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NA ÚVOD

Pár slov na úvod...

P

oslaním Európskeho sociálneho fondu je zniÏovaÈ nezamestnanosÈ, predchádzaÈ jej
vzniku, pomáhaÈ podnikom a ich
zamestnancom ãeliÈ nov˘m v˘zvam,
zmierÀovaÈ sociálne nerovnosti,
podporovaÈ sociálnu integráciu, rovnosÈ príleÏitostí a mnoho ìal‰ích
v˘znamn˘ch aktivít. Rok 2008 je
skutoãne prelomov˘m rokom nielen
pre sekciu ESF. Jednou z priorít je
ukonãenie dobiehajúcich národn˘ch
projektov a zabezpeãenie doãerpania finanãn˘ch prostriedkov pridelen˘ch na jednotlivé aktivity. Reã je
o deviatich národn˘ch projektoch
s rozpoãtom viac ako osem miliárd
korún, ktoré sa realizujú prostredníctvom v‰etk˘ch úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny i Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Pod jednoduch˘m pojmom ukonãenia projektu sa v‰ak skr˘va mnoÏstvo ãinností, no predov‰etk˘m
zabezpeãenie deklarovanej úspe‰nosti jednotliv˘ch projektov, ão je
samotná pointa ich tvorby. Aj keì
v hodine dvanástej, zostatkové rozpoãty z jednotliv˘ch národn˘ch projektov sa snaÏíme vhodne a úãelne
presúvaÈ na iné – nové aktivity,
ktoré prispejú k skvalitneniu sluÏieb poskytovan˘ch úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny, ako i podnecovaÈ úrady prostredníctvom
v˘ziev, aby predkladali dopytovo
orientované projekty odzrkadºujúce
potreby jednotliv˘ch regiónov. Ich
v˘hodou je cielenosÈ, efektívnosÈ
a vysoká úspe‰nosÈ umiestnenia
zapojen˘ch uchádzaãov o zamestnanie na trhu práce.
6/2008

ëal‰ou z priorít je nadstavenie
nov˘ch národn˘ch projektov vychádzajúcich z operaãného programu
ZamestnanosÈ a sociálna inklúzia,
zákona o sluÏbách zamestnanosti
a in˘ch dokumentov. Novela zákona
o sluÏbách zamestnanosti s úãinnosÈou od mája 2008 je oporn˘m pilierom pre tvorbu nov˘ch národn˘ch
projektov, pretoÏe veºká ãasÈ z nich
vychádza práve zo zákonom dan˘ch
nástrojov aktívnej politiky trhu
práce. Tie národné projekty, ktoré
majú obligatórny charakter, boli
dopracované a predloÏené na schválenie riadiacemu orgánu. Ide najmä
o národné projekty zamerané na
podporu zaãatia samostatne zárobkovej ãinnosti, na podporu zamestnávania znev˘hodnen˘ch uchádzaãov
o zamestnanie, na podporu získania
odborn˘ch zruãností a praktick˘ch
skúseností absolventom ‰kôl a na
podporu udrÏiavania pracovn˘ch
návykov dlhodobo nezamestnan˘ch
obãanov, ktorí sú poberateºmi dávky
v hmotnej núdzi s dôrazom na získanie praktick˘ch skúseností pre
potreby trhu práce. ZároveÀ sa
pripravujú a priebeÏne predkladajú
aj ìal‰ie pripravované národné projekty, ktoré sa od konãiacich národn˘ch projektov odli‰ujú t˘m, Ïe nie
sú v‰etky orientované v˘hradne na
uplatÀovanie nezamestnan˘ch na
trhu práce a na udrÏateºnosÈ pracovn˘ch miest. Pripravujeme napríklad
aj národné projekty zamerané na:
 vzdelávanie a prípravu pre trh práce s víziou vyuÏívaÈ formy dlhodobej‰ieho vzdelávania, priãom uchádzaãovi o zamestnanie bude môcÈ byÈ
poskytnut˘ za urãit˘ch podmienok
príspevok poãas vzdelávania,
 zaãleÀovanie dlhodobo nezamestnan˘ch na trh práce so ‰pecifick˘m zameraním na uºahãenie ich
vstupu na trh práce a ich zotrvanie
najmenej poãas obdobia ‰iestich
mesiacov,
 opatrenia t˘kajúce sa star‰ích
pracovníkov so zameraním na prekonávanie bariér zamestnanosti pre
aktívne starnutie, prekonávanie prekáÏok vo vzdelávaní a v odbornej
praxi pre aktívne starnutie a iné,

 zlep‰enie kvality ºudsk˘ch zdrojov vo verejnej správe a ‰tandardizáciu poskytovan˘ch sluÏieb verejn˘mi sluÏbami zamestnanosti
a verejn˘mi sluÏbami v oblasti sociálnych vecí a rodiny,
 aktívnu sociálnu inklúziu
a zamestnávanie znev˘hodnen˘ch
uchádzaãov o zamestnanie s psychick˘mi poruchami a so závislosÈou,
 podporu zahraniãn˘ch stáÏí
absolventov stredn˘ch ‰kôl a absolventov vysok˘ch ‰kôl so zameraním
na zapracovanie vysoko kvalifikovan˘ch odborníkov vo viacer˘ch
oblastiach,
 vytvorenie podmienok pre rozvoj sociálnych podnikov, ktoré sa
stanú ekonomicky samostatn˘mi
a budú schopné svojimi v˘robkami
alebo poskytovan˘mi sluÏbami udrÏaÈ sa v miestnom konkurenãnom
prostredí,
 podporu prevencie a eliminácie
násilia v oblasti koordinácie a v˘konu sluÏieb krízov˘ch intervenãn˘ch
centier, rozvoj profesionálnych
rodín, program podpory osamostatÀovania a podpory zaãleÀovania
mlad˘ch osamel˘ch na trh práce
a mnohé iné.
Mnoho projektov bude nov˘ch
a inovatívnych, vyÏadujúcich veºa
úsilia pri ich tvorbe, no hlavne pri
ich samotnej implementácii do
Ïivota. Tu bude zohrávaÈ dôleÏitú
rolu ich kvalitná komunikácia s kolegami na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, pretoÏe práve
oni sú tí, ktorí sú v styku s klientmi
a aj prostredníctvom národn˘ch
projektov financovan˘ch z Európskeho sociálneho fondu denne rie‰ia ich problémy a zmierÀujú ich
nepriaznivú situáciu, ão je na‰im
hlavn˘m poslaním a cieºom. Preto
aj touto cestou chcem poìakovaÈ
v‰etk˘m kolegom za ich nesmiernu
snahu a vytrvalosÈ pri kaÏdodennej
práci spojenej v úsilie pomôcÈ.

Ing. Marián Valentovič,
námestník GR pre sekciu ESF
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Sociálna práca po výkone
trestu odňatia slobody
Pri v˘kone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú
osobu sa osobitná pozornosÈ venuje mlad˘m dospel˘m. Za takúto
osobu sa povaÏuje plnoletá fyzická osoba do 25 rokov, ktorá má
na území Slovenskej republiky obvykl˘ pobyt. Pri poskytovaní
pomoci plnoletej fyzickej osobe postupuje orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately najmä v súãinnosti s obcou
a s akreditovan˘m subjektom. Opatrenia sa vykonávajú najmä
v prirodzenom rodinnom prostredí plnoletej fyzickej osoby alebo
v otvorenom prostredí, v ktorom sa obvykle zdrÏiava.

Sociálna kuratela
plnolet˘ch fyzick˘ch osôb
Sociálnu kuratelu zabezpeãuje orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately aj pre plnoletú fyzickú
osobu na úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny, a to najmä:
 a) - po prepustení z v˘konu trestu
odÀatia slobody alebo z v˘konu
väzby,
 b) - ak je úãastníkom probácie alebo
mediácie podºa osobitn˘ch predpisov,
 c) - ak zneuÏíva drogy alebo je
závislá od drog,
 d) - po zániku ústavnej starostlivosti
alebo ochrannej v˘chovy po dov⁄‰ení plnoletosti,
e)
- ak bola prepustená zo zdravotníc
keho zariadenia na lieãbu drogov˘ch
závislostí alebo in˘ch závislostí,
 f) - ak bola prepustená zo zariadenia
na resocializáciu drogovo závisl˘ch,
g)
- ak poÏiada o pomoc pri rie‰ení

nepriaznivej Ïivotnej situácie.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
sa na v˘kon ãinností sociálnej kurately
pre dospel˘ch opäÈ zaãali zameriavaÈ
od roku 2004 a v súãasnosti je zabezpeãovan˘ 70 zamestnancami (sociálnymi
kurátormi pre plnoletú fyzickú osobu).
Aj v ‰truktúre ústavov na v˘kon trestu
odÀatia slobody (vznikli v r. 2006) je
v˘kon zabezpeãovan˘ tzv. v˘stupn˘mi
oddielmi, ktor˘ch úlohou je pripraviÈ
trestané osoby na podmienky po prepustení z v˘konu trestu odÀatia slobody
a na ich integráciu do spoloãnosti. Do
t˘chto oddielov sú zaraìované trestané
osoby spravidla ‰esÈ mesiacov pred ich
oãakávan˘m prepustením z v˘konu
trestu a súãasne sa t˘m trvalo umoÏní
zintenzívnenie kontaktu so sociálnym
kurátorom a s probaãn˘m úradníkom.
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Postupy sociálneho
kurátora a v˘znam
sociálnej práce
Prv˘m krokom sociálneho kurátora pri
v˘kone opatrení sociálnej kurately pre
plnoletú fyzickú osobu orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
a to v závislosti od povahy a závaÏnosti
Ïivotnej situácie alebo problému plnoletej
fyzickej osoby je udrÏiavaÈ písomn˘ kontakt a osobn˘ kontakt s plnoletou fyzickou osobou poãas v˘konu trestu odÀatia
slobody, v˘konu väzby a spolupôsobiÈ pri
jej prev˘chove a rie‰ení jej osobn˘ch problémov, rodinn˘ch problémov a sociálnych problémov a pomáhaÈ jej najmä
udrÏiavaÈ a posilÀovaÈ rodinné väzby.

V˘znam prvého kontaktu
Pre kvalitu a efektívnosÈ sociálnej
práce je veºmi dôleÏit˘ práve prv˘ kontakt sociálneho kurátora s klientom.
Prax nám potvrdzuje, Ïe na lep‰iu spoluprácu klienta môÏe pôsobiÈ sociálny
kurátor, ktor˘ s ním uÏ nadviazal vzÈah
poãas v˘konu trestu odÀatia slobody,
ãím si získal jeho dôveru. Úãelom
prvého kontaktu je informovaÈ klienta
o svojej funkcii a moÏnostiach rie‰enia
jeho problémov a získavaÈ poznatky
o jeho sociálnej situácii.
SpoznaÈ klienta patrí k základn˘m
predpokladom vykonávania sociálnej
práce pri tejto cieºovej skupine. DôleÏité
je rozli‰ovaÈ a prihliadaÈ aj na osobitosti
jednotliv˘ch kategórií trestan˘ch klientov (mladiství, Ïeny, muÏi). Po získaní
poznatkov o sociálnej situácii klienta sa
zisÈuje aktuálnosÈ alebo perspektíva
moÏného vzniku sociálneho problému.

Pomoc v plnom rozsahu
Sociálny kurátor v spolupráci s probaãn˘m-mediaãn˘m úradníkom poskytuje

klientom komplexné sociálne poradenstvo v oblasti predchádzania trestnej
ãinnosti a podmienok podmieneãného
prepustenia z v˘konu trestu. Pomáha
im najmä po prepustení z v˘konu trestu odÀatia slobody alebo z v˘konu
väzby uºahãiÈ návrat do rodiny, v pracovnom uplatnení, pri hºadaní b˘vania,
hºadaní moÏností pokraãovaÈ v ìal‰ej
príprave na povolanie a pri rie‰ení
osobn˘ch aj vzÈahov˘ch problémov.
Sociálny kurátor ãerpá zo skúseností, ktoré získal v samotnej praxi
v podobn˘ch prípadoch a uãí klienta
ÏiÈ spôsobom, ktor˘ je pre spoloãnosÈ
akceptovateºn˘.

Treba poznaÈ príãiny
Sociálny kurátor zabezpeãuje aj poradenstvo z oblasti sluÏieb zamestnanosti a odporúãa moÏnosÈ a rie‰enia nároku dávky
v hmotnej núdzi. ZisÈuje, ktoré príãiny
spôsobili alebo podmieÀovali vznik sociálneho problému. Najãastej‰ie sociálny
kurátor pri svojej ãinnosti vyuÏíva metódu riadeného rozhovoru, ktor˘m získava
objektívne poznatky o klientovi.
 Riaden˘ rozhovor
Cieºom riadeného rozhovoru je
najmä:
a) doplniÈ anamnestické údaje,
b) zistiÈ príãiny vzniku sociálneho
problému,
c) zistiÈ údaje o sociálnom zázemí
klienta,
d) zistiÈ, v ktor˘ch rolách klient zlyhal,
ãi ako otec, manÏel, zamestnanec
a podobne,
e) odhadnúÈ dynamiku moÏností
a schopností klienta a rie‰iÈ alebo
podieºaÈ sa na rie‰ení problému.
 Osobn˘ prejav – dôleÏit˘ zdroj
informácií
Poãas rozhovoru sociálny kurátor
vyuÏíva aj pozorovanie. Predmetom
pozorovania sú motorické prejavy
(napr. gestikulácia), komunikácia (napr.
zrozumiteºnosÈ, jednoznaãnosÈ, neverbálne prejavy), emocionalita (napr. prejavy temperamentu, nálady a ich striedanie, primeranosÈ emocionálneho prejavu v urãitej situácii), sociabilita
(napr. schopnosÈ komunikácie a kooperácie). Pri získavaní a spracovaní informácií kladie dôraz na ich objektívne,
prehºadné spracovanie a stanovenie
pracovnej sociálnej diagnózy.
 Sociálna diagnóza
a sociálny problém
Na základe pozorovania, pre‰tudovan˘ch materiálov a riadeného rozhovoru
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s klientom sociálny kurátor získané
informácie analyzuje, triedi a vykonáva
syntézu podstatn˘ch informácií, na
základe ktor˘ch stanovuje sociálnu diagnózu a formuluje sociálny problém.
Sociálni kurátori sa venujú profesionálne danej problematike, menia nálepku klientov, ktorú si priniesli z väzenia,
a to vyÏaduje znalosÈ zloÏitej problematiky.
 Individuálne prístupy i rie‰enia
Sociálny kurátor podºa charakteru,
závaÏnosti a potreby konzultuje problém s odborníkmi (psychológom,
lekárom, pedagógom). ZvaÏuje moÏnosti jeho rie‰enia, priãom berie do úvahy
reálne moÏnosti, schopnosti, Ïelania,
ambície klienta a moÏnosti in˘ch orgánov a organizácií, ktoré sa podieºali na
rie‰ení problému poãas v˘konu trestu
a po prepustení na slobodu.

Plán sociálnej práce
Sociálny kurátor vychádza z plánu
sociálnej práce s plnoletou fyzickou
osobou, stanovenej sociálnej diagnózy,
z poznania pozitívnych vlastností klienta a jeho skúseností v oblasti medziºudsk˘ch vzÈahov, ktoré je moÏné aktivizovaÈ v prospech jeho ìal‰ej socializácie alebo resocializácie. Návrh plánu
sociálnej práce obsahuje jednu alebo
viac moÏností rie‰enia. Jednotlivé
etapy rie‰enia sociálny pracovník formuluje jasne a zrozumiteºne. V priebehu realizácie plánu sociálnej práce
motivuje klienta k aktívnej spolupráci.

Zrozumiteºná formulácia postupn˘ch krokov umoÏÀuje klientovi uvedomovaÈ si a sledovaÈ aj ãiastoãné
zlep‰enie alebo zhor‰enie svojej situácie pri neplnení odporúãan˘ch a dohodnut˘ch postupov. Sociálna práca
s klientom, osobitne v tejto oblasti,
musí byÈ individuálna s ohºadom na
jedineãnosÈ a potreby klienta. Vhodnou
voºbou foriem a metód sociálny kurátor pomáha a odporúãa rie‰iÈ konkrétnu situáciu.

Premyslene a plánovito
K podmienkam, ktoré vytvárajú predpoklady na úãinné pôsobenie, patrí
vytvorenie vzÈahu medzi sociálnym
kurátorom a klientom. Osobitne v podmienkach po v˘kone trestu je potrebné
zvoliÈ akceptujúci prístup, vcítenie sa
a zmobilizovanie klienta k tomu, aby
na‰iel v sociálnom kurátorovi oporu
pri rie‰ení sociálneho problému v spojitosti s aktuálnou situáciou. Pri rie‰ení
sociálnych problémov sociálni kurátori
prichádzajú do kontaktu ãasto s klientmi, ktorí pre‰li nároãn˘mi Ïivotn˘mi
skúsenosÈami. Pri vyrovnávaní sa
s tak˘mito problémami si osvojili
rôzne reakcie a techniky a sú nedostatoãne socializovaní. âasto neprimerane
reagujú na sociálne prostredie, priãom
si v‰ak príãinu svojich naru‰en˘ch
vzÈahov neuvedomujú alebo si ju
nechcú priznaÈ. Metodika práce sociálneho kurátora musí byÈ súãasÈou premyslenej a plánovanej sociálnej práce.

Prípady celkovo
Z toho cudzinci (z r. 1)
Prepustení z výkonu trestu odňatia slobody
Prepustení z výkonu väzby
Podmienečne prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody
Podmienečne prepustení z výkonu väzby
Podmienečne odsúdení
Prepustení zo zdravotníckeho zariadenia
na liečbu drogových závislostí
Prepustení z resocializačného strediska
Drogová závislosť
Prepustení zo zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti
alebo ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti
Obeť domáceho násilia
Dôvodné podozrenie z páchania domáceho násilia
Dlhodobá nezamestnanosť
Účastník probácie a mediácie
Pomoc pri hľadaní bývania
Iné
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I. r.
1
2
3
4

Spolu
8 629
11
4 025
540

z toho ženy
880
2
229
32

5
6
7

1 493
54
675

61
4
80

8
9
10

23
23
131

2
1
21

11
12
13
14
15
16
17

128
122
74
1 098
261
589
903

43
54
27
167
35
142
236

Nezastupiteºná úloha
motivácie
Za veºmi dôleÏité povaÏujem pri práci
sociálnych kurátorov motivovaÈ klienta
k úãasti v svojpomocn˘ch skupinách,
ktoré sú zamerané na rie‰enie jeho
osobn˘ch a vzÈahov˘ch problémov.
V sociálnej práci, osobitne po v˘kone
trestu, majú klienti negatívne skúsenosti, ktoré získali vplyvom pôvodného
alebo súãasného sociálneho prostredia,
nauãili sa nedôvere, nepriateºskému ãi
agresívnemu konaniu. Mnohokrát sú
neúprimní a zastierajú skutoãnosti.
Sociálny kurátor vykonáva poradenskú ãinnosÈ v rozsahu svojej odbornej
kompetencie, priãom vyuÏíva informáciu, distribúciu, klarifikáciu, ventiláciu
a povzbudenie, v ktorej sa zameriava
na poskytovanie informácií o moÏnostiach rie‰enia sociálnej situácie a na
usmernenie klienta.

Dokumentácia nie je
prázdna byrokracia
Sociálny kurátor vedie spisovú dokumentáciu údajov o sociálnej práci
klienta, ktorá je v˘stiÏná a záväzná.
Zvládnutie zruãností potrebn˘ch pri
vykonávaní riadeného rozhovoru, pri
spracovaní sociálnej diagnózy, poradenstva, intervencie a podobne, ako aj
schopnosÈ pozorovania, anal˘za informácií o klientovi uºahãuje vedenie
dokumentácie a prispieva k jej prehºadnosti. Dokumentácia sociálnej
práce umoÏÀuje pruÏné rie‰enie sociálneho problému in˘m sociálnym pracovníkom na oddelení a je urãená aj
na spracovanie ‰tatistick˘ch údajov
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny. V˘znamná je
aj z hºadiska zisÈovania efektívnosti
postupov a metód sociálnej práce
a potrieb konzultácie s odborníkmi
napr. z referátov poradensko-psychologick˘ch sluÏieb a podobne.
Sociálny kurátor sa pri v˘kone svojej ãinnosti snaÏí o spoluprácu s orgánmi ‰tátnej správy, s vy‰‰ími územn˘mi
celkami, mestami, obcami a organizáciami, v ktor˘ch sú postupy sociálnej
práce smerujúce k dostatoãnému poskytovaniu sluÏieb a k presadzovaniu
profesionálnej praxe, ktorá je zluãiteºná s právnymi a etick˘mi princípmi.

Mgr. Eva Šipošová,
odbor SPOD a SK a PPS
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Šanca odsúdeným
Konzultaãné a informaãné centrum EDUKOS Doln˘ Kubín v spolupráci s Ústavom na v˘kon trestu odÀatia slobody pre mladistv˘ch v Suãanoch a obcou Spi‰sk˘ Hrhov spoloãne realizujú
v období rokov 2005 – 2008 projekt IS EQUAL pod názvom
·anca odsúden˘m.

Alternatívne tresty
Projekt sa nezameriava len na priamu
prácu s mlad˘mi odsúden˘mi a na
pomoc pri ich opätovnom zaãleÀovaní
do Ïivota na slobode, ale venuje sa aj
problematike prípravy praxe na uplatÀovanie alternatívnych trestov, ktoré sú
definované v novom Trestnom zákone
a v Trestnom poriadku. Ukladanie alternatívnych trestov prichádza do úvahy
v prípade páchateºov menej závaÏn˘ch
trestn˘ch ãinov, ktorí nie sú pre spoloãnosÈ takí nebezpeãní, aby im bolo
potrebné ukladaÈ nepodmieneãné tresty
odÀatia slobody. Pre t˘chto páchateºov
je z hºadiska odstránenia hrozby recidívy ukladanie alternatívnych trestov podstatne úãinnej‰ie neÏ nepodmieneãn˘
trest odÀatia slobody. Alternatívne tresty
tak poskytujú menej naru‰en˘m páchateºom novú príleÏitosÈ rie‰iÈ problémy
spôsobom, ktor˘ im dáva ‰ancu na riadne zaãlenenie sa do spoloãnosti pri
zachovaní rodinn˘ch a spoloãensk˘ch
vzÈahov.
V rámci projektu sa s t˘mto zameraním realizovali 3 druhy aktivít:
 1. Multidisciplinárne semináre
k problematike alternatívnych trestov
 2. V˘cviky pre subjekty, ktoré môÏu
umoÏniÈ v˘kon trestu povinnej práce
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 3. V˘cvik pre odsúden˘ch s probaãn˘m dohºadom, ktor˘m bola podºa
§ 51 ods. 5 písm. g/ a i/ uloÏená
povinnosÈ podrobiÈ sa programu
sociálneho v˘cviku alebo inému
v˘chovnému programu

Povinná práca
K alternatívnym trestom patrí aj trest
povinnej práce. Jeho podstata spoãíva
v povinnosti odsúdeného vykonaÈ v stanovenom rozsahu práce (Trestn˘ zákon
stanovuje v˘meru od 40 do 300 hodín)
v prospech ‰tátu, vy‰‰ieho územného
celku, obce alebo inej právnickej osoby,
ktorá sa zaoberá ãinnosÈou nevykonávanou na úãely dosiahnutia zisku (§ 2 zák.
ã. 528/2005 Z. z. o v˘kone trestu povinnej práce). Odsúden˘ je pritom povinn˘
vykonaÈ trest osobne, teda sám, vo svojom voºnom ãase a bez nároku na odmenu najneskôr do jedného roka od nariadenia v˘konu tohto trestu tak, aby
odpracoval najmenej dvadsaÈ hodín za
kalendárny mesiac. Práca predstavuje
v˘znamn˘ v˘chovn˘ prvok, dáva odsúdenému príleÏitosÈ, aby sa aktívne priãinil o svoju prev˘chovu. ZároveÀ slúÏi
na zaãlenenie odsúdeného do spoloãnosti a prispieva k jeho pracovnej adaptácii. Aby v‰ak práca plnila svoje
v˘chovné úãely, je potrebné, aby bola

primeraná aj osobe páchateºa, jeho
pomerom a jeho vzdelaniu. Nemalo by
preto ísÈ len o práce nekvalifikované,
pomocné a manuálne, ktoré by napríklad pre osoby s vy‰‰ím vzdelaním
mohli pôsobiÈ degradujúco.
Tresty povinn˘ch prác uÏ niektoré
súdy na Slovensku uplatÀujú. Dobré
skúsenosti s nimi má aj âeská republika.
Semináre, ktoré prebiehali v júni 2007
v Îiline a v Spi‰skom Hrhove a boli realizované pod zá‰titou predsedov oboch
samosprávnych krajov a v spolupráci
s Justiãnou akadémiou SR, mali za cieº
vytvoriÈ priestor na vzájomnú diskusiu,
predstavenie dobr˘ch a zl˘ch skúseností, podnietiÈ odvahu k ich ‰ir‰iemu
uplatÀovaniu. Seminárov sa zúãastnili
predstavitelia samosprávy, súdnictva,
prokuratúry, MVO a MPSVR. V˘stupom
bol aj zborník referátov a príspevkov ako
domácich, tak aj zahraniãn˘ch úãastníkov, ktor˘ nielen zachytil jeho priebeh,
ale vytvoril aj dobr˘ zdroj informácií pre
t˘ch, ktorí sa seminára nezúãastnili.

V˘cvik poskytovateºov
V prvej polovici apríla 2008 prebiehali
v Dolnom Kubíne a v Spi‰skom Hrhove
dva v˘cviky. Mali za cieº nielen pripraviÈ, ale aj odbúraÈ obavy moÏn˘ch
poskytovateºov práce na v˘kon trestu
povinnej práce pre odsúden˘ch. Úãastníci sa oboznámili s právnymi, psychologick˘mi, ako aj administratívnymi
aspektmi v˘konu trestu povinn˘ch prác.
V rámci alternatívnych trestov môÏe
súd uloÏiÈ aj povinnosÈ podrobiÈ sa programu sociálneho v˘cviku. Nie je to e‰te
beÏná prax na Slovensku. V spolupráci
so súdmi Îilinského kraja bola vytvorená databáza takto odsúden˘ch a v apríli
2008 bol zrealizovan˘ aj jeden z prv˘ch
v˘cvikov˘ch programov na Slovensku.
Absolvovalo ho 8 z 12 vybrat˘ch klientov. V rámci 40 hodín spoloãn˘ch stretnutí mali úãastníci moÏnosÈ spoznávaÈ
svoje silné a slabé stránky, cviãiÈ pozitívne orientované správanie, zreteºnú
a nezraÀujúcu komunikáciu, nácvik tolerantného správania, akceptáciu in˘ch
názorov, my‰lienok, práv, Ïivotného
‰t˘lu, ãi zvládanie napätia a agresie.
Z hodnotenia úãastníkov aj lektorov
je moÏné prijaÈ cenné závery do budúcej
realizácie podobn˘ch programov.

Ing. Eva Vajzerová,
riaditeľka Konzultačného
a informačného centra EDUKOS
6/2008
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Zodvihnime zahodené šance
Projekt Iniciatívy EQUAL s t˘mto názvom znamená pre osoby
odsúdené na trest odÀatia slobody pokus o reintegráciu do spoloãnosti. Pritom jedn˘m zo základn˘ch predpokladov úspe‰nej
sociálnej inklúzie je i zaradenie sa na trh práce, ão je pre túto
‰pecifickú skupinu obzvlá‰È nároãné.

Problémy inklúzie
V úspe‰nej sociálnej inklúzii im bráni
vo veºkej miere nízke vzdelanie, slabé
pracovné zruãnosti, malé, alebo Ïiadne skúsenosti so zamestnaním, vôºové
a osobnostné predpoklady, negatívna
motivácia a navy‰e nálepka kriminálnika. Okrem toho ãasto pochádzajú
zo sociálne slab˘ch rodín. Na otázku,
ãi sa vôbec oplatí investovaÈ do väzÀov, kriminálnikov a recidivistov
v ãase, keì aj iné spoloãenské skupiny majú nedostatok prostriedkov na
spoloãenské uplatnenie, máme odpoveì, ku ktorej sme dospeli po rokoch
pôsobenia v represívnom systéme.
âasto proklamované a realizované
zvy‰ovanie sankcií a represie v spoloãnosti boli vo väzenskom systéme
preverené rokmi a stároãiami. Nikdy
sa nepodarilo empiricky potvrdiÈ, Ïe
zv˘‰ená represia priná‰a adekvátny
úspech. Úspe‰ná je iba vtedy, ak je
vyvaÏovaná tak˘mi motivaãn˘mi
nástrojmi vedúcimi k Ïelanému správaniu, ktoré sú silnej‰ie ako samotná
represia. (Poznáme to z rodinného
prostredia, ale akosi si myslíme, Ïe
v spoloãnosti to neplatí.)

V˘chodiská projektu
Hlavnou my‰lienkou podpory vzdelávania a zvy‰ovania zamestnateºnosti
odsúden˘ch je fakt, Ïe v nekultúrnom
prostredí (v ‰ir‰om slova zmysle)
nemôÏeme vychovaÈ kultúrneho ãloveka – aj keì slovo vychovaÈ, alebo
prevychovaÈ je v spojitosti s odsúden˘mi osobami veºmi siln˘m slovom.
Viac by asi vyhovovalo – pripraviÈ
podmienky a moÏnosti pre t˘ch, ktorí
sú dostatoãne motivovaní, aby pracovali na sebe s pomocou odborníkov.
V predchádzajúcej vete bolo spomenuté slovo motivácia („... ktorí sú
dostatoãne motivovaní...“), s ním sa
spája otázka – ale kto ich bude motivovaÈ? To sa majú sami len tak?
Preão, keì vedia, Ïe ich ãaká boj
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a moÏno neúspech? Toto je na‰a prvoradá úloha, bez ktorej nie je moÏné
niã oãakávaÈ. A ão by nás malo motivovaÈ k tomu, aby sme pomáhali
ºuìom, ktorí nám ubliÏovali, ‰kodili?
V prvom rade ºudskosÈ, v druhom
rade nutnosÈ a obava pred následkami, ktoré môÏe maÈ ich nezaãlenenie
sa do riadne fungujúcej ãasti spoloãnosti, prípadne recidíva trestnej ãinnosti (obrovské materiálne ‰kody,
fyzické a psychické utrpenie obetí
a príbuzn˘ch, degradácia spoloãenskej morálky). Vlastne nemáme na
v˘ber, musíme skúsiÈ jedin˘ nástroj,
ktor˘ máme, a to je vplyv prostredia
na osobnosÈ. Tu nie je na mieste pesimizmus.

Realizácia projektu
Ná‰ projekt komplexne oslovuje
motivaãnú zloÏku, dáva moÏnosti
rozvoja osobnosti, identifikovanie
osobn˘ch potrieb, hºadanie ciest sebarealizácie, prípravy na vzdelávanie
a vzbudenie záujmu o zamestnanie
sa. Ukázanie ciest, ako je moÏné
zamestnaÈ sa, poskytnutie príleÏitosti
získaÈ pracovné zruãnosti a zv˘‰iÈ si
vedomosti a vzdelanie v ponúkan˘ch
oblastiach. Samotn˘ projekt sa realizuje v priestoroch Ústavu na v˘kon
trestu odÀatia slobody a Ústavu na
v˘kon väzby Ilava a sãasti v Ústave
na v˘kon trestu Nitra Chrenová
(v˘kon trestu odÀatia slobody odsúden˘ch Ïien). Projekt pripravuje odsúden˘ch muÏov a odsúdené Ïeny
motivaãn˘m programom, sociálnopsychologick˘m v˘cvikom, kurzom
právneho vedomia, kurzom tradiãn˘ch rezbárskych a hrnãiarskych
remesiel, zauãením sa v murárskych
prácach, krajãírskych prácach, základn˘ch znalostiach ovládania PC.
Projektu sa (minimálne v motivaãnom programe) zúãastnili v‰etci
odsúdení muÏi vo v˘kone trestu
v Ilave a Ïeny v Nitre Chrenovej.

Zainteresovanie v‰etk˘ch bolo
moÏné ponukou a dobrovoºnou
úãasÈou na programoch, ich pestrosÈou, ale aj uzavretosÈou ústavu
(veºké laboratórium). Záujem o aktivity projektu prevy‰oval moÏnosti
personálu a je predpoklad v ich
pokraãovaní aj po skonãení projektu. ZverejÀovanie fyzick˘ch ukazovateºov aktivít by bolo nad rámec
tohoto ãlánku a zabralo by oveºa
viac miesta. K udrÏateºnosti prispieva dobré meno získané v doteraj‰ej
ãinnosti a technické vybavenie
vybudované z prostriedkov projektu.

Menej represívnych
postupov
Doteraj‰ie skúsenosti potvrdili ná‰
predpoklad, Ïe kompenzácia represívnych zloÏiek v˘konu trestu odÀatia
slobody dostatoãnou motiváciou
a ponukou príleÏitostí na opätovné
zaãlenenie do spoloãnosti po prepustení na slobodu je veºmi úãinn˘ prostriedok zaobchádzania s odsúden˘mi
osobami, zniÏuje napätie a agresivitu,
zvy‰uje záujem o zamestnanie a zlep‰ovanie uplatnenia sa na trhu práce.
Ústav na v˘kon trestu odÀatia slobody a Ústav na v˘kon väzby Ilava je
zároveÀ aj zamestnávateºom a profituje na zauãení v niektor˘ch profesiách
aj priamym vyuÏitím absolventov
aktivít projektu v pracovnom procese.
Realizácia projektu sa nepochybne
podpísala aj na zvy‰ovaní zamestnanosti odsúden˘ch uÏ poãas v˘konu
trestu odÀatia slobody. V období realizácie projektu sa zv˘‰ila zamestnanosÈ odsúden˘ch vo v˘kone trestu
odÀatia slobody v Ilave o 20 %, na
ãom má iste svoj podiel aj samotn˘
projekt. V prospech efektívnosti realizácie podobn˘ch projektov by iste
prispelo aj katamnestické sledovanie
populácie b˘val˘ch odsúden˘ch
v súvislosti s ich zamestnávaním po
prepustení na slobodu. (Projekt je
spolufinancovan˘ Európskou úniou.)
Mgr. Ladislav Resek,
riaditeľ ÚVTOS a UVV Ilava
PhDr. Jozef Klučka,
vedúci oddelenia VT a VV Ilava
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Aktívna politika trhu
práce v roku 2007
Pozitívnym faktom je, Ïe do VzPrTP sú
vo väã‰ej miere zaraìovaní aj UoZ star‰í
ako 50 rokov veku (28 %). Celkom len 10 %
z celkového poãtu zaraden˘ch na sledovan˘ nástroj APTP sú absolventi ‰kôl. UmiestÀovanie absolventov ‰kôl má v‰ak v SR
regionálny rozmer, ich evidencia má aj
sezónny charakter a je potrebné spomenúÈ
i to, Ïe nie vo v‰etk˘ch prípadoch v rámci
úradov PSVR tvorí rizikovú skupinu. V sledovanom období sa z UoZ, ktorí absolvova-

a celkov˘ sociálny a hospodársky rozvoj
regiónu. Napriek relatívne nízkej miere
nezamestnanosti v Bratislavskom kraji,
k jej v˘razne negatívnym trendom v˘voja
prispieva nekore‰pondujúca profesionálna
‰truktúra povolaní s poÏiadavkami zamestnávateºov, najmä v oblasti informaãn˘ch
technológií, jazykovej gramotnosti, nedostatoãne rozvinut˘ch mäkk˘ch zruãností
a kºúãov˘ch kvalifikácií preferenãne u star‰ích populaãn˘ch roãníkov, ktoré sú dlhodobo vytláãané, bez rozdielu pohlavia, na
okraj záujmu zamestnávateºov. V Bratislavskom kraji bolo vypracovan˘ch celkom
40 projektov a programov na stimulovanie
poÏiadaviek zamestnávateºov a zamestnancov na ìal‰ie vzdelávanie, absolvovaním
ktor˘ch si zruãnosti a kvalifikáciu zv˘‰ilo
3777 osôb. V mimobratislavsk˘ch regiónoch teoretickú a praktickú prípravu
zamestnancov na získanie nov˘ch vedomostí a odborn˘ch zruãností realizovalo
652 zamestnávateºov. Vzdelávanie úspe‰ne
ukonãilo 17 479 zamestnancov. V roku

li VzPrTP umiestnilo 3 667 osôb. Z ãasového hºadiska najväã‰í poãet UoZ sa umiestnil v horizonte od 1 do 3 mesiacov od
ukonãenia vzdelávania, t. j. 1 613 osôb, ão
predstavuje takmer 18% z celkového poãtu
UoZ, ktorí ukonãili vzdelávacie aktivity.
 Teoretická a praktická príprava
zamestnancov na získanie nov˘ch
vedomostí a odborn˘ch zruãností (§ 47)
V priebehu r. 2007 bolo na úrady PSVR
podan˘ch 398 Ïiadostí, na základe ktor˘ch
bolo do vzdelávania zaraden˘ch 16 519
zamestnancov. Uzatvorilo sa 298 dohôd na
realizáciu vzdelávania, v rámci ktor˘ch sa
vzdelávania zúãastnilo celkom 12 037
zamestnancov s celkovou dohodnutou
sumou 238 505 tis. Sk. Bratislavsk˘ kraj sa
v oblasti v˘voja na trhu práce lí‰i od ostatn˘ch krajov v rámci SR vo viacer˘ch ukazovateºoch, ktoré bezprostredne ovplyvÀujú v˘voj zamestnanosti, nezamestnanosti

2007 sme na úradoch PSVR v mimobratislavsk˘ch regiónoch zaznamenali zo strany
zamestnávateºov zv˘‰en˘ záujem o teoretickú a praktickú prípravu zamestnancov
na získanie nov˘ch vedomostí a odborn˘ch
zruãností, najmä v rámci zamestnávateºov
‰tátnej a verejnej správy. V porovnaní s rokom 2006 v roku 2007 v‰ak nastala zmena
pomeru zamestnancov zúãastnen˘ch na
vzdelávaní k celkovému poãtu zamestnancov poklesom o 13 %, ão bolo pravdepodobne spôsobené t˘m, Ïe sa do projektu
zapojili zamestnávatelia s väã‰ím poãtom
zamestnancov.
 Vykonávanie absolventskej praxe
(§ 51)
V sledovanom období bolo zaraden˘ch
8 937 UoZ na absolventskú prax (ìalej len
„AP“), ão je o 5566 absolventov menej ako
v roku 2006. V rámci ‰truktúry znev˘hodnen˘ch UoZ zaraden˘ch na vykonávanie

Pri rie‰ení nerovnováhy na trhu práce sú hlavn˘m nástrojom politiky ‰tátu opatrenia aktívnej politiky trhu práce (ìalej len „APTP“)
realizovanej v zmysle zákona ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
predpisov (ìalej len „zákon o sluÏbách zamestnanosti“).

Z

vy‰ovaniu zamestnateºnosti uchádzaãov o zamestnanie („ìalej len
„UoZ“) pomáhali v r. 2007 viaceré
nástroje APTP. V nasledujúcom prehºade
sú uvedené jednotlivé nástroje APTP a ich
dva základné ukazovatele, t. j. dohodnutá
suma a poãet vytvoren˘ch pracovn˘ch
miest (ìalej len „PM“), resp. poãet zaraden˘ch UoZ do jednotliv˘ch aktivít po jednotliv˘ch rokoch od zaãiatku ich realizácie.
V r. 2007 úrady PSVR aktivizovali nástrojmi APTP celkom 341 968 UoZ, ão predstavuje 63 % z poãtu UoZ, ktorí mohli byÈ
v rámci roka zaradení na nástroje APTP
(stav UoZ k 31. 12. 2006 + prítoky UoZ za
rok 2007). V porovnaní s rokom 2006 sa
v roku 2007 zv˘‰il poãet aktivizovan˘ch
UoZ o viac ako 8-tisíc UoZ a naopak, zníÏil
sa poãet UoZ, ktorí mohli byÈ zaradení na
nástroje APTP o 92 281 osôb.

 Vzdelávanie a príprava pre trh práce
UoZ a ZoZ (§ 46)
V sledovanom období úrady PSVR prijali 21 748 Ïiadostí UoZ a ZoZ na zaradenie
do vzdelávania a prípravy pre trh práce
(ìalej len „VzPrTP“). V roku 2007 bolo do
VzPrTP zaraden˘ch 8 869 UoZ a 21 ZoZ,
ão predstavuje 41% z prijat˘ch Ïiadostí.
VzPrTP ukonãilo 9041 osôb. V rámci ‰truktúry UoZ zaraden˘ch do VzPrTP najpoãetnej‰ou skupinou osôb, ktoré boli zaradené do
VzPrTP, sú dlhodobo nezamestnaní (45 %).

Prehľad jednotlivých nástrojov APTP a ich dva základné ukazovatele
Nástroj APTP

Rok 2004
Počet PM*
Suma*
§ 46
27 208
211 667 038
§ 47
0
0
§ 49
5 618
320 083 467
§ 50
1 778
109 541 958
§ 51
14 462
199 879 537
§ 52
219 876
985 964 553
§ 56
138
13 929 496
§ 57
107
10 692 022
§ 59
18
2 089 198
§ 60
0
0
§ 110 zákon 387/96 Z. z.
4 098
126 834 107
Spolu
273 303 1 980 681 376

Rok 2005
Počet PM*
Suma*
35 689
263 709 643
62
496 771
9 908
601 105 969
3 087
228 953 539
24 838
334 310 338
137 446
828 673 574
362
54 798 287
271
42 195 092
58
9 076 415
2 731
109 060 695
1 891
5 478 046
216 343 2 477 858 369

Rok 2006
Počet PM*
Suma*
8 377
55 127 706
1 228
21 853 447
10 477
674 463 247
3 490
266 300 679
14 503
138 253 834
218 071 1 094 856 385
638
114 215 831
405
76 448 848
61
15 242 003
2 793
121 389 900
0
0
260 043 2 578 151 880

Rok 2007
Počet PM*
Suma*
8 890
64 634 029
12 537
238 505 486
10 038
693 809 866
2 550
209 731 205
8 937
84 896 021
257 299
928 267 797
862
165 536 135
389
83 875 317
73
11 979 613
2 674
126 404 539
0
0
304 249 2 607 640 008

* Počet PM – Počet vytvorených-obsadených PM, resp. počet zaradených osôb, resp. počet podporených PM
* Suma – Dohodnutá suma finančných prostriedkov – v Sk
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ÚPSVR
AP najväã‰iu skupinu znev˘hodnen˘ch
tvoria absolventi definovaní v zmysle § 8
písm. a) zákona o sluÏbách zamestnanosti
(85 %). V˘znamnú skupinu osôb, ktorí sú
zaraìovaní na vykonávanie AP tvoria aj
dlhodobo nezamestnaní (14 %). Z hºadiska
v˘stupov NP ã. IX je dôleÏit˘ aj ukazovateº
umiestnenia UoZ do zamestnania po ukonãení AP. V r. 2007 bolo takto umiestnen˘ch
56 28 UoZ z celkového poãtu 62 740 UoZ,
ktorí boli v r. 2004, 2005, 2006 a v r. 2007
zaradení na AP prostredníctvom NP ã. IX.
Z celkového poãtu zaraden˘ch UoZ na AP
v rámci NP ã. IX od zaãiatku jeho implementácie sa takmer 9 % absolventov
umiestnilo do zamestnania aÏ v r. 2007.
 Príspevok na aktivaãnú ãinnosÈ (§ 52)
Aj v r. 2007 je príspevok na aktivaãnú
ãinnosÈ (ìalej len „Aâ“) najvyuÏívanej‰ím
nástrojom APTP ãi uÏ z pohºadu poãtu
zaraden˘ch UoZ, ako aj z pohºadu finanãn˘ch ukazovateºov. Ukazovateº vytvorenia
PM pre koordinátorov Aâ má taktieÏ nezanedbateºn˘ v˘znam, nakoºko prostredníctvom tejto aktivity vzniklo 13 258 PM,
z ktor˘ch bolo aÏ 6508 z radov UoZ. V sledovanom období realizovalo Aâ 5515 subjektov, ktoré vytvorili a obsadili 257 299
PM na Aâ, na ktoré bol dohodnut˘ príspevok v celkovej v˘‰ke 928 268 tis. Sk.
 ·truktúra zaraden˘ch UoZ na Aâ
MôÏeme skon‰tatovaÈ, Ïe väã‰ina UoZ
vyuÏíva Aâ predov‰etk˘m z hºadiska moÏnosti získaÈ aktivaãn˘ príspevok, pretoÏe
viac ako 82 % UoZ zaraden˘ch na Aâ sú
poberatelia dávok v hmotnej núdzi. V sledovanom období, aj napriek uvedenej ‰truktúre zaraden˘ch UoZ, z celkového poãtu zaraden˘ch osôb na Aâ sa na trhu práce umiestnilo 8,5 % UoZ. Najviac UoZ sa umiestnilo
v intervale do 6. mesiaca od ukonãenia Aâ
– viac ako 15 000 osôb. V rámci príspevkov
na tvorbu PM podporen˘ch prostredníctvom národn˘ch projektov bolo v roku 2007
vytvoren˘ch 13 885 PM, ão je o 1173 PM
menej ako v roku 2006. Najväã‰í podiel na
vytvoren˘ch PM má § 49 – príspevok na
samostatnú zárobkovú ãinnosÈ, prostredníctvom ktorého sa vytvorilo viac ako 70 % zo
v‰etk˘ch vytvoren˘ch PM na „samozamestnanie“ v sledovanom období.
 Príspevok na samostatnú zárobkovú
ãinnosÈ (§ 49)
V r. 2007 bolo vytvoren˘ch a obsaden˘ch 10 038 PM na samostatnú zárobkovú
ãinnosÈ (ìalej len „SZâ“), ão je o 439 menej ako v roku 2006. Z celkového poãtu
vytvoren˘ch a obsaden˘ch PM bolo 6 546
PM financovan˘ch zo ‰tátneho rozpoãtu
sumou 463 085 tis. Sk. V rámci ‰truktúry
znev˘hodnen˘ch UoZ zaraden˘ch na tento
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nástroj APTP je pozitívnym javom, Ïe uveden˘ nástroj APTP vyuÏívajú aj UoZ star‰í
ako 50 rokov veku (17 %), ktorí majú problémy so zaãlenením sa na TP. V r. 2006 sa
po prv˘krát vyhodnocovalo, koºko z osôb,
ktoré získali príspevok podºa § 49 v roku
2004 aj naìalej vykonáva SZâ (po skonãení dohodnutej doby trvania vykonávania
alebo prevádzkovania SZâ, t. j. 2 roky).
âíselne môÏeme vyjadriÈ tento ukazovateº
nasledovne: v rámci tohto nástroja APTP
v roku 2004 prijalo príspevok 5 618 osôb,
priãom 4 558 (81 %) z nich naìalej podniká dlh‰ie ako 2 roky. V roku 2005 prijalo
príspevok 9 908 osôb, priãom 4 267 (43%)
z nich naìalej podniká v rozmedzí od 6 do
12 mesiacov.
 Príspevok na zamestnávanie znev˘hodneného UoZ (§ 50)
Poãas sledovaného obdobia úrady PSVR
vytvorili a súãasne obsadili 2 550 PM, na
ktoré bolo umiestnen˘ch 3 478 UoZ.
Z celkového poãtu vytvoren˘ch a obsaden˘ch PM bolo 1 736 PM financovan˘ch zo
‰tátneho rozpoãtu sumou 144 144 tis. Sk.
Najväã‰í podiel na umiestnen˘ch UoZ
prostredníctvom sledovaného nástroja
APTP majú dlhodobo nezamestnaní
(58 %), ão vypl˘va aj z definície cieºovej
skupiny, pre ktorú sa NP ã. I implementuje.
 Príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na ich
zachovanie (§ 56)
V r. 2007 úrady PSVR vytvorili 862 PM,
na ktoré bolo umiestnen˘ch 883 UoZ.
Z celkového poãtu vytvoren˘ch a obsaden˘ch PM bolo 66 PM financovan˘ch zo
‰tátneho rozpoãtu sumou 14 194 tis. Sk.
·truktúra znev˘hodnen˘ch UoZ priamo
súvisí s cieºovou skupinou, na ktorú je NP
ã. II orientovan˘. Pozitívnym javom je aj
fakt, Ïe úradom PSVR sa podarilo zapojiÈ
aÏ 22% dlhodobo nezamestnan˘ch z celkového poãtu znev˘hodnen˘ch UoZ zaraden˘ch na sledovan˘ nástroj APTP.
 Príspevok obãanovi so zdravotn˘m
postihnutím na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej
ãinnosti (§ 57)
V rámci tohto nástroja APTP v roku
2007 bolo vytvoren˘ch 389 PM na „samozamestnanie“ obãanov so zdravotn˘m
postihnutím, ão je o 16 miest menej ako
v roku 2006. Z celkového poãtu vytvoren˘ch a obsaden˘ch PM bolo 28 PM financovan˘ch zo ‰tátneho rozpoãtu sumou
6 773 tis. Sk. MôÏeme skon‰tatovaÈ, Ïe
úroveÀ vyuÏívania predmetného nástroja
APTP je pomerne nízka. Intenzívnej‰ie
vyuÏívanie tohto nástroja APTP je potrebné

presadiÈ v regiónoch s niÏ‰ou úrovÀou
konkurencie najmä tam, kde je vysoké
zastúpenie tejto skupiny UoZ.
 Príspevok na ãinnosÈ pracovného
asistenta (§ 59)
Úrady PSVR podporili v r. 2007 novovytvorenie 46 PM pre pracovn˘ch asistentov, ktorí poskytovali pracovnú asistenciu pre 221 obãanov so zdravotn˘m
postihnutím. Z celkového poãtu vytvoren˘ch a obsaden˘ch PM bolo 5 PM pre pracovn˘ch asistentov, ktorí poskytovali pracovnú asistenciu pre 17 obãanov so zdravotn˘m postihnutím financovan˘ch zo
‰tátneho rozpoãtu sumou 1 118 tis. Sk.
 Príspevok na úhradu prevádzkov˘ch
nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60)
V r. 2007 bolo prostredníctvom tohto
nástroja APTP podporen˘ch 2674 PM,
ão je o 119 menej ako za rovnaké obdobie
minulého roka. Z celkového poãtu podporen˘ch PM bolo 16 PM financovan˘ch
zo ‰tátneho rozpoãtu sumou 568 tis. Sk.
Aktivizáciu UoZ priamo ovplyvÀuje trend
zniÏovania poãtu evidovan˘ch UoZ na
úradoch PSVR. ZároveÀ k niÏ‰ej aktivácii
UoZ prispieva aj ‰truktúra UoZ, ktorá sa
vo veºkej miere prejavuje aj v realizácii
absolventskej praxe. Zo strany zamestnávateºov je dopyt po absolventoch, úrady
PSVR v‰ak nedisponujú vo viacer˘ch prípadoch poÏadovanou ‰truktúrou absolventov, ktor˘ch poÏadujú zamestnávatelia.
Súãasne môÏeme pozorovaÈ trend
vytvárania PM v regiónoch, kde pôsobia
zahraniãní investori a sú na nich naviazaní
zamestnávatelia, ktorí zabezpeãujú subdodávky. Na rozdiel od toho v regiónoch
juhu stredného Slovenska a v˘chodného
Slovenska sa vo veºkej miere vyuÏíva aktivaãná ãinnosÈ, pretoÏe tvorba nov˘ch PM
v t˘chto regiónoch je veºmi nízka. Na túto
skutoãnosÈ pôsobí aj ‰truktúra UoZ v evidencii príslu‰n˘ch úradov PSVR s vysok˘m podielom UoZ s nízkym stupÀom
vzdelania a súãasne sú títo UoZ dlhodobo
v evidencii úradov PSVR.
·pecifikom roku 2007 bolo aj vo v˘raznej‰ej miere vyuÏívanie § 47 – teoretická
a praktická príprava zamestnancov na získanie nov˘ch vedomostí a odborn˘ch zruãností (Národn˘ projekt ã. XI.). Na skvalitnenie práce s klientmi úradov PSVR pozitívne pôsobí aj zmena organizaãnej ‰truktúry Ústredia PSVR a úradov PSVR.

Mgr. Branislav Kaniansky,
odbor monitoringu a evaluácie projektov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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MPSVR

„Byť ministerkou je ťažká práca...“
Medzinárodn˘ deÀ detí in‰piroval ministerku práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Vieru Tomanovú, ktorá uÏ minul˘ rok zaloÏila
novú tradíciu – pravidelné stretávanie sa s deÈmi z detsk˘ch
domovov priamo na ministerstve, aby v piatok 6. júna 2008 na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR úradovalo 22
detí z Detského domova v Necpaloch.

N

apriek tomu, Ïe vstávali zavãasu
ráno, „úradovaniu“ na ministerstve sa venovali veºmi zodpovedne. Po zvítaní sa s ministerkou Vierou
Tomanovou si kaÏdé dieÈa vyÏrebovalo
konkrétnu pracovnú pozíciu a následne
na „porade vedenia“ prezentovali vlastné
návrhy zákonov. Do ministerského kresla
si zasadla 15-roãná Simona Tóthová.
Na tomto rokovaní predniesli deti
svoje poÏiadavky a návrhy. Napríklad by
chceli viac priestoru na voºnoãasové aktivity, v˘konnej‰ie poãítaãe, nové „domovácke“ auto, rekreácie v zahraniãí, odmeny pre talentované deti... Ale niektor˘ch
z nich sa t˘kali aj ìal‰ie problémy. Napríklad nedostatok peÀazí na knihy, ‰kolské
pomôcky, lieky, zdravotnícke pomôcky ãi
okuliare. Navrhovali napríklad aj takú
úpravu zákona, aby sa deti po odobratí
z biologickej rodiny ão najr˘chlej‰ie
dostali do náhradnej rodiny. TaktieÏ
hovorili o sirotsk˘ch dôchodkoch alebo
platoch „tiet“ v detsk˘ch domovoch. Najviac v‰ak zarezonovala poÏiadavka zavedenia a dostupnosti internetu, cez ktor˘
by sa deti mohli spojiÈ so svojimi biologick˘mi rodiãmi a rodinami. „Niektoré
va‰e poÏiadavky vieme splniÈ hneì. Napríklad zákon t˘kajúci sa sirotsk˘ch

dôchodkov zaãne platiÈ 1. júla. Na niektor˘ch va‰ich poÏiadavkách budeme musieÈ
v budúcnosti popracovaÈ,“ zhodnotila
závery „porady vedenia“ Viera Tomanová. Ocenila, Ïe deti sa nebáli nahlas povedaÈ, ão ich trápi a ão by potrebovali.
Okrem toho, Ïe detskí hostia ministerky Viery Tomanovej tvorili a menili zákony, stretli sa a porozprávali sa s veºvyslancom USA na Slovensku Vincentom Obsitnikom, zoznámili sa s vozov˘m parkom
ministerstva, absolvovali prípravu na tlaãovú konferenciu o ich náv‰teve na ministerstve, vyskú‰ali si ministerské kreslo,

Prospešné stretnutie
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Viera Tomanová sa 30. 5. 2008 na pôde MPSVR
SR stretla so splnomocnenkyÀou vlády SR
pre rómske komunity Aninou Boto‰ovou
a so zástupcami Rómskej iniciatívy Slovenska
na ãele s Alexandrom Patkolóom.
stretnutí rezonovali témy, ktoré sa bezprostredne dot˘kajú rómskej men‰iny na Slovensku.
Motivaãn˘ príspevok pre deti z rodín, ktoré
potrebujú pomoc v hmotnej núdzi sa od 1. 1. 2009 nahradí
dávkou pre dieÈa, ktoré plní povinnú ‰kolskú dochádzku.
Základnou podmienkou vyplácania dávky nebude prospech

Na
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predviedli nacviãen˘ program pre ministerku Vieru Tomanovú a udelili jej vlastnoruãne vyroben˘ Rad zlatého slnieãka.
„Práca ministerky je ÈaÏká, asi by
som to v budúcnosti nechcela robiÈ,“
zhodnotila svoje pôsobenie na tomto
poste ministerka Simona Tóthová. Rad‰ej
bude kozmetiãkou. „Ministerka má veºa
práce a byÈ kozmetiãkou je ºahké,“ povedala. A e‰te odpoveì na otázku, preão
práve Detsk˘ domov Necpaly? Vlani boli
hosÈami ministerky Viery Tomanovej deti
z v˘chodného Slovenska – z Detského
domova Slon v ·ari‰sk˘ch Michaºanoch.
Tento rok to bolo stredné Slovensko
(v Detskom domove v Necpaloch Ïije 80
detí, z toho 28 v profesionálnych rodinách).

Oľga Škorecová,
riaditeľka odboru pre komunikáciu
a styk s verejnosťou MPSVR SR

dieÈaÈa (ako to bolo doteraz), ale plnenie riadnej ‰kolskej
dochádzky bez neospravedlnen˘ch hodín. MPSVR SR chce
t˘mto krokom podporiÈ vzdelávanie aj cez sociálny systém
a poskytnúÈ pomoc v‰etk˘m ‰kolopovinn˘m deÈom. Zúãastnení sa ìalej dohodli, Ïe v súvislosti so zavedením eura je
potrebné robiÈ intenzívnu osvetu medzi rómskou populáciou
a jednoduch˘m spôsobom vysvetºovaÈ princíp hospodárenia
v eurách. Do osvety sa okrem Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR zapoja aj úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny, ktor˘ch pracovníci budú s problematikou oboznamovaÈ Rómov priamo v teréne. SplnomocnenkyÀa vlády SR
Anina Boto‰ová vysoko ocenila iniciatívu MPSVR SR, ako aj
samotnej ministerky Viery Tomanovej pri zasadzovaní sa za
vzdelávanie a zlep‰enie Ïivotn˘ch podmienok marginalizovan˘ch rómskych komunít.

mediálne oddelenie MPSVR SR
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Ministerka Viera Tomanová v paľbe otázok
(Deň otvorených dverí na Úrade vlády SR – 1. jún 2008)
Aj tento rok 1. júna patrili priestory Úradu vlády SR deÈom
a v‰etk˘m t˘m, ktorí boli zvedaví, v ak˘ch priestoroch rokujú
a pracujú najvy‰‰í ‰tátni predstavitelia. UÏ po druh˘ raz pribliÏovali ãlenovia vlády, na ãele s premiérom Róbertom Ficom,
fungovanie úradu, ãinnosÈ a pracovné zameranie jednotliv˘ch
ãlenov vládneho kabinetu.

M

edzi vrcholn˘mi predstaviteºmi nech˘bali minister
obrany, minister vnútra,
podpredseda vlády Du‰an âaploviã
a ani ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Viera Tomanová. A práve
ona sa te‰ila najväã‰iemu záujmu verejnosti. Otázok bolo neúrekom, pretoÏe
najmä tí star‰í chceli získaÈ informácie
– ako sa hovorí – „z prvej ruky“. Zaujímali sa o zvy‰ovanie dôchodkov, o vianoãn˘ príspevok, o dôchodkovú reformu, o moÏnosti zv˘‰enia príspevku za
opatrovanie, moÏnosÈ pracovaÈ súbeÏne s poberaním dôchodku a najmä
o sociálnu pomoc pri zvládaní ÈaÏk˘ch
Ïivotn˘ch situácií, ako aj o nezamestnanosÈ, resp. zamestnanosÈ a uplatnenie mlad˘ch ºudí na Slovensku.
Urãite prioritou tohto podujatia je
a bol neformálny kontakt ministerky
Viery Tomanovej s obãanmi. Vysvetºovanie – neraz skreslen˘ch, zavádzajúcich informácií – napomohlo mnohé
veci objasniÈ a vytvorili sa tak reálne
obrysy sociálnej politiky, ktorú poskytuje ‰tát v ÈaÏk˘ch Ïivotn˘ch situá6/2008

ciách kaÏdému obãanovi a na ktoré
formy pomoci ãi podpory má kaÏd˘
obãan zákonn˘ nárok. Ministerka
Viera Tomanová bola poãas DÀa otvoren˘ch dverí na Úrade vlády SR neraz
v obklopení hlúãiku mlad˘ch rodín
a mlad˘ch ºudí. Tí ju „zavalili“
paºbou otázok t˘kajúcich sa rôznych
príspevkov a dávok, ktoré sú v kompetencii ministerstva práce, ako napríklad prídavok na dieÈa, novozaveden˘
príspevok pri narodení prvého dieÈaÈa,
dávka v hmotnej núdzi, náhradné v˘Ïivné, pripravované zákony o sociálnych sluÏbách, zákon o Ïivotnom
minime, zákon o kompenzácii sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného
postihnutia, o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o pomoci
v hmotnej núdzi. Mnohí obãania
tlmoãili ministerke svoju podporu
a poìakovali sa jej za sociálny rozmer
politiky súãasnej vlády.
Prezentácia Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny
a Sociálnej poisÈovne nebola na tomto

podujatí len v rovine slovnej, ale aj
vizuálnej. Tieto tri in‰titúcie totiÏ pripravili stánok, v ktorom okrem poskytovania informácii odborníkmi získali
obãania letáky, broÏúry, informaãné
materiály (letáãiky Dávka v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke, Rodiãovsk˘
príspevok, Náhradné v˘Ïivné, Príspevok pri narodení dieÈaÈa, Staráte sa
o dieÈa?, Poberáte príspevok za opatrovanie?, âas na rozhodnutie), ako aj
ãasopis Sociálna politika a zamestnanosÈ a Národné poistenie. Veºmi cenné
a cenené boli podpisové karty samotnej
ministerky Viery Tomanovej. Ministerka svojím podpisom na kartiãke a jej
osobn˘m odovzdaním vyvolala vìaãn˘
úsmev na tvárach mnoh˘ch náv‰tevníkov, ale aj – ako povedala jedna z nich
– nezabudnuteºn˘ záÏitok „Ïe som sa
s ministerkou osobne stretla, porozprávala a pani ministerka mi aj poradila“.
Na podujatí prezentovali dosiahnuté v˘sledky aj odborníci z Európskeho sociálneho fondu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
a to prostredníctvom informaãn˘ch
panelov, letákov, broÏúr a projekcie.
V neposlednom rade tento deÀ spestrili deÈom kultúrne vystúpenia,
zábavné hry, darãeky a obãerstvenie.
Mgr. Daniela Rodinová,
mediálne oddelenie MPSVR SR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Chcete pracovať v Európskej únii?
Obãania v‰etk˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ a EEA majú v Slovinsku
voºn˘ prístup na pracovn˘ trh. Obãania t˘chto ‰tátov nepotrebujú
na prácu v Slovinsku pracovné povolenie a môÏu sa uchádzaÈ
o prácu za rovnak˘ch podmienok ako slovinskí obãania. Av‰ak,
kvôli monitoringu v˘voja na slovinskom trhu práce, podlieha
zamestnávanie t˘chto obãanov registrácii. Tú je povinn˘ vykonaÈ
zamestnávateº na príslu‰nom úrade práce v termíne najneskôr
do 8 dní od zaãatia vykonávania zamestnania.






Úradn˘ jazyk: slovinsk˘
Mena: euro
Hlavné mesto: Ljubljana
Rozloha: 20 273 km2
Poãet obyvateºov: 2 010 377
(r. 2006)
 Internetov˘ kód krajiny: .si
 Medzinárodná telefónna predvoºba:
00386

k pobytu, najmä z dôvodu vzdelávania,
‰pecializácie, zamestnania, podnikania,
zdravotnej starostlivosti, vlastníctva
nehnuteºnosti alebo sobá‰a s obãanom
Slovinska.
Viac informácií nájdete na adrese:
Ministerstvo verejnej administratívy
Slovinskej republiky: http:/e-uprava.
gov.si/e-uprava/en/portal.euprava






KADIS www.kadis.si
MOJE DELO www.mojedelo.si
ATAMA www.atama.si
MANPOWER APEL
www.manpower.si
 OK CONSULTING
www.okconsulting.si
 SIOL www.siol.net/zaposlitev
 IZBERI.SI www.izberi.si

Dane a poistné
 DaÀová správa Slovinskej republiky:
http:/www.durs.gov.si
KaÏd˘ mesiac v‰etci zamestnanci,
poistené osoby a zamestnávatelia platia
príspevky sociálneho zabezpeãenia.
Patria sem príspevky na zamestnanie,
na ochranu v materstve, príspevky do

SLOVINSKO
Registraãné procedúry
a povolenie na pobyt
Obãan EÚ môÏe vstúpiÈ na územie Slovinskej republiky s platn˘m cestovn˘m
pasom alebo s obãianskym preukazom.
Do 3 dní od vstupu sa v‰ak musí zaregistrovaÈ na polícii. Ak zostáva v turistickom alebo hotelovom zariadení,
poskytovateº ubytovania je povinn˘ ho
zaregistrovaÈ do 12 hodín od príchodu.
Obãan EÚ môÏe zostaÈ na území Slovinska po dobu 3 mesiacov bez toho,
aby musel poÏiadaÈ o povolenie na
pobyt. Ak sa rozhodne ostaÈ dlh‰ie,
musí podaÈ ÏiadosÈ o povolenie
k pobytu na Ministerstve vnútra Slovinska. Toto sa vydáva spravidla na
obdobie 1 roka a môÏe byÈ obnovené.
 Adresa Ministerstva vnútra
Slovinskej republiky
(Ministerstvo za notranje zadeve) –
·tefanova 2, 1000 Ljubljana,
Tel.: +386 1 432 51 52,
Fax: +386 1 251 43 30
Povolenie na pobyt môÏe byÈ vydané na obdobie presahujúce dva roky
cudzincovi, ktor˘ Ïil v Slovinsku 3
roky bez preru‰enia. Trval˘ pobyt
v Slovinsku získajú tí cudzinci, ktorí
Ïili v Slovinsku nepretrÏite poãas 8
rokov a ktorí sú drÏiteºmi povolenia
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Pracovn˘ vzÈah
Pred zaãatím vykonávania práce treba
maÈ so zamestnávateºom uzavretú pracovnú zmluvu v písomnej forme. Pracovná zmluva môÏe byÈ uzavretá na
dobu urãitú alebo neurãitú. Zamestnávateº je povinn˘ svojho zamestnanca
zaregistrovaÈ do povinného dôchodkového, zdravotného poistenia a poistenia v nezamestnanosti do 8 dní od
podpísania pracovnej zmluvy.
 Minimálna hrubá mzda: 582 EUR
 Pracovn˘ ãas: nemal by presiahnuÈ
40 hodín za t˘ÏdeÀ a nemal by byÈ
krat‰í ako 36 hodín za t˘ÏdeÀ.
Webové stránky s ponukou práce:
 Servis zamestnanosti:
www.ess.gov.si
 Ministerstvo sociálnych vecí
a rodiny Slovinska:
http://www.sigov.si/mddsz
 EURES: http://europa.eu.int/eures
 PROFIL www.profil.si (specialised
job database / head-hunting/)
ZAPOSLITEV.NET

www.zaposlitev.net
 SVETLA KARIERA
www.svetlakariera.com
 STOLETJE www.stoletje.com/
borzadela/
 ADECCO www.adecco.si

povinného nemocenského poistenia,
dôchodkového zabezpeãenia, poistenie
invalidity, príspevky na poistenie pre
prípad pracovného úrazu alebo chorôb
z povolania.
Okrem toho v‰etci zamestnanci
a poistené osoby platia daÀ z dosiahnutého príjmu zo zamestnania.
ZdaÀované príjmy:
 zo zamestnania,
 z podnikania,
 z kapitálov˘ch pôÏitkov,
 z majetku a majetkov˘ch práv.
BeÏné sú aj úºavy na dani, napríklad
pre rodiny s deÈmi.
UÏitoãná adresa:
 Davãna uprava Republike Slovenije
(DaÀov˘ úrad Slovinskej republiky),
·martinska cesta 55, 1000 Ljubljana

Zdravotn˘ systém
In‰titút zdravotného poistenia:
www.zzzs.si
Centrum zdravotnej starostlivosti:
www.zzv-lj.si
KaÏd˘ má právo zvoliÈ si svojho v‰eobecného lekára, zubára a Ïeny gynekológa, ktorí sú uvedení na karte zdravotného poistenia. Karta je elektronick˘
dokument, ktor˘ jej drÏiteº predkladá
pri kaÏdej náv‰teve lekára.
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Systém sociálneho
zabezpeãenia
Platenie príspevkov do systému sociálneho zabezpeãenia zamestnancami a samostatne zárobkovo ãinn˘mi osobami
sa riadi zákonom o platbách príspevkov
sociálneho zabezpeãenia. Tento urãuje
aj v˘‰ku príspevku plateného zamestnávateºom aj zamestnancom.

 Registrácia zamestnancov v rámci
systému sociálneho zabezpeãenia
Zamestnanci sú povinní byÈ registrovaní v rámci systému sociálneho zabezpeãenia zo zamestnania. Zamestnávateº
je povinn˘ zaãaÈ platiÈ nemocenské
a dôchodkové poistenie za zamestnancov do 8 dní od zaãatia jeho zamestnania. Samostatne zárobkovo ãinné osoby
podliehajú tej istej povinnosti.
UÏitoãné adresy:
 In‰titút dôchodkového
a invalidného poistenia
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana,
tel.: +386 1 474 51 00,
 In‰titút zdravotného poistenia
Miklo‰iãeva 24, 1000 Ljubljana,
tel: 0386 1 30 77 200
 Úrad práce Slovinskej republiky
Glin‰ka ulica 12, 1000 Ljubljana,
tel: +386 1 200 23 50,
E-mail: info@ess.gov.si

Ubytovanie
Hotely a hostely:
 www.slovenia-tourism.si,
 www.souhostel.com,
 www.abc-nepremicnine.si,
 www. realestate-slovenia.info,
 www.slonep.net, www.property.si
V Slovinsku si môÏete vybraÈ z viacer˘ch druhov ubytovania, napr. v hoteli,
v apartmáne, v súkromn˘ch bytoch,
v moteloch, v bungalovoch, v mládeÏníckych ubytovniach a pod. Oznamy
a inzeráty o kúpe, predaji ãi prenájme
domov a bytov sú publikované v denníkoch a t˘Ïdenníkoch ako napr. Delo,
Dnevnik, v ãasopisoch (Salomonov
oglasnik) alebo v realitn˘ch kanceláriách (Oglasi, Nepremiãnine SLONEP).
Prenájom zvyãajne nezah⁄Àa náklady
na prevádzku (elektrina, plyn, voda,
kúrenie, telefón a pod.)
Priemern˘ nájom v Ljubljane stojí
 okolo 328 EUR,
 jednoizbov˘ byt 394 EUR,
 dvojizbov˘ byt 325 EUR
(www.oglas.com, www.stanovanje.net,
www.property.si, www.ntz-nta.si/en)
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Voºné miesta
Voºné pracovné miesta sú uverejÀované aj v slovinsk˘ch denníkoch a na
webov˘ch stránkach:
 DELO (daily news)
www.delo.si
 VECER (daily news)
www.vecer.si
 DNEVNIK (daily news)
www.dnevnik.si
 FINANCE (daily economy)
www.finance-on.net
 TV SLOVENIJA (national TV &
radio station) www.rtvslo.si
 POP TV (commercial TV station)
www.24ur.com
 Primorske novice
– www.prim-nov.si/
 Ljubljanske novice
– www.si-int-news.com/
 Morel – www.kabi.si/si21/morel/

Uznávanie
kvalifikácií
Ministerstvo vzdelávania, vedy a ‰portu uznáva kvalifikácie na zahraniãn˘ch
základn˘ch a stredn˘ch ‰kolách. Akékoºvek vy‰‰ie vzdelanie, napríklad
vysoko‰kolské ãi postgraduálne sú
uznávané relevantn˘mi in‰titúciami
vy‰‰ieho vzdelávania (Univerzita
v Ljubljane a Univerzita v Maribore).
Toto uznávanie kvalifikácie je nezávisle od Ministerstva vzdelávania, vedy
a ‰portu Slovinskej republiky. Ministerstvo dozerá na procedúru, ale nie na
koneãné rozhodnutie.
Pre viac informácií o porovnávaní
kvalifikácie a o slovinskom systéme
vzdelávania kontaktujte relevantn˘
in‰titút vy‰‰ieho vzdelávania alebo
Ministerstvo vzdelávania, vedy a ‰portu Slovinskej republiky
 http://www.mvzt.gov.si/en/areasof
work/recognition and assessment
of education
UÏitoãné adresy:
 Ministrstvo za ‰olstvo znanost
in ‰port (Ministerstvo vzdelávania,
vedy a ‰portu),
Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
tel.: +386 (1) 478 46 00,
Fax: +386 (1) 478 47 19
Ministrstvo
za ‰olstvo, znanost in

‰port Oddelek za priznavanje
(Odbor uznávania kvalifikácie),
Îupanãiãeva 6, 1000 Ljubljana,
tel.: +386 1 478 53 90,
Fax: +386 1 478 56 69

Uznávanie kvalifikácie a vzdelania:
 Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny: www.gov.si/mddsz/
Systém vzdelávania:

 Ministerstvo vy‰‰ieho vzdelania,
vedy a techniky: www.mvzt.gov.si
 Ministerstvo vzdelania a ‰portu:
www.mszs.si
 Univerzita v Ljubljane:
www.uni-lj.si
 Univerzita v Maribore:
www.uni-mb.si
Uznávanie vysoko‰kolsk˘ch
diplomov:
 ENIC/NARIC: www.enic-naric.net
Odborné vzdelanie a v˘cvik:
 Centrum: www.cpi.si
 In‰titút celoÏivotného vzdelávania:
www.acs.si
BUSINESS informácie:
 Komora obchodu a priemyslu:
www.gzs.si
 Komora umeleckého remesla:
www.ozs.si
 Agentúra pre podporu investovania:
www.investslovenia.si
Doprava:
 Îeleznice: www.slo-zeleznice.si,
 Lety: www.adria.si,
www.lju-airport.si,
 Cesty: www.dars.si
 Autobusy: www.ap-ljubljana.si,
 Prístavy: www.luka-kp.si
Mapy:
 www.ntz-nta.si/en,
 www.uvi.si/eng/slovenia/map/
Zmenárne:
 www.bsi.si
Majoritné banky:
 www.nlb.si,
 www.abanka.si,
 www.skb.si
DôleÏité telefónne ãísla:
 113 – polícia
 112 – poÏiarnici, r˘chla záchranná
sluÏba
9700,
9701, 9702, 9703, 9704, 9705,

9706 – TAXI

Mgr. Radka Kocúrová,
EURES poradkyňa ÚPSVR Čadca
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Profesionálny
prístup ku klientom

Je

známe, Ïe meradlom kvality Ïivota kaÏdej vyspelej
spoloãnosti je to, ako sa dokáÏe postaraÈ o najzraniteºnej‰ie skupiny spoluobãanov. Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny v Prievidzi sa snaÏí svojím pôsobením zv˘‰iÈ kvalitu Ïivota t˘m, ktorí sa stali nezamestnan˘mi, obãanmi v hmotnej
núdzi, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo sú poberateºmi ‰tátnych sociálnych dávok. Pracovníci ná‰ho úradu veºmi dobre
vedia, Ïe ak sa ãlovek dostane do sociálnej izolácie, ão sa ãasto
nezamestnan˘m ºudom stáva, klesá jeho sebavedomie a viera vo
vlastné schopnosti. Svojím profesionálnym prístupom ku klientom, odborn˘m poradenstvom a individuálnou pomocou pri rie‰ení zloÏitej Ïivotnej situácie sa snaÏíme nájsÈ v˘chodiská a zaktivizovaÈ klienta k ãinnosti.
V oblasti sociálnych vecí a rodiny na‰e
úsilie zameriavame na roz‰írenie spolupráce s miestnou a regionálnou samosprávou a s ne‰tátnymi subjektmi. V na‰om
regióne je potrebné roz‰íriÈ spektrum
poskytovan˘ch sociálnych sluÏieb pre
star‰ích a zdravotne postihnut˘ch obãanov, pre neúplné rodiny v mimoriadnych
situáciách a pre obete t˘rania a domáceho
násilia. Úlohy, ktoré sme si dali na najbliÏ‰ie obdobie, sú konkrétne a vychádzajú z objektívneho vyhodnotenia potrieb obyvateºov v okrese Prievidza, preto sa snaÏíme
aktuálne reagovaÈ na v‰etky zmeny, aj legislatívne, prebiehajúce
v oblasti sociálnych vecí, ale aj na trhu práce.
Ná‰ okres zaãína obchádzaÈ fenomén nedostatku disponibilnej pracovnej sily v poÏadovanej ‰truktúre a kvalifikácii, najmä
v oblasti strojárenstva a obuvníctva. Problém vidím v nedostatoãnom efektívnom prepojení medzi vzdelávaním a potrebami
na trhu práce, ktor˘ by mal byÈ odstránen˘ novelou zákona
o sluÏbách zamestnanosti, úãinnou od 1. 5. 2008. Nov˘ in‰titút
národnej sústavy povolaní urãuje nielen poÏiadavky na odborné
zruãnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovn˘ch ãinností na pracovn˘ch miestach na trhu práce, ale je
aj základn˘m systémov˘m rámcom pre tvorbu národnej sústavy
kvalifikácií, tvorbu a aktualizáciu ktorého, v súlade s v˘vojom
na trhu práce, má zabezpeãovaÈ a koordinovaÈ MPSVR SR.
Hospodársky rast a záujem investorov o Slovensko spôsobil
nárast voºn˘ch pracovn˘ch miest a premietol sa aj v poklese miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza (k 31. 1. 2008 –
6,63 %, k 29. 2. 2008 – 6,29 %, k 31. 3. 2008 – 5,88 % a k 30. 4. 2008
– 5,69 %). Medziroãn˘ pokles miery evidovanej nezamestnanosti
bol spôsoben˘ najmä realizáciou nástrojov aktívnej politiky na
trhu práce, zaãatím sezónnych prác v stavebníctve a v poºnohospodárstve, aktivizáciou poradensk˘ch sluÏieb, aktivizáciou ná‰ho
úradu pri hºadaní voºn˘ch pracovn˘ch miest, vytvorením nov˘ch
pracovn˘ch miest na trhu práce, migráciou obãanov za prácou mimo okres alebo do zahraniãia. Hoci nie vÏdy sa dá rie‰iÈ problém
klienta, snaÏíme sa dosiahnuÈ stav, v ktorom by sme dokázali,
Ïe na‰a práca je opodstatnená a je zaloÏená hlavne na princípoch
kvality, odbornosti, etiky a profesionálneho prístupu.

Ing. Bc. Jozef Stopka,
riaditeľ ÚPSVR Prievidza
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Odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi zabezpeãuje
svoju ãinnosÈ prostredníctvom 5 oddelení –
oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, oddelenia
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia, oddelenia ‰tátnych sociálnych dávok, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a oddelenia posudkov˘ch ãinností.
 Oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok
Zabezpeãuje v˘platu dávok ‰tátnej sociálnej podpory a príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieÈa. Medzi
dávky ‰tátnej sociálnej podpory vyplácané v pôsobnosti oddelenia patria: príspevok pri narodení dieÈaÈa, príplatok k príspevku pri narodení dieÈaÈa, zv˘‰en˘ príspevok pri narodení
viac detí súãasne, príspevok rodiãom, ktor˘m sa súãasne
narodili tri alebo viac detí alebo ktor˘m sa v priebehu dvoch

Činnosť odboru
rokov opakovane narodili dvojãatá, príspevok na pohreb, prídavok na dieÈa, príplatok k prídavku na dieÈa, rodiãovsk˘
príspevok. V zmysle pravidiel koordinácie rodinn˘ch dávok
v rámci Európskej únie oddelenie vypláca prídavok na dieÈa
ako vyrovnávaciu dávku a rodiãovsk˘ príspevok ako vyrovnávaciu dávku. Za obdobie január aÏ apríl 2008 oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok vyplatilo dávky ‰tátnej sociálnej podpory priemerne mesaãne v objeme 32 451 000 Sk. V celkovom
objeme vyplaten˘ch finanãn˘ch prostriedkov, ako i v poãte
poberateºov majú najvy‰‰í podiel suma a poberatelia prídavku
na dieÈa a rodiãovského príspevku, ktor˘ch v˘voj v roku 2008
zaznamenávajú nasledujúce grafy.

Vývoj počtu poberateľov a vyplatených finančných prostriedkov
na prídavku na dieťa v roku 2008

počet poberateľov

vyplatená suma (v tis. Sk)

Vývoj počtu poberateľov a vyplatených finančných prostriedkov
na rodičovský príspevok v roku 2008

počet poberateľov

vyplatená suma (v tis. Sk)
6/2008
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Medzi príspevky na podporu náhradnej starostlivosti
o dieÈa vyplácané v pôsobnosti oddelenia patria: jednorazov˘
príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazov˘
príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti, opakovan˘ príspevok dieÈaÈu zverenému do náhradnej starostlivosti, opakovan˘ príspevok náhradnému rodiãovi, osobitn˘ opakovan˘
príspevok náhradnému rodiãovi, odmena pestúna. Za obdobie
január aÏ apríl 2008 oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok
vyplatilo príspevky na podporu náhradnej starostlivosti
o dieÈa priemerne mesaãne v objeme 637 000 Sk.

Vývoj počtu poberateľov a finančných prostriedkov vyplatených
formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v roku 2008

počet poberateľov

vyplatená suma (v tis. Sk)

 Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Zabezpeãuje v˘platu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke, dotácii v zmysle V˘nosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(ìalej len V˘nos) a náhradného v˘Ïivného.

V zmysle V˘nosu oddelenie pomoci v hmotnej núdzi vypláca nasledovné dotácie: dotácia na stravu (za obdobie január aÏ
apríl 2008 priemerne mesaãne na stravu 604 deÈom), dotácia na
‰kolské potreby (za obdobie január aÏ apríl 2008 pre 562 detí),
dotácia na motivaãn˘ príspevok (za obdobie január aÏ apríl

sociálnych vecí a rodiny v číslach
 Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vybrané štatistické ukazovatele
Vybrané činnosti/mesiac
Počet vyplatených
resocializačných príspevkov
Suma vyplatených resocializačných
príspevkov (v tis.Sk)
Počet účasti na súdnom pojednávaní
vo veciach maloletých
Počet vypracovaných plánov
soc. práce s rodinou
Počet detí, ktorým bol orgán
určený za kolíz.opatrovníka
Počet klientov SPODaSK

I/08

II/08 III/08

IV/08

2008 priemerne mesaãne 247 detí). Za obdobie január aÏ apríl
2008 oddelenie pomoci v hmotnej núdzi vyplatilo náhradné
v˘Ïivné v priemere mesaãne 137 poberateºom na priemerne
mesaãne 203 detí v priemernom mesaãnom objeme 334 000 Sk.

2

6

2

10

 Oddelenie peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu

3

8

3

13

152

149

144

132

Zabezpeãuje v˘platu peÀaÏn˘ch príspevkov a peÀaÏného príspevku za opatrovanie, ktoré patria medzi formy kompenzácie
ÈaÏkého zdravotného postihnutia.

27

39

34

58

119
653

170
529

109
517

143
593

II/08 III/08
132
123
61
55
71
68
147
193
98
133
36
34
6
5
0
9
7
12

IV/08
230
100
130
177
141
26
2
7
1

sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia

Vývoj počtu poberateľov a vyplatených finančných prostriedkov
na peňažné príspevky v roku 2008

 Oddelenie posudkov˘ch ãinností

Vybrané štatistické ukazovatele
Činnosť/Mesiac
Počet vydaných preukazov ŤZP
 bez sprievodcu
 so sprievodcom
Počet vydaných posudkov
 na účely PPK
 na účely ŠSD
 na účely prepravnej služby
 na účely zariadení sociálnych služieb
 na účely trhu práce
Počet klientov vybavených
na posudkovom tíme

I/08
183
83
100
186
139
33
2
7
5
195

201

156

173

 Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
V˘voj poãtu poberateºov a vyplaten˘ch finanãn˘ch prostriedkov dokumentuje nasledovn˘ graf:
Za obdobie január aÏ apríl 2008 oddelenie pomoci v hmotnej núdzi vyplatilo dávku v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke priemerne mesaãne v objeme 7 712 000 Sk. Kumulatívny poãet poberateºov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke za uvedené obdobie bol 3 194 poberateºov.

6/2008

počet poberateľov

vyplatená suma (v tis. Sk)

V pôsobnosti oddelenia je v˘plata nasledovn˘ch peÀaÏn˘ch
príspevkov: peÀaÏné príspevky na osobnú asistenciu, na zaobstaranie pomôcky, na opravu pomôcky, na kúpu osobného
motorového vozidla, na prepravu, na úpravu bytu, rodinného
domu a garáÏe, na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov (diétne
stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie ‰atstva, prevádzka
osobného motorového vozidla, alebo na psa so ‰peciálnym
v˘cvikom), príspevok za opatrovanie.
Za obdobie január aÏ apríl 2008 oddelenie peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia vyplatilo peÀaÏné príspevky priemerne
mesaãne v objeme 8 129 000 Sk.

Ing. Martina Belaňová,
odbor SVaR ÚPSVR Prievidza
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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Múdrosť a ľudskosť
sociálneho pracovníka veľa znamená
„Nie je moÏné, aby ãlovek poznal v‰etko. Ale poãúvanie druh˘ch
je ten najlep‰í spôsob, ako sa uãiÈ. Cestu k rozumu ãloveka si najlep‰ie prekliesni‰ cez jeho srdce. Cesta, vedúca priamo k rozumu
je sama o sebe dobrá, ale spravidla je trochu dlh‰ia a azda aj nie
taká spoºahlivá.“
Z knihy âlovek je tvor zloÏit˘

Princíp ºudskosti
Nenájdeme ãloveka, ktor˘ by svoj Ïivot
preÏil bez akejkoºvek pomoci ‰tátu
alebo sociálnej intervencie. Sociálna
intervencia je súãasÈou ‰tátnej politiky,
a ako taká je súãasÈou ná‰ho kaÏdodenného Ïivota. KaÏd˘ z nás pravdepodobne niekedy preÏíva situáciu, ktorá ho
robí zraniteºn˘m voãi okolitému svetu,
alebo keì potrebuje systematickú
a dlhodobú pomoc a podporu, bez ktorej by ÈaÏko dokázal alebo vôbec nedokázal takéto obdobie prekonaÈ. Preto
‰tát svojím systémom náhradn˘ch
zabezpeãujúcich mechanizmov tvorí
a buduje podporné zdroje ako súãasÈ
systémov sociálnej ochrany. Túto
úlohu ‰tátu napæÀajú svojou kaÏdodennou prácou aj sociálni pracovníci
odboru sociálnych vecí a rodiny.
Z hºadiska v˘konu administratívnej
práce vykonávajú ‰tátnu správu v súlade s platn˘mi právnymi predpismi.
Z hºadiska napæÀania potrieb klienta
vyuÏívajú a uplatÀujú mnoÏstvo rôznych nástrojov a princípov sociálnej
práce. Jeden princíp je v‰ak pri v‰etk˘ch prístupoch rovnak˘, je to princíp
ºudskosti, ktor˘ je dostupn˘ v‰etk˘m
a nevyÏaduje Ïiadne odborné ‰túdium.

Individuálny prístup
Klienti odboru sociálnych vecí a rodiny sú väã‰inou citliví a vnímaví najmä
na spôsob, ako k nim sociálni pracovníci pristupujú. Kvalitné vybavenie ich
prípadov vyÏaduje individuálny prístup – a to tak z hºadiska osobnosti,
ako aj rie‰eného problému. Vyvíjame
veºké úsilie, aby sme na úradoch
vytvárali dôstojné prostredie, ão najvhodnej‰ie pre klienta, ktor˘ citlivo
vníma kaÏdú maliãkosÈ. Klient odboru
sociálnych vecí a rodiny oãakáva od
ãloveka – sociálneho pracovníka, aby
ho bral takého, ak˘ je, aby naozaj poãúval o ãom hovorí, aby mu dovolil ver-
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balizovaÈ svoje reakcie, aby sa ho p˘tal,
ão si myslí a hovoril s ním o tom, ão
ho zaujíma, aby nepristupoval k nemu
ako k „stránke“, aby mu dával najavo
verbálne i neverbálne, Ïe sa oÀho zaujíma, aby mu presne a trpezlivo vysvetlil, ão má robiÈ, aby re‰pektoval jeho
osobnosÈ a jeho súkromie, aby si zapamätal jeho meno, aby v Àom posilÀoval
optimizmus, mal voãi nemu a jeho
Ïivotu úctu, aby mu pomohol vziaÈ
svoj Ïivot do vlastn˘ch rúk a aby
pomohol rozvíjaÈ dan˘ Ïivotn˘ potenciál. Klient odboru sociálnych vecí
a rodiny potrebuje dôveru, preto sociálni pracovníci veºa investujú do dôvery. Vedia, Ïe úspech bez dôvery neexistuje.

Úspech vyÏaduje zaujatie
Pracovné zaÈaÏenie v‰ak ovplyvÀuje
dobré v˘sledky. Vysok˘ poãet klientov
na jedného sociálneho pracovníka
nepôsobí pozitívne. Klient odboru
sociálnych vecí a rodiny urãuje tému,
prichádza so svojím problémom. Hovorí o vlastnom súkromí, ãasto odovzdáva dôverné informácie sociálnemu pracovníkovi. Sociálni pracovníci re‰pektujú prípadné diskrétne a osobné informácie, ktoré sa dozvedia od klienta,
ktor˘ urãuje rozsah rozhovoru. Rozpráva sa o tom, ão priná‰a klient. Sociálny
pracovník poãúva. Klient ho potrebuje
koncentrovaného, v pohode, chápajúceho seba i jeho, kontrolujúceho svoje
city, aby bol sám sebou. Klient odboru
sociálnych vecí a rodiny rozhoduje
o ceste aj o cieli. O spôsobe rie‰enia
problému rozhoduje klient. Sociálny
pracovník pomáha hºadaÈ príãiny
a v˘chodiská, je sprevádzajúci, musí
vedieÈ rozpoznaÈ strach svoj a strach
in˘ch, neblokovaÈ emócie, intuície.
Sociálny pracovník neposudzuje, ale
zdravo interpretuje. Klient odboru
sociálnych vecí a rodiny definuje svoj

problém a definuje jeho rie‰enie, definuje úspech. Klient si dáva sám odpoveì na rie‰enie problému. Sociálny
pracovník pozerá na problém z viacer˘ch perspektív. Meranie úspechu má
dva póly, jeden je na strane klienta
a jeden na strane sociálneho pracovníka. Úspech klienta napriek tomu, Ïe
niekedy je ako ranná rosa, je aj úspechom sociálneho pracovníka.

Sociálny pracovník
Sociálny pracovník pomáha cestou
poradenstva hºadaÈ zmysel Ïivota.
Pomáha hºadaÈ zmysel Ïivota tak, Ïe
neberie za hlavné kritérium uÏitoãnosÈ
ãi ‰Èastie. Sociálna pomoc je viacdimenziálna, preto pri metódach intervencie sociálny pracovník vyhºadá
také, aby sociálna pomoc bola adekvátna k potrebám. Sociálny pracovník by
vÏdy mal byÈ v správnom ãase na
správnom mieste, keì ho klient potrebuje. Mal by byÈ neustále byÈ ãinn˘,
individuálny a zároveÀ originálny.
Osobitne v˘znamné je to pri poskytovaní krízovej sociálnej intervencie.
V sociálnej práci odboru sociálnych
vecí a rodiny uprednostÀujeme tímovu
prácu, kde v tíme pracujú sociálni pracovníci jednotliv˘ch oddelení odboru.
ZloÏenie tímu je variabilné a riadi sa
potrebami klienta. InvestovaÈ pri v˘kone sociálnej práce do t˘ch oblastí,
ktoré sme uviedli, sa nám javí ako
efektívne a úãelné. SpokojnosÈ klientov
je ná‰ úspech, aj keì nie vÏdy a v‰etci
klienti sú spokojní. NespokojnosÈ
klienta berieme z tej pozitívnej stránky,
ako motiváciu niektoré veci robiÈ inak,
hºadaÈ nové formy a postupy, ktoré nás
posúvajú vpred.
Práca sociálneho pracovníka je
veºmi u‰ºachtilou ãinnosÈou a môÏe
dávaÈ zmysel Ïivota obom aktérom
sociálnej pomoci – tomu, kto pomoc
potrebuje a tomu, kto pomáha. Pri
dodrÏaní nezávislého ºudského vzÈahu
rovnako tento môÏe byÈ svojím spôsobom obohacujúci pre obe strany.

PhDr. Anna Oberfrancová,
riaditeľka odboru SVaR ÚPSVR Prievidza
6/2008
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Sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnej kurately vykonáva
v systéme ‰tátnej správy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zákon ã. 305/2005
Od 1. septembra 2005 vstúpil do platnosti zákon 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, ktor˘ priniesol zamestnancom
oddelenia nové moÏnosti pri v˘bere
spôsobu práce a pomoci svojim klientom. Opatrenia a pomoc sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa
zameriavajú na odstránenie a zmiernenie porúch psychického, fyzického
a sociálneho v˘vinu dieÈaÈa v závislosti
od závaÏnosti poruchy a situácie,
v ktorej sa dieÈa nachádza.

intervenciu. TaktieÏ ponúkame bezplatnú pomoc odborného psychológa, referátu poradensko-psychologick˘ch sluÏieb,
ktor˘ je veºk˘m prínosom pre klientov,
ale aj pre zamestnancov oddelenia,
ktorí obhajujú práva dieÈaÈa ako kolízni
opatrovníci v súdnych konaniach.

Náhradná rodinná
starostlivosÈ
Zabezpeãujeme prípravu Ïiadateºov na
náhradnú rodinnú starostlivosÈ a prípravu Ïiadateºov na vykonávanie
ústavnej starostlivosti v profesionálnej
rodine. Zastupujeme malolet˘ch a mladistv˘ch v priestupkovom a trestnom

Ochrana detí i plnoletých
Maloletí a mladiství
Sociálnu kuratelu vykonávajú zamestnanci oddelenia predov‰etk˘m pre
malolet˘ch a mladistv˘ch, u ktor˘ch sa
prejavili poruchy v správaní, ktoré sa
najãastej‰ie prejavujú opakovan˘m zanedbávaním povinnej ‰kolskej dochádzky,
krádeÏami alebo útekmi z domu. Na‰imi
klientmi sú maloletí a mladiství, ktorí
z rôznych príãin prejavujú sociálnopatologické formy správania, sú ãlenmi
rôznych skupín, ktoré ich svojím negatívnym vplyvom ohrozujú, páchajú trestnú ãinnosÈ, poÏívajú alkoholické nápoje,
sú závislí od hazardn˘ch hier, internetu,
poãítaãov˘ch hier, drog a in˘ch psychotropn˘ch látok.

Plnoletí po v˘kone trestu
Sociálnu kuratelu pre plnolet˘ch vykonávajú zamestnanci pre ºudí prepusten˘ch z ústavu na v˘kon trestu odÀatia
slobody, alebo z v˘konu väzby, po
dov⁄‰ení plnoletosti po zániku ústavnej starostlivosti a, najmä, ak poÏiada
plnolet˘ obãan o pomoc pri rie‰ení
nepriaznivej Ïivotnej situácie.
Prv˘m krokom sociálneho pracovníka s klientom je poskytnutie odborného
sociálneho poradenstva a informácií
o moÏnostiach ìal‰ej pomoci alebo
sprostredkovania pomoci. KaÏdému
klientovi a jeho rodine ponúkame moÏnosÈ vyuÏiÈ bezplatné odborné sociálne
poradenstvo a sociálnu alebo krízovú

6/2008

trápia a potrebujú pri ich rie‰ení
pomoc. Oddelenie vykonáva v súãinnosti s orgánmi ãinn˘mi v trestnom
konaní rôzne preventívne aktivity
zamerané na kontrolu poÏívania alkoholick˘ch nápojov a in˘ch návykov˘ch
látok u malolet˘ch a mladistv˘ch.

Sústavná „dosaÏiteºnosÈ“
Zamestnanci oddelenia vykonávajú 24hodinovú „dosaÏiteºnú“ sluÏbu, kedy
v prípade ohrozenia dieÈaÈa môÏu vãas
zasiahnuÈ. To znamená, Ïe ak sa maloleté dieÈa ocitne bez akejkoºvek starostlivosti, alebo jeho Ïivot je váÏne ohrozen˘ alebo naru‰en˘, môÏe orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podaÈ na súd návrh na vydanie predbeÏného opatrenia, ktor˘m
zabezpeãí umiestnenie dieÈaÈa v náhradnej rodinnej alebo osobnej starostlivosti. Poãas pohotovostn˘ch sluÏieb
zamestnanci úzko spolupracujú s políciou, so zdravotníckymi zariadeniami,
samosprávou, súdom a s ústavn˘mi
zariadeniami. TaktieÏ vyhºadávajú príbuzenské rodiny dieÈaÈa, v ktor˘ch by
mohli byÈ maloleté deti umiestnené.
V letn˘ch mesiacoch plánujeme
uskutoãniÈ v˘chovno-rekreaãn˘ pobyt
pre deti, ktor˘ sa bude pridrÏiavaÈ ‰peciálneho programu zameraného na
poruchy správania a rozvíjania komunikaãn˘ch a sociálnych zruãností.

Priority roku 2008

konaní, spolupracujeme s okresnou
pedagogicko-psychologickou poradÀou
v rámci regiónu, s orgánmi ãinn˘mi
v trestnom konaní, so samosprávou –
s mestsk˘mi a obecn˘mi úradmi
a s akreditovan˘mi subjektmi.

Prevencia a monitoring
V priebehu tohto kalendárneho roka
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately zorganizovalo niekoºko besied v ‰kolsk˘ch zariadeniach,
ktoré boli zamerané na monitoring
a prevenciu sociálno-patologick˘ch
javov a drogov˘ch závislostí. Na‰ím
cieºom bolo pozitívne ovplyvniÈ postoje a názory detí. Besedy poskytli zároveÀ priestor deÈom, aby mohli anonymne diskutovaÈ o témach, ktoré ich
zaujímajú a o problémoch, ktoré ich

Na rok 2008 si na‰e oddelenie stanovilo dve priority, ktoré sme povaÏovali za
nevyhnutné rie‰iÈ v prievidzskom regióne. Prvá je zacielená na poskytovanie sociálnych programov zameran˘ch
na návrat detí s nariadenou ústavnou
starostlivosÈou do prirodzeného rodinného prostredia, druhá sa orientuje na
poskytovanie sociálnych programov
zameran˘ch na pomoc pri rie‰ení v˘chovn˘ch problémov detí zveren˘ch
do náhradnej rodinnej starostlivosti.
Priority budú realizované prostredníctvom akreditovan˘ch subjektov.
V súãasnej dobe, v ktorej Ïijeme,
máme pocit, Ïe dni ubiehajú veºmi
r˘chlo, nesmieme v‰ak zabúdaÈ, Ïe aj
napriek starostiam, ktoré sú v kaÏdej
rodine, deti vnímajú svoje okolie veºmi
citlivo – najviac, ak sa ich problémová
situácia priamo dot˘ka.

PhDr. Silvia Alušicová,
vedúca oddelenia SPOD a SK
ÚPSVR Prievidza
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

17

SPZ_6_08

23.6.2008

13:07

Stránka 18

PREDSTAVUJEME

Riešenie sociálnej núdze
občana s ŤZP
Zákon o sociálnej pomoci ã. 195/1998 Z. z. v platnom znení od
1. 7. 1999 otvoril nové moÏnosti pre obãanov v sociálnej núdzi –
podporil nezávislosÈ a spoloãenskú integráciu obãana s ËZP, jeho
pracovné, vzdelávacie, rodinné a obãianske aktivity. Veºk˘ boom
zo strany Ïiadateºov o peÀaÏné príspevky v rokoch 1999 a 2000
sa ustálil aÏ v roku 2005, kedy dozneli i následky tzv. veºkej
novely – zákona ã. 45/2004 Z. z.

Neºahk˘ proces
Napriek vysokej odbornej nároãnosti a veºkému rozsahu zabezpeãovanej agendy ná‰ úrad zvládol
zloÏit˘ proces rozhodovania
a posudzovania v zákonn˘ch lehotách. Rovnako i príprava a realizácia kaÏdoroãného prehodnocovania príjmov˘ch a majetkov˘ch
pomerov obãanov s ËZP od 1. 9.,
ako aj aplikácia zmien t˘kajúcich
sa úpravy súm Ïivotného minima
a dávok dôchodkového poistenia
alebo v˘sluhového zabezpeãenia
od 1. 7. a programu ISOP vyÏaduje
maximálnu pruÏnosÈ a flexibilitu
zo strany kaÏdého sociálneho pracovníka. PoÏadovaná nároãnosÈ
priniesla aj urãité negatíva – dobrovoºnú migráciu zamestnancov.
Nie v‰etci zvládli rastúce poÏiadavky na odbornú zdatnosÈ, sociálnu vyspelosÈ a zvládanie stresov˘ch situácií. Migrácia zamestnancov bola e‰te zv˘‰ená aplikáciou
uznesenia vlády t˘kajúceho sa zníÏenia stavu zamestnancov v ‰tátnej
správe v 2. polroku 2007. Napriek
tomu zamestnanci vyvíjajú maximálne úsilie pri zabezpeãovaní
kvalitného v˘konu sociálnej pomoci a pri poskytovaní odbornej
pomoci, pri zmierÀovaní a prekonávaní sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného postihnutia
obãanov – klientov OPPK.

Hºadanie nov˘ch ciest
MoÏností ako zv˘‰iÈ spokojnosÈ
Ïiadateºov a poberateºov peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu
a peÀaÏn˘ch príspevkov za opatrovanie je viacero.
Veºkú pozornosÈ zamestnanci
oddelenia zameriavajú predov‰etk˘m na:
18
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 skvalitnenie individuálnej práce
s klientom – osobn˘m kontaktom
s obãanom v domácom prostredí,
sociálnym poradenstvom, vykonávaním terénnej sociálnej práce
s cieºom zisÈovania opodstatnenosti poskytovania PP a predchádzania zneuÏívania sociálneho
systému,
zvy‰ovanie
informovanosti

o formách sociálnej pomoci
a o moÏnostiach rie‰enia sociálnej núdze obãana a jeho právneho vedomia a
 predchádzanie vzniku sociálnej
núdze:

Tab. 1

Doteraj‰ie negatívne
skúsenosti:
 Problémy pri kaÏdoroãnom prehodnocovaní príjmu a majetku – pri
neplnení ohlasovacej povinnosti
zo strany obãana (v oblasti príjmu
a majetku: neuvedenie rodinn˘ch
dávok z EÚ, zárobkovej ãinnosti,
dohôd z pracovnoprávnych vzÈahov
a in˘ch príjmov – napr. z prenájmu,
spätné úpravy dávok dôchodkového poistenia, rent a pod.).
 Absencia pozitívnej spätnej
väzby zo strany klienta, napr. pri
pruÏnom a flexibilnom vybavovaní
Ïiadostí o sociálnu pomoc v krízov˘ch situáciách.

Percento úspešných odvolaní OPPK
z celkového počtu vydaných rozhodnutí

1. polrok 2007
2. polrok 2007

Tab. 2

ností a samo‰túdium intern˘ch
noriem, modern˘ch metód a prístupov komunikácie za úãelom získania v‰estrann˘ch informácií
v sociálnej oblasti zo strany kaÏdého ‰tátneho zamestnanca.

0,23%
0,18%

Počet sťažností OPPK

rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
a) telefonicky, e-mailom pri plnom
re‰pektovaní kultúry a profesionality v prístupe ku v‰etk˘m
klientom,
b) formou osvety – nástenky, informaãné tabule na úrade, predná‰ková ãinnosÈ pre organizácie,
zväzy postihnut˘ch, zariadenia
sociálnych sluÏieb,
c) prostredníctvom masovokomunikaãn˘ch prostriedkov okresu,
d) prostredníctvom internetovej
a intranetovej stránky úradu,
 odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti zvládania stresov˘ch situácií, rie‰enia konfliktov,
získavania komunikaãn˘ch zruã-

0
2
1
1
NespokojnosÈ obãanov sa vyskytuje i v súvislosti s:
 nepruÏnosÈou pri vybavovaní
osobitného oznaãovania osobného
motorového vozidla,
 nemoÏnosÈou poskytovania
peÀaÏného príspevku za opatrovanie fyzick˘m osobám – poberateºom invalidn˘ch dôchodkov, resp.
ich prekvalifikovaním na starobné
dôchodky,
 v˘‰kou peÀaÏn˘ch príspevkov,
najmä peÀaÏného príspevku za
opatrovanie,
 vykonávaním kontroly opodstatnenosti ich poskytovania, resp.
zneuÏívania sociálneho systému
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formou terénnej sociálnej práce
priamo v domácnostiach, ktorú
povaÏujú za neprimeran˘ zásah do
súkromia,
 negatívnymi reakciami v súvislosti s päÈroãnou, resp. sedemroãnou lehotou vrátenia pomernej ãasti peÀaÏného príspevku na kúpu
osobného motorového vozidla.
Uvedená nespokojnosÈ následne
vyvoláva nepriaznivú odozvu pri
budovaní prestíÏe a re‰pektu sociálneho pracovníka nielen zo strany klientov, ale i úradov, in‰titúcií,
spoloãnosti, aj prostredníctvom
komerãn˘ch masmédií práca podlieha nespravodlivej kritike a znevaÏovaniu. ·koda, Ïe pre prácu
sociálneho pracovníka neplatí, Ïe
aj negatívna reklama je reklama.
Sociálny pracovník je vystaven˘
neustálemu stresu, ako i formám
skrytého vydierania a znevaÏovania, nie je chránen˘ proti útokom
a neprimeran˘m reakciám predov‰etk˘m agresívnych a du‰evne
chor˘ch klientov.
Kvalitu vybavovania agendy
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu a peÀaÏného príspevku
za opatrovanie preukazujú i nasledovné ukazovatele (tab. 1 a tab. 2).

Ciele, moÏnosti
a v˘chodiská
Následkom uveden˘ch skutoãností
niekedy sociálny pracovník podlieha syndrómu postupného vyhorenia, spôsobeného predov‰etk˘m
negatívnymi dopadmi niektor˘ch
legislatívnych úprav, príp. metodick˘ch usmernení. Nere‰pektovaním stránkov˘ch dní a hodín
dochádza k neúmyseln˘m chybám
pri rozhodovaní a predov‰etk˘m
pri v˘poãte dávok, príjmov a ich
poãítaãovom spracovaní. Jedin˘m
v˘chodiskom je pripravované získanie tzv. statusu sociálneho pracovníka, ktor˘ je stimulom pre
dennodenné prekonávanie neoprávnenej kritiky a znevaÏovania
pri nároãnom v˘kone agendy rozhodovania o peÀaÏn˘ch príspevkoch.

Ing. Katarína Danišová,
vedúca oddelenia PP ŤZP
ÚPSVR Prievidza
6/2008

O

ddelenie pomoci v hmotnej
núdzi ÚPSVaR v Prievidzi má
tri pracoviská – v Prievidzi,
v Novákoch a v Handlovej. Rozhodujúcim faktom, preão bolo nevyhnutné
zriadiÈ a udrÏiavaÈ okrem centrálneho
aj vysunuté pracoviská, bola snaha
zabezpeãiÈ rovnakú dostupnosÈ sluÏieb
oddelenia pre v‰etk˘ch sociálne odkázan˘ch obãanov 48 obcí a 4 miest Prievidzského okresu, ktor˘ je najväã‰ím
okresom Trenãianskeho samosprávneho kraja. Vzhºadom na rozdielne sociálne a hospodárske podmienky v jednotliv˘ch oblastiach okresu sa pri
práci s klientmi na pracoviskách
vytvorili isté ‰pecifiká.

vysporiadaní, ão ãasto nedokáÏu preukázaÈ zákonn˘m spôsobom. Sociálne
odkázaní obãania tejto oblasti si kvôli
nákladom na cestovné za prácou
a nedostatku pracovn˘ch príleÏitostí
v blízkosti miesta svojho bydliska hºadajú vhodné zamestnanie len veºmi
ÈaÏko. Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sú dlhodobo jedin˘m
pravideln˘m zdrojom príjmu cel˘ch
rodín.

Pracovisko v Handlovej
Má rovnako vysok˘ poãet obãanov
dlhodobo vyuÏívajúcich pomoc ‰tátu
pri zabezpeãení základn˘ch Ïivotn˘ch
potrieb. Príãinou je zmena charakteru

Pomoc v hmotnej núdzi
Pracovisko v Prievidzi
Poskytuje sluÏby najväã‰iemu poãtu
obãanov. Veºká ãasÈ klientov kvôli vy‰‰iemu poãtu pracovn˘ch príleÏitosti
v okresnom meste vyuÏíva pomoc
v hmotnej núdzi len na preklenutie
období krátkodobej nezamestnanosti.
Pracovníci oddelenia pravideln˘m systematick˘m poradenstvom prispievajú
k zvy‰ovaniu právneho vedomia klientov a pomáhajú aj skupinám „sociálne
neprispôsobiv˘ch obãanov“ zabezpeãiÈ
si dôstojné podmienky na Ïivot, ãi
pokúsiÈ sa zaãleniÈ do pracovného procesu. Vìaka stále sa zvy‰ujúcej úrovni
informovanosti pracovníci v‰ak musia
byÈ pripravení aj na väã‰í poãet klientov poÏadujúcich konfrontovaÈ oprávnenosÈ na‰ich postupov a rozhodnutí
prostredníctvom médií a vyuÏívajúcich
moÏnosÈ odvolaÈ sa a nechaÈ posúdiÈ
svoje nároky u orgánov ‰tátnej správy
vy‰‰ieho stupÀa.

Pracovisko v Novákoch
Zameriava sa na pomoc v hmotnej
núdzi obãanom Novák a blízkeho okolia, ale aj najvzdialenej‰ích okrajov˘ch
obcí okresu. Najväã‰ou záÈaÏou pre
pracovníkov je vykonávanie terénnej
sociálnej práce, zabezpeãenie neustáleho kontaktu klientov s úradom, ale
napr. aj posudzovanie majetkov˘ch
pomerov prevaÏne u obãanov obcí,
ktorí sú ãasto vlastníkmi mal˘ch ãastí
nehnuteºností a pôdy, sú úãastníkmi
prebiehajúcich konaní o majetkovom

pracovného prostredia z lokality zameranej prevaÏne na baníctvo a pomalé
rozvíjanie novej podnikateºskej infra‰truktúry v meste. Nedostatok vhodn˘ch
pracovn˘ch príleÏitostí pre veºk˘ poãet
nekvalifikovan˘ch obãanov vytvoril
priestor na vznik zvlá‰tneho sociálneho javu novodobého nádenníctva. Ide
o príleÏitostné pomocné práce. Veºkú
pozornosÈ treba preto venovaÈ poradenstvu, pri kontakte s klientom objasÀovaÈ nevyhnutnosÈ plniÈ si informaãnú povinnosÈ voãi úradu, preukazovaÈ
pravidelne skutoãnosti rozhodujúce
o nároku na dávku a príspevky
a nevnímaÈ mylne poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi ako svoj samozrejm˘ zákonn˘ nárok, ktor˘m je ‰tát
povinn˘ staraÈ sa obãana. âasto sa stretávame práve s tak˘mto chybn˘m
postojom obãanov, ktorí nie sú ochotní
prijaÈ zodpovednosÈ za svoju sociálnu
situáciu a prekonaÈ pasivitu pri jej rie‰ení. Pracovníãky oddelenia preto vo
veºkej miere vyuÏívajú spoluprácu so
sociálnym odborom pri Mestskom
úrade v Handlovej, poboãkou Sociálnej
poisÈovne v Prievidzi, s Katastrálnym
úradom a Okresn˘m dopravn˘m
in‰pektorátom PZ SR, vyuÏívame
pomoc a vzájomne sa informujeme so
v‰etk˘mi miestnymi oddeleniami PZ
SR.

Mgr. Slavomíra Lenhartová,
pracovisko Handlová
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Deň detí na ÚPSVR
Michalovce
V areáli Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach sa 6. júna pri príleÏitosti dÀa detí uskutoãnilo podujatie venované v‰etk˘m deÈom zamestnancov úradu.
Podujatie sa zaãalo o 13.00 slávnostn˘m privítaním
a nasledovali súÈaÏné disciplíny. SúÈaÏilo sa v kreslení,
v hode loptiãkou do ko‰a, hode ‰ípkami na terã, v kreslení
na chodník s kriedou a na papier s pastelkami a hral sa aj
priateºsk˘ futbalov˘ zápas. Prvé tri miesta boli ocenené
krásnymi vecn˘mi cenami. Podujatie sa konãilo pre nepriaznivé poãasie asi o 15.00 hod. a pri ukonãení podujatia
boli v‰etky deti obdarované krásnymi cenami a balíãkami
so sladkosÈami. Takéto podujatie sa na úrade uskutoãÀuje
kaÏdoroãne a te‰í sa stále väã‰ej a väã‰ej popularite.
Mgr. Adriana Krepelková,
ÚPSVR Michalovce

Cieºom vystúpenia slovenskej delegácie bola prezentácia
skúseností s reformou sluÏieb zamestnanosti na Slovensku.
K uvedenej problematike vystúpila so svojou prezentáciou
JUDr. Anna Aftanasová, riaditeºka ÚPSVR Stará ªubovÀa,
ktorá sa zamerala na integráciu a modernizáciu ‰tátnej
správy a verejn˘ch sluÏieb zamestnanosti, na zlúãenie
okresn˘ch úradov práce a odborov sociálnych vecí okresn˘ch úradov a v‰eobecne na vytvorenie siete ‰tátnej správy
a jej transformácie. Ing. Daniela ·ajmírová, projektová
manaÏérka sekcie ESF, odboru koordinácie projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa zaoberala konkrétnymi národn˘mi projektmi v rámci programovacieho obdobia
2004 – 2006 a napokon oboznámila ãesk˘ch kolegov s problematikou in‰titucionálneho prepojenia sluÏieb zamestnanosti a sociálnych vecí Mgr. Dagmar Katolinová, riaditeºka
odboru sluÏieb zamestnanosti ÚPSVR Komárno. Na stretnutí sa zúãastnili aj generálny riaditeº Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Ján Sihelsk˘ a Ing. Marie Bílková, vrchná riaditeºka sekcie Správy sluÏieb zamestnanosti Ministerstva práce a sociálnych vecí âeskej republiky.
Mgr. Peter Zeman,
kancelária GR Ústredie PSVR

Paríž: Záverečný seminár
projektu Podpora seniorov

Spoločne o reforme
Plánované zmeny systému sluÏieb zamestnanosti a sociálneho systému v âeskej republike sa stali koncom apríla
(28. – 29. 4. 2008) hlavnou témou konferencie ãesk˘ch
a slovensk˘ch odborníkov z oboch oblastí vo Veºk˘ch Karloviciach.
20
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Delegácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vedená Ing. Jánom Gramatom, námestníkom GR pre sluÏby
zamestnanosti (ìal‰ími úãastníkmi boli JUDr. Robert
Kováã, riaditeº odboru nástrojov APTP, Ing. Elena Komínková, CSc., vedúca oddelenia príspevkov APTP, PhDr. ·tefan Grajcár, z oddelenia odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb,
doplnila ich MUDr. Elena Rajchlová, predsedníãka Klubu
strieborn˘ch hláv z Bratislavy), sa v dÀoch 28. – 29. mája
2008 zúãastnila v ParíÏi na závereãnom seminári projektu
Podpora seniorov.
Viac ako sto úãastníkov, zväã‰a zástupcov sluÏieb
zamestnanosti dvadsiatich európskych krajín, ale aj predstaviteºov Európskej komisie, sa v priebehu dvoch dní
intenzívne venovalo problematike star‰ích ºudí na trhu
práce. V panelov˘ch diskusiách a na ne nadväzujúcich
workshopoch sa prezentovali projekty a príklady dobrej
praxe z Francúzska, Holandska, Nemecka a Slovenskej
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republiky, ‰tyroch partnersk˘ch krajín, ktoré boli do projektu zapojené. Ak bolo cieºom seminára in‰pirovaÈ, ukázaÈ, ão a ako sa dá robiÈ a urobiÈ na podporu zamestnávania alebo udrÏania v zamestnaní star‰ích ºudí, moÏno jednoznaãne skon‰tatovaÈ, Ïe tento cieº sa podarilo bezo zbytku naplniÈ.
Pri závereãnom okrúhlom stole prítomní predstavitelia
verejn˘ch sluÏieb zamestnanosti partnersk˘ch krajín projektu (Jean-Marie Marx, generálny riaditeº francúzskych
sluÏieb zamestnanosti ANPE a jeho partnerom bol Ing. Ján
Gramata, námestník GR pre sluÏby zamestnanosti – na
obr.) ocenili prínos seminára pre obohatenie praxe vo svojich krajinách, vyjadrili tieÏ odhodlanie venovaÈ téme star‰ích ºudí na trhu práce zv˘‰enú pozornosÈ, pretoÏe demografická bomba tiká a je najvy‰‰í ãas pre konkrétne cielené
kroky a komplexné opatrenia, a to aj v medzinárodnej spolupráci.
PhDr. Štefan Grajcár,
oddelenie OPS Ústredie PSVR

V Trebi‰ovskom okrese sa v súãasnej dobe o 85 detí stará
40 pestúnskych rodín.
Mgr. Marta Foltinová,
psychológ
oddelenie SPOD a SK, RPPS ÚPSVR Trebišov

Zľava Ing. Čačko, Kicková, Ing. Miňo

„Ta tote mojo dzeci, ta ja by
jich nedala za nič na švece“
Je príjemné, ak to povie rodiã o svojich deÈoch. O ão
zvlá‰tnej‰ie je to, ak sa tak vysloví pestúnka o svojich zverencoch.
Pri‰li k nej ‰tyria, nie súrodenci, v‰etci narodení v jednom roku, akoby ‰tvorãatá. Je to uÏ ‰esÈ rokov. Pri v‰etk˘ch
problémoch a starostiach z nich vyrástli „moje bájeãné“
deti. To je len jeden z príbehov, ktoré odzneli na stretnutí
pestúnov 21. mája 2008 v priestoroch ÚPSVR v Trebi‰ove.
V príjemnej atmosfére sa stretli pestúni, ale aj páry pripravujúce sa na rolu pestúna spolu s pracovníkmi oddelenia
SPO a SK a referátu poradensko-psychologick˘ch sluÏieb,
aby si vymenili skúsenosti z tejto nároãnej práce, pochválili sa svojimi v˘chovn˘mi úspechmi, ale aj pospomínali na
mnohé ÈaÏkosti a problémy, s ktor˘mi sa v pestúnskej práci
stretli. V‰etci sme sa spoloãne zhodli na tom, Ïe byÈ pestúnom vlastne nie je práca, ale poslanie, kde vás ãaká kopa
v˘chovn˘ch, zdravotn˘ch a emocionálnych problémov,
kde musíte zvládaÈ nielen svoje nové deti, ale aj celé svoje
okolie, kde vám závidia peniaze, ale nevidia va‰u obetavosÈ a starosti... To v‰etko ste v‰ak ochotní podstúpiÈ, lebo
sa vám dostáva najvy‰‰ieho ocenenia – lásky va‰ich detí.

UPSVR najkonzistentnejší
Jednou z vydaren˘ch atrakcií, ktorou sa mohol pochváliÈ
„Osmi jarni jurmarok“ (konal sa 30. apríla a 1. mája 2008
v meste Michalovce), bola v rann˘ch hodinách súÈaÏ vo
varení gulá‰a. DruÏstvo zastupujúce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach v zloÏení: Ing. Igor
MiÀo – riaditeº odboru sociálnych vecí a rodiny, Ing.
Róbert âaãko – vedúci úseku sociálnych vecí a rodiny na
deta‰ovanom pracovisku Veºké Kapu‰any a ·tefánia Kicková – zamestnankyÀa oddelenia hospodárskej správy svoju
reprezentáciu zobrali váÏne a navarili gulá‰, ktor˘ získal
ocenenie „Za najlep‰iu konzistenciu“. ÚãasÈ bola bohatá,
a preto v‰etci zamestnanci boli právom hrdí na takéto ocenenie. Je veºká ‰koda, Ïe sa chuÈ a vôÀa tohto fantastického
gulá‰a nedá preniesÈ na papier.
Mgr. Adriana Krepelková,
ÚPSVR Michalovce

4. celoslovenská porada
riaditeľov ÚPSVR
Vzdelávacie a ubytovacie stredisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Mlynky opäÈ privítalo ãlenov vedenia
Ústredia PSVR a riaditeºov úradov PSVR na celoslovenskej
porade. V poradí ‰tvrtá porada tohto roku sa konala v závere mesiaca, 30. mája. ËaÏiskovou témou bola smernica
o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a v tejto súvislosti prijali pozvanie aj
zástupcovia Ministerstva PSVR SR. V rámci programu
odzneli aj témy Národn˘ch projektov XII a XIV zamerané
na vzdelávanie zamestnancov jednotliv˘ch úradov v komplexe zámeru projektov a ich realizácie.
PaedDr. Danica Lehocká,
Kancelária GR Ústredie PSVR
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Otázky a odpovede
?

Hrozia matke-samoÏiviteºke,
ktorá zamkne doma svoje
deti a odíde popíjaÈ, nejaké postihy? (V prípade, Ïe dieÈa plaãe, je
vyhladované, vystresované a e‰te
ho musia aj zachraÀovaÈ ãi uÏ
záchranárske zloÏky alebo susedia.)
Matka, bez ohºadu na to, ãi je
samoÏiviteºka (tento v˘raz sa nepouÏíva), je predov‰etk˘m rodiãom –
zákonn˘m zástupcom dieÈaÈa
a v zmysle zákona o rodine kaÏdému
rodiãovi vypl˘vajú rodiãovské práva
a povinnosti voãi dieÈaÈu. Rodiãovské práva a povinnosti tvoria komplex vzÈahov medzi rodiãmi a deÈmi,
priãom treba maÈ na pamäti, Ïe rodiãovské práva a povinnosti majú rodiãia len vo vzÈahu k maloletému dieÈaÈu. Obsahom t˘chto rodiãovsk˘ch
práv a povinností sú najmä sústavná
a dôsledná starostlivosÈ o v˘chovu,
zdravie, v˘Ïivu a v‰estrann˘ v˘voj
maloletého dieÈaÈa, ìalej je to zastupovanie maloletého dieÈaÈa a správa
majetku dieÈaÈa. MaÈ rodiãovské
práva a povinnosti v podstate znamená maÈ rodiãovskú zodpovednosÈ.
Ak rodiã zanedbáva v˘chovu a starostlivosÈ o maloleté dieÈaÈa, závisí
od intenzity poru‰ovania rodiãovsk˘ch povinností, v záujme ochrany
práv dieÈaÈa orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
vykonáva opatrenia adekvátne na
zabezpeãenie ochrany Ïivota, zdravia, psychického, fyzického a sociálneho v˘vinu dieÈaÈa. Tak˘mto opatrením môÏe byÈ napr. uloÏenie
v˘chovného opatrenia, napr. upozornenie rodiãa, prípadne uloÏenie
dohºadu nad v˘chovou maloletého
dieÈaÈa. Sledovanie záujmu dieÈaÈa je
prvorad˘m hºadiskom pri akejkoºvek
ãinnosti, takÏe v prípade, Ïe je
v záujme dieÈaÈa jeho vyÀatie z rodiny, o tomto rozhodne súd. Samozrejme, v prvom rade sa hºadá moÏnosÈ zverenia dieÈaÈa niektorému
príbuznému z rodiny a v prípade,
Ïe sa tak˘to príbuzn˘ nenájde, súd
rozhodne o vyÀatí dieÈaÈa z rodiny
a o umiestnení do zariadenia. Za poru‰ovanie rodiãovsk˘ch práv a povinností finanãn˘ postih rodiãovi
22
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nehrozí, pokiaº v‰ak svojim konaním
spáchal niektor˘ z ãinov proti rodine
a mládeÏi, je na posúdení orgánov
ãinn˘ch v trestnom konaní, ãi do‰lo
k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestn˘ch ãinov.

?

Ak bolo dieÈa zachraÀované
pre
nedbanlivosÈ
matky
záchrann˘mi zloÏkami platen˘mi
‰tátom, nemali by sa financie
vynaloÏené na záchranu dieÈaÈa
vymáhaÈ od matky, resp. nevymáhajú sa od matky?
Pri zachraÀovaní dieÈaÈa záchrann˘mi zloÏkami neviem o tom, Ïe by
sa financie vymáhali od matky.
Musel by byÈ zrejme jednoznaãne
preukázan˘ úmysel matky.

?

Matka spôsobila dieÈaÈu psychickú ujmu – moÏno doÏivotnú. MoÏno ho nejako uchrániÈ,
aby sa podobné prípady uÏ nikdy
nezopakovali?
Ak uÏ bola spôsobená psychická
ujma dieÈaÈu rodiãom, napr. ak bolo
t˘rané, tak orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pracuje s dieÈaÈom prostredníctvom
referátu poradensko-psychologick˘ch
sluÏieb a poskytne sa mu napr. psychologická pomoc. Ak je v záujme
dieÈaÈa, dieÈa sa vyjme z rodiny.

?

Ak sa stane tak˘to prípad –
vráti sa dieÈa matke alebo sa
posudzuje, ãi sa môÏe vrátiÈ
matke? Ak sa posudzuje, tak
podºa ãoho? Aké sú kritériá?
V kaÏdom prípade návrat dieÈaÈa
závisí od úspe‰nosti sanácie rodinného prostredia, priãom sanácia rodiny je jednou z priorít orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sanáciou rodiny sa
rozumie obnova – zlep‰enie rodinného prostredia.

?

Nebolo by lep‰ie, pre dobro
dieÈaÈa, takéto dieÈa doãasne
matke odobraÈ? Aká je záruka, Ïe
to viackrát nespraví? Staãí na to
len jej prísºub?
VyÀatie dieÈaÈa od rodiãov je
moÏné len v prípade, Ïe to je v záuj-

me dieÈaÈa. Sledovanie záujmu dieÈaÈa je úlohou kolízneho opatrovníka
v konaní pred súdom, napr. ak súd
rozhoduje o úprave v˘chovn˘ch pomerov maloletého dieÈaÈa, napr. konanie o zverenie dieÈaÈa do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej
starostlivosti, konanie o nariadenie
ústavnej starostlivosti a pod.

?

Vykonávajú sa v tak˘chto prípadoch kontroly, ãi matka
dieÈa nenecháva samé a dieÈa t˘m
netrpí? Ak áno, ako ãasto sa kontroly vykonávajú aby boli efektívne a plnili svoju funkciu?
V tak˘chto prípadoch je spravidla
nad v˘chovou maloletého dieÈaÈa
nariaden˘ dohºad, ktor˘ môÏe nariadiÈ orgán sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately alebo súd.
V kaÏdom prípade sociálny pracovník v súlade s plánom v˘konu
v˘chovného opatrenia sleduje rodinu, nav‰tevuje ju a podºa potreby
urãí, ako ãasto je potrebné rodinu
nav‰tevovaÈ a pôsobiÈ na odstraÀovanie príãin vzniku krízov˘ch situácií
v rodine. Plnenie úãelu v˘chovného
opatrenia (dohºadu) vyhodnocuje za
úãasti dieÈaÈa a rodiãov najmenej raz
za 2 mesiace.

?

Nehrozí matke za takéto zanedbanie starostlivosti o dieÈa
nejak˘ finanãn˘ postih? Prípadne,
nepríde o príspevky na dieÈa
(prídavky, rodiãovsk˘ príspevok
a pod.)?
Ak je právoplatne rozhodnuté
o nariadení ústavnej starostlivosti,
o zverení dieÈaÈa do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, ak bolo vydané predbeÏné
opatrenie a nadobudlo právoplatnosÈ, prípadne v˘chovné opatrenie,
ktor˘m sa dieÈa odÀalo rodiãom,
príspevky na dieÈa ako napr. prídavok na dieÈa, ani rodiãovsk˘ príspevok sa rodiãovi neposkytne.

JUDr. Marta Sebechlebská,
oddelenie SPOD a SK,
ÚPSVR
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PORADŇA
Rada ministrov financií Európskej únie (ECOFIN) 3. júna 2008
jednohlasne podporila vstup Slovenska do eurozóny od 1. januára 2008. Základn˘m odkazom ECOFIN-u a luxemburského premiéra p. Jeana-Clauda Junckera je nutnosÈ ‰etriÈ verejné financie
a dbaÈ na vyrovnanú rozpoãtovú politiku. V dne‰nom príspevku
vám prezentujeme anal˘zu ‰truktúry oprávnen˘ch nákladov
v súvislosti s prechodom na euro na ústredí a v úradoch PSVR.

N

áklady vynaloÏené v súvislosti so zavedením eura
majú byÈ v zmysle Národného plánu zavedenia eura ão najniÏ‰ie. KeìÏe kaÏd˘ právny subjekt
nesie zodpovednosÈ za zabezpeãenie
plynulého prechodu na euro, je zrejmé, Ïe jeho snahou je úãelové vyuÏitie finanãn˘ch zdrojov a zníÏenie
nákladov na minimum.

 8. Ostatné náklady súvisiace

s realizáciou plánu komunikaãn˘ch
aktivít.
UÏ na prv˘ pohºad môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe náklady prvej a ‰iestej
skupiny sú prioritné, sú prevaÏne
nákladmi ústredia a súvisia s úpravou softwaru nosn˘ch informaãn˘ch
systémov prevádzkovateºov: Softec,
a. s. – rie‰iteº software na evidenciu

NAŠA mena
Ktoré náklady ústredia a úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny
v súvislosti s prechodom na euro sú
nevyhnutné a ktoré môÏeme zníÏiÈ?
·truktúra oprávnen˘ch nákladov,
ktoré vznikajú v súvislosti s eurom
je nasledovná:
 1. Náklady súvisiace s úpravou
informaãn˘ch systémov na zabezpeãenie duálneho zobrazenia a prechodu na novú menu – úprava softwaru,
doplnenie hardwaru na kaÏdej úrovni.
 2. Náklady súvisiace s prípravou
informaãn˘ch materiálov, broÏúr,
letákov, informaãn˘ch
centier, prezentácií, obrazoviek za
úãelom informovania klientov.
 3. Náklady súvisiace s personálnym zabezpeãením informovania
klientov.
 4. Náklady súvisiace s v˘konom
ãinnosti eurokomisie, resp. pracovnej skupiny.
 5. Náklady na vzdelávanie
zamestnancov, ktor˘ch v˘kon práce priamo súvisí so zavedením
eura.
 6. Náklady na zakúpenie prístrojov overovania pravosti bankoviek.
 7. Ostatné náklady (cestovné
náhrady v súvislosti s úãasÈou na
vzdelávacích podujatiach,
konferenciách, rokovaniach...).
6/2008

a vyplácanie sociálnych dávok
(ISOP), Softip, a. s. – rie‰iteº ekonomického a personálneho balíka,
Nexin Technology s. r. o. – rie‰iteº
software na evidenciu implementácie nástrojov aktívnej politiky trhu
práce, IVES Ko‰ice – rie‰iteº software spisovej sluÏby a registratúrneho
strediska. Do t˘chto aplikácií sa premietnu úpravy súvisiace s duálnym
zobrazovaním a s prechodom na
euro. Potrebné je dorie‰iÈ pouÏívanie
aplikácie s názvom Pohºadávky
úradu, ktorá je momentálne prevádzkovaná na úradoch na DOS platforme (POHL), prechodom na inovované windows rie‰enie WinPOHL.
Úrady sa na t˘chto nákladoch podieºajú minimálne – doplnením hardwaru.
Náklady ostatn˘ch skupín sú
sekundárne a ich v˘‰ka závisí od
finanãn˘ch moÏností a kreativity
ústredia a úradov. Náklady piatej
skupiny, t. j. náklady vynaloÏené na
vzdelávanie sú financované ãiastoãne aj z projektu Svetovej banky
Informaãná podpora rozvoja a vzdelávania zamestnancov rezortu
práce, sociálnych vecí a rodiny
a informovania verejnosti v súvislosti so zmenami legislatívy pri
zavedení euromeny na Slovensku.
Menovan˘ projekt zabezpeãuje vzde-

lávanie vybran˘ch zamestnancov
stredného manaÏmentu a top manaÏmentu ústredia, úradov a detsk˘ch
domovov.
Pre v‰etk˘ch, ktorí sú zamestnancami ústredia a úradov, sme
sprístupnili intranetovú stránku,
kde v ãasti ekonomika a následne
EURO sú základné informácie o prípravách na zavedenie eura v Slovenskej republike, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, na ústredí
a v úradoch. Rubrika EURO obsahuje základné legislatívne normy,
plány, aktivity. Táto forma je ekonomicky efektívna a ãasovo dostupná
kaÏdému, kto má prístup na intranet.
(www.gr.sk)
Keì ‰etriÈ verejné zdroje, tak...
za úãelom efektívneho zabezpeãenia
vzdelávania zamestnancov prvého
kontaktu sme ponúkli úradom tzv.
Projekt koordinátora – Metodick˘
deÀ k euru. Cieºom stretnutia s koordinátorom ústredia je poskytnutie
základn˘ch informácií o prechode na
euro v rovine Slovenskej republiky,
rezortu, ústredia, úradov a detsk˘ch
domovov.
Metodické dni obsahujú nasledovné tematické celky:
 1 Poskytnutie základn˘ch informácií o príprave zavedenia meny
euro v SR
 2 Platná legislatíva v súvislosti so
zavedením eura
 5 Prechod na euro v podmienkach ústredia, úradov, detsk˘ch
domovov
 6 Otázky a odpovede
Sú metodické dni k euru
efektívne?
V˘‰ka nákladov sa zniÏuje na
náklady súvisiace s prenájmom miestnosti a zapoÏiãaním dataprojektoru.
Mnohé úrady disponujú priestormi
a technick˘m zabezpeãením, takÏe sú
pre nich minimálne, alebo Ïiadne.
Odozva z realizovan˘ch podujatí je
uspokojivá, záujem a aktívna úãasÈ
prítomn˘ch len dosvedãuje potrebu
osobného sprostredkovania informácií o eure. Metodické dni sa uskutoãnili doteraz v PovaÏskej Bystrici, RoÏÀave, Partizánskom, Poprade, pripravujú sa v Nitre, Pre‰ove, Ko‰iciach,
Spi‰skej Novej Vsi, KeÏmarku.
Ing. Mária Šimková,
koordinátorka pre zavedenie eura,
Ústredie PSVR
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ
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PRÍBEH

Na

Mikiho som narazila
len tak náhodou.
Na‰la som ho zmätene
postávaÈ na chodbe neìaleko mojej
kancelárie. V tvári mal bezradn˘
v˘raz. Aj od nadriaden˘ch viem, Ïe
ku kaÏdému klientovi máme pristupovaÈ s porozumením a hlavne so
srdcom, takÏe presne takto som pristúpila aj ja k Mikimu, napriek tomu,
Ïe zapáchal a vyzeral nevábne. Sp˘tala som sa ho, ãi hºadá niekoho konkrétneho. Prik˘vol a vyslovil meno
mojej kolegyne, ktorá sedí neìaleko
za rohom. UÏ-uÏ som ho chcela
správne nasmerovaÈ, keì som si
v‰imla, Ïe ten ãlovek v rukách Ïmolí
akési papiere a na lístoãku, vytrhnutom zo ‰kolského zo‰ita, je úhºadn˘m písmom napísané moje meno.
To ma zaujalo. Ukázala som teda na

tok 600 korún tam moÏno veãer
prísÈ, vyspaÈ sa a ráno treba odísÈ.
Za mnou pri‰iel v deÀ, keì mu
doruãili predvolanie na okresn˘ súd
vo veci osvojiteºnosti maloletého
dieÈaÈa a ìal‰ie vo veci urãenia
v˘Ïivného. Pochopiteºne, Ïe tomu
nerozumel a oãakával odo mÀa
pomoc. Po návrate zo súdu som mu
pomohla s napísaním vyjadrenia na
okresn˘ súd v súvislosti s odroãením
pojednávania. Miki v‰ak ìalej za
mnou chodil aj 2 – 3-krát do t˘ÏdÀa.
Aj keì niã nepotreboval. Len tak.
V tom ãase som dostala nápad
pomôcÈ Mikimu vyhrabaÈ sa zo dna,
chcela som mu daÈ ‰ancu, ktorú mu
Ïivot zabudol daÈ. Rozhodla som sa,
Ïe mu nájdem prácu. VyÏiadala som
preto zo ‰koly kópiu v˘uãného listu.
Ako druhé pri‰lo na rad obleãenie.

ãiernych oãiach sa zaleskli slzy.
„Viete ão pani ‚sociálka‘? Viete, ão
by som chcel najviac? Chcel by som
byÈ biely. V‰etko by bolo inak. A lep‰ie. Normálne by som robil, mal byt
a Ïenu. Ale takéhoto ma dobré Ïeny
nechcú. V‰etky chcú niekde b˘vaÈ
a maÈ peniaze.“ Ja som vtedy skutoãne nevedela, ão robiÈ. Zaãala som
teda zo seba neohrabane súkaÈ frázy
typu: „ByÈ Rómom predsa nie je
Ïiadna hanba... nesmie‰ sa hanbiÈ za
svoj pôvod, buì naÀ hrd˘... atì., aÏ
som si uvedomila ão to vlastne rozprávam a komu. Tak som ho len
objala okolo pliec. Po chvíli si Miki
utrel nos a povedal: „Ja som tak rád,
Ïe vás mám, pani ‚sociálka‘, lebo vy
ste dobrá a v‰etk˘m som uÏ povedal,
akú ja mám dobrú pani ‚sociálku‘.
Ale neviem, preão mi tak pomáhate.“

The story of Miki,
ktor˘ chcel byÈ biely
papierik a sp˘tala sa, ãi náhodou
nehºadá pani tohto mena. Horlivo
k˘val hlavou a niekoºkokrát vyslovil
skomoleninu môjho priezviska.
Hºadá tú pani preto, lebo ho za Àou
poslal ktosi cez kohosi. A tak Miki ·.
vstúpil aj do môjho Ïivota. V kancelárii sa mi snaÏil vysvetliÈ, ão potrebuje a porozprával mi o svojom doteraj‰om Ïivote.
Vyrastal v detskom domove, kam
ho spolu s väã‰inou jeho súrodencov
odviedla „sociálka“. Miki v‰ak na
„sociálku“ nezanevrel, pretoÏe, ako
som neskôr pochopila, roky v detskom domove a neskôr v ‰kole v Ladcoch, kde sa vyuãil za záhradníka,
povaÏuje za tie najlep‰ie vo svojom
Ïivote. Îivot mu skomplikovala dievãina z internátu, ktorá ho oznaãila za
otca dieÈaÈa, a tak bez toho, Ïeby si to
uvedomoval a cítil sa byÈ otcom,
otcovstvo priznal a vznikla mu aj
vyÏivovacia povinnosÈ voãi dieÈaÈu,
ktoré matka „‰upla“ do ústavu.
Z Mikiho sa stal bezdomovec,
dlhodobo evidovan˘ nezamestnan˘
a poberateº dávky v hmotnej núdzi.
Jeho domovom sa stala nocºaháreÀ
na okraji mesta. Za mesaãn˘ popla24
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Miki totiÏ chodil neskutoãne doobliekan˘, ‰pinav˘ a zodrat˘. Obvolala
som pár kamarátov, ktorí mi zariadili
‰atník pre bezdomovca.
Raz pri‰iel Miki cel˘ rozÏiaren˘.
Pote‰ila ho ponuka práce na úrade
a leták s telefónnym ãíslom. Telefonicky som sa skontaktovala s paÀou
z agentúry a dohodla termín stretnutia na úrade. Napriek prísºubu sa
pani viac neozvala. Miki pri‰iel
v predstihu a ako prejav vìaky mi
priniesol farebné „guliãkové“ Ïuvaãky. Bol hladn˘ a zjavne nervózny.
Vyobliekan˘ bol v znaãkovom obleãení od mojich kamarátov. Jeho ãakanie v‰ak bolo zbytoãné. Bolo mi to
ºúto, ostala som sklamaná. Miki sa
ma snaÏil ute‰iÈ: „Pani ‚sociálka‘, niã
si z toho nerobte, to nie je va‰a vina.
Ja som to vedel, Ïe nepríde.“ „Nie,
nie,“ tvrdila som ja. Nemohla predsa
vedieÈ, kvôli komu s Àou telefonujem. „Áále, ona to dobre vedela.“
Nevzdávala som sa, pokúsila som
sa vybaviÈ mu zamestnanie v KIA
v Îiline. OpäÈ telefónne kontakty.
Nikto sa nám v‰ak nikdy neozval.
Ja aj Miki sme boli sklamaní. Miki
povedal, Ïe hlavne kvôli mne. V jeho

Príbeh zaváÀa „happyendom“, ale
ja „happyendy“ proste milujem uÏ od
detstva. Miki si nakoniec zamestnanie na‰iel. UÏ vraj neb˘va v nocºahárni. Ako zamestnaného s pravideln˘m
príjmom ho ubytovala sestra s rodinou, vraj spolu veºmi dobre vychádzajú. A poslal uÏ aj tri splátky na
v˘Ïivné. Rozprával mi, ako som mu
veºmi pomohla, vraj „ako nikto
v celom jeho Ïivote“. Nepoãúvalo sa
to zle, ale pri toºkom chválospeve
som sa zaãala hanbiÈ. Tak som rad‰ej
Mikimu vysvetlila, Ïe najviac si
pomohol on sám. T˘m, Ïe sa snaÏil
a nevzdával sa. PretoÏe keby nebol
tak veºmi chcel, ja ani nikto in˘ by
mu pomôcÈ nedokázal. Nezmenilo by
sa celkom niã. Îivot a budúcnosÈ
máme hlavne vo vlastn˘ch rukách, aÏ
potom môÏe prísÈ nejaká cudzia
pomoc alebo kus ‰Èastia. Te‰ím sa
z Mikiho, lebo jeho „story“ dáva
veºkú nádej aj mne samej. Napríklad,
Ïe malé zázraky sa dejú aj v obyãajnom svete t˘ch najobyãajnej‰ích ºudí.
Mgr. Andrea Bírová,
oddelenie SPOD a SK,
ÚPSVR Prievidza
6/2008
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NA ZÁVER

â

innosÈ ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
v˘kon ‰tátnej správy v oblasti sluÏieb zamestnanosti i na
úseku sociálnych vecí, ako aj práca detsk˘ch domovov sa
nezaobíde bez zodpovedného a dôkladného metodického riadenia.
Kvalitné riadenie v‰ak nie je moÏné bez kvalitnej komunikácie.
Smerom dovnútra aj navonok. Práve v tomto procese má kancelária generálneho riaditeºa svoje pevné a nezastupiteºné miesto.

Kvalitná
komunikácia
smerom
dovnútra
aj navonok
Musím vyjadriÈ svoju osobnú spokojnosÈ s t˘m, Ïe v˘mena relevantn˘ch informácií medzi kanceláriou a riaditeºmi jednotliv˘ch
úradov fungovala a naìalej funguje bez väã‰ích problémov. Prispievajú k tomu ako pravidelné celoslovenské porady riaditeºov, tak
aj metodické, tematické dni pre vybrané skupiny kompetentn˘ch
pracovníkov alebo jednoducho kaÏdodenn˘ pracovn˘ kontakt. Len
vìaka nemu sa nám podarilo úspe‰ne zvládnuÈ niektoré nároãné
úlohy, pred ktoré nás postavil rok 2008. K t˘m najnároãnej‰ím patria samozrejme tie, ktoré sú spojené s v apríli schválenou novelou
zákona o sluÏbách zamestnanosti. Na‰im klientom priniesla rozsiahlej‰ie moÏnosti rie‰enia ich problémov pri hºadaní si svojho
miesta na trhu práce, rozrástla sa o úplne nové nástroje jeho aktívnej politiky. Bez jednoznaãného a zrozumiteºne komunikovaného
v˘kladu by ich aplikovanie do praxe bolo moÏné len sotva.
Nie inak je to aj pri kontakte so ‰irokou verejnosÈou alebo s médiami. Tam je v‰ak situácia uÏ o nieão zloÏitej‰ia. âasto sa, Ïiaº,
stretávame s rozliãn˘mi dezinterpretáciami a informáciami vytrhnut˘mi z kontextu, ktoré mávajú za následok aj negatívny obraz na‰ej
in‰titúcie a jej zníÏenej kompetencie v oãiach obãanov. Problematika
zamestnanosti a sociálnych vecí je v‰ak problematikou ‰irokou a nie
kaÏd˘ je primerane vybaven˘ poznatkami na to, aby si detaily, ktoré
sú súãasÈou obrovského systému, aj správne vysvetlil. Je preto na‰ou
úlohou dbaÈ na na‰u komunikáciu smerom navonok a myslieÈ vÏdy
aj na to, Ïe to ão je jasné nám, s ãím kaÏd˘ deÀ pracujeme a dôverne to poznáme, nemusí byÈ jasné úplne kaÏdému. Práca kancelárie
generálneho riaditeºa smeruje teda aj v tomto kontexte k tomu, aby
informaãné potreby na‰ich zamestnancov, verejnosti aj médií boli
uspokojované v ão naj‰ir‰ej moÏnej miere a aby na‰e v˘stupy obsahovali aj príslu‰nú informaãnú nadhodnotu, ktorá ponúka viac
neÏ len jednoduchú, strohú odpoveì na poloÏenú otázku.
S t˘mto cieºom hºadíme aj v ústrety najbliÏ‰ím mesiacom. Situácia na trhu práce sa radikálne zmenila oproti predchádzajúcim piatim rokom. SluÏby zamestnanosti aj oblasÈ sociálnych vecí
musia na tento fakt pruÏne reagovaÈ. Informaãn˘ systém ústredia
a úradov práce sociálnych vecí a rodiny preto ãakajú v blízkej
budúcnosti ìal‰ie zmeny a t˘kaÈ sa budú opäÈ aj skvalitnenia
na‰ej komunikácie s klientmi a so spolupracujúcimi in‰titúciami.
Ing. Branislav Ivora,
riaditeº KGR Ústredie PSVR
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F OTOOBJEKTÍVOM

Krátka porada pred zaãiatkom akcie: (zºava) Bc. Marcela Sedláková – sekretárka riaditeºa, Mgr. Viera Husáková – koordinátorka prevencie kriminality MsP,
Martin Louãka – mestsk˘ policajt, PhDr. Peter âunãík – vedúci OPâ a Milo‰
Tamajka – M.B.A., riaditeº ÚPSVR Pie‰Èany

Deti si mohli vyskú‰aÈ putá, obu‰ok,
nepriestrelnú vestu, policajnú ãiapku i zbraÀ (samozrejme nenabitú).

MDD na ÚPSVR Pie‰Èany

Medzi zábavné ‰portové disciplíny patrili okrem in˘ch i
preteky vo vreci

A takto deti vyfarbila profesionálna maliarka

Riaditeº ÚPSVR Pie‰Èany Milo‰ Tamajka obdaroval kaÏdé
z detí drobn˘mi pozornosÈami

Diplomy úãastníkom a víÈazom odovzdala Mgr. Hájiãková
z OÚ

Pripravil: Bc. Sedláková, ÚPSVR Piešťany

·portovo-zábavn˘ deÀ pri príleÏitosti MDD zorganizoval ÚPSVR Pie‰Èany pre svojich
zamestnancov a ich deti uÏ 29. mája 2008. Na usmiate líãka nakreslila deÈom rôzne obrázky profesionálna maliarka, kaÏdé dieÈa bolo odmenené a obdarené safari klobúkom, sladkosÈami, balónikmi i nálepkami.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC MÁJ

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

7,44

7,38

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

13,42
12,36
11,28

13,36
12,18
11,13

Nitriansky kraj

6,50

6,57

Žilinský kraj

5,09

5,01

Trenčiansky kraj

3,88

3,91

Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Trnavský kraj

3,83

3,88

Bratislavský kraj

1,85

1,76

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
Trebišov
Lučenec
Sabinov
Košice - okolie
Gelnica
Medzilaborce
Sobrance
Poltár
Vranov nad Topľou
Michalovce
Žarnovica
Krupina
Bardejov
Stropkov
Levoča
Svidník
Banská Štiavnica
Snina
Detva
Levice
Spišská Nová Ves
Brezno
Žiar nad Hronom
Humenné
Prešov
Turčianske Teplice
Komárno
Stará Ľubovňa
Košice II
Kysucké Nové Mesto
Poprad
Dolný Kubín
Šaľa
Nové Zámky
Tvrdošín

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
26,90
25,56
19,14
18,87
18,30
17,46
17,10
16,63
16,12
15,99
15,97
15,43
15,01
13,96
13,90
13,51
12,83
12,40
12,39
12,22
12,13
11,89
10,89
10,70
10,59
10,59
9,89
9,80
9,57
9,47
7,92
7,20
7,13
7,05
6,66
6,63
6,60
6,58
6,51
6,51

25,87
25,33
18,86
18,81
17,69
17,45
17,31
16,62
15,77
15,90
14,98
15,33
15,33
13,55
13,61
13,51
12,99
12,30
11,91
11,89
12,24
12,07
10,60
10,82
10,97
10,40
10,34
10,01
9,32
9,45
7,70
7,13
7,29
6,88
6,67
6,43
6,69
6,70
6,57
5,99

•
•
•
•
•
•
•
•
-1
1
-2
•
2
-1
1
•
•
•
-2
-2
2
2
-2
•
2
•
•
•
-1
1
•
-1
1
•
-2
-4
1
3
•
-6

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

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
6,43
6,31
6,29
6,14
6,03
5,94
5,65
5,62
5,54
5,48
5,17
5,06
5,03
4,98
4,90
4,81
4,76
4,17
4,12
4,06
3,65
3,64
3,54
3,44
3,30
3,18
3,15
3,13
3,13
3,08
2,51
2,35
2,23
2,08
1,65
1,53
1,51
1,42
1,40

6,36
6,31
6,63
6,05
6,05
6,09
5,51
5,80
5,69
5,48
5,17
4,93
5,40
4,66
4,83
4,98
4,79
4,10
4,33
4,17
3,55
3,84
3,56
3,48
3,28
3,03
3,14
3,32
3,18
2,98
2,28
2,31
2,20
1,98
1,47
1,43
1,46
1,36
1,32

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

Zdroj: ÚPSVR
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PRÍLOHA

Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
GALANTA

šenie ústavnej starostlivosti, resp. na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností.

VK č.: 2008/6/7
Názov pozície:

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, všeobecná zložka inteligencie, samostatnosť
v práci, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť, schopnosť tímovej
práce, svedomitosť, zodpovednosť.
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona číslo 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Outlook Express – vítané
Osobitné kvalifikačné predpoklady: V zmysle § 93 ods. 1 zákona
NR SR č. 305/2005 Z. z. sa vyžaduje VŠ v študijnom odbore
sociálna práca, psychológia, právo alebo študijný odbor pedagogického zamerania alebo uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní.

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
– VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF a projektového riadenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Riadenie a koordinácia činnosti oddelenia ESF.
Samostatné odborné špecializované činnosti súvisiace s monitoringom a projektovým riadeným národných projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov Európskej únie.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, Power Point

VK č.: 2008/7/7
Názov pozície:

HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – oddelenie
štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na úseku štátnych
sociálnych dávok. Príprava, zisťovanie a preverovanie podkladov
vo veci nároku na dávku v náhradnej osobnej starostlivosti, jednorázových štátnych dávok a rodičovského príspevku a rodinných prídavkov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Outlook
Express
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Anna Grellová
Telefón: 031/2444120
Fax: 031/7804598
E-mail: anna.grellova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Staničná 5, 924 01 Galanta

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
KOMÁRNO
VK č.: 2008/8/16
Názov pozície:

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ladislav Keszán Ing.
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
LEVICE

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia Kováčová
Telefón: 036/2440120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
MARTIN
VK č.: 2008/2/25
Názov pozície:

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 odborné spracovávanie žiadostí miest,
obcí, zamestnávateľov a iných subjektov na výkon aktivačnej činnosti (AČ), výkon ich kontroly. Realizácia žiadostí (vyhodnocovanie, príjem, zamietnutie) o príspevok od konečného užívateľa.
Realizácia úhrad a kontrola účtovných dokladov, spojených
s príspevkami na AČ, v súlade s internými postupmi. Priebežný
monitoring a vyhodnocovanie plnenia dohôd a zmlúv.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Internet Explorer

VK č.: 2008/5/17
Názov pozície:

VK č.: 2008/3/25
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ, RIADITEĽ

SAMOSTATNÝ RADCA

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
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 odboru služieb zamestnanosti. Samostatné vykonávanie odborných a špecializovaných
činností spadajúcich do rozsahu kompetencií odboru.

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: Samostatná realizácia odborných poradenských služieb formou individuálneho poradenstva s dôrazom pre uchádzačov
o zamestnanie(UoZ), vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť pri umiestňovaní na trhu práce. Posudzovanie osobnostných predpokladov,
schopností, zručností UoZ, určovanie rozsahu pomoci, potrebnej pre
uľahčenie vstupu UoZ na trh práce. Poskytovanie odborných poradenských služieb UoZ pri strate a ohrození straty zamestnania.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
VK č.: 2008/6/17
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA

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 ucelené odborné spracúvanie rozhodnutí o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov, vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti, vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka, podávanie návrhov na súd na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zru-

Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie
štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia, práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti zamestnancov oddelenia štátnych
sociálnych dávok. Samostatné vykonávanie odborných a špecializovaných činností spadajúcich do rozsahu kompetencií
oddelenia.
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, v súlade s ust.
§ 43, ods.3 zákona číslo 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Internet Explorer
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
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
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PRÍLOHA
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

VK č.: 2008/7/19
Názov pozície:

HLAVNÝ REFERENT
VK č.: 2008/9/12
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 3
Organizačný útvar: Oddelenie informačno-poradenských, sprostredkovateľských a odborných poradenských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie odborných činností pri
plnení úloh v štátnej správe na úseku služieb zamestnanosti,
v oblasti informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
internet na užívateľskej úrovni
VK č.: 2008/10/12
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanosti – pracovisko
sprostredkovateľských služieb Myjava
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie odborných činností pri plnení úloh v štátnej správe na úseku služieb zamestnanosti, v oblasti
informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
internet na užívateľskej úrovni
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Judita Jakubeová
Telefón: 032/7740716
Fax: 032/7740714
E-mail: Judita.Jakubeova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Hviezdoslavova 40,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
NOVÉ ZÁMKY
VK č.: 2008/8/19
Názov pozície:

HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb
zamestnávateľom – referát podpory zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Príprava a spracovanie podkladov pre rozhodnutia
na koordinovanie a usmerňovanie aktivít v oblasti uplatňovania
opatrení na trhu práce a realizácii národných projektov. Kontrola
účtovných dokladov, overovanie reálnosti, uznateľnosti a správnosti výdavkov uskutočnených končenými užívateľmi v súlade so
zásadami použitia finančných prostriedkov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné alebo vyššie
odborné vzdelanie
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústava SR, Zákonník práce, Zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel

II

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb
zamestnateľnosti – referát odborného poradenstva
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Príprava a poskytovanie individuálnych a skupinových odborných poradenských služieb. Participácia na vypracovávaní projektov a programov, spolupráca pri ich realizácii. Realizácia poradenstva pre vypracovanie AP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ústava SR, Zákonník práce, Zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, Zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/6420 728
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PEZINOK
VK č.: 2008/7/5
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA – ODBORNÍK
Druh štátnej služby: dočasná 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: určovanie miery funkčnej poruchy občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím. Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa alebo mladistvého pre účely štátnych sociálnych dávok. Posudzovanie pre účely odboru služieb zamestnanosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: na užívateľskej úrovni Microsoft Office Word,
Excel, Lotus Notes, Outlook, Express, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo v zmysle NV SR
č. 742/2004 Z. z.
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Viliam Kovačič
Telefón: 033/690 26 15
Fax: 033/690 26 22
E-mail: viliam.kovacic@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PIEŠŤANY
VK. č.:2008/3/8
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
a vykonávanie kontroly. Koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo
vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávanie štátnych

záležitostí. Zabezpečuje plnenie služobných úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. alebo II. stupňa.
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Excel, internet na užívateľskej úrovni
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Zuzana Šoková
Telefón: 033 – 2441121
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.: 2008/5/39
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ,
VEDÚCI ODDELENIA
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Koordinácia činnosti
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVaR Prešov a vykonávanie metodickej a kontrolnej činnosti v týchto zariadeniach. Koordinácia plnenia úloh určeného úradu na úseku náhradnej starostlivosti detí
s ostatnými úradmi na území Prešovského kraja, v rámci SR
a s Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
Zabezpečenie súčinnosti s akreditovanými subjektmi pri plnení
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie v študijnom odbore
sociálna práca, psychológia, právo alebo v študijných odboroch
pedagogického zamerania podľa § 93 zákona NR SR č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

VK č.: 2008/6/39
Názov pozície:

RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, referát
sprostredkovateľských služieb, pracovisko Prešov
Odbor štátnej služby: 2:11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít v oblasti sprostredkovateľských služieb. Sprostredkovanie zamestnania uchádzačom o zamestnanie, vedenie a aktualizácia evidencie uchádzačov o zamestnanie, príprava dohôd na
aktivačnú činnosť, príprava podkladov pre štatistiku.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné SŠ vzdelanie, alebo VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes, Internet

VK č.: 2008/7/39
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
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PRÍLOHA
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie kontroly
Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, sťažnosti a petície, vnútorný
audit
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie, kontrolná činnosť, prešetrovanie sťažností a petícií. Realizácia vnútorných a vonkajších kontrol zameraných na dodržiavanie všeobecne platných právnych
predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, kontrola nelegálnej práce
a nelegálneho zamestnávania, kontrola hospodárenia s finančnými
prostriedkami európskych spoločenstiev a zo štátneho rozpočtu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
PhDr. Jana Babušáková
Telefón: 051/2440121
Fax: 051/7711197
E-mail: jana.babusakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Slovenská 87, 080 28 Prešov

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
VK č.: 2008/2/46
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä vo výkone ucelenej agendy s rozhodovacou právomocou. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho
konania. Samostatné činnosti vyžadujúce analytickú činnosť, vyhodnocovanie výsledkov a spoluprácu v rámci organizačných útvarov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet

Počet voľných miest: 0,4 úväzku
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, posudková činnosť, detašované pracovisko Gelnica
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom
odbore štátnej služby na úseku lekárskej posudkovej činnosti.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore, výhodou diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, alebo diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a certifikát zo
závodnej zdravotnej služby, odborná zdravotnícka prax najmenej tri
roky (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. Tatiana Zdravecká
Telefón: 053/2443 500
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VEĽKÝ KRTÍŠ
VK č.: 2008/4/34
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – PREDSTAVENÝ
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: kontrola
Odbor štátnej služby: 1.07 – kontrola, sťažnosti a petície, vnútorný audit
Hlavné úlohy: Riadenie, organizovanie, metodické usmerňovanie,
plánovanie a hodnotenie práce oddelenia za účelom vytvorenia
funkčného systému kontroly v rámci úradu a zodpovednosť za
objektívnosť kontrolných zistení. Koordinovania a analýza kontrolnej činnosti, vypracovávanie plánov kontrolnej činnosti, programu a postupu výkonu jednotlivých kontrol úradu, vykonávanie
a organizovanie vnútornej kontroly a vonkajšej kontroly úradu,
vykonávanie kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, vybavovanie a prešetrovanie sťažností a petícií.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, internet a práca so sieťou (lokálnou)

VK č.: 2008/3/46
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti oddelenia
ESF. Vykonávanie agendy spojenej s realizáciou národných projektov. Participácia pri predkladaní návrhov, tvorbe a realizácii
projektov. Kontrola a koordinácia projektových úloh. Príprava
a spracovanie podkladov pre zúčtovanie výdavkov a finančných
predikcií, spracovanie štatistických a monitorovacích údajov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Miluše Bendíková
Telefón: 053/2440 310
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

VK č.: 2008/4/46
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA – POSUDKOVÝ LEKÁR
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
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kontrolná činnosť a spolupráca pri realizácii výsledkov kontroly,
alebo podaní.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, Internet a práca so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Jozef Ivan
Telefón: 047/2451 120
Fax: 047/4831727
E-mail: jozef.ivan@ upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
ÚPSVR, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

INŠPEKTORÁT PRÁCE TRNAVA
VK č.: 2008/6/51
Názov pozície:

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

VK č.: 2008/5/34
Názov pozície:

VK č.: 2008/7/51
Názov pozície:

SAMOSTATNÝ RADCA

HLAVNÝ RADCA

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy – odbore sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok a vypracúvanie rozhodnutí.

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie právnych služieb
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie v štátnej službe
Hlavné úlohy: Tvorba koncepcie a programov rozvoja kraja.
Zabezpečuje činnosť inšpektorátu práce pri výkone správnej
pôsobnosti, najmä pri uplatňovaní oprávnení podľa zákona. Príprava rozhodnutí o uložených pokutách a zabezpečenie výkonu
rozhodnutia, spracúvanie a vedenie agendy pokutového konania,
vybavovanie agendy súvisiacej a odvolaniami proti rozhodnutiam.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes,
Outlook Express, internet a práca so sieťou (lokálnou)
VK č.: 2008/6/34
Názov pozície:

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa so zameraním na
právo – vítané
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: znalosť práce c PC, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Lotus Notes

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: Koordinovanie a organizovanie kontrolných akcií,
ich príprava, analýza vrátane spracúvania programu kontroly,

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mária Hegedüšová
Telefón: 033/5521614
Fax: 033/5521614
E-mail: maria.hegedusova@tt.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
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PRÍLOHA
INŠPEKTORÁT PRÁCE TRENČÍN
VK č.: 2008/13/52
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 3
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci – špecializovaný úsek
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti pod
vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy
v zmysle „Plánu zácviku“. Zúčastňovanie sa dozornej činnosti
s inšpektormi práce a príprava na inšpektorské skúšky. Ako
inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle zákona
č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, MS Windows, MS Excel,
Lotus Notes, Outlook Express
Vodičský preukaz: vodičský preukaz skupiny B
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožaduje sa (získava uchádzač počas prípravy inšpektora – uchádzača)
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Helena Tvrdá
Telefón: 041/568 94 94
Fax: 041/568 94 94
E-mail: helena.tvrda@za.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VK č.: 2008/25/2
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ľubica Juricová
Telefón: 032/7441653
Fax: 032/7441647
E-mail: lubica.juricova@tn.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu:
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 91 01 Trenčín

INŠPEKTORÁT PRÁCE ŽILINA
VK č.: 2008/3/54
Názov pozície:

ODBORNÝ RADCA, INŠPEKTOR PRÁCE
– UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Organizačný útvar: oddelenie pracovno-právnych vzťahov
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti pod
vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy
v zmysle „Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti
s inšpektormi práce a príprava na inšpektorské skúšky. Ako
inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania najmä pracovnoprávnych predpisov, dozor v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor investícií a správy
majetku
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové alebo metodické činnosti vo
vymedzenom úseku štátnej správy. Koordinácia prípravy na zavedenie eura na ústredí a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
a detských domovoch. Organizácia procesu verejného obstarávania v závislosti od postupu verejného obstarávania, metodická
činnosť v oblasti verejného obstarávania.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, vítané ekonomické vzdelanie
Jazykové znalosti: anglický jazyk – úroveň pokročilá
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 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, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 659/2007 Z. z.
o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších
predpisov, č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: spôsobilosť na verejné obstarávanie
VK č.: 2008/26/2
Názov pozície:

HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor ekonomiky a prevádzky
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koncepčné, koordinačné a metodické činnosti vo
vymedzenom úseku štátnej správy – v oblasti účtovníctva ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Samostatné odborné činnosti v oblasti účtovníctva. Metodicky usmerňuje ústredie
a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti účtovníctva,
spolupracuje pri spracovaní postupov financovania a účtovania
v oblasti ESF pre ústredie a úrady PSVR. Vykonáva kontrolu
predpísaných súvzťažností a dodržiavanie postupov účtovania
v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Zostavuje účtovný rozvrh a zabezpečuje jeho aktualizáciu pre potreby ústredia a úradov PSVR. Kontroluje dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny v súlade s platnou legislatívou a internými normami
ústredia. Skúma oprávnenosť a kontroluje opodstatnenosť
výdavkov predložených na úhradu za ústredie. Zabezpečuje,
koordinuje a podieľa sa na priebehu inventarizácie peňažných
prostriedkov v tuzemskej a zahraničnej mene. Zabezpečuje
a koordinuje priebeh sumarizácie účtovníctva za ústredie a úrady
PSVR. V spolupráci s manažérom riadenia výdavkov odsúhlasuje mesačné zúčtovanie platieb ESF Ústredia PSVR a úradov
PSVR s účtovným stavom a podieľa sa na sumarizácii rozpočtov
za jednotlivé NP. Vyhotovuje výkazy o plnení rozpočtu za jednotlivé NP.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, vítané ekonomické vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 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, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov, č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov, č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Koncepcia finančného riadenia štrukturálnych fondov, Opatrenie Ministerstva
financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky.
KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/20 455 868
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Špitálska 8, 812 67 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 4.7. do14. 7. 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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