povolenia tohto zámeru.
S úãinnosÈou od 1. marca 2008 bolo v sídle Colného úradu
Bratislava na Miletiãovej 42 v Bratislave zriadené chránené
pracovisko – podateºÀa. Toto pracovisko má hneì dve prvenstvá:
 ide o prvé pracovisko svojho druhu v podmienkach Colnej
správy SR,
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n˘ch zborov na území Bratislavy.
Na tomto pracovisku pracujú dve osoby so zdravotn˘m
postihnutím, ktor˘m Coln˘ úrad Bratislava ponúkol perspektívne zamestnanie v kolektíve ohºadupln˘ch, spolupracujúcich a ústretov˘ch ºudí. ZároveÀ im vytvoril priestor na sebarealizáciu a uplatnenie skúseností, vedomostí a zruãností
v maximálne moÏnej miere a zároveÀ aj moÏnosÈ zaãleniÈ sa
do pracovného procesu vo vhodnom pracovnom prostredí,
ktoré zohºadÀuje ich zdravotn˘ stav.
V budúcnosti chce coln˘ úrad vytvoriÈ ìal‰ie chránené pracoviská, aby podateºÀa nebola jedin˘m, ale „jedn˘m z...“
Obavy z ãastej práceneschopnosti ãi niÏ‰ej pracovnej
v˘konnosti sú zastieraním tendencií, ktor˘mi spoloãnosÈ zdravotne postihnut˘ch ºudí priamo alebo nepriamo vyluãuje zo
svojho prostredia. Zdravotne postihnutí obãania v‰ak majú
rovnaké právo zaÏívaÈ pocit, Ïe môÏu normálne pracovaÈ,
dosahovaÈ dobré v˘sledky a môÏu svoj Ïivot preÏívaÈ naplno.
h. c. k. Miroslav Nedorost,
Colný úrad Bratislava

Profesionálne rodičovstvo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach v spolupráci s Detsk˘m domovom Remetské Hámre zorganizoval
dÀa 12. 3. 2008 informaãn˘ seminár, ktorého cieºom bola prezentácia netradiãnej ponuky pracovného miesta Profesionálny rodiã.
Na seminár bolo prizvan˘ch 75 uchádzaãov, ktorí spæÀali
kritériá v˘konu profesionálneho rodiãa – stredo‰kolské vzdelanie, bezúhonnosÈ, dobr˘ zdravotn˘ stav, vlastné b˘vanie a vek
do 50 rokov. Cieºom profesionálnej rodiny je poskytnúÈ domov
dieÈaÈu, ktorému je nariadená ústavná starostlivosÈ v rodinnom
prostredí profesionálneho rodiãa do doby, k˘m nebude moÏn˘
jeho návrat do biologickej rodiny alebo nebude moÏné dieÈa
rie‰iÈ v rámci pestúnskej starostlivosti, prípadne osvojenia.
PretoÏe je profesionálny rodiã zamestnancom detského domova, ide o tzv. domáckeho zamestnanca v zmysle zákonníka
práce. Mgr. Soroãinová, riaditeºka DD Remetské Hámre, oboznámila prítomn˘ch s právnymi a ekonomick˘mi podmienkami
v˘konu tohto pracovného zaradenia. PhDr. Ostoverchá, psychologiãka DD v Remetsk˘ch Hámroch, prezentovala psychologické aspekty profesionálneho rodiãovstva a podmienky psy-
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chologickej prípravy, ktorá je nevyhnutnou súãasÈou samotného v˘konu tohto pracovného zaradenia. Kontaktnou osobou
pre uchádzaãov, ktor˘ch ponúknuté pracovné miesto oslovilo,
ako aj pre v‰etk˘ch, ktorí by sa o tomto pracovnom mieste
chceli dozvedieÈ viac, je Mgr. Kertisová, vedúca oddelenia
SPODaSK, ÚPSVR v Michalovciach.

Mgr. Adriana Krepelková,
ÚPSVR Michalovce

Možnosti rozvoja
zamestnateľnosti v regióne
Ekonomika Slovenskej republiky sa rozvíja veºmi úspe‰ne,
klesá miera nezamestnanosti a kaÏdoroãne sa vytvára mnoÏstvo nov˘ch pracovn˘ch miest, kde nachádzajú svoje uplatnenie mladí ºudia, ale aj tí skôr narodení. ZároveÀ s úspe‰n˘m
rastom ekonomiky rastie na Slovensku aj priemerná mzda,
ktorá dosiahla ku koncu roka viac ako 20-tisíc Sk.

oboznámil prítomn˘ch so situáciou na trhu práce v Slovenskej
republike a pripravovan˘mi aktívnymi opatreniami na trhu
práce, Tatiana Reizerová, regionálna manaÏérka SARIO na tému
„Príprava územia na príjem investora“, Ing. Vladimír La‰‰ák,
vedúci odboru regionálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja, ktor˘ informoval o strategick˘ch zámeroch rozvoja ná‰ho okresu a prioritách Banskobystrického samosprávneho kraja, ªuboslav Kuãerák, samostatn˘ referent oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Mestského úradu v Revúcej,
na tému „Potenciál regiónu v turizme“ a Ing. Viera Hanesovská,
riaditeºka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej, na
tému „Anal˘za trhu práce v okrese Revúca a aktivity ÚPSVR na
zníÏenie nezamestnanosti“.
Zmena súãasného stavu by mohla nastaÈ po získaní strategického investora, ktor˘ by vytvoril väã‰í poãet stabiln˘ch pracovn˘ch miest, ale i v˘razná podpora zo strany ‰tátu existujúcim
zamestnávateºom v regióne. V˘stupy z na‰ej konferenciu budú
tieÏ podkladom k rokovaniu v˘jazdového zasadnutia zastupiteºstva Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa bude
konaÈ 10. apríla 2008 v Revúcej.
Ing. Viera Hanesovská,
riaditeľka ÚSPVR Revúca

Euro naša mena
Výtvarná súťaž
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a súlade s úlohou vypl˘vajúcou
z Akãného plánu ÚPSVR, ako i úloh a identifikácie problémov v súvislosti s prijatím zákona ã. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov vyhlásilo pre deti v detsk˘ch domovoch
v˘tvarnú súÈaÏ o kresbu na titulnú stránku Euro pexesa.
Zatiaº, ão na konci roku 2007 miera nezamestnanosti na Slovensku bola na úrovni 8 %, miera nezamestnanosti v okrese
Revúca dosiahla 25,8 %. Zo ‰tatistick˘ch údajov vypl˘va, Ïe
kaÏd˘ tretí ekonomicky aktívny obyvateº okresu je v evidencii
uchádzaãov o zamestnanie, a to hovoríme len o evidovan˘ch
uchádzaãov o zamestnanie. ëal‰iu neevidovanú skupinu, ktorú
len odhadujeme, tvoria obyvatelia, ktorí odi‰li za prácou do
zahraniãia.
Veºmi závaÏn˘m problémom je tieÏ odliv kvalifikovanej pracovnej sily mimo územia okresu. Uplatnenie tu nenachádzajú
nielen absolventi stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl, ale i absolventi
vysok˘ch ‰kôl, ktorí ostávajú v ekonomicky vyspelej‰ích regiónoch Slovenska. Podºa dostupn˘ch informácií bola v roku 2007
takmer 1/4 obyvateºov okresu v hmotnej núdzi. Najväã‰ím problémom regiónu z pohºadu jeho obyvateºov je nezamestnanosÈ
a s t˘m súvisiaca chudoba.
V snahe prispieÈ k vyrie‰eniu tejto situáciu dÀa 27. 3. 2008
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej v spolupráci
s mestom Revúca usporiadal regionálnu konferenciu MoÏnosti
rozvoja zamestnanosti v regióne. Konferencie sa zúãastnili
zástupcovia samosprávy v okrese, zástupcovia zamestnávateºov
i zástupcovia ‰kôl a ‰tátnej správy.
S príspevkami vystúpili Ing. Ján Gramata, námestník pre
zamestnanosÈ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktor˘
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Téma v˘tvarnej súÈaÏe:

Euro – mena, ktorá spája 16 krajín
Cieºom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v˘tvarnou súÈaÏou podporiÈ v˘tvarn˘ talent detí v detsk˘ch domovoch a pomocou Euro pexesa priblíÏiÈ novú menu euro
deÈom.
VíÈazné kresby budú zaradené do uÏ‰ieho v˘beru na titulnú
stránku „Euro pexesa“.
Ceny do celoslovenskej v˘tvarnej súÈaÏe zabezpeãí NBS
1. miesto – vecná cena v hodnote 5 000 Sk
2. miesto – vecná cena v hodnote 3 000 Sk
3. miesto – vecná cena v hodnote 1 000 Sk
Vyhlásenie víÈazov súÈaÏe a odovzdanie vecn˘ch cien
v˘tvarnej súÈaÏe sa uskutoãní 27. 9. 2008 v Národnej banke
Slovenska v Bratislave. VíÈazi súÈaÏe prevezmú ceny z rúk
v˘tvarníka a karikaturistu Alana Lesyka.
Vyrobené Euro pexeso bude distribuované do v‰etk˘ch detsk˘ch domovov.

Ing. Mária Šimková,
koordinátorka Eurokomisie pre zavedenie eura ÚPSVR
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Otázky a odpovede
?

Momentálne Ïijem z manÏelom v zahraniãí (Kanada), ale
trval˘ pobyt máme stále na Slovensku, kde si naìalej platíme
zdravotné poistenie. Narodil sa
nám syn, ktor˘ je prihlásen˘ na
matrike na Slovensku a aj trval˘
pobyt bude maÈ na Slovensku.
Máme nárok na jednorazov˘ príspevok pre dieÈa a ak áno, aké
doklady potrebujeme predloÏiÈ?
MôÏe ÏiadosÈ o príspevok za mÀa
podaÈ rodiã?
Vo va‰om prípade budete maÈ
nárok:
na príspevok pri narodení dieÈaÈa
v sume 4 560 Sk,
 ak v ãase podania Ïiadosti o príspevok pri narodení dieÈaÈa preukáÏete úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, príslu‰nému podºa vá‰ho
trvalého pobytu v SR,
 narodenie dieÈaÈa rodn˘m listom,
 vá‰ trval˘ pobyt na území SR
potvrdením obce alebo obãianskym
preukazom,
 Ïe ste boli pred narodením dieÈaÈa
najmenej 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov povinne
verejne zdravotne poistená alebo dobrovoºne verejne zdravotne poistená
v SR, potvrdením zdravotnej poisÈovne.
V prípade, Ïe je to va‰e prvé dieÈa
a preukáÏete splnenie podmienok na
príspevok pri narodení dieÈaÈa, tak
vám vznikne nárok aj na príplatok
k príspevku pri narodení dieÈaÈa
v sume 11 000 Sk,
 ak vám lekár gynekológ v Ïiadosti
o príplatok k príspevku pri narodení
dieÈaÈa potvrdí, Ïe ste porodili prvé
dieÈa, ktoré sa doÏilo aspoÀ 28 dní
(túto skutoãnosÈ môÏete preukázaÈ aj
potvrdením gynekológa v Kanade
a jeho úradn˘m prekladom),
 ak ÏiadosÈ o kaÏdú vy‰‰ie uvedenú dávku doruãíte osobne alebo po‰tou úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny podºa miesta vá‰ho trvalého
pobytu v SR najneskôr do dÀa, v ktorom dieÈa dov⁄‰i 6 mesiacov veku.
Nárok na príspevok pri narodení
dieÈaÈa a na príplatok k príspevku pri
narodení dieÈaÈa vám nevznikne, ak
vám príslu‰ná in‰titúcia v Kanade
vyplatila ako Ïiadateºke na dieÈa
26
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príspevok pri narodení dieÈaÈa alebo
inú dávku toho istého druhu, ão uvediete v Ïiadosti o príspevok pri narodení dieÈaÈa. Nevyplatenie príspevku
pri narodení dieÈaÈa nie je potrebné
preukazovaÈ.
Na uplatnenie nároku na vy‰‰ie
uvedené ‰tátne sociálne dávky v SR
sa nevyÏaduje k písomnej Ïiadosti
priloÏiÈ slovensk˘ rodn˘ list z osobitnej matriky, ale staãí iba úradn˘ preklad rodného listu vydaného v Kanade alebo iného obdobného dôkazu
o narodení dieÈaÈa.
Obidve Ïiadosti môÏe podaÈ aj
rodiã vo va‰om mene ako Ïiadateºky,
ak k Ïiadostiam priloÏí splnomocnenie, ktor˘m ste ho vy ako Ïiadateºka
splnomocnili
na
zastupovanie
v konaní o ‰tátne sociálne dávky.
V tejto súvislosti e‰te upresÀujeme, Ïe pediater pri narodení jedného
dieÈaÈa potvrdzuje doÏitie sa dieÈaÈa
28 dní pri uplatÀovaní nároku:
 na príspevok pri narodení dieÈaÈa,
ak sa súãasne narodia aspoÀ dve deti,
 na príplatok k príspevku na prvé
dieÈa matky, ktoré sa doÏilo aspoÀ 28
dní (príspevok sa poskytne aj v prípade, ak ide o druh˘ pôrod matky, ak sa
pri prvom pôrode matky dieÈa narodilo m⁄tve alebo sa nedoÏilo 28 dní).
Potvrdenia pediatra je uvedené na
str. 2 tlaãiva „ÎiadosÈ o príplatok
k príspevku pri narodení dieÈaÈa“.
Potvrdenie o‰etrujúceho lekára na
úãely posúdenia nárokov sa predkladá na odporuãenom tlaãive.
Ing. Mária Molnárová,
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

Obraciam sa na vás so ÏiadosÈou o informácie. Som evidovan˘ ako uchádzaã o zamestnanie
na UPSVR a poberám dávku
v hmotnej núdzi v sume 1 740 Sk.
B˘val som s otcom, ktor˘ zomrel.
Zostal som naìalej b˘vaÈ v rodiãovskom dome a dediãské konanie
sa zatiaº neuskutoãnilo. Chcel by
som vedieÈ, ãi mám nárok na príspevok na b˘vanie, keìÏe dediãské
konanie bude aÏ po niekoºk˘ch
mesiacoch, priãom v‰etky náklady
na prevádzku a údrÏbu domu zná‰am uÏ len ja osobne – v dome
b˘vam len ja sám. V prípade, Ïe sa

vzdám vlastníckeho práva a vyhradím si právo na doÏivotné uÏívanie
domu a v dome naìalej budem
b˘vaÈ sám a zná‰aÈ v‰etky náklady
spojené s b˘vaním, mám nárok na
príspevok na b˘vanie?
Podºa §13 ods. 3 písm. a) Zákona
o pomoci v hmotnej núdzi obãan
v hmotnej núdzi a fyzické osoby,
ktoré sa s obãanom v hmotnej núdzi
spoloãne posudzujú, majú nárok na
príspevok na b˘vanie, ak obãan
v hmotnej núdzi alebo niektorá
z fyzick˘ch osôb, ktorá sa s obãanom
v hmotnej núdzi spoloãne posudzuje,
je vlastníkom bytu, rodinného domu,
nájomcom bytu, alebo nájomcom
rodinného domu, alebo nájomcom
obytnej miestnosti v zariadení urãenom na trvalé b˘vanie.
Ak ako uvádzate, vlastník domu
zomrel, dediãské konanie sa zatiaº
neuskutoãnilo, b˘vate v dome sám
a hradíte náklady spojené s b˘vaním.
Vlastníctvo bytu alebo rodinného
domu obãan preukazuje napríklad
V˘pisom z listu vlastníctva. Úrad pri
posúdení hmotnej núdze obãana nie
je oprávnen˘ skúmaÈ okruh dediãov
a ani predpokladaÈ ako bude dediãské
konanie ukonãené. V zmysle uvedeného nárok na príspevok na b˘vanie
vznikne po predloÏení dokladu
o vlastníctve rodinného domu.
Ak je obãan veden˘ na liste vlastníctva ako vecné bremeno, b˘va
v dome sám a zná‰a náklady spojené
s b˘vaním, nevzniká nárok na príspevok na b˘vanie podºa § 13 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi, pretoÏe
nespæÀa podmienku vlastníckeho
alebo nájomného vzÈahu k rodinnému domu. V prípade vecného bremena podºa §151n Obãianskeho zákonníka ide o oprávnenie uÏívaÈ cudziu
vec, z ãoho vypl˘va zodpovednosÈ
zná‰aÈ primerané náklady na jej
zachovanie a opravy. Povahu vecného bremena môÏe maÈ aj právo, ktoré
oprávÀuje na uÏívanie rodinného
domu. Ak právo k rodinnému domu
bolo zriadené ako vecné právo,
nemoÏno naÀ bez ìal‰ieho pouÏiÈ
ustanovenia, ktor˘mi sa riadi nájom
rodinného domu.
JUDr. Eva Špitzerová,
odbor PHN ÚPSVR
4/2008
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PORADŇA

Euroslovník

Devízy – cenné papiere, zmenky,
‰eky a iné pohºadávky znejúce na
cudziu menu, splatné v cudzine

(Abecedne zoraden˘ v˘klad odborn˘ch v˘razov zákona
ã. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov; ãasÈ prvá)

Devízové rezervy – rezervy devíz
Národnej banky Slovenska
Derogácia – zru‰ovanie

A

hodnoty tovarov a sluÏieb vzniká
ako v˘sledok dopytu a ponuky

Akreditív – cenn˘ papier, úverov˘
list, na predloÏenie ktorého je viazané vyplatenie sumy na úãet tretej
osoby, peÀaÏná úverová poukáÏka,
ktorou na príkaz príkazcu (vlastníka úãtu) banka vyplatí z jeho úãtu
tretej osobe urãitú sumu
Apreciácia – prehodnotenie

Cenníky – súpisy cien
Cenová korvengencia – cenové
zbliÏovanie, prechod z jednej meny
do druhej
Centrálna parita – priemerná cena
koruny v mechanizme v˘menn˘ch

NAŠA mena
B
Banka – peÀaÏn˘ a úverov˘ ústav,
ktor˘ uskutoãÀuje platobné, peÀaÏné a úverové poÏiadavky podnikov
a jednotlivcov
Bankomat – elektronick˘ automat
na vyberanie peÀazí z beÏného
úãtu, vkladnej kniÏky a pod. pomocou bankomatovej karty
Bankomatové operácie – v˘daj
hotovosti, poskytovanie bankov˘ch
informácií a realizovanie finanãn˘ch operácií
Banková karta – identifikaãn˘ prostriedok na bankomatové operácie
Bankovky – platidlo vydané bankou
Bezhotovostné platby – platby realizované prevodom z úãtu na úãet
BRIBOR – Bratislava Inter Bank
Offered Rate – referenãné úrokové
sadzby v Slovenskej republike

C
Cena – urãenie aktuálnej trhovej
4/2008

kurzov ERM II v rámci fluktuaãného pásma koruna vyuÏíva v ERM II
+
– 15 % okolo centrálnej parity

D
DaÀové v˘mery – rozhodnutia
o v˘‰ke daní
DaÀové pohºadávky – daÀové
v˘mery nezaplatené v urãenej lehote
Dávky sociálneho zabezpeãenia –
dávky urãené zákonom Národnej
rady ã. 461/2003 Z. z.
DeÀ € – 1. 1. 2009 – deÀ zavedenia
eura do obehu na Slovensku
Denominácie eura – pomenovanie
eura (v ekonomike aj in˘ v˘znam:
zníÏenie nominálnej hodnoty papierov˘ch peÀazí v ãase ich prudkého
znehodnocovania a poklesu kurzu,
zníÏenie menovej hodnoty úãastín
Deponované – uloÏené, napr.
v bankách
Devalvácia – peÀaÏná stabilizácia
meny spôsobená infláciou, spoãívajúca v stanovení nového pomeru
menovej jednotky k zlatu

Duálna cirkulácia (duálny obeh) –
relatívne krátke obdobie (v niektor˘ch prípadoch v dæÏke trvania
dvoch kalendárnych t˘ÏdÀov) po
zavedení eura, poãas ktorej bude
moÏné platiÈ v hotovosti v korunách i eure. Hotovostné platby
v korunách by sa mali vracaÈ
v euro mene. Obdobie, kedy sú
v obehu obe meny, priãom euro má
‰tatút zákonného platidla a koruna
je postupne sÈahovaná.
Duálne oznaãovanie cien – uvádzanie cien a peÀaÏn˘ch ãiastok
v národnej mene a v eure. Spôsob
duálneho oznaãovania v jednotliv˘ch konkrétnych prípadoch bude
rozdielny v závislosti od druhu
tovaru alebo poskytovanej sluÏby.
Z ãasového hºadiska pôjde o obdobie nadväzujúce na zru‰enie doãasnej v˘nimky pre zavedenie eura
a stanovenie prepoãítavacieho koeficientu pre vzÈah medzi korunou
a eurom Radou Európskej únie.
S duálnym uvádzaním cien by sa
malo zaãaÈ zhruba po stanovení
prepoãítavacieho koeficientu
a malo by sa pokraãovaÈ zhruba
1 rok po zavedení eura.
Duálne zobrazovanie cien – vyjadrenie peÀaÏn˘ch hodnôt v Sk aj
v eure alebo vykazovanie peÀaÏn˘ch ãiastok paralelne v oboch
menách
Duálny v˘pis – v˘pis pre klienta
a obãanov, v ktor˘ch budú hodnoty
uvedené duálne
Duálny obeh – doba, poãas ktorej
bude moÏné na Slovensku uhrádzaÈ platby v hotovosti v Slovensk˘ch korunách, ale preplatok vám
musí byÈ vydan˘ eure (1. 1. 2009 –
17. 1. 2009)
Ing. Mária Šimková,
koordinátorka pre zavedenie eura
ÚPSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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PRÍBEH

P

oznali sa uÏ od strednej ‰koly.
Obaja snívali o spoloãnom
Ïivote, tak ako ostatní rovesníci. Po skonãení ‰túdií sa zobrali
a ãakali na príchod vytúÏeného dieÈaÈa, osud sa v‰ak s nimi kruto
zahral. Namiesto sæz radosti pri‰li
slzy beznádeje a Ïiaºu. Synãek, ktor˘
sa im narodil, sa odli‰oval od ostatn˘ch detí stanovením diagnózy po
pôrode – DMO. I‰lo o centrálnu
poruchu hybnosti – quadruparézu,
s v˘razn˘m postihom doln˘ch konãatín a so zaostávaním jemnej
a hrub‰ej motoriky. DieÈa sa vo vonkaj‰om aj vo vnútornom prostredí
mohlo pohybovaÈ iba za pomoci ‰peciálneho koãiara, neskôr mechanického vozíka.

garáÏe, konkrétne v˘mena sprchovacieho kúta za vaÀu, in‰talovanie
madiel, úprava vstupu do bytu –
nájazdová rampa a odstránenie prahov. ëalej boli navrhnuté a poskytnuté peÀaÏné príspevky na osobnú
asistenciu, na kúpu osobného motorového vozidla, na prevádzku osobného motorového vozidla, na opotrebovanie ‰atstva, bielizne, obuvi
a bytového zariadenia. Aby mohlo
maÈ dieÈa rovnaké podmienky vo
vzdelávaní, voºnoãasov˘ch aktivitách, v porovnaní s rovesníkmi,
a aby sa zároveÀ rie‰il aj problém
v oblasti komunikácie t˘kajúcej sa
poruchy jemnej motoriky, bol navrhnut˘ a poskytnut˘ aj peÀaÏn˘ príspevok na zaobstaranie pomôcky – ‰pe-

peÀaÏného príspevku na úpravu
bytu. T˘mto sa v‰ak rie‰enie tejto
situácie zo strany ná‰ho úradu
neskonãilo. Zdalo sa nám byÈ
nespravodlivé, aby klient vracal ãasÈ
príspevku, napriek tomu, Ïe sa
v tejto situácii neocitol vlastnou
vinou, i keì táto povinnosÈ mu
vypl˘va zo zákona.
Zástupcovia odboru sociálnych
vecí a rodiny vyvinuli vlastnú iniciatívu a dali podnet na obec, ktorá bola
vlastníkom pôvodného nájomného
bytu, aby sa aj oni podieºali na rie‰ení tejto situácie a prevzali zodpovednosÈ za vzniknutú pohºadávku
v súvislosti s vrátením pomernej
ãasti príspevku. Po vzájomn˘ch
rokovaniach obec s návrhom ná‰ho

Vydaním rozhodnutia
sa sociálna práca nekonãí...
Spoãiatku obaja rodiãia venovali
v‰etku svoju lásku a starostlivosÈ
synãekovi. Postupne ako rástol, prichádzali kaÏdodenné problémy
vypl˘vajúce z jeho postihnutia,
dochádzalo ãoraz ãastej‰ie ku konfliktom medzi rodiãmi a tie nakoniec
vyústili do rozvodového konania.
V‰etka starostlivosÈ o postihnuté
imobilné dieÈa zostala na pleciach
matky. Aj keì otec syna nav‰tevoval
a vypæÀal mu voºn˘ ãas, problémy
praktické bolo treba aktívne rie‰iÈ.
Súviselo to nielen s v˘chovou, ale aj
so vzdelávaním dieÈaÈa, ktoré
v tomto ãase uÏ nav‰tevovalo ‰peciálnu základnú ‰kolu s individuálnym ‰tudijn˘m plánom. Matka sa
zamestnala, pretoÏe nemala inú moÏnosÈ ako sebe a dieÈaÈu zabezpeãiÈ
primeranú Ïivotnú úroveÀ.
S pribúdajúcimi rokmi narastali
problémy, ktoré sa t˘kali sa najmä
pohybu a vyuÏívania priestorov
v byte. Obaja rodiãia v snahe zabezpeãiÈ svojmu synovi bezbariérovosÈ
bytu poÏiadali o pomoc a poradenstvo pracovníkov vtedaj‰ieho Okresného úradu v Trnave, odboru sociálnych vecí. Po posúdení zdravotného
postihnutia boli chlapcovi navrhnuté
a poskytnuté peÀaÏné príspevky na
úpravu bytu, rodinného domu alebo
28
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ciálne upraven˘ osobn˘ poãítaã.
Pri opakovan˘ch náv‰tevách na
na‰om úrade matka ne‰etrila chválou
a spokojnosÈou, ako jej zrealizovaná
úprava bytu uºahãuje kaÏdodenn˘
Ïivot s postihnut˘m dieÈaÈom.
Jej radosÈ v‰ak netrvala dlho. Îivot
jej priniesol ìal‰iu skú‰ku. Byt,
v ktorom spolu s postihnut˘m dieÈaÈom b˘vala, bol vo vlastníctve obce.
Nakoºko sa byt nachádzal v asanaãnom pásme, boli nútení tento byt
opustiÈ a vlastník bytu im ponúkol
náhradné ubytovanie.
Podmienkou poskytnutia peÀaÏného príspevku na úpravu bytu bolo
to, Ïe obãan uzatvorí písomnú zmluvu, v ktorej sa zaviaÏe, Ïe v prípade
zmeny pobytu, predaja, darovania
alebo prenájmu bytu v presne stanovenom období peÀaÏn˘ príspevok
alebo jeho pomernú ãasÈ vráti.
V tejto situácii sa rodina ocitla bez
vlastného zavinenia a vopred
nemohli túto situáciu nijako ovplyvniÈ. Zákon o sociálnej pomoci nepozná Ïiadnu v˘nimku, keì klient,
ktor˘ sa nie vlastnou vinou ocitne
v takejto situácii, nemusí vrátiÈ
peÀaÏn˘ príspevok na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáÏe. Preto
ná‰ úrad nemal inú moÏnosÈ, len
uloÏiÈ povinnosÈ vrátiÈ pomernú ãasÈ

úradu súhlasila a prevzala pohºadávku dieÈaÈa na seba.
Matke síce bol pridelen˘ náhradn˘ byt, ten v‰ak, ão sa t˘ka bezbariérovosti, nezodpovedal podmienkam
pre Ïivot s postihnut˘m dieÈaÈom.
Vzhºadom na finanãnú situáciu rodiny si matka nemohla dovoliÈ odstrániÈ bariéry v náhradnom byte z vlastn˘ch finanãn˘ch prostriedkov
a znovu poÏiadala o poskytnutie
peÀaÏného príspevku na úpravu
bytu. Nakoºko zdravotn˘ stav dieÈaÈa
si naìalej vyÏadoval bezbariérové
úpravy, bol opätovne navrhnut˘
a poskytnut˘ peÀaÏn˘ príspevok na
úpravu bytu.
Na tento príbeh ãasto spomíname.
Je potvrdením toho, Ïe na‰a práca
nekonãí len vydaním posudku a rozhodnutia. Aj preto sa snaÏíme za
kaÏd˘m prípadom predov‰etk˘m
vidieÈ ãloveka, ktor˘ potrebuje na‰u
pomoc, poradiÈ a pomôcÈ mu aj
v tak˘ch Ïivotn˘ch situáciách, ktoré
sú nad rámec na‰ich pracovn˘ch
povinností.
PhDr. Jana Hluchá,
vedúca oddelenia PČ
Ing. Monika Makýšová,
vedúca oddelenia PPK ŤZP
ÚPSVR Trnava
4/2008
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NA ZÁVER

V

21. storoãí, ktoré je veºmi silne poznaãené globalizáciou
a nadnárodnou integráciou, sa stáva nadnárodná migrácia
za prácou v˘znamn˘m ãiniteºom trhov práce jednotliv˘ch
krajín. Zohráva v˘znamnú úlohu v národnom hospodárstve mnoh˘ch
‰tátov, ãi uÏ sa jedná o krajiny hostiteºské, ktor˘m zahraniãná pracovná sila pomáha vypæÀaÈ úzke miesta ich trhov práce, ale je pritom
ãasto aj zdrojom sociálneho napätia, alebo ide o krajiny domovské,
ktoré prichádzajú takto o pracovníkov a najmä o t˘ch kvalifikovan˘ch, tí v‰ak na druhej strane pomáhajú prostredníctvom remitencií
rozvoju a príjmov svojich domovín.
Na pomyselné misky váh stavia migraãné
pre a proti aj Európska únia, ktorá dala
tomuto celosvetovému fenoménu prijatím
práva na slobodn˘ pohyb za prácou v EÚ
nov˘ kvalitatívny rozmer a vytvorila tak stále
ãastej‰ie skloÀovan˘ pojem Európsky trh
práce. Slovenská republika, ako jeho súãasÈ,
sa na jeho formovaní zúãastÀuje aj prostredníctvom nadnárodn˘ch aktivít a medzinárodnej spolupráce, do ktorej je zapojené aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzinárodná pozícia Ústredia PSVR je pevne zakotvená riadnym ãlenstvom
v dvoch najv˘znamnej‰ích zoskupeniach zdruÏujúcich in‰titúcie
trhov práce. Na celosvetovej úrovni je to ãlenstvo vo Svetovej asociácii verejn˘ch sluÏieb zamestnanosti – WAPES (World Association of
Public Employment Services) a na európskej úrovni sú to Európske
sluÏby zamestnanosti – EURES (European Employment Services),
ktoré zdruÏujú verejné in‰titúcie trhov práce 31 krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ústredie je zapojené do viacer˘ch nadnárodn˘ch projektov, napr. na podporu zamestnávania seniorov, celoÏivotného programu mobility, skvalitÀovania poskytovan˘ch sluÏieb
na základe celoeurópskeho porovnávania benchmarkingom a in˘ch.
Je to práve migrácia a mobilita, ktorá je jednou z ÈaÏiskov˘ch tém
EÚ v oblasti zamestnanosti, a je to migrácia a mobilita, ktorá sa stále
vo väã‰ej miere podieºa na formovaní pracovn˘ch trhov jednotliv˘ch
ãlensk˘ch ‰tátov. Pre Slovensko to donedávna znamenalo len odtok
pracovnej sily za hranice. So svojím dynamick˘m hospodárskym rozvojom, na ktor˘ nadväzuje aj prudk˘ rozvoj trhu práce, to v‰ak bude
pre nás znamenaÈ aj v rastúcej miere príchod ekonomick˘ch migrantov, ãomu sa, ãi sa nám to páãi alebo nie, nevyhneme. Z tohto v˘voja
budú vypl˘vaÈ aj nové povinnosti pre úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny, ktoré budú musieÈ byÈ pripravené v budúcnosti na multikulturálnej‰iu klientelu a poskytovanie ‰ir‰ích sluÏieb orientovan˘ch aj
na integráciu zahraniãn˘ch migrantov do slovenskej spoloãnosti.
V súãasnosti sa nachádzame v porovnaní s in˘mi európskymi krajinami vo v˘nimoãnej pozícii, kedy si ná‰ pracovn˘ trh udrÏuje vysok˘ stupeÀ vnútornej homogenity. Je teda len na nás, aby sme si nastavili „pravidlá hry“ tak pre zahraniãnú migráciu, ako aj pre integráciu
cudzincov uÏ dnes, aktívne t˘m ovplyvnili formovanie jeho budúcej
podoby a predi‰li moÏnému Ïivelnému v˘voju, ktor˘ by mohol v budúcnosti vytváraÈ podmienky pre vznik ohnísk sociálneho napätia.
Úzka nadnárodná spolupráca, medzinárodné projekty a spoloãné
nástroje na úrovni EÚ, ale aj bilaterálne iniciatívy Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny s vybran˘mi tretími krajinami, na ktor˘ch uÏ
dnes veºmi aktívne pracujeme, smerujú jednoznaãne k napæÀaniu
t˘chto neºahk˘ch v˘ziev a cieºov.

Ing. Boris Katu‰ãák,
riaditeº odboru medzinárodn˘ch vzÈahov
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
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F OTOOBJEKTÍVOM

Tesco ponúkalo pracovné príleÏitosti Slovákom nielen
doma, ale aj vo Veºkej Británii.

Trh pracovn˘ch miest mobilizuje do boja, tentoraz
konkurenãného, aj armádu.

X. medzinárodná
burza práce v Poprade

Generálny riaditeº ÚPSVR PaedDr. Ján Sihelsk˘ a riaditeº
odboru medzinárodn˘ch vzÈahov Ing. Boris Katu‰ãák
otvárajú X. medzinárodnú burzu práce v Poprade.

Zamestnávatelia zrealizovali poãas konania burzy práce
spolu 1 044 v˘berov˘ch pohovorov so záujemcami
o prácu.

Najväã‰iu, päÈdesiatpercentnú skupinu náv‰tevníkov,
tvorili nezamestnaní evidovaní na úradoch práce.

Záujem o prácu v zahraniãí neutícha, k 14-tim zúãastnen˘m partnerom siete európskej mobility práce EURES
patrilo aj Holandsko.

Pripravil: Mgr. Peter Zeman, KGR ÚPSVR

Hlavn˘mi organizátormi burzy boli Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, EURES
Slovensko a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. Burzy sa zúãastnilo
20 zahraniãn˘ch a 15 slovensk˘ch zamestnávateºov a 14 partnerov siete EURES,
ponúkan˘ch bolo spolu 2 518 voºn˘ch pracovn˘ch miest. Podºa predbeÏn˘ch v˘sledkov a na základe zisÈovania úspe‰nosti bolo poãas burzy zrealizovan˘ch celkom
1 044 v˘berov˘ch pohovorov a potvrden˘ch 393 pracovn˘ch prísºubov.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC MAREC

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

7,59

7,84

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

13,74
12,49
11,39

14,05
12,86
11,62

Nitriansky kraj

6,70

6,94

Žilinský kraj

5,26

5,44

Trnavský kraj

4,06

4,30

Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

4,04

4,32

Bratislavský kraj

1,80

1,96

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
26,40
25,49
19,50
19,38
18,13
17,60
17,59
16,85
16,36
16,26
15,92
15,85
14,54
14,15
14,07
13,80
13,61
13,19
12,42
12,34
12,26
12,24
11,19
11,03
10,84
10,76
10,75
10,37
9,87
9,31
8,34
7,59
7,32
7,18
7,05
6,91
6,87
6,77
6,76
6,69

26,51
25,82
20,06
19,42
18,66
17,89
18,21
17,30
16,84
16,58
16,68
16,30
14,93
14,46
15,04
14,15
14,35
13,62
12,54
12,51
13,12
12,51
11,65
11,46
10,93
10,85
11,12
10,70
10,31
9,31
8,26
7,51
7,43
7,34
7,35
7,34
7,24
6,64
7,12
6,71

•
•
•
•
•
-1
1
•
•
-1
1
•
-1
-1
2
-1
1
•
-1
-1
2
•
•
•
-1
-1
2
•
•
•
•
•
•
-2
1
1
•
-5
1
-2

Por.

Územie

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
6,64
6,49
6,44
6,27
6,11
6,00
5,88
5,83
5,64
5,54
5,51
5,21
5,09
5,08
5,07
5,04
4,91
4,55
4,47
4,38
4,01
3,82
3,68
3,59
3,45
3,44
3,32
3,29
3,18
3,14
2,43
2,37
2,29
1,93
1,48
1,46
1,40
1,37
1,30

6,85
6,75
6,74
6,63
6,34
6,26
6,29
6,34
6,09
5,72
5,71
5,45
5,41
5,15
5,27
5,23
5,11
5,05
4,75
4,52
4,20
4,00
3,97
3,77
3,65
3,65
3,50
3,46
3,48
3,27
2,63
2,46
2,41
2,11
1,63
1,65
1,60
1,47
1,52

2
2
2
•
•
-2
•
2
•
•
•
•
•
-2
1
1
•
•
•
•
•
•
•
•
-1
1
•
-1
1
•
•
•
•
•
-1
1
•
-1
1

Zdroj: ÚPSVR

SPZ_4_PRILOHA

23.4.2008

12:49

Stránka I

PRÍLOHA

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
BRATISLAVA
VK č.: 2008/1/3
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
(VEDÚCI DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, vedúci
detašovaného pracoviska Bratislava 3
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovanie na úseku činnosti odboru
sociálnych vecí a rodiny.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Windows, Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet

VK č.: 2008/2/3
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
(VEDÚCI DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA)
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, vedúci
detašovaného pracoviska Bratislava 4
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovanie na úseku činnosti odboru
sociálnych vecí a rodiny.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Windows, Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet

VK č.: 2008/4/3
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie
poradenských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti a vo vyhodnocovaní výsledkov na oddelení poradenských služieb odboru
služieb zamestnanosti.

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovanie na oddelení pomoci v hmotnej
núdzi odboru sociálnych vecí a rodiny.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Windows, Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet

VK č.: 2008/5/3
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie finančné
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Riadenie, koordinácia a kontrola činností na
referáte finančnom, obchodných vzťahov a správy pohľadávok a referáte hospodárskej správy. Zabezpečovanie
dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny. Zodpovednosť za štatistické výstupy za príslušné oddelenie.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Windows, Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet

VK č.: 2008/6/3
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA )
VK č.: 2008/3/3
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovanie na oddelení posudkových
činností.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Windows, Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet

4/2008

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, vedúci
detašovaného pracoviska Bratislava 2
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovanie na úseku činnosti odboru služieb zamestnanosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Windows, Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet

VK č.: 2008/7/3
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC – Windows, Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook Express, internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Peter Příhoda
Telefón: 02 57 291 326
Fax: 57 291 302
E-mail: peter.prihoda@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava 1

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
DOLNÝ KUBÍN
VK č.: 2008/1/22
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie
služieb zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na
úseku aktívnych opatrení na trhu práce. Vykonávanie
agendy spojenej s poskytovaním príspevku na výkon
absolventskej praxe, s poskytovaním príspevku na
dochádzku za prácou, s poskytovaním náhrady časti
cestovných výdavkov uchádzačov o zamestnanie, ktoré
súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru, alebo výberového konania u zamestnávateľa. Realizovanie programov
a projektov ESF, zamerané na odborné poradenstvo.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet

VK č.: 2008/2/22
Názov pozície:

HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1
Organizačný útvar: oddelenie finančné, referát obchodných
vzťahov a správy pohľadávok
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
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Hlavné úlohy: Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu
aj s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.
Zabezpečovanie spravovania a vymáhania pohľadávok
mimosúdnou cestou, správcom ktorých je UPSVR v Dolnom Kubíne, ktoré vznikli zo sociálnej oblasti, spolupráca
s oddeleniami úradu, ktoré vedú prvotnú evidenciu pohľadávok, sledovanie stavu a vývoja pohľadávok, správcom
ktorých je UPSVR v Dolnom Kubíne, evidencia a spracovanie návrhov na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok,
sledovanie úhrad pohľadávok, spracúvanie inventarizácie
pohľadávok za úrad.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie
alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Bronislava Sabová
Telefón: 043/02444120,0918603650
Fax: 043/5810169
E-mail: bronislava.sabova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
HUMENNÉ
VK č.: 2008/1/37
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti, sociálnych
vecí a rodiny, referát pomoci v hmotnej núdzi a štátnych
sociálnych dávok, detašované pracovisko Snina
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a samostatné ucelené odborné činnosti v referáte pomoci
v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok alebo vykonávanie štátnych záležitosti. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet
VK č.: 2008/2/37
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: úväzok 0,5
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností, lekár lekárskej posudkovej činnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná odborná lekárska posudková
činnosť pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov pre účely kompenzácie a pre účely
rozhodovania, o tom, či ide o občana s ŤZP na účely vydania preukazu ŤZP, ŤZP/S; lekárska posudková činnosť na
účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov zameraná na posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie.
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: špecializácia v odbore
posudkového lekárstva, licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Valéria Miková
Telefón: 057/2440120
Fax: 057/7720 703
E-mail: valeria.mikova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOŠICE
VK č.: 2008/1/43
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie finančné
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Výkon odborných prác v oblasti ekonomiky
a rozpočtovania. Samostatné spracovanie návrhov a sledovanie čerpania rozpočtu bežných výdavkov. Dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny prostriedkov na
bežné výdavky. Príprava podkladov pre finančnú učtáreň
o výške rozpočtu a jeho úpravách na bežné výdavky.
Príprava podkladov pre štvrťročné a ročné vyhodnotenie
rozpočtu bežných výdavkov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I. alebo
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Internet
Explorer

VK č.: 2008/2/43
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie projektového riadenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná ucelená odborná činnosť zameraná na vykonávanie agendy v rámci národných projektov.
Zabezpečuje finančné plánovanie a riadenie projektov – NP I
– § 49, 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Overuje správnosť
výdavkov v súlade s nariadeniami EK a interným manuálom
Ústredia pre príjem pomoci z ESF. Zabezpečuje komplexne
výdavky nad rámec nástrojov APTP v rámci daných NP.
Zabezpečuje propagáciu, publicitu ESF a archiváciu dokumentov NP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I. alebo
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Internet
Explorer

VK č.:2008/3/43
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Košice I, referát sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o prijímaní opatrení na
úseku sociálnoprávnej ochrany. Sociálna prevencia.
Poradenská starostlivosť. Podávanie návrhov súdu na
ústavnú výchovu, na obmedzenie a pozbavenie rodičovských práv, na zrušenie ústavnej výchovy. Podávanie
návrhov na súd na okamžité umiestnenie dieťaťa do
náhradnej rodinnej starostlivosti. Podávanie návrhov
súdu na úpravu práv a povinnosti rodičov voči deťom, na
určenie výživného.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 93 zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
vyžaduje VŠ v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo alebo v študijných odboroch pedagogického
zamerania.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Internet
Explorer

VK č.: 2008/4/73
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Košice II, referát pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o priznaní, zvýšení, znížení,
odňatí a vrátení dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi. Rozhodovanie o zúčtovaní preddavkovo poskytnutej dávky v hmotnej núdzi. Rozhodovanie o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi. Vedenie databázy poberateľov dávky v hmotnej
núdzi.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I. alebo
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Micros Excel,
Internet Explorer

VK č.: 2008/5/43
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1
Organizačný útvar: oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Odbor štátnej služby: 105 Informatika, sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém
Hlavné úlohy: Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh časti štátneho informačného systému.
Zabezpečuje koordináciu a technickú správu aplikačného
programového vybavenia ISOP. Overuje a testuje nové verzie nasadzovaného alebo prevádzkovaného aplikačného
programového vybavenia. Komplexne zabezpečuje bežné
požiadavky užívateľov. Vykonáva zber a export údajových
báz podľa pokynov úradu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: správa LAN
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Staničné námestie 9, 040 01 Košice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOMÁRNO
VK č.: 2008/5/16
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti-oddelenie
služieb občanom – referát poradenstva
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Pripravuje a realizuje poskytovanie individuálnych a skupinových odborných poradenských služieb,
participuje na vypracovávaní projektov a programov, spolupracuje pri ich realizácii, realizuje poradenstvo pre vyhotovenie AP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované schopnosti a vlastnosti: angažovanosť, 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,
samostatnosť v práci, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť, schopnosť tímovej práce, svedomitosť, zodpovednosť.
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona číslo 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express – vítané
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Ladislav Keszán
Telefón: 035 2443 120
Fax: 035/7701675
E-mail: ladislav.keszan@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Nám. M. R. Štefánika č. 9, 945 01 Komárno

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
VK č.: 2008/1/24
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi.
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina.
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly na oddelení pomoci v hmotnej
núdzi. Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení
pomoci v hmotnej núdzi. Rozhodovanie na druhom stupni
správneho konania.
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express

alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Internet Explorer

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Dušan Böhmer
Telefón: 044/5476318
E-mail: dusan.bohmer@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, M.M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Erika Sabová
Telefón: 043/4260661, 4260662
Fax: 043/4135502
E-mail: erika.sabova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Ul. Novomeského 4, 03601 Martin

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LUČENEC

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PIEŠŤANY

VK č.: 2008/2/31
Názov pozície:

VK. č.: 2008/1/8
Názov pozície:

RADCA

SAMOSTATNÝ RADCA

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: pracovisko Fiľakovo, referát služieb
zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti alebo
samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou
právomocou v oblasti sprostredkovania zamestnania.
Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho
konania. Vedenie evidencie UoZ a aktualizácia informačného systému, sprostredkovanie vhodného zamestnania, realizácia výberov UoZ do poradenských programov a projektov, spolupráca s obcami pri riešení zamestnanosti obyvateľov obce, spolupráca s agentúrami dočasného a podporovaného zamestnávania, spolupráca so zamestnávateľmi.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ŤZP – detašované pracovisko Hlohovec
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu a peňažného
príspevku za opatrovanie v I. stupni vykonávané štátnym
zamestnancom

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie
alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Pašková
Telefón: 047/4333 744, kl. 213, 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
MARTIN
VK č.: 2008/1/25
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni

VK. č.: 2008/2/8
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
oddelenia ESF. Riadenie, kontrola a koordinácia projektových úloh. Návrh, tvorba a realizácia projektov. Príprava
a spracovanie podkladov pre zúčtovanie výdavkov za
národné projekty. Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít v oblasti projektového riadenia, príprava podkladov pre predikcie, zabezpečovanie verejného
obstarávania pri dodávkach tovarov a služieb z výdavkov
nad rámec rozpočtových prostriedkov národných projektov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít na prvom stupni správneho konania. Príprava podkladov, potrebných na vypracovanie
posudku o dlhodobom nepriaznivom stave občana. Výkon
terénnej sociálnej práce. Vydávanie preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie

VK. č.: 2008/3/8
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie
informačno-poradenských služieb a sprostredkovateľských
služieb, referát sprostredkovateľských služieb – detašované pracovisko Hlohovec
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít v oblasti sprostredkovateľských
služieb. Sprostredkovanie zamestnania uchádzačom
o zamestnanie, ponúkanie vhodných uchádzačov
o zamestnanie zamestnávateľom, realizácia pravidelných
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PRÍLOHA
kontaktov v rámci periodicity, poskytovanie informácií
o voľných pracovných miestach.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie
alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Bc. Zuzana Šoková
Telefón: 0332441121
Fax: 033 – 7740489
E-mail: zuzana.sokova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PREŠOV
VK č.: 2008/1/39
Názov pozície:

Hlavné úlohy: samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti a vo vyhodnocovaní výsledkov spadajúcich do rozsahu odboru sociálnych vecí
a rodiny. Metodická činnosť, usmerňovanie a rozhodovanie
v sociálnej oblasti na úrovni okresu. Riadiaca a kontrolná činnosť na odbore sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnoprávnej ochrany, v oblasti dávok v hmotnej núdzi, štátnych
sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ŤZP a posudzovania sociálnych
dôsledkov ŤZP občanov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: vládanie práce s PC (Word, Excel)
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047/5416421
Fax: 047/5416222
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na
oddelení informatiky, analýz a štatistických zisťovaní.
Zabezpečenie administrácie sieťových operačných systémov, správy, prevádzky a servisu lokálnych sieťových operačných systémov, zabezpečovanie systémovej administrácie a údržby dát aplikačného programového vybavenia,
zabezpečovanie ochrany osobných údajov v informačnom
systéme služobného úradu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť inštalácie a administrácie operačných systémov LINUX, Windows (Windows NT, Windows 2003 Server), znalosť hardvéru – správy, prevádzky
a servisu počítačových sietí, znalosť databázových systémov (Oracle, Lotus Notes, Visual FoxPro)
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PhDr. Jana Babušáková
Telefón: 051/2440121, 051/7739736
Fax: 051/7711197
E-mail: jana.babusakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Slovenská 87, 080 28 Prešov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
RIMAVSKÁ SOBOTA
VK č.: 2008/1/33
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
RIADITEĽ ODBORU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
ROŽŇAVA
VK č.: 2008/1/45
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie,
alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes
Osobitné kvalifikačné predpoklady: získané vysokoškolské
vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psychológia,
právo alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom
vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou podľa § 93
zákona č. 302/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálne kuratele a o zmene a doplnení zákonov

VK č.: 2008/2/45
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie činností pri vedení
ucelenej agendy štátnej správy na úseku posudkových činností.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie,
alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes

VK č.: 2008/3/45
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, vecný
správca
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v odbornej príprave podkladov na rozhodovanie v príslušnom odbore štátnej služby a na príslušnom úseku štátnej správy. Rozhodovacia činnosť
v zmysle správneho konania.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes

VK č.: 2008/4/45
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petície, vnútorný audit
Hlavné úlohy: Samostatná kontrolná činnosť spočívajúca
najmä v príprave, organizovaní a koordinovaní kontrolných
akcií ako aj realizácia ich výsledkov. Ostatné činnosti vyžadujúce si spoluprácu s inými organizačnými útvarmi
v rámci služobného úradu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Miroslava Spišáková
Telefón: 058/7880569
Fax: 058/7331288
E-mail: Miroslava.Spisakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Šafárikova 112, 048 01 Rožňava

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SENICA
VK č.: 2008/2/9
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, referát
posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly na referáte posudkových činností.
Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom
úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Angažovanosť, 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, systematičnosť v práci, samostatnosť v práci, schopnosť prejavovať pozornosť k ľuďom,
poradiť, podporiť, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Marta Hakáčová
Telefón: 034/2440 120
Fax: 034/651 27 33
E-mail: marta.hakacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Vajanského 17, 905 01 Senica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
TREBIŠOV
VK č.: 2008/6/47
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/7/47
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 spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/8/47
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti spočívajúce
najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom
úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. Stupňa, vítaná prax
na oddelení posudkových činností
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express
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VK č.: 2008/9/47
Názov pozície:

Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie
poradenstva a vzdelávania
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo
vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych
záležitosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/10/47
Názov pozície:

VK č.: 2008/13/47
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko v Kráľovskom Chlmci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/11/47
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie
poradenstva a vzdelávania
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné ucelené odborné činnosti vo
vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych
záležitostí.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express

VK č.: 2008/12/47
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI OSOBNÉHO ÚRADU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti spočívajúce najmä
v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave
podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa

VK č.: 2008/14/47
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko v Kráľovskom Chlmci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti spočívajúce
najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom
úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Martina Hrivňáková
Telefón: 056/244 5 122
Fax: 056/6724844
E-mail: martina.corbova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, J. Záborského 8, 75 01 Trebišov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
LEVICE
VK č.: 2008/4/17
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie peňažných prostriedkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia, práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri
riadení a usmerňovaní činnosti zamestnancov oddelenia
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP Samostatné vykonávanie odborných a špecializovaných činností spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

V

SPZ_4_PRILOHA

23.4.2008

12:49

Stránka VI

PRÍLOHA
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 medzinárodných dohovorov, právnych aktov EÚ spadajúcich do problematiky plnenia úloh Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže s prepojením na legislatívu SR najmä zákon
č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákon č. 97/1963 Z. z. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších
predpisov, zákon č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Organizačný útvar: odbor ekonomiky a prevádzky
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti rozpočtovania a účtovania na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Koordinovanie a vykonávanie
medzištátneho systému na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v záležitosti čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev. Koordinovanie ekonomického zabezpečenia potrieb orgánov inšpekcie práce. Koordinovanie vedenia účtovníctva v orgánoch inšpekcie práce
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrenia
MF SR o postupoch účtovania v rozpočtových organizáciách.

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

VK č.: 2008/2/58
Názov pozície:

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinácia činnosti na úseku oddelenia Informatiky, analýz a štatistických zisťovaní. Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a vo vykonávaní štátnych záležitostí. Tvorba opatrení vo vymedzenom
úseku štátnej správy. Zabezpečenie prevádzky LAN a WAN.

HLAVNÝ RADCA

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta Kočiščáková
Telefón: 055/7979910
Fax: 055/7979904
E-mail: betka.kociscakova@ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: Národný inšpektorát práce,
Masarykova 10, 040 01 Košice

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia Kováčová
Telefón: 036/6313238,0036/2440120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
RUŽOMBEROK
VK č.: 2008/1/26
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Internet
Explorer
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mária Kenézová
Telefón: 044 / 4313709
Fax: 044 / 4327777
E-mail: maria.kenezova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Námestie slobody č. 9, 034 01 Ružomberok

CENTRUM PRE MEDZINÁRODNOPRÁVNU
OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE
VK č.: 2008/1/58
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Organizačný útvar: Medzinárodnoprávne oddelenie Centra
Hlavné úlohy: Tvorba opatrení súvisiaca s plnením úloh
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
na celoštátnej úrovni pri výkone medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ týkajúcich sa najmä vymáhania
výživného na oprávnené osoby vrátane právneho zastupovania klientov, neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa alebo výkonu práv styku rodiča s dieťaťom.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: aktívna znalosť francúzskeho a anglického jazyka
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažova-

VI

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba,
Počet voľných miest: 1
Odbor štátnej služby: Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Organizačný útvar: Medzinárodnoprávne oddelenie centra
Hlavné úlohy: Tvorba opatrení súvisiaca s plnením úloh
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
na celoštátnej úrovni pri výkone medzinárodných dohovorov a právnych aktov EÚ týkajúcich sa najmä vykonávania
Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych
osvojeniach so všetkými právnymi dôsledkami na vnútroštátne systémy.

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

INŠPEKTORÁT PRÁCE NITRA
VK č.: 2008/3/53
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického a francúzskeho jazyka
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, 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 medzinárodných dohovorov,
právnych aktov EÚ spadajúcich do problematiky plnenia úloh
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže s prepojením na legislatívu SR najmä zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine,
zákon č. 97/1963 Z. z. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Z.
z. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie dopravy
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Koordinácia výkonu inšpekcie práce v kontrolovaných zamestnávateľských subjektoch. Metodické usmerňovanie
a koordinovanie priamo riadených zamestnancov v určenom rozsahu inšpekcie práce. Podávanie návrhov legislatívnych predpisov
a iných systémových opatrení inšpekcie práce v oblasti dopravy.
Výkon inšpekcie práce a vyšetrovanie príčin vzniku ťažkých a smrteľných pracovných úrazov a prevádzkových nehôd v doprave
a spolupráca s inými rezortnými orgánmi štátu alebo orgánmi
iného štátu. Preverovanie a spracúvanie podkladov pre vydanie
alebo odobratie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Vydávanie
rozhodnutí na zákaz používania pracovných a prevádzkových
objektov a priestorov, strojov zariadení a pracovných postupov.
Nariaďovanie opatrení na odstránenie nedostatkov vrátane vypracovania návrhov a podkladov pre rozhodnutia o uložení finančných
sankcií v zmysle zákona o správnom konaní. Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany práce a dopravy. Uplatňovanie požiadaviek ochrany práce pri povoľovaní a kolaudovaní stavieb. Spracúvanie návrhov úloh do krajských pánov výkonu inšpekcie práce.

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Katarína Vinická
Telefón: 02/5975 2308
Fax: 02/5975 3258
E-mail: cipc@cipc.gov.sk

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: sú výhodou (AJ, NJ, MJ, FJ, ŠJ)
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: prax v činnosti inšpektora práce podľa osobitného predpisu (zákon o inšpekcii
práce) minimálne 3 roky

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE
VK č.: 2008/3/49
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ,
RIADITEĽ ODBORU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Lenka Gálová
Telefón: 037/6933856
Fax: 037/7415 241
E-mail: Lenka.galova@nr.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
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Stránka VII

PRÍLOHA
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
VK č.: 2008/20/2
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ESF, 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 – zodpovedá a koordinuje zber fyzických a finančných ukazovateľov na úrovni projektov a spolupracuje s riadiacim orgánom pri monitorovaní priebehu realizácie
projektov spolufinancovaných z európskeho sociálneho fondu
a monitoruje príslušné nástroje aktívnej politiky trhu práce. Zodpovednosť za vypracovanie a uplatňovanie audit trialu pre oblasť
monitorovania projektov. Vypracovávanie a uplatňovanie interných postupov pre oblasť monitorovania 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, Powerpoint, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť a profesionalita, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické
a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom,
adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: zákon č. 453/2003 Z. z. o organoch statnej správy v oblasti sociálnych veci, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, znalosť legislatívy z oblasti európskych sociálnych
fondov a nariadení Európskej komisie, zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

VK č.: 2008/21/2
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Banská Bystrica
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v koordinačnej a analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo
vymedzenom úseku štátnej správy – v príprave posudkov, ktoré
sú podkladom na rozhodovanie o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia a štátnych sociálnych dávok. Konzultovanie činnosti, ktoré sa týkajú výkonu štátnej správy na úseku nelekárskej
činnosti na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti
vydávania posudkov na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP, na účely štátnych sociálnych dávok, na účely trhu
práce, rozhodovanie o preukazoch občanov s ŤZP v druhostupňovom konaní. Zabezpečovanie odbornej správy písomností,
vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti posudkovej činnosti, vybavovanie podaní a podnetov občanov v oblasti svojej
pôsobnosti, spracovávanie vyjadrení týkajúcich sa nelekárskej
posudkovej činnosti, vykonávanie terénnej sociálnej práce.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet

4/2008

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych veci, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov, zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 460/1992
Ústavy SR, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VK č.: 2008/22/2
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Banská Bystrica
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v koordinačnej a analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy, rozhodovanie
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Konzultovanie činnosti,
ktoré sa týkajú výkonu štátnej správy na úseku peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP na
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v druhostupňovom
konaní. Zabezpečovanie odbornej správy písomností, vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, vybavovanie podaní
a podnetov občanov a spracovávanie vyjadrení v oblasti svojej pôsobnosti, vykonávanie terénnej sociálnej práce.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych veci, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov, zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 460/1992
Ústavy SR, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VK č.: 2008/23/2
Názov pozície:

HLAVNÝ 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 zákonov v znení neskorších predpisov.

Zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti pravidiel štátnej pomoci, zabezpečovanie plnenia zmluvných vzťahov medzi ústredím a príjemcami individuálnej štátnej pomoci, spolupráca
s orgánmi štátnej správy a ďalšími inštitúciami v oblasti štátnej pomoci pre realizáciu aktívnej politiky trhu práce v rámci
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení
neskorších predpisov v rámci pôsobnosti odboru.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť
zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
znalosť legislatívy z oblasti európskych sociálnych fondov
a nariadení Európskej komisie, zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
znalosť zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/5975 3728
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR SR, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR
VK č.: 2008/20/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia medzinárodných vzťahov, odbor
migrácie a integrácie cudzincov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky Európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Zabezpečenie, príprava vypracovania koncepcie
integračnej politiky SR, spolupracuje na aktualizácii koncepcie
migračnej politiky SR v súvislosti s legálnou migráciou, zastupuje SR na zasadnutiach pracovnej skupiny pre migráciu
a azyl, zabezpečuje analýzy rezortných právnych predpisov
a opatrení z hľadiska ich vplyvu na postavenie cudzincov na
trhu práce a proces ich sociálnej integrácie v krajine, zabezpečuje úlohy v súvislosti s národným bodom pre integráciu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: angličtina – aktívna znalosť
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita, samostatnosť a iniciatívnosť, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, riadiace schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy z oblasti migrácie
a integrácie cudzincov, pracovnoprávnych vzťahov a štátnej služby
– zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní a zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, znalosť Ústavy SR

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Stránka VIII

PRÍLOHA
VK č.: 2008/21/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia medzinárodných vzťahov, odbor
migrácie a integrácie cudzincov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky Európskych spoločenstiev
Hlavné úlohy: Spolupracuje na tvorbe koncepcie integračnej politiky SR, na aktualizácii koncepcie migračnej politiky SR v súvislosti s legálnou migráciou, zastupuje SK na
zasadnutiach výborov EK a pracovnej skupiny pre migráciu a vyhostenie Rady EÚ, zabezpečuje analýzy rezortných
právnych predpisov a opatrení z hľadiska ich vplyvu na
postavenie cudzincov na trhu práce a proces ich sociálnej
integrácie v krajine, zabezpečuje prípravy prerokovávania,
uzatvárania, schvaľovania, plnenia záväzkov, ako aj vypovedania medzinárodných zmlúv v oblasti zamestnávania
v rozsahu pôsobnosti MPSVR SR.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: angličtina – pokročilý
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus
Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: – angažovanosť, profesionalita, samostatnosť a iniciatívnosť, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom,
adaptabilita a flexibilita, riadiace schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy z oblasti
migrácie a integrácie cudzincov, pracovnoprávnych vzťahov a štátnej služby – zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, znalosť Ústavy SR

VK č.: 2008/25/1
Názov pozície:

ŠTÁTNY RADCA – MANAŽÉR MONITOROVANIA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: sekcia riadenia ESF, odbor kontroly
a monitorovania, oddelenie monitorovania projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku
štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na
úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne zále-

žitosti. Koncepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení
na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu
štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne
záležitosti. Zodpovedá za zabezpečenie všetkých súvisiacich činností spojených s monitorovaním národných a dopytovo orientovaných projektov pre programové obdobie
2004-2006 a 2007-2013, monitoruje implementáciu projektov u KP/PP a súlad implementácie so zmluvou o NFP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Professional
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť európskej a národnej
legislatívy v oblasti štrukturálnych fondov, znalosť legislatívy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, štátnej služby,
zákona o dani z príjmu, zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

VK č.: 2005/26/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA – MANAŽÉR PRE
NEZROVNALOSTI
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia riadenia ESF, odbor kontroly
a monitorovania
Odbor štátnej služby: 1.03 medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho a medzinárodného systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami
na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov
a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo
medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu
štátnej správy, vrátane čerpania prostriedkov európskych
spoločenstiev. Tvorba strategických zámerov a štátnej politiky na úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych
záležitostí na úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý
vykonáva štátnej záležitosti. Zabezpečuje administratívne
spracovanie celkovej agendy súvisiacej s nezrovnalosťami
a s procesom vrátenia neoprávnene použitých finančných
prostriedkov v rámci čerpania finančných prostriedkov
ESF.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Professional
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažova-

nosť, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné schopnosti
Požadované odborné znalosti: znalosť európskej a národnej
legislatívy v oblasti štrukturálnych fondov, znalosť legislatívy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, štátnej služby,
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona
o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona o kontrole v štátnej správe, zákona o správnom konaní

VK č.: 2008/27/1
Názov pozície:

HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA – MANAŽÉR
MONITOROVANIA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia riadenia ESF, odbor kontroly
a monitorovania, oddelenie monitorovania projektov
Odbor štátnej služby: 1.03 medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho a medzištátneho
systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na
ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu štátnej
správy, vrátane čerpania prostriedkov európskych spoločenstiev, tvorba strategických zámerov. Zodpovedá za
zabezpečenie všetkých súvisiacich činností spojených
s monitorovaním národných a dopytovo-orientovaných projektov pre programové obdobie 2004-2006 a 2007-2013,
monitoruje implementáciu projektov u KP/PP a súlad
implementácie so zmluvou o NFP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Professional
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné schopnosti
Požadované odborné znalosti: znalosť európskej a národnej
legislatívy v oblasti štrukturálnych fondov, znalosť legislatívy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, štátnej služby,
zákona o dani z príjmu, zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk
Na adresu:
MPSVR SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava

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

Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov
ku každej pozícii osobitne.
Prihlášky zasielajte v termíne od 5. 5. do 16. 5. 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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