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Na úvod

achádzame sa v polovici roku 2008, ktorý
sa nesie v znamení ústretovosti k zamestnávateľovi. Prečo rok ústretovosti k zamestnávateľovi?
Zamestnávateľ v regióne je záruka sociálnych istôt a stability. Prináša pracovné miesta, ﬁnančnú istotu do rodín
a napomáha aj rozvoj služieb a obchodnej siete v danom
regióne. Čím viac zamestnávateľov sa nachádza
v regióne, tým je väčšia ekonomická stabilita a tiež istota
ľudí, ktorí chcú pracovať, vzdelávať sa a prispôsobovať sa
moderným trendom výroby.
Kvaliﬁkovaná pracovná sila sa dnes skloňuje vo všetkých
pádoch – stáva sa totiž nedostatkovým tovarom.
Zamestnávatelia skúšajú všetko: burzy práce, inzeráty,
web stránky, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, agentúry vyhľadávajúce zamestnancov, vlastnú kreativitu,
ako aj možnosti, ktorými disponujú štátne a neštátne
služby zamestnanosti. Ponúkajú vzdelávanie, stabilitu,
bonusy a sociálne istoty.
Pozitívny vývoj v slovenskej ekonomike má za dôsledok
návrat ľudí pracujúcich v zahraničí, ktorí sa znova zamestnávajú na našom trhu práce, pretože silnejúca koruna im
umožňuje byť s rodinou a neodchádzať za prácou mimo
krajinu. Ale aj napriek týmto snahám sa situácia v oblasti
nedostatku kvaliﬁkovanej pracovnej sily nerieši. Zamestnávatelia prostredníctvom agentúr hľadajú zamestnancov v zahraničí, a nie sú to len zahraniční Slováci a Slováci
pracujúci v cudzine, ale aj občania mimo EÚ z tzv. tretích
krajín.
Tu si však situácia vyžaduje veľmi rozvážny a citlivý
prístup, pretože toto riešenie so sebou prináša mnoho
rizík. Nie je ľahká úloha nájsť rovnováhu medzi reálnou
potrebou migrácie pracovnej sily, dopytom a ponukou,
konať výlučne v intenciách legislatívy a s cieľom riešiť
primárne potreby pracovného trhu našej krajiny, zároveň
rešpektovať európsky pracovný trh vo všetkých súvislostiach. Preto je na zamestnancoch všetkých úradov

N

práce, sociálnych vecí a rodiny zintenzívniť komunikáciu
a spoluprácu s každým zamestnávateľom a hľadať riešenia pri umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie.
Treba zmeniť priority dlhodobo nezamestnaných. Úlohou
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je prostredníctvom
nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti, projektov ESF,
vzdelávania, umiestňovania na trh práce znižovať dlhodobú nezamestnanosť. Opäť si však úprimne
povedzme, že táto úloha je zreteľne a jednoducho zadeﬁnovaná, ale nie jednoducho zrealizovateľná. Nejde tu
totiž iba o menej či viac intenzívne preškolenie, vzdelávanie, či prax u zamestnávateľa. Nejde tu len o nadobúdanie novej vedomosti, zručnosti, či schopnosti. Ide tu
o zmenu postojov, teda hĺbkovejšiu zmenu v proﬁle
osobnosti a jej nastavenia. Je to proces dlhodobý a pri
práci s nezamestnanými uchádzačmi kladie na pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny obrovské
nároky aj ako na psychológov a ľudské bytosti s celou pridanou hodnotou ich človečenstva. Nehovoriac o tom, že
na druhej strane sú pracovníci našich inštitúcií momentom, ktorý má dlhodobo nezamestnaných pozitívne
ovplyvniť aj v očiach zamestnávateľa.

Kvalifikovaná pracovná sila
sa dnes skloňuje vo všetkých
pádoch – stáva sa totiž
nedostatkovým tovarom.
Čaká nás náročná práca, ktorá sa odzrkadlí v udržaní
zamestnávateľa v regióne a tiež vytvorením podmienok
pre nových investorov. Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny by mal byť prvým miestom, ktoré navštívi strategický zamestnávateľ, vstupujúci na trh práce v regióne.
Postupne sa vytvorí dlhodobá spolupráca, ktorá bude
prospešná pre všetkých. Spokojný bude zamestnávateľ,
zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale
v prvom rade uchádzač o zamestnanie, ktorému
ponúkneme trvalé pracovné miesto.
Snažme sa udržať tento trend a vytvárajme imidž úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny ako partnera ochotného
pomôcť riešiť situáciu na trhu práce, aby sme mohli
skonštatovať, že rok 2008 bol rokom ústretovosti
k zamestnávateľovi.

Ing. Ján Gramata
námestník pre sekciu služieb zamestnanosti
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

JÚL 07/2008
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ÚPSVR

za
bránami
škôl
Absolventi

Kalendár nezvratne ukazuje
30. jún 2008

Znovu je tu obdobie končiacich sa chvíľ študentských, keď brány stredných a vysokých
škôl opúšťajú tisícky mladých ľudí. Mnohí si
doprajú prázdniny, zaslúžený oddych po
ukončení sústavnej prípravy na povolanie.
Pre iných je to začiatok nového obdobia,
v ktorom sa snažia uplatniť v profesii, ktorú
vyštudovali, nájsť si miesto na trhu práce.
Cesty vedúce k cieľu, k získaniu zamestnania, sú rôzne. Pomôžu inzeráty, webové
stránky, niekedy kamaráti a známi známych...

Sprostredkovanie zamestnania
za úhradu
November
1 399

December
756

Január
480

Február
895
Marec
1 113

Október
1 556

Apríl
1 316

September
1634

August
1 103
Júl
1 420

Jún
2 478

Máj
1 458

SZÚ – vývoj v priebehu roka
V systéme služieb zamestnanosti, ktoré
môžu mladí ľudia pri hľadaní zamestnania
využiť, majú svoje miesto aj sprostredkovatelia zamestnania za úhradu. Sprostredkovateľskú činnosť vykonávajú na základe
povolenia na sprostredkovanie zamestna-

04 05

nia za úhradu, ktoré vydáva
Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, po splnení
podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti. Sprostredkovávajú
zamestnania na Slovensku aj
v zahraničí. V povolení majú
sprostredkovatelia vymedzený okruh zamestnaní, ktoré
sprostredkovávajú, a krajiny,
do ktorých môžu sprostredkovať zamestnanie. Ich služby využívajú najmä mladí
ľudia, aj vtedy, keď chcú stráRok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
viť prázdniny s krátkodobou
Vývoj SZÚ vo vybraných krajinách
brigádou v zahraničí. Lákadlom je mnohokrát vidina
Veľká Británia
Cyprus, USA
rýchlo získaného nadštanSlovensko
Cyprus, Česko
dardného zárobku, zdokoVelká Británia, Česko
nalenie sa v cudzom jazyku,
získanie nových kontaktov,
priateľstiev, overenie si svojej
povedala zákonom stanovenej výške.)
samostatnosti, schopnosti presadiť sa...
Je žiaduce uvedomiť si, že ide o platenú Od poplatku je oslobodený uchádzač o zaslužbu. Väčšina sprostredkovateľov si mestnanie – občan, ktorý je ku dňu podania
za služby spojené so sprostredkovaním za- žiadosti o sprostredkovanie zamestnania
mestnania účtuje poplatok.
za úhradu v evidencii úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.

Kedy môže sprostredkovateľ žiadať
poplatok
Poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania môže sprostredkovateľ vybrať až po prijatí osoby do
sprostredkovaného zamestnania. Vyberá sa
jednorazovo, do výšky 20 % z dohodnutej
mesačnej mzdy alebo platu dohodnutého
so zamestnávateľom, ak je sprostredkované
zamestnanie do šiestich mesiacov. Do 30 %,
ak ide o zamestnanie nad 6 mesiacov. (Ak je
práca dohodnutá na čas kratší ako jeden
mesiac, napríklad na týždeň, analogicky sa
výška poplatku prepočíta tak, aby zod-

Zamestnanosť a sociálna politika

Ponuka Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny

ÚPSVR ponúka občanom na stránke
www.upsvar.sk zoznam fyzických a právnických osôb, držiteľov povolení na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
V zozname si môže záujemca jednoduchým
vyhľadávaním cez kľúčové slovo nájsť krajinu, kam chce ísť pracovať, aj činnosť, ktorú
chce vykonávať. Na sezónne práce v zahraničí si môže vyhľadať sprostredkovateľa,
ktorý sprostredkováva práce v poľnohospodárstve pri zbere plodín, prácu na farmách, brigádnickú činnosť (napr. v sta-
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vebníctve, prácu v gastronomickej oblasti –
služby; chyžné, servírky, čašníci, recepční,
opatrovateľské služby, au-pair).

S čím treba počítať

V prepojení na požiadavky zahraničných
partnerov pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu Ústredie práce sleduje v období troch za sebou nasledujúcich rokov
dlhodobý trend ponúk práce v zahraničí.
Prevažujú ponuky, ktoré nevyžadujú
odborné vzdelanie; pravidlom však býva
podmienka aspoň minimálneho ovládania
jazyka krajiny. Treba počítať s vysokým pracovným tempom, náročnými pracovnými
podmienkami, ktoré väčšinou nezodpovedajú štandardu Slovenskej republiky
– zamestnanca nechráni náš Zákonník
práce!

Najvyšší počet sprostredkovaní
je v oblastiach

Pomocní a nekvaliﬁkovaní zamestnanci
v poľnohospodárstve – zber plodín, práca
na farmách, hotelierstvo a reštauračné
služby – chyžné, kuchári, čašníci, pomocný
hotelový personál, recepční, animátori, pomocný personál v obchode – vykladanie a
roznáška tovaru, obsluha strojov a zariadení, pomocnice v
domácnosti, opatrovateľské služby,
au-pair a iné.

Dohoda
o sprostredkovaní zamestnania za
úhradu

Stránka 5

Nedodržanie zmluvy
Ako treba postupovať v prípade, že zmluvu sprostredkovateľ nedodrží, resp.
naopak – ak zmluvu nedodrží a do zamestnania nenastúpi občan?
Dohoda v písomnej forme,
ktorú je sprostredkovateľ zamestnania za úhradu povinný
uzatvoriť s občanom, ak mu
sprostredkováva zamestnanie
v zahraničí, je dvojstranným
právnym aktom, v ktorom
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
majú obidve zmluvné strany
vymedzené svoje práva a
Vývoj SZÚ vo vybraných odvetviach
povinnosti. Do Dohody treba
zakomponovať aj možnosti
Strojársky, automobilový
Zdravotníctvo
a elektrotechnický
sankcií pri nedodržaní podObchod a služby
priemysel
mienok. (Uvádzaný rozsah
Au-pair a pomocné sily
Hotelierstvo
zodpovednosti sprostredkov domácnosti
a reštauračné služby
vateľa za nedodržanie podPoľnohospodárstvo
mienok Dohody a súčasne
rozsah zodpovednosti občana
pri nedodržaní podmienok.)
Pri ich nedodržaní alebo porušení môžu Úhrada za dopravu, stravu a ubytoobidve zmluvné strany využiť štandardné vanie
postupy v občianskoprávnom konaní. Ak sa
občan cíti činnosťou sprostredkovateľa Akým spôsobom sa pri sprostredkovaní
poškodený, môže práce za úhradu do zahraničia zvykne
podať podnet na hradiť doprava, strava a ubytovanie?
oddelenie kontroly Poplatok, ktorý má právo sprostredkovateľ
územne príslušného požadovať od občana po prijatí osoby
úradu práce podľa do sprostredkovaného zamestnania po
sídla sprostredko- sprostredkovaní zamestnania, je poplatkom
vateľa (v Dohode za služby súvisiace so sprostredkovaním
musí byť presná zamestnania, nezahrňuje ostatné náklady
identiﬁkácia spros- klienta. Je vecou dohody – znovu odtredkovateľa), navrh- porúčame písomnú formu – presne vyčísliť
núť pozastavenie ďalšie ﬁnančné náklady – napr. cestovné,
alebo zrušenie povolenia. Neobmedzené je náklady za stravu, ubytovanie s uvedením
PhDr. Kvetoslava Blahová
jeho právo obrátiť sa na orgány činné kto a kedy ich hradí.
odbor ISS , Ústredie PSVR
v trestnom konaní vo veci podvodu.

„Ak neviete, kadiaľ
ísť, potom vás tam
žiadna cesta
nedovedie...“

Sprostredkovateľ je
povinný uzatvoriť dohodu s občanom,
ktorému sprostredkováva zamestnanie
v zahraničí, v písomnej forme.
Odporúčame zabezpečiť si osobný kontakt
so sprostredkovateľom a dôsledne si prečítať Dohodu, prípadne Zmluvu o sprostredkovaní práce ešte pred jej podpísaním.
V Dohode o sprostredkovaní zamestnania
za úhradu majú byť vyplnené všetky údaje
a presne uvedené:
• názov a adresa zahraničného zamestnávateľa
• dĺžka trvania zamestnania
• druh práce, ktorú budete vykonávať
• mzda alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
• spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia
• rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa
za nedodržania podmienok Dohody (je to
dôležité v prípade, ak skutočnosť nezodpovedá dohodnutým podmienkam. Odporúčame, aby si klient žiadal doplniť do
Dohody telefonický kontakt, ktorý môže
využiť v prípade ťažkostí.)
• výška úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

Upozornenie pred využitím ponuky
sprostredkovateľa zamestnania
za úhradu
prostredkovateľ zamestnania za úhradu je podľa zákona o službách zamestnanosti povinný informovať občana, ktorému sprostredkováva zamestnanie
v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním
v zahraničí.
Ponuky práce, reklamné plagáty z poštových schránok, ponuky na internete si treba
preveriť v zozname platných povolení zverejnenom na www.upsvar.sk – občan má
právo výberu aj kontroly, najmä ak za sprostredkovanie zamestnania platí.
Dohodu o sprostredkovaní zamestnania si treba dôsledne prečítať.
Neplatiť poplatok pred sprostredkovaním zamestnania.
Neplatiť žiadne poplatky za tzv. registráciu záujemcov – nezaručuje úspešné sprostredkovanie zamestnania. Jednoznačnou výhodou je osobný kontakt, keď si môže záujemca o sprostredkovanie zamestnania prekonzultovať so sprostredkovateľom všetky
podmienky, vrátane postupu, ak podmienky zamestnania nebudú zodpovedať tomu,
čo bolo uvedené v Dohode o sprostredkovaní zamestnania za úhradu.
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Práca s výchovným
prostredím dieťaťa
Rodina je v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa základnou
jednotkou spoločnosti a prirodzeným prostredím pre rast
a blaho detí aj ostatných členov rodiny. V záujme plného
a harmonického rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať
v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky
a porozumenia.
áto idea je zakotvená aj v Ústave SR,
v zákone o rodine a v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

T

Základné východiská

Prijatím zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej „zákon o SPOD a SK“), ktorý nadobudol
účinnosť 1. septembra 2005, sa podstatne
rozšírili možnosti práce s klientom v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

06 07

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej „SPOD a SK“) sú zacielené na široký okruh adresátov, t. j. vykonávajú
sa pre každé dieťa, čo má na území Slovenskej
republiky obvyklý pobyt, alebo sa tu zdržiava
bez sprievodu zákonných zástupcov, príbuzných alebo osoby, ktorá je podľa práva
alebo zvyku za dieťa zodpovedná, a taktiež pre
dieťa, ktoré je občanom Slovenskej republiky
a nachádza sa bez sprievodu na území iného
štátu. Zákon o SPOD a SK rovnako umožňuje
vykonávať opatrenia SPOD a SK aj pre rodičov
detí, prípadne iných zákonných zástupcov detí

Zamestnanosť a sociálna politika

a pre plnoleté fyzické osoby. Vzhľadom na
charakter opatrení SPOD a SK sa vykonávajú
v prirodzenom rodinnom prostredí
v náhradnom rodinnom prostredí
v otvorenom prostredí
v prostredí utvorenom a usporiadanom na
výkon opatrení SPOD a SK podľa zákona
o SPOD a SK.

Predchádzať vzniku
krízových situácií

Cieľom sociálnoprávnej ochrany detí je
zabezpečiť predchádzanie vzniku krízových
situácií v rodine, ochranu práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Opatrenia
SPOD a SK vykonávajú Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej „úrad“),
ale aj obec, fyzická a právnická osoba, akreditovaný subjekt.

Nárast počtu opatrení SPOD a SK

V priebehu roka 2007 úrady zaznamenali
23 762 nových rodín a 33 954 nových detí, pre
ktoré boli vykonané opatrenia SPOD a SK.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi možno
konštatovať nárast počtu detí a počtu rodín
ako klientov sociálnej práce, čo je do určitej
miery aj výsledkom ekonomických a sociálnych zmien v spoločnosti. Rovnako možno brať
do úvahy aj skutočnosť, že súčasnú rodinu ovplyvňujú zmeny v hodnotách a normách spoločnosti, orientácia na konzumný štýl života
a evidentné rozdiely v životných úrovniach
rodín. Súčasná rodina má problémy, preto si

Foto: Mgr. Adriana Krepelková
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vyžaduje viac ako inokedy predtým záujem
a pomoc zainteresovaných subjektov.
Poniektorí rodičia si neplnia rodičovské povinnosti, alebo zneužívajú svoje rodičovské práva,
a tak ohrozujú zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa. Ak je to potrebné v záujme
dieťaťa, je možné rodičovské práva obmedziť
(napr. ak rodičia nezabezpečujú výchovu
dieťaťa), alebo pozbaviť výkonu rodičovských
práv (napr. ak rodičia týrajú dieťa). Miernejším
zásahom je pozastavenie výkonu rodičovských
práv a povinností, ak rodičom pri výkone
rodičovských práv a povinností bráni závažná
prekážka (napr. choroba). Zásahy do rodičovských práv a povinností patria do právomoci súdu. Takýmto zásahom by však malo
predchádzať využitie výchovných opatrení.

Výchovné opatrenia

Uložením výchovných opatrení sa predpokladá
navrátenie riadneho výchovného prostredia,
ktoré zabezpečí, že sa dieťa bude vyvíjať
v súlade so všeobecne akceptovateľnými
morálnymi zásadami spoločnosti a v neposlednom rade, že sa zabráni vyňatiu dieťaťa
z rodiny. Výchovné opatrenia majú teda plniť
ochrannú funkciu.
Výchovné opatrenia majú viesť k odstráneniu
príčin vzniku problémov v rodine a nemajú
riešiť dôsledky. V záujme dieťaťa je možné výchovné opatrenia uložiť buď dieťaťu, alebo
rodičom, prípadne osobe, ktorá sa o dieťaťa
stará v závislosti od konkrétnej situácie, podľa
povahy veci. Úrad je povinný sledovať účinky
uloženého opatrenia pravidelne, v dvojmesačných intervaloch, v spolupráci s dieťaťom a
jeho rodičmi. S týmto zámerom vypracuje plán
výkonu výchovného opatrenia. Na výkone výchovného opatrenia môže spolupôsobiť akreditovaný subjekt, právnická alebo fyzická osoba. Úrad ukladá len také výchovné opatrenia,
ktorými sa dieťa neodníma z osobnej
starostlivosti rodičov alebo osoby, ktorá sa
osobne o dieťa stará.
V zmysle zákona o SPOD a SK úrad rozhoduje o uložení týchto výchovných opatrení:
1. upozornenie dieťaťa, jeho rodičov alebo
osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojím správaním môžu ohroziť alebo narušiť
priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin
dieťaťa
2. uloženie povinnosti dieťaťu zúčastniť sa
na liečbe v špecializovanej ambulantnej
starostlivosti
3. uloženie povinnosti dieťaťu zúčastniť sa
na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.
Zo štatistických zisťovaní Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za rok 2007 možno konštatovať, že úrad upozornil na nevhodné správanie 257 detí a 239 rodičov, resp. osoby, ktoré
sa osobne starajú o dieťa, v 11 prípadoch
spolupôsobil pri výkone tohto výchovného
opatrenia akreditovaný subjekt. Povinnosť
zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti úrad uložil 15 deťom.
Povinnosť zúčastniť sa na výchovnom pro-
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grame alebo na sociálnom programe bola
uložená 315 deťom, pričom akreditovaný subjekt bol zapojený v 209 prípadoch. Výchovné
a sociálne programy sú v prevažnej miere
využívané s cieľom predchádzania nariadeniu
ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy
nad maloletými deťmi s poruchami správania,
najmä v kombinácii so záškoláctvom. Výsledky
z praxe potvrdzujú, že programy boli účinné
najmä vtedy, ak boli intenzívneho a dlhodobého charakteru.
Zákon o SPOD a SK umožňuje úradu rozhodovať o výchovných opatreniach nielen
podľa tohto zákona, ale aj podľa zákona o rodine, avšak nemôže ísť o výchovné opatrenie,
ktorým sa dieťa odníma z osobnej starostlivosti
rodičov alebo osoby, čo sa osobne stará o dieťa.
V roku 2007 úrad v zmysle zákona o rodine
napomenul 205 detí a 128 rodičov a iné fyzické
osoby, ktoré svojím správaním ohrozovali alebo

Úrady pri pomoci dieťaťu
s poruchami správania môžu
organizovať výchovno-rekreačné
programy pobytovou formou,
ktorých účelom je odborné
pôsobenie na odstránenie alebo
zmiernenie poruchy správania.

narúšali riadnu výchovu dieťaťa. Nad výchovou
maloletého dieťaťa bol dohľad úradom uložený
v 347 prípadoch, akreditovaný subjekt
spolupôsobil v 18 prípadoch. Povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo
odbornému poradenstvu v špecializovanom
zariadení bola uložená 32 deťom a 21 rodičom.
Aj keď súčasná právna úprava umožňuje zapájanie akreditovaných subjektov pri výkone
výchovného opatrenia, problémom naďalej
ostáva malý záujem zo strany neštátnych subjektov o udelenie akreditácie na spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení.

Výchovno-rekreačné programy

Súčasťou sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou je aj zapájanie dieťaťa do výchovnorekreačných programov. Úrady pri pomoci
dieťaťu s poruchami správania môžu organizovať výchovno-rekreačné programy pobytovou formou, ktorých účelom je odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie
poruchy správania, rozvoj sociálnych zručností,
získanie spoločenských a hygienických návykov a zabezpečenie vhodného využitia
voľného času dieťaťa. Pri zabezpečení plnenia
účelu výchovno-rekreačných programov môže
spolupôsobiť iný subjekt, a v takomto prípade
úrady plnia úlohu koordinátora. V roku 2007
bolo 1 735 detí zapojených do výchovnorekreačných programov, čo je v porovnaní
s predchádzajúcim rokom nárast takmer o 400
detí.
Na výchovno-rekreačných programoch participovali aj viaceré referáty poradensko-psy-

chologických služieb. Stretnutia s deťmi boli
zamerané na sebapoznávanie a poznávanie
iných formou psychohier, pohybových
relaxačných hier, formou rovesníckeho programu zameraného na rozvoj osobnosti a komunikácie. Referáty poradensko-psychologických služieb sú dôležitou súčasťou práce
s rodinou. Poskytujú poradensko-psychologické služby celej rodine. Psychológovia a rodinní
poradcovia pomáhajú ovplyvňovať kvalitu problémového vzťahu rodičov a detí, poradenskou intervenciou optimalizovať nevhodné výchovné
stereotypy rodičov, pomáhajú meniť nefunkčné
vzorce správania v rodine a eliminovať agresivitu
vo vzájomných vzťahoch rodičov a mladistvých
s problémovým správaním.

Sanácia rodinného prostredia

Pojem sanácia rodinného prostredia nie je
v zákone o SPOD a SK zadeﬁnovaný, avšak jeho
používanie je v sociálnej praxi bežné. Sanácia sa
spája s ozdravením, nápravou, zmenou výchovných, rodinných podmienok dieťaťa, zmenou spôsobu života, ako aj s uschopnením
rodičov dieťaťa vykonávať rodičovskú rolu
v súlade s akceptovateľnými spoločenskými
normami. Ak hovoríme o sanácii v zmysle
zákona o SPOD a SK, ide o výkon opatrení
SPOD a SK v prirodzenom rodinnom prostredí.
Práca s klientom nie je spontánna, ale plánovitá
a systematická. Na tento účel zákon zaviedol
povinnosť vypracovávania plánov sociálnej
práce s dieťaťom a jeho rodinou. Úrady
v spolupráci s obcou, a ak je dieťa umiestnené
v zariadení aj so zariadením, vypracujú plány
podľa konkrétnej situácie, ktorá sa rieši. Význam
plánov sociálnej práce spočíva v určovaní
konkrétnych postupov na dosiahnutie cieľa,
ktorým je optimálne riešenie situácie dieťaťa aj
s ohľadom na jeho záujmy a práva. Prínosom
zákona o SPOD a SK je možnosť zapájania
akreditovaných subjektov do sanácie rodinného prostredia dieťaťa prostredníctvom tzv.
priorít, t. j. objednávania si určitých činností
u subjektov, ktoré majú na takúto činnosť akreditáciu.
Výsledkom úspešnej sanácie rodinného prostredia je také zlepšenie podmienok v rodine, že
dieťa nie je potrebné vyňať z jeho prirodzeného rodinného prostredia, respektíve
zrušiť ústavnú starostlivosť, ktorá bola nad
dieťaťom nariadená a odchod dieťaťa zo zariadenia, napr. z detského domova do rodiny.
Práca s rodinným, výchovným prostredím
dieťaťa je náročná činnosť. Vyžaduje si erudovaných pracovníkov, ktorí budú ochotní
a schopní pracovať aj v zložitom a neľahkom
teréne s klientmi, čo reagujú agresívne a odmietajú pomoc. Včasná a odborná pomoc
dieťaťu a jeho rodičom, za aktívnej spolupráce
všetkých zainteresovaných subjektov (úrad,
obec, škola, akreditovaný subjekt...) a predovšetkým so záujmom a ochotou klientov
podieľať sa na vlastnej zmene, je zárukou zachovania zdravého, harmonického výchovPhDr. Slávka Bertová
ného prostredia dieťaťa.
Oddelenie SPOD a SK
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Opatrenia v prípade zanedbávania rodiny a neúčelného využívania dávky a príspevkov

Osobitný príjemca
Z

ákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov upravuje právne
vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze
občana a poskytovaní dávky v hmotnej
núdzi (ďalej len dávky) a príspevkov k dávke
(ďalej len príspevky), ktorých cieľom je spolu
s jeho príjmami zabezpečiť základné životné
podmienky a pomôcť v hmotnej núdzi
s prispením aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.
Zákon deﬁnuje hmotnú núdzu ako stav, keď
príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje
životné minimum a občan a fyzické osoby si
príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za vlastné pričinenie zabezpečenia alebo zvýšenia príjmu sa
považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie si zákonných
nárokov.

Dávky a príspevky

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje formou
dávky a príspevkov, pričom ich výška, ako aj

Aktivačný príspevok má motivovať
občana v hmotnej núdzi, aby sa
aktívne podieľal na riešení sociálnej
situácie.

podmienky nároku, sú určené v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.
Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi
v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok. Za základné životné
podmienky možno považovať výživu, oblečenie, bývanie a ostatné osobné potreby.
Občanovi v hmotnej núdzi je okrem základnej dávky v hmotnej núdzi možné po splnení
podmienok stanovených zákonom o pomoci v hmotnej núdzi poskytnúť príspevky
k dávke, a to príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na
bývanie a ochranný príspevok.
Príspevok na zdravotnú starostlivosť je určený na výdavky spojené s úhradou za zdravotné služby.
Príspevok na bývanie patrí na úhradu nákladov spojených s bývaním v rodinnom dome,
byte alebo v miestnosti určenej na trvalé bývanie.
Aktivačný príspevok má motivovať občana
v hmotnej núdzi, aby sa aktívne podieľal na
riešení sociálnej situácie, aby si aktívne hľadal
uplatnenie na trhu práce, zvyšoval kvaliﬁká-

Seminár o rodovej rovnosti
podnetu zástupcov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach a
v spolupráci s Mestským úradom v Michalovciach sa 9. apríla 2008 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach
konal seminár RODOVÁ ROVNOSŤ, Diskriminácia z dôvodu rodu.
Účasť bola bohatá a rôznorodá. Medzi prítomnými nechýbala Ing. Tatiana Raničová –
riaditeľka ÚPSVR Michalovce, Viliam Záhorčák – primátor mesta Michalovce, JUDr.
Viera Hanuláková – riaditeľka odboru ro-

Z

dovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v Bratislave, hostia, ako sú PhDr. Eva Sopková
z občianskeho združenia Pro Familia, JUDr.
Andrea Kanoczová z regionálnej kancelárie
Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Humennom, ako aj zamestnanci
úradu. Seminára sa zúčastnili aj zástupcovia
cirkevnej obce a obyvatelia mesta Michalovce. Seminár bol pilotným stretnutím a
niesol sa v duchu odbúrania predsudkov o
násilí páchanom na ženách, objasňovali sa
podoby násilia páchaného na ženách,
príčiny vzniku násilného správania. Prezentovali sa príklady – ako ženy riešia situácie
násilia, ako pomôcť obetiam, kde nájdu podporu a na koho sa môžu obete násilia obrátiť.
Súčasťou seminára bol aj prehľad o základných dokumentoch v oblasti rodovej
rovnosti, o dokumentoch OSN zameraných
na práva žien, o všeobecných dokumentoch
Rady Európy zameraných na ľudské práva.
Mgr. Adriana Krepelková
ÚPSVR Michalovce
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ciu a zručnosti, vykonával práce v prospech
obce.
Ochranný príspevok zohľadňuje také životné
situácie, počas ktorých si občan v hmotnej
núdzi nemôže zabezpečiť príjem vlastnou
prácou.

Výška sumy

Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel
medzi súčtom súm nárokov (dávka a príspevky) a príjmom. Dávka v hmotnej núdzi
a príspevky sa poskytujú v jednej sume.
Nárok na výplatu dávky a príspevkov vzniká
na základe právoplatného rozhodnutia vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad).

Mimoriadne prípady

V prípadoch rodín s deťmi i jednotlivcov,
u ktorých úrad zistí neúčelné využívanie
dávky a príspevkov v dôsledku zanedbávania starostlivosti o deti, nezabezpečovanie
výživy, požívanie návykových a omamných
látok, gamblerstvo, neschopnosť hospodáriť
s ﬁnančnými prostriedkami, prípadne z dôvodu úžery, môže využiť ako nástroj zabezpečenia účelného vynakladania ﬁnančných
prostriedkov ustanovenie osobitného príjemcu dávky a príspevkov.

Osobitný príjemca

Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi je
osobitným príjemcom obec alebo, ak to je
odôvodnené, iná právnická alebo fyzická
osoba. Úrad vydá rozhodnutie o ustanovení
osobitného príjemcu až po predchádzajúcom súhlase obce alebo fyzickej a právnickej
osoby. Osobitný príjemca je povinný dávku
a príspevky použiť len v prospech občana
v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, formou vecného plnenia alebo výplaty v hotovosti vo viacerých termínoch,
prípadne ich kombináciou. Osobitný príjemca nemôže použiť zverené prostriedky
na uspokojenie svojich pohľadávok voči
občanovi, napr. na úhradu dlhov a poplatkov,
na úhradu ktorých dávka a príspevky nie sú
určené. Svoj účel by nesplnilo ani to, ak by osobitný príjemca vyplatil občanovi dávku a
príspevky naraz v hotovosti v celej sume. Ak
osobitný príjemca zabezpečuje dávku a
príspevky vo vecnej forme, je povinný ich
poskytovať za cenu obvyklú a na mieste dostupnom občanovi v hmotnej núdzi. Ak úrad
zistí, že si osobitný príjemca neplní svoje
povinnosti, uvoľní ho z funkcie osobitného
príjemcu a určí iného osobitného príjemcu.
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Najčastejší príjemca

Za osobitného príjemcu sa najčastejšie ustanovuje obec, ktorá je bližšie k občanovi,
pozná jeho individuálne potreby, aj potreby
spoločne posudzovaných osôb. Je teda väčší
predpoklad spolupráce občana s obcou
a zabezpečenia účelnosti dávky. Cieľom
ustanovenia osobitného príjemcu je nielen
použiť dávku a príspevky v prospech občana,
ale aj naučiť občana hospodáriť s ﬁnančnými
prostriedkami, ktoré majú slúžiť na jeho základné životné potreby, aby bol schopný prevziať zodpovednosť za seba a svoju rodinu.

Dotácie pre obec

Obec, ktorá je určená za osobitného príjemcu dávky a príspevkov rozhodnutím
úradu najmenej pre 20 spoločne posudzovaných fyzických osôb, môže požiadať úrad
v územnom obvode o poskytnutie dotácie
na výkon osobitného príjemcu dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke podľa
Výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007
č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MPSVR SR.
Dotáciu možno poskytnúť na ﬁnancovanie výkonu osobitného príjemcu dávky
a príspevkov a to na:
a) mzdu a plat zamestnanca, ktorý sa podieľa
na výkone osobitného príjemcu dávky a
príspevkov
b) poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie
c) preddavok na poistné na povinné verejné
zdravotné poistenie
d) úhradu materiálových výdavkov bezprostredne súvisiacich s výkonom osobitného
príjemcu dávky a príspevkov.
Dotáciu na výkon osobitného príjemcu
možno poskytovať mesačne do 25. dňa
v kalendárnom mesiaci, vo výške:
a) 50 Sk na každú spoločne posudzovanú
osobu, ak sa viac ako polovica celkového
objemu ﬁnančných prostriedkov použije
na vecné plnenie
b) 25 Sk na každú spoločne posudzovanú
osobu, ak sa viac ako polovica celkového
objemu ﬁnančných prostriedkov použije
na priamu výplatu ﬁnančných prostriedkov najmenej v troch výplatných terIng. Lada Déčiová
mínoch.
Mgr. Ľudmila Hrdinová
odbor PHN Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Kto si zamiluje svoju prácu, vyhral pol života
PSVR Prešov ešte v mesiaci november
roku 2007 začal v okrese Prešov a Sabinov v rámci preventívneho poradenstva pre
žiakov základných škôl realizovať interný
projekt s názvom „Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania“, určený žiakom ôsmych a deviatych ročníkov.
V oboch okresoch zástupcovia oddelenia
informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb zrealizovali celkom 38
skupinových stretnutí, ktorých sa zúčastnilo
937 žiakov deviatych a v menšom počte aj
ôsmych ročníkov základných škôl.
Hlavným cieľom projektu bolo sprostredkovať informácie o svete práce, prispieť k vytvoreniu predstavy žiakov o tom, ako trh
práce funguje, kde o ňom hľadať informácie, a tak im uľahčiť voľbu budúceho povolania. So žiakmi sa rozoberala otázka
zmyslu a významu práce pre človeka a poskytol sa im prehľad profesií, po ktorých bol
zo strany zamestnávateľov v rámci územ-

Ú

ného obvodu ÚPSVR Prešov dopyt. Zároveň
sa dozvedeli, ktoré odvetvia ekonomickej
činnosti produkujú menej voľných pracovných miest. Zaujímavú diskusiu vyvolala
otázka, prečo je dnes z hľadiska potrieb trhu
práce potrebné, aby cudzie jazyky ovládali
aj žiaci, ktorí sa plánujú vyučiť robotníckym
profesiám a remeslám.
Na záver skupinových stretnutí žiaci vypracovali výstupný materiál „Pár otázok na
záver“, v ktorom okrem iného tlmočili svoju
predstavu o tom, o aké ďalšie informácie by
mali záujem. V získaných výstupoch bol zaznamenaný napríklad záujem o ešte širšie
spektrum informácií o jednotlivých školách,
ale aj o rôznych druhoch remesiel a podobne.
Prezentácia projektu bola zabezpečovaná
v prevažnej miere priamo na jednotlivých
základných školách, tiež v rámci rodičovských združení a v informačno-poradenskom stredisku v Prešove. Ing. Anna Koňaříková
OIPSS ÚPSVR Prešov

Absolventi škôl ako znevýhodnená
skupina na trhu práce
rioritou ÚPSVR v Považskej Bystrici je
venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným skupinám na trhu práce. Medzi tieto
skupiny patria aj absolventi škôl (ďalej AŠ),
ktorí po UoZ so zdravotným postihnutím a
UoZ nad 50 rokov predstavujú jednu z najrizikovejších skupín evidencie úradu práce.
Práca so skupinou UoZ je náročná, pretože aj
keď AŠ majú teoretické vedomosti a jazykové
znalosti, chýbajú im pracovné návyky,
skúsenosti, prax a z tohto dôvodu sa mnohokrát stávajú „obeťou“ neserióznych zamestnávateľov.
Pri práci s absolventmi škôl úrad práce
v Považskej Bystrici prijal všeobecné opatrenia:
Každému evidovanému absolventovi školy
poskytnúť komplexné informácie o úrade
práce, štruktúre, aktívnych opatreniach na
trhu práce, informačných zdrojoch na vyhľadávanie voľných pracovných
miest, o možnostiach služieb,
o informáciách v Informačno-poradenskom stredisku, o sieti Európskych služieb zamestnanosti,
informačno-poradenských a odborných poradenských službách,
agentúrach sprostredkovania zamestnania za úhradu, katalógu
zamestnávateľov, burzách práce,
výberových konaniach, prezentáciách a náboroch zamestnávateľov,
prezentáciách škôl, regionálnom
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trhu práce atď.
Stretnutia s absolventmi sú mesačné a ich
súčasťou je aj sociálno-psychologický výcvik
zameraný na nácvik komunikačných zručností (najmä nácvik komunikácie pri pohovoroch so zamestnávateľmi: modelová
ukážka pohovoru, spôsoby uchádzania sa
o zamestnanie, vystupovanie, zvládanie stresu,
sebahodnotenie – silné a slabé stránky atď.).
Okrem toho sú absolventi prizývaní aj na
výberové konania podľa požiadaviek zamestnávateľov a zaraďovaní do projektov – 28 absolventov sa zúčastnilo prezentácií zamestnávateľov na prezentačných dňoch, ktoré
úrad práce organizoval v mesiaci apríl 2008.
Aktívna práca s absolventmi sa nám oplatila,
pretože zo stavu AŠ k 30. 9. 2007, keď bolo
v evidencii 335 AŠ, nám k 30. 6. 2008 zostalo
v evidencii 42 absolventov. Spolu sa za sledované obdobie zamestnalo 269 AŠ, z toho
cez úrad práce 139 na pracovnú zmluvu, 18 AŠ
dostalo príspevok na samozamestnanie a 54
AŠ bolo umiestnených na absolventskú prax.
Snahou nášho úradu bude naďalej spolupracovať najmä so zamestnávateľmi pri umiestňovaní absolventov škôl do pracovného
pomeru, či už pri priamej ponuke VPM pre
absolventov, alebo pri využívaní nástrojov aktívnej politiky na trhu práce (absolventská
prax, samozamestnanie, príspevky pre zamestnávateľov na vytvorené pracovné miesIng. Melánia Miklošová
ta pre AŠ a i.).
ÚPSVR v Považskej Bystrici

JÚL 07/2008
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ÚPSVR
neľahkým životným podmienkam
prispievajú okrem rozľahlosti Zázrivej,
ťažkého prístupu k niektorým osadám, aj obmedzenosť prístupu autobusov,
limitované možnosti zamestnania v obci, podnikania atď. Preto Zázrivá dlhé roky v rámci
Oravy patrila a, žiaľbohu, patrí aj dnes medzi
obce s najvyššou mierou nezamestnanosti.
Nové podmienky trhu práce často vytvorili
živiteľom rodín ťažkú sociálnu a ekonomickú
situáciu. Rizikovým skupinám občanov
s nižším vzdelaním z toho vyvstal problém
s ich kontaktom na aktuálne trendy v oblasti
vzdelávania či rekvaliﬁkácie, ako i ťažkosti
s nepostačujúcimi vedomosťami, zručnosťami a návykmi potrebnými pre uplatnenie sa
na trhu práce. Postupne u nich dochádzalo
k strate pracovných návykov, motivácie a k
sociálnemu vylúčeniu. V mnohých prípadoch
dôsledkom týchto negatívnych faktorov bol
návyk jedinca na životnú situáciu, stotožne-

K

Zázrivský starosta obce Mgr. Jozef Kazárik

Pohľad starostu

Obec Zázrivá – malebná krásou prírody, atraktívna pre návštevníkov pre
možnosť aktívneho oddychu v horách či na rozkvitnutých lúkach.
Krásna v každom ročnom období, prinášajúca však jej občanom okrem
úsmevu – keď sa všetko darí, aj chmáru na tvári pri starostiach o prežitie,
keď nastupuje tvrdá realita života.
nie sa s rolou a apatia k aktívnemu riešeniu
problémov.
Obec Zázrivá v snahe pomôcť občanom
v týchto životných situáciách od počiatku organizovania aktivačných prác sa podieľala na
realizácii programov riešiacich zamestnanosť
a sociálnu inklúziu. Do jednotlivých etáp NP
č. V bolo v období predchádzajúcich rokov zaradených
množstvo nezamestnaných
spĺňajúcich príslušné kritériá. V niektorej etape sme
mali na aktivačných prácach
začlenených až 70 občanov.
S tým súvisela aj potreba
dobrej
organizovanosti
prác, dohľadu nad vykonávaním prác, inštruktáže,
opatrenia týkajúce sa bezpečnosti práce, proste potreba jednoznačnej snahy
navodenia atmosféry, v ktorej by sa zaradení občania

Športovo-zábavný deň pre deti s ŤZP v Senici

B

aťov kanál v Skalici sa v sobotu
28. 6. 2008 zmenil na obrovské
hniezdo radosti, športu a príjemnej zábavy. Úrad PSVR v Senici usporiadal
Športovo-zábavný deň pre deti s ťažkým
zdravotným postihnutím z okresu Senica a
Skalica. Stáva sa už nepísanou tradíciou, že
sa podarilo opäť zrealizovať vydarený trojuholník spolupráce medzi organizátorom,
sponzormi podujatia a jeho 320 účastníkmi, z ktorých takmer polovicu tvorili deti
s ťažkým zdravotným postihnutím.
Hlavnou osou akcie boli športové súťaže,
pretkané sprievodnými vystúpeniami šermiarskeho záujmového spolku Ctibor zo
Senice, sokoliarov z Červeného Kameňa,
ohňovej šou z Bratislavy a pohodovú atmosféru dotvárali piesne v podaní Katky
Koščovej, ktorá sa okamžite stala miláčikom prítomných detí. A že deti so zdravotným postihnutím neboli len pasívnymi
divákmi, dokázalo milo zaranžované vystúpenie šikovných dievčat z DSS v Rohove.
Samotné športové stanoviská zastrešovali
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s veľkou ochotou hasiči z Holíča, regrutačné stredisko z Trnavy, rešpekt a zvedavosť vzbudilo pristavené vojenské
vozidlo. Tajuplné a nonšalantné bolo pre
deti vystúpenie pirátov z Karibiku. Deti boli
prekvapené a prejavovali nadšenie aj z prítomnosti zvieratiek, ochotne zapožičaných
ZOO Hodonín. Veľkým osviežením nielen
pre deti bol skákací hrad, trampolína,
klauni z Ostravy, ktorí nafúkali a vytvarovali

Zamestnanosť a sociálna politika

cítili ako v štandardnej pracovnej činnosti
so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi
z pracovného pomeru. V rámci toho sme ešte
umožňovali personálnym pracovným agentúram, zástupcom ﬁriem a pod., vykonávať
pohovory s nezamestnanými s cieľom ich začlenenia do trvalého pracovného pomeru.
Realizovali sme programy na integráciu
znevýhodnených skupín do zamestnania,
na predchádzanie vylúčenia občanov z trhu
práce či už z dôvodu veku, vzdelania, alebo
chýbajúcej praxe.
Takto sa v obci budovala platforma priaznivých názorov občanov na skupinu nezamestnaných zaradených na aktivačnú činnosť či
menšie obecné služby, ktorá robila a robí aj
v súčasnosti kus dobrej práce. Dlhodobo
nezamestnaní sa začleňovali do zimnej údržby – posyp a odstraňovanie snehu z chodníkov a verejných priestranstiev, zastávok
SAD – v rámci celej obce, chodníkov cintorínov. Podieľali sa na drobných búracích a
šalovacích prácach, blízke im boli murárske,

neuveriteľné množstvo ﬁgúrok z balónikov a rovnako i možnosť povoziť sa
v koči s konským záprahom.
Plavba loďou po Baťovom kanáli, na
ktorú sa všetci tešili, bola balzamom
najmä pre detské srdiečka, čo sa i odrážalo v ich rozžiarených tvárach. Celý
deň nám spríjemňovali diskotékou a
milým sprievodným slovom dievčatá
Masárove z Holíča.
Od rána bola zabezpečená strava pre
všetkých zúčastnených, obedňajší gulášik chutil v prírodnom prostredí lepšie
ako kaviár, brušká pohladila chrumkavá
pizza a, samozrejme, nemohlo chýbať
záverečné opekanie špekáčikov.
Radosť detí a všetkých prítomných potešila organizátorov a zaviazala ich, aby
usporiadali rovnako kvalitnú akciu i na
budúci rok. K bezchybnému priebehu podujatia a k množstvu krásnych zážitkov detí
okrem organizátorov – zamestnancov
ÚPSVR v Senici prispeli najmä početní
sponzori a darcovia. Získané ﬁnančné
prostriedky a dary pomôžu zrealizovať aj
Mikulášske posedenie.
Organizátori športovo-zábavného dňa
pre deti s ŤZP ÚPSVR Senica
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stolárske, maliarske a natieračské práce
na obecných budovách, príprava reziva, pomocné práce pri výstavbe a údržbe obecných
športových zariadení, letná úprava a údržba
– zametanie, oprava výtlkov miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, separovanie a odvoz komunálneho odpadu
zo zastávok, konečných otočiek autobusov a
verejných priestranstiev, odpočívacích zariadení pre turistov, čistenie rigolov a potokov,
prerezávka krovín v obci, pomocné administratívne práce, roznášanie pozvánok, oznámení, archívne práce, pomocné práce
pri inventarizácii knižného fondu v miestnej
obecnej knižnici, rôzne evidencie, pomocné
upratovacie práce, terénne úpravy na obecných pozemkoch, zrovnávanie terénu,
odvádzanie dažďovej vody, pomoc pri usporiadateľských prácach na kultúrnych, športových a iných akciách organizovaných
obcou a mnoho ďalších.
Každá vec má svoj rub aj líce. Tak to bolo aj pri
realizácii programov zamestnanosti. K negatívam, ktoré novela zákona zrejme vyrieši, patrí
fakt, že nezamestnaný prišiel na spôsob
určitého využívania programov a aktivita
na zaradenie sa do pracovného pomeru bola
len ﬁktívna, pretože daný stav mu vyhovoval
a roky prežíval vďaka prosociálnemu cíteniu
štátu. Ak bol šikovný, privyrobil si na rôznych
„fuškách“ a zo strany štátu mal „ istú“ korunu.
K tomu rodina ešte využívala ostatné výhody
sociálneho systému štátu a rôzne úľavy.
Ďalšiu skupinu tvorili občania, pri ktorých potenciálny zamestnávateľ hneď po prvotnom
pohovore, vizuálnom kontakte, neexistujúcich vzdelanostných atribútoch a pod., nemal
dôvod využiť potenciál nezamestnaného,
pretože reálne žiadny neexistoval. Veľakrát sa
k tomu priradilo nerešpektovanie zákazu
požívania alkoholu, neexistujúca zodpovednosť, chýbajúce pracovné návyky a slabá
odolnosť na fyzickú záťaž, nerešpektovanie
pozície nadriadeného a i. Zaujímavá je tiež
častá neochota dochádzať za prácou,
(ponúkal som napríklad možnosti v okresnom meste Dolný Kubín, v koncerne KIA a
pod.), tiež okolnosť, že nezamestnaný hovorí
svojmu okoliu, že „robí na úrade“, teda berie
toto zaradenie ako prácu a s aktivitou končí.
Dovolím si tvrdiť, že človek nezamestnaný

Stránka 3

viac ako 5 000 dní (mám aj také prípady), má
mizivé percento nádeje zamestnať sa
pre všetky spomínané negatívne faktory.
Napriek kritickým postrehom môžem jednoznačne konštatovať, že z môjho pohľadu
priniesli za celé obdobie svojho fungovania
aktivačné práce veľký úžitok nielen pre cielenú skupinu nezamestnaných, ale aj pre
obec, pretože boli vytvorené nové hodnoty:
prístrešky, čakárne SAD, rekonštruované
priestory slúžiace verejnosti, udržiavané verejné priestranstvá, zveľaďoval sa majetok obcí,
jednoducho – urobilo sa veľa pozitívneho. Na
prácu nezamestnaných si časť verejnosti
zvykla dokonca tak, že organizovanie prác a
súvisiacich činností brala ako samozrejmosť,
pričom registrujem, dá sa povedať negatívny
fenomén, že časť verejnosti akoby „zneužívala“ aktivačné práce, pretože si neviem inak
vysvetliť fakt, že kvety a vence z hrobov pohodia pár metrov od kontajnera na to
určeného, že vrecká, igelitové tašky s
odpadom sa vyhadzujú z auta, pohadzujú po
zastávkach autobusu, pričom v obci je sieť
kontajnerov. Odôvodnením – počul som to aj
osobne – je konštatovanie, že aspoň majú
nezamestnaní čo robiť.
Verím, že všetky skúsenosti z predchádzajúceho obdobia boli zapracované do novely
zákona o službách zamestnanosti účinného
od 1. mája, nakoľko po oboznámení sa s novelou sa zdá, že by mala priniesť zmenu
v oblasti aktívnych opatrení trhu práce
v podobe rôznych príspevkov a mení aj politiku služieb poskytovanú klientom pracovníkmi ÚPSVR. Rovnako vidím prínos pre
zamestnávateľov a lepšiu efektivitu využívania zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
Negatívom je nízka možnosť refundácie časti
mzdy organizátora prác aj chýbajúca položka
na možnosť poskytnutia pitného režimu v letných mesiacoch. Pozitívna je možnosť obce,
v rámci „špeciﬁkácie osobných ochranných
prostriedkov, pracovného náradia a ďalších
nákladov súvisiacich s aktivačnou činnosťou“,
zabezpečiť potrebné náradie, nástroje a pomôcky na výkon prác. Zo svojej pozície vítam
aj možnosť pokračovať v organizovaní aktivačných prác formou menších obecných
Mgr. Jozef Kazárik
služieb.

Koníky na Orave nepatria iba k miestnemu koloritu, ale sú najmä zdrojom obživy.

starosta obce Zázrivá

Prvý úspech verzus
profesionálny rodič
PSVR v Michalovciach v spolupráci s Detským domovom Remetské Hámre zorganizoval
12. 3. 2008 informačný seminár, ktorého
cieľom bola prezentácia netradičnej
ponuky pracovného miesta – profesionálny rodič. Na seminár bolo prizvaných 75 uchádzačov z databázy
tunajšieho úradu, ktorí spĺňali kritériá
výkonu profesionálneho rodiča. Súbežne
s týmto seminárom bola ponuka prezentovaná aj v regionálnej televízii, aby
dostala do povedomia širokej verejnosti
profesionálne rodičovstvo. Klienti a návštevníci nášho úradu majú zároveň
možnosť dozvedieť sa o tejto problematike viac priamo na internetovej
stránke úradu a z informačných letákov
úradu.

Ú

Výsledkom našej iniciatívy bol záujem
štyroch žien, z ktorých tri ukončili
27. 6. 2008 prípravu na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti
podľa § 53 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí. Potvrdenie
o príprave dostali 30. 6. 2008 a už na nasledujúci deň sa dve z nich stali zamestnancami Detského domova Remetské
Hámre a do ich rodín boli umiestnené 4
maloleté deti, nad ktorými bola nariadená ústavná starostlivosť. Príchod dvojičiek Boglárky a Klaudie do rodiny pani
Švédovej bol bez komplikácií a obe boli
vrúcne prijaté všetkými členmi domácnosti.
ÚPSVR v Michalovciach plánuje v septembri 2008 začať s prípravou ďalších
záujemcov o profesionálne rodičovstvo
a v zmysle sociálnej koncepcie na nasledujúce roky vytvárať vhodné podmienky
na transformáciu detských domovov
a výkonu náhradnej starostlivosti.
Mgr. Adriana Krepelková
ÚPSVR Michalovce

JÚL 07/2008
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Adresné kroky, ktoré potešia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvára už dva roky živnú pôdu
pre úspešnú rodinnú a sociálnu politiku. Každý z nás si v živote nájde čas
na bilancovanie života, zamyslenie sa, čo urobil dobré, čo nevyšlo podľa predstáv,
čoho sa má v budúcnosti vystríhať a na čom ďalej budovať. Aj vláda v tomto období
bilancuje. A bilancujú aj ministerstvá a ministri.
inisterka práce, sociálnych vecí
a rodiny Viera Tomanová môže byť
spokojná. Zlepšujúca sa sociálna
a rodinná politika je jasným zrkadlom toho, čo
pre ľudí robí rezortný minister, ako sa opatrenia, nariadenia, vyhlášky dostávajú do života
bežného občana a čo pre neho znamenajú.
Ministerka sa o tom dennodenne presviedča
na stretnutiach s občanmi, na ktorých počúva,
argumentuje, vysvetľuje, ale najmä čerpá
námety, ako zakomponovať všetky pripomienky do novej sociálnej legislatívy.
Scenár rezortného ministerstva je jasný:
zlepšovať, skvalitňovať, dotvárať rodinnú a sociálnu politiku v prospech občana, a najmä
v prospech tých najslabších, nachádzajúcich
sa v ťažkých životných situáciách.
Aké teda sú doterajšie opatrenia a kroky
v prospech rodín?
Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení
považuje aktívnu podporu rodín s dôrazom
na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej
založenie za jednu zo základných povinností
štátu. V záujme utvorenia podmienok na priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývoj detí,
na aktívnu podporu mladých rodín a rast
pôrodnosti sa vláda zaviazala pripraviť viaceré
opatrenia, niektoré sú už zrealizované.
Do 30. júna 2008 sa realizovali opatrenia legislatívneho charakteru – novely zákonov, na-

M

riadenia vlády, opatrenia MPSVR SR, ktorými
sa v prospech rodín s deťmi zaviedli nové
štátne sociálne dávky a zvýšili sa sumy existujúcich štátnych sociálnych dávok.
V prospech neúplných rodín, v záujme
zabezpečenia výživy nezaopatrených detí, sa
vypracovalo nové znenie zákona o náhradnom výživnom.
Podrobnejšie k opatreniam za posledné
obdobie:
Medzi nové štátne sociálne dávky patrí príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príplatok k prídavku na dieťa. S účinnosťou od
1. januára 2007 sa poskytuje nová jednorazová štátna sociálna dávka – príplatok k
príspevku pri narodení prvého dieťaťa. Týmto
príplatkom štát podporuje mladých ľudí, ktorí
sa rozhodli založiť si rodinu a prispieva na
zvýšené výdavky spojené s narodením prvého
dieťaťa. Od 1. januára 2007 štát podporil narodenie prvého dieťaťa príplatkom v sume
11 000 Sk, ktorý sa s účinnosťou od 1. februára
2008 zvýšil na 20 440 Sk. Zároveň sa s účinnosťou od 1. septembra 2007 zvýšil príspevok
pri narodení dieťaťa o 100 Sk zo sumy 4 460 Sk
na 4 560 Sk. Príplatok spolu s príspevkom pri
narodení dieťaťa predstavuje v súčasnosti
sumu 25 000 Sk, ktorú štát poskytne rodičom
pri narodení prvého dieťaťa. Pre zaujímavosť
je možné uviesť, že v roku 2007 sa vyplatil

Ministerka Viera Tomanová si vždy rada vypočuje názory občanov.
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rodičom príplatok k príspevku pri narodení
prvého dieťaťa asi 18 000 Sk a v roku 2008 do
konca mája 9 000 Sk. Príspevok pri narodení
dieťaťa spolu s príplatkom sa znásobuje v prípade narodenia viacerých detí súčasne.
Ďalším opatrením vyplývajúcim z Programového vyhlásenia vlády SR v prospech
rodín s deťmi je zavedenie príplatku k prídavku na dieťa, ak sú rodičia poberateľmi
starobného resp. invalidného dôchodku a
z objektívnych dôvodov nemajú príjem
zo zárobkovej činnosti, v dôsledku čoho si
nemôžu uplatniť daňové zvýhodnenie
na vyživované nezaopatrené dieťa - daňový
bonus. Príplatok k prídavku na dieťa sa poskytuje od 1. januára 2008 v sume 300 Sk
mesačne. V takomto prípade štát poskytne
rodičom na každé nezaopatrené dieťa
mesačne sumu 840 Sk (t. j. 540 Sk prídavok na
dieťa + 300 Sk príplatok k prídavku na dieťa).
V mesiaci máj 2008 sa vyplatil prídavok na
dieťa s príspevkom asi 2 100 rodičom na 2 470
nezaopatrených detí. Zatiaľ sa príplatok vypláca veľmi krátko a dá sa očakávať postupný
nárast poberateľov. Samotný prídavok na
dieťa sa vypláca priemerne mesačne na viac
ako 1 270 000 detí.
Dňa 1. júla 2008 nadobudol účinnosť nový
zákon o náhradnom výživnom (zákon
č. 201/2008 Z. z.), podľa ktorého sa bude
poskytovať náhrada výživného nielen deťom,
ktorých rodičia si neplnia vyživovaciu povinnosť, ale aj deťom, ktorých rodičia zomreli a
výška sirotského dôchodku nedosahuje ani
výšku minimálneho výživného stanoveného
zákonom o rodine. Náhradné výživné sa
poskytuje vo výške určenej právoplatným
rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej
dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku
sumy životného minima pre nezaopatrené
dieťa. Vzhľadom na zvýšenie životného minima pre nezaopatrené dieťa od 1. júla 2008
táto suma predstavuje 2 952 Sk. Formou
náhradného výživného štát poskytuje ﬁnančnú podporu osamelým rodičom s deťmi
v záujme detí aj v tých prípadoch, ak si druhý
rodič neplní voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť ustanovenú právoplatným rozhodnutím
súdu alebo súdom schválenou dohodou.
V priebehu uplynulých dvoch rokov sa upravovala výška rodičovského príspevku a prís-
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pevkov na podporu náhradnej starostlivosti
o dieťa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o percento, o ktoré sa
zvýšilo v danom roku životné minimum.
Rodičovský príspevok sa zvýšil k 1. septembru
2006 zo sumy 4 230 Sk na 4 440 Sk mesačne,
k 1. septembru 2007 zo sumy 4 440 Sk na
4 560 Sk mesačne a pripravené je zvýšenie
k 1. septembru 2008 zo sumy 4 560 Sk na
4 780 Sk mesačne.
Výška jednorazových a opakovaných príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti sa
upravila k 1. septembru 2007 a opätovne
sa upraví k 1. septembru 2008. Účelom týchto
príspevkov je zabezpečiť podporu rodiny,
ktorá sa rozhodla starať o cudzie dieťa, ktoré
nemôže byť vychovávané vo vlastnej biologickej rodine. Príspevky sa poskytujú formou
jednorazových príspevkov pri zverení dieťaťa
a pri zániku zverenia plnoletosťou dieťaťa
a formou opakovaných príspevkov, a to
dieťaťu na úhradu jeho potrieb a náhradnému
rodičovi (pestúnovi a poručníkovi) za starostlivosť poskytovanú dieťaťu. Opakovaný
príspevok dieťaťu sa vypláca mesačne približne 6 700 deťom zvereným do náhradnej
starostlivosti.

Našou snahou je vytvoriť čo
najväčší priestor na slobodné
rozhodnutie rodiča, aby si mohol
zvoliť taký spôsob starostlivosti
o svoje deti, ktorý najviac
zodpovedá potrebám dieťaťa aj
rodiča a zároveň vytvoriť priestor
na lepšie zosúladenia rodinného,
osobného a pracovného života.
V súlade s platnou legislatívou sa k 1. septembru 2007 nariadením vlády zvýšil príspevok pri narodení dieťaťa zo sumy 4 460 Sk
na sumu 4 560 Sk a zvýšil sa aj príspevok
rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri a viac
detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane dvojčatá z 2 420 Sk na 2 470 Sk pre dieťa
do šesť rokov, z 2 980 Sk na 3 050 Sk pre dieťa
od šesť do pätnásť rokov a z 3 170 Sk na
3 240 Sk pre dieťa vo veku pätnásť rokov.
Opatrenia pripravované do budúcnosti
pre rodiny s deťmi v rámci štátnej sociálnej
podpory
Podporovanie rodín, ktoré sa starajú o dieťa
v útlom veku, bude vláda realizovať postupným zvyšovaním rodičovského príspevku do roku 2010 tak, aby saturoval stratu
pracovných príjmov rodiča aspoň na minimálnej úrovni. Nové vecné riešenie poskytovania rodičovského príspevku nadväzuje
na zavedenie novej sociálnej dávky –
príspevku na starostlivosť o dieťa. Navrhovaný príspevok je určený zárobkovo činným
rodičom zabezpečujúcim starostlivosť o deti
do troch rokov resp. do šesť rokov veku
dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravot-
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Ministerka Viera Tomanová a premiér Robert Fico dávajú podpisy svojim obdivovateľom.

ným stavom, prostredníctvom právnickej
osoby alebo fyzickej osoby v čase vykonávania zárobkovej činnosti. Rodičom sa teda
zachová v plnom rozsahu možnosť voľby
pri rozhodovaní, ako dlho sa chcú o svoje
maloleté dieťa starať osobne a každé
rozhodnutie rodiča bude akceptované aj ﬁnančnou podporou zo strany štátu.
Príspevkom na starostlivosť o dieťa sa postupne nahradí rodičovský príspevok vyplácaný v súčasnosti zárobkovo činným rodičom.
Príspevok na starostlivosť o dieťa by patril
rodičom na každé ich dieťa do troch rokov
veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
a to aj v prípade, ak zabezpečia starostlivosť
umiestnením dieťaťa v materskej škole.
Pripravovaný príspevok je určený rodičom
na pokrytie časti výdavkov spojených so
zabezpečením starostlivosti o dieťa.
Nový zákon o rodičovskom príspevku, ktorého
účinnosť sa predpokladá 1. januára 2010, upraví podmienky nároku na túto štátnu sociálnu dávku, ktorá bude určená len rodičom
zabezpečujúcim osobnú starostlivosť o dieťa
vo veku do troch, resp. šesť rokov.
Navrhované legislatívne zmeny umožnia
poskytovanie ﬁnančnej podpory pre:
zárobkovo činných rodičov starajúcich sa
o deti do troch rokov veku dieťaťa, resp.
šesť rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, prostredníctvom príspevku na starostlivosť
rodičom, ktorí zabezpečujú starostlivosť
o deti do 3 rokov veku alebo šesť rokov
veku detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom osobne a nevykonávajú
zárobkovú činnosť, prostredníctvom rodičovského príspevku.
Našou snahou je vytvoriť čo najväčší priestor
na slobodné rozhodnutie rodiča, aby si mohol zvoliť taký spôsob starostlivosti o svoje
deti, ktorý najviac zodpovedá potrebám
dieťaťa aj rodiča a zároveň vytvoriť priestor
na lepšie zosúladenia rodinného, osobného
a pracovného života.

V oblasti sociálnej
ochrany detí a rodiny
V roku 2008 sa realizovali viaceré strategické úlohy:
1. vypracovanie návrhu zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(navrhovaná účinnosť zákona je od
1. januára 2009)
2. vypracovanie návrhu Národného akčného
plánu pre deti, ktorého súčasťou je návrh inštitucionálneho zabezpečenia ochrany práv
detí v Slovenskej republike
3. realizácia národného projektu „Zvyšovanie
zamestnateľnosti profesionálnych rodičov“
(predpokladaný termín začatia realizácie
projektu – júl 2008),
4. realizácia pilotného projektu „Komplexný
program podpory osamostatňovania a
podpory začleňovania mladých dospelých na trhu práce“ (predpokladaný termín začatia realizácie projektu – september 2008).

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi

Rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, je
určená pomoc v hmotnej núdzi, ktorú štát
poskytuje formou ﬁnančnej dávky a príspevkov k dávke, pričom jej výška závisí od príjmu
spoločne posudzovaných osôb.
V súčasnosti MPSVR SR pripravuje novelu
zákona o pomoci v hmotnej núdzi so zámerom zlepšiť sociálnu situáciu rodín s deťmi
ustanovením novej dávky pre deti v hmotnej
núdzi, ktoré riadne plnia povinnú školskú
dochádzku, s cieľom podporiť ich vzdelanie
a pravidelnú návštevu školy.
S účinnosťou od 1. septembra 2008 sa nariadením vlády SR zvýšia sumy dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke predovšetkým
pre rodiny s deťmi. Pre osamelého rodiča
alebo pre dvojicu rodičov s 1 až 4 deťmi sa
dávka zvýši o 500 Sk a pre osamelého rodiča
alebo dvojicu rodičov s 5 a viac deťmi o 700 Sk.
JÚN 07/2008
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Zároveň sa zvyšuje aj príspevok na bývanie
o 80 Sk alebo 160 Sk.
V rámci podpory rodín s deťmi nástrojmi štátnej sociálnej podpory bolo schválených osem
právnych predpisov, ktorých zmeny sú zamerané na zvýšenie ﬁnančných príspevkov štátu
v prospech rodín s deťmi
– Opatrenie ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny č. 493/2006 Z. z. o ustanovení
sumy rodičovského príspevku;
– Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky č. 494/2006 Z. z.
o ustanovení súm príspevkov na podporu
náhradnej starostlivosti o dieťa;
– zákon č. 676/2006 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri
narodení dieťaťa, o príspevku rodičom,
ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac
detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov;
– Opatrenie ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny č. 291/2007 Z. z. o úprave súm
životného minima;
– Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky č. 322/2007 Z. z.
o ustanovení súm príspevkov na podporu
náhradnej starostlivosti o dieťa;
– Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky č. 321/2007 Z. z.
o ustanovení sumy rodičovského príspevku;
– Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 393/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na
pohreb;
– Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 394/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku pri
narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku
rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti
alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu
dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
alebo viac detí súčasne;
– Zákonom č. 676/2006 Z. z. sa zaviedol príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa
vo výške 11 000 Sk a následne zákonom
č. 592/2007 Z. z. upravila jeho výška na súčasných 20 440 Sk;
– Zákonom č. 532/2007 Z. z. sa s účinnosťou
od 1. 1. 2008 zaviedol príplatok k prídavku na
dieťa, ktorým štát pripláca rodičom detí, na
ktoré si nemôžu uplatniť daňový bonus
z dôvodu veku alebo zdravotného stavu.

Informácia verzus jej hodnota

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR venuje pozornosť pracovným a životným
podmienkam zamestnancov, ktorí vychovávajú deti. Aj posledná novela Zákonníka
práce obsahovala niekoľko legislatívnych
zmien, ktoré sa venovali zosúladeniu pracovného a rodinného života zamestnancov,
ktorí vychovávajú deti. Podotýkame, že tieto
ciele výrazne podporujú aj medzinárodné
dokumenty a pri vykonaných legislatívnych
zmenách v pracovnom práve sa tieto skutočnosti akceptovali.
Ministerstvo práce má pred sebou veľa
dôležitých úloh. Chceme postupne zvyšovať
existujúce sociálne dávky, ktoré neboli od roku
2002 alebo 2004 valorizované. Zároveň uvažujeme, ako podporiť mladé rodiny, ide najmä
o podporu pri narodení druhého, prípadne
tretieho dieťaťa.
Sociálne opatrenia na pomoc ľuďom sú naštartované, ﬁnancie by mali byť a budú
adresované na podporu mladých rodín,
starších ľudí, zdravotne postihnutých
a všetkých tých, ktorí ich potrebujú na zlepšeMediálne oddelenie
nie kvality svojho života.
MPSVR SR

hokrát ešte viac prilepšiť v svojej sociálnej
situácii, či zamestnaní,„len“ keby mali dostatok
presných informácií.
Práve preto je úlohou nás, mediálnych „diploMladí komunikujú najviac cez sms správy, či jednoriadkové maily, firmy
matov“ rezortu sa s touto úlohou vyrovnať
cez výstižné slogany obsahujúce hneď niekoľko významov, „američania“ a dôležitým informáciám (na ktoré máte vy
absolútne právo zakotvené priamo v ústave)
si zostručňujú romány svetových klasikov na skrátené verzie vydávané
cestu k vám sprístupniť.
v prílohách časopisov, iní ich aspoň nahovárajú na zvukové nosiče
Možno je paradoxom, že práve v tejto dobe to
a počúvajú cestou z práce...
nemajú vôbec ľahké ani novinári, ktorí vám
informácie prostredníctvom tých „vašich“
tlačových či elektronických
ím viac sa prívalu informédií „predžúvajú“ a poskyBuďme v tomto optimistami,
mácií bránime, tým častujú.
ale zatiaľ si nepretržite
tejšie zažívame rozhovory
O čo vyššia je komerčná hodv práci, autobuse, či na kávičke,
nota každého riadku či seuvedomujme, že katalyzátor
keď sme so starými (aj včekundy vysielacieho času, o to
výberu a vyhodnotenia každej
rajšími) informáciami úplne
má samotné slovo, titulok, foinformácie musí byť v nás.
neaktuálni a de facto mimo
tograﬁa či úryvok kohokoľvek,
hry.
navyše použitý v slobodnom
Máme totiž tú česť žiť dobu
kontexte autora, väčšiu moc.
neobmedzených informácií,
ministerstva zodpovedá, Tak ako demokracia a právo, aj sloboda slova
ktorá s tempom každodenvyjadriť potešenie, že tu je skvelý sluha, ale zlý pán.
ného života zrýchľuje formu,
vďaka redakčnej rade Ruka v ruke s ľudským faktorom si jeho posrozsah a aktuálnosť informácií.
ÚPSVR existuje aj tento tupné pretavenie do praxe vyžaduje čas, proZdá sa, že sa do nás čoraz viac vmestí, zároveň magazín, ktorému sa dlhodobo darí vám fesionalitu, osobnú statočnosť, životnú
si uvedomujeme, že naša kapacita nie je prinášať komplexné a odborné informácie zo skúsenosť a sebareﬂexiu.
neobmedzená a skúsenosť, že výsledkom širokej sociálnej a pracovnej agendy nášho Buďme v tomto optimistami, ale zatiaľ si
onej rýchlosti a stručnosti nezvykne byť rezortu.
nepretržite uvedomujme, že katalyzátor
vysoká obsahová hodnota.
Bez ohľadu na to, do akej miery sa cítite byť výberu a vyhodnotenia každej informácie
Volajú to informačnou ponukou a dopytom osobne stotožnení s krokmi, ktorými sa rezort musí byť v nás.
a diskusia o tom, či sme objednávateľmi toho práce, sociálnych vecí a rodiny zaviazal plniť Prostriedkov je viac: sloboda výberu, objekvšetkého my, alebo naopak médiá a ich sociálno-demokratický program vlády SR, tívnosť, boj s vlastnou pohodlnosťou, schopmediálna politika, ktorá nám svojou straté- môžeme, verím, konštatovať, že práca zamest- nosť čítania medzi riadkami a najmä – nadgiou akoby postavenou na našej inštinktívnej nancov ministerstva, ústredia práce a Sociálnej hľad. Pozitívnou a čerstvou informáciou je, že
pudovosti ponúka niečo bez pridanej hod- poisťovne sa míňa so svojím poslaním, ak o nej sa mediálna výchova v dohľadnom čase objaví
noty a konca, je stále celkom otvorená.
nie sú dostatočne a kvalitne informovaní tí, vo vyučovaní na školách.
Michal Stuška
O to viac môžem v mene mediálneho odde- ktorým je určená, teda občania SR.
vedúci mediálneho oddelenia MPSVR
lenia MPSVR, ktoré za mediálnu komunikáciu Sme presvedčení, že ľudia by si mohli mno-
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ôsobnosť Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Dolnom Kubíne je orientovaná na oblasť dolnej Oravy. Je to
územie s rozlohou 490 km². Obyvateľstvo je
sústredené do jedného mesta a 23 obcí.
V okresnom meste Dolný Kubín žije viac ako
polovica všetkého obyvateľstva, takmer
20-tisíc.
Medzi najväčšie obce patria: Zázrivá s počtom
2 767 obyvateľov, nad 1 000 obyvateľov má
Žaškov, Istebné, Oravský Podzámok, Dlhá nad
Oravou a Chlebnice. Najmenšia obec je
Osádka so 139 obyvateľmi.
V ekonomike okresu sa odrazila nerovnomernosť hospodárskeho vývoja po odštartovaní
ekonomickej reformy v r. 1990. Adaptácia
ekonomiky mala bezprostrednú súvislosť najmä s priestorovým rozmiestnením výrobných
aktivít a odvetvovým zameraním, ktoré záviseli
od technickej a technologickej náročnosti
výroby, od kvality a produktivity práce. Pracovné príležitosti v okrese sa sústredili výlučne
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do bývalých veľkých národných a štátnych
podnikov v jednom až dvoch centrách
(D. Kubín, Istebné). Zamerané boli na odvetvie
strojárstva a hutníctva ferozliatin. Zmenou
vlastníckych vzťahov, ekonomiky, odbytovej
orientácie trhu i tlaku na produktivitu, došlo v
týchto spoločnostiach k hromadnému
prepúšťaniu, čo spôsobilo nezamestnanosť
vyššiu ako 25 %.
V súčasnosti môžeme okres Dolný Kubín po-

Uchádzači a záujemcovia
o zamestnanie nie sú tu pre
nás, ale my pre nich.
sudzovať ako stabilizovaný. Štruktúrou priemyslu je stále výrazne orientovaný na kovospracujúcu, hutnícku a elektrotechnickú výrobu.
Medzi najznámejšie podniky patria: OFZ, a.s. Istebné, MAHLE Engine Components Slovakia
s.r.o., Miba Sinter Slovakia s.r.o., Nobel Automotive Slovakia s.r.o., Key Plastics Slovakia s.r.o.,
SEZ a.s., UTILUX, s.r.o., ELKOP,s.r.o., ZEM-KOVO,
s.r.o. a ďalšie. Štruktúru priemyselných odvetví
dopĺňajú menšie prevádzky spotrebného a potravinárskeho priemyslu, stavebníctvo a rozvíjajúce sa služby v cestovnom ruchu.

Aj poľnohospodárstvo prešlo radikálnou transformáciou, keď z 3 210 zamestnancov v roku
1990 ostalo v tomto odvetví pracovať približne
700 zamestnancov.
Čo sa týka činnosti Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, ktorej sa venujeme aj na ďalších
stránkach tohto časopisu, v tomto roku sa zameriavame na zavedenie novely zákona
č. 5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti
a pripravovaných zákonov na úseku sociálnych
vecí a rodiny do praxe. Dôležitou úlohou,
na ktorej sústavne pracujeme, je príprava na
prechod na euro.
Aj keď náš úrad patrí počtom zamestnancov
medzi najmenšie v SR, snažíme sa v rámci
ﬁremnej kultúry vytvárať vhodné podmienky
pre zamestnancov, aj našich klientov. Zrealizovali sme výmenu elektroinštalačných sietí,
skvalitnili sme osvetlenie kancelárií a
spoločných priestorov, zmodernizovali sme
bezpečnostný kamerový systém. Pre zamestnancov, ale aj klientov sme zriadili bufet, vybudovali bezbariérové WC pre klientov so ZPS,
nový výťah a pod.
V budúcnosti chceme nadviazať na využitie
potenciálu skúsených zamestnancov úradu
v prospech znižovania nezamestnanosti a poskytovania sociálnych služieb v našom okrese.
PaedDr. Jozef Bajčičák
riaditeľ ÚPSVR Dolný Kubín

Prípravy na zavedenie eura
na ÚPSVR v Dolnom Kubíne
V júli 2008 Rada Európskej únie stanovila výšku konverzného
kurzu, čo bol posledný krok Slovenskej republiky k vstupu do
eurozóny a zároveň začiatok konkrétnych príprav nahradenia
slovenskej meny eurom od 1. 1. 2009.
rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dolnom Kubíne sa už od roku 2007
sústavne pripravuje na zavedenie eura. Na
úrade bola vytvorená Euro komisia na zavedenie eura v podmienkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne.
Súčasne bol vypracovaný Štatút tejto
komisie. Euro komisia úradu v súlade
s Národným plánom zavedenia eura
v Slovenskej republike vypracovala Akčný
plán úloh Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Dolnom Kubíne. V Akčnom pláne sú
rozpracované aktivity a úlohy Euro komisie,
ako aj ostatných zamestnancov úradu
v súvislosti so zavedením meny euro. Úlohy,

Ú

ktoré sme si stanovili v Akčnom pláne, ale i
ďalšie mimoriadne úlohy, napríklad Plán krízových situácií a opatrení v súvislosti so zavedením meny euro na Úrade PSVR v Dolnom
Kubíne a Plán komunikačných aktivít majú
pomôcť príprave na zavedenie eura a následnému prechodu úradu na euro, či už z pohľadu klientov alebo zamestnancov.
Už v roku 2007 bola vo vestibule úradu
vytvorená euro informačná tabuľa, kde pre
klientov úradu a našich zamestnancov
sprístupňujeme informácie v súvislosti so
zavedením eura, ktoré priebežne aktualizujeme. Na základe požiadaviek poskytujeme informácie pre klientov aj osobne

prostredníctvom koordinátora pre zavedenie eura na ÚPSVR v Dolnom Kubíne,
členov Euro komisie, prípadne zamestnancov úradu. V júni 2008 sa uskutočnilo školenie zamestnancov úradu pod vedením koordinátora pre zavedenie eura nášho úradu,
kde zamestnanci dostali informácie o prechode na euro.
Prípravám na zavedenie eura sa budeme i
naďalej intenzívne venovať podľa schváleného Akčného plánu úradu a pokynov
nadriadených orgánov.
Ing. Ján Kvietok
vedúci finančného oddelenia, koordinátor Euro komisie
ÚPSVR Dolný Kubín
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Trh práce a aktivity úradu v oblasti služieb zamestnanosti

ÚLOHY ÚSPEŠNE ZVLÁDAJÚ
VĎAKA OBETAVOSTI ĽUDÍ
V období pred územno-správnym členením v roku 1996
Vysoký podiel občanov vedených v evidencii
je aj v kategórii nad 50 rokov – až 30 %.
zahŕňal okres Dolný Kubín región celej Oravy. Po roku 1996
Za posledných 7 rokov klesol teda počet
nezamestnaných aj miera nezamestnanosti
sa územie Oravy rozčlenilo na tri okresy - Dolný Kubín,
viac ako 3,5-krát. Nemalou mierou k tejto skutočnosti prispel aj ÚPSVR v Dolnom Kubíne reNámestovo a Tvrdošín. Okres D. Kubín zaberá územie dolnej
alizáciou jednotlivých nástrojov aktívnej poličasti Oravy. Územná pôsobnosť ÚPSVR v D. Kubíne je totožná tiky trhu práce.
s okresom D. Kubín. Tým, že sa územie Oravy rozčlenilo až
Individuálne podnikanie
Spoločnou prácou v oblasti informačno-pona tri okresy, je okres D. Kubín pomerne malým okresom
radenských a odborných poradenských
s 39 435 obyvateľmi.
služieb sa nám darí pôsobiť na UoZ pri
ozhodujúcim odvetvím okresu na
trhu práce je priemysel, predovšetkým hutnícky, strojársky,
elektrotechnický a drevospracujúci. Transformácia hutníckeho a strojárskeho priemyslu v 90. rokoch 20. storočia spôsobila
značný nárast nezamestnanosti v regióne.
Tá kulminovala v januári 2001, keď bolo
v evidencii ÚPSVR evidovaných 4 635 UoZ,
čo predstavovalo mieru nezamestnanosti
25,75 %. Od tohto obdobia má však
nezamestnanosť v okrese dlhodobo klesajúcu tendenciu.

R

Nové firmy – nové možnosti

V okrese vzniklo viacero nových ﬁriem, často

so zahraničnou kapitálovou účasťou, ktoré sa
úspešne rozvíjajú a zvyšujú zamestnanosť.
Vo viacerých týchto ﬁrmách už nie je limitujúcim prvkom rozvoja ﬁrmy získanie novej
zákazky, ale získanie kvaliﬁkovanej pracovnej
sily. A to je zároveň úloha a výzva aj pre ÚPSVR
v oblasti sprostredkovania, vzdelávania a poradenstva, aby sme využili potenciál UoZ
a ZoZ pri ich začleňovaní na trh práce.

Pokles miery nezamestnanosti

V evidencii úradu k 31. 5. 2008 bolo 1 291
UoZ, čo predstavuje mieru nezamestnanosti
7,32 %. Viac ako 40 % z týchto uchádzačov sú
dlhodobo nezamestnaní a až 21 % uchádzačov je v úrade evidovaných viac ako štyri roky.

vytváraní pracovných miest pre občanov začínajúcich vykonávať samostatnú zárobkovú
činnosť.
Za roky 2004 - 2008 začalo v spolupráci
s ÚPSVR podnikať 608 UoZ. Takýto počet UoZ
na trhu práce znamená vlastne zníženie
nezamestnanosti o 3,4 %, a to určite nie je
málo.

Vzdelávanie a zvyšovanie
kvalifikácie

Dobré výsledky dosahujeme aj v oblasti
vzdelávania pre trh práce. Za roky 2004 2008 absolvovalo vzdelávanie 915 UoZ,
z ktorých prevažná časť našla aj uplatnenie.
Vzdelávanie a príprava pre trh práce je
nástroj APTP, o ktorý je zo strany UoZ
neustále záujem. Aj napriek tomu, že túto
agendu vykonáva popri výkone odborných
Vývoj nezamestnanosti v okrese D. Kubín
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Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (31.5.)

Počet UoZ

4 137

4 349

4 275

3 929

3 567

2 752

2 336

1 702

1 395

1 291
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ku koncu
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38 170
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37 431
37 260

36 800

01/1991

1996
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poradenských služieb zamestnanec na čiastočný úväzok, takmer každý druhý týždeň
sme otvárali jeden vzdelávací kurz. V rámci
§ 54 sme tohto roku zrealizovali 8 kurzov,
v rámci § 46 to bolo 5 kurzov. Účastníkmi
kurzu boli nielen UoZ, ale z celkového počtu
zaradených do projektov v rámci § 54 to
bolo aj 20 % záujemcov o zamestnanie.

Nenahraditeľné poradenstvo

Za silnú stránku úradu považujem oblasť poradenstva. Aj keď sme boli nútení počet poradcov znížiť, snažíme sa, aby klienti túto
zmenu negatívne nepocítili. Zatiaľ sa nám darí
individuálne sa venovať cca 30 minút
každému klientovi, ktorého na odborné poradenstvo objednali sprostredkovateľky, alebo
sám prejavil záujem. Služby, ktoré nevieme
zastrešiť vlastnými zamestnancami, riešime
dodávateľsky. Tak sme napríklad využili služby
psychológa z agentúry podporovaného
zamestnania, ktorú máme v regióne. Pomáhali
nám s prácou s dlhodobo nezamestnanými
občanmi, evidovanými nad 24 mesiacov,
ktorým vypracovali inovované individuálne
akčné plány.

Klub práce

Je ťažké v podmienkach malého úradu, popri
kumulovaných pracovných náplniach, zachovať aj činnosť klubu práce, ale zatiaľ sa
nám to darí. Neuspokojujeme sa so stereotypnými programami, ale snažíme sa cieľovým
skupinám v rámci klubu poskytovať cielené
výcviky a aktivity. Napríklad do programu pre
ženy vo veku nad 50 rokov veku sme zaradili
aj tréning a cvičenie mozgu a pamäti.

Práca aj pre zdravotne postihnutých

Počet občanov so zdravotným postihnutím
evidovaných na ÚSVR klesol od roku 2004 zo
185 na 64 v roku 2008. Aj na tejto skutočnosti
má podiel ÚPSVR prostredníctvom spolupráce
na vzniku chránených dielní a chránených pracovísk. V súčasnosti v týchto pracoviskách
pracuje až 81 občanov so zdravotným postih-

1999

2000

2001

2002

2003

nutím. Príkladom je ﬁrma SCAME spol. s r.o.
Dolný Kubín, ktorá vytvorila 30 pracovných
miest pre občanov so zdravotným postihnutím a päť miest pre pracovných asistentov.
Zaujímavým príkladom je aj vytvorenie troch
chránených pracovísk v Základnej škole
M. Kukučína v Dolnom Kubíne. Realizáciou viacerých projektov a pomocou príspevkov na
zriadenie chránenej dielne sa tu podarilo
zriadiť a prevádzkovať informačnú službu, školskú knižnicu a školský internetový klub, slúžiaci nielen žiakom a učiteľom školy, ale v rámci
projektu Otvorená škola aj širokej verejnosti.

Dohodnuté pracovné miesta

Pomerne málo pracovných miest oproti
očakávaniu sa vytvorilo na dohodnutých pracovných miestach u zamestnávateľov podľa
§ 50 zákona o službách zamestnanosti. Tu sa
podobne ako v iných okresoch na neochote
zamestnávateľov využívať tento nástroj APTP
podpísala povinnosť obsadzovať tieto pracovné miesta predovšetkým UoZ evidovanými až jeden rok. A v tejto kategórii je
niekedy problém nájsť UoZ spĺňajúceho predpoklady zamestnávateľov. Tento nedostatok
odstránila posledná novela zákona o zamestnanosti. Je však otázne, či po pomerne veľkom
znížení výšky príspevku vzrastie záujem
zamestnávateľov o tento nástroj APTP.
Na čo sa chceme sústrediť v nasledujúcom
období:
Prehlbovať spoluprácu so zamestnávateľmi
pri vyhľadávaní voľných pracovných miest
i pri riešení ich požiadaviek a potrieb.
Aplikovať nové nástroje aktívnej politiky
trhu práce.
Vytvárať a realizovať nové projekty
a zároveň participovať na projektoch
v rámci partnerstiev, ktoré pomáhajú UoZ
a ZoZ uplatňovať sa na trhu práce a podporujú rozvoj regiónu.
V intenciách novely zákona o zamestnanosti zintenzívniť činnosti súvisiace
so sprostredkovaním zamestnania pre UoZ
a ZoZ.

2004

2005

2006

2007

Pretrvávajúci nesúlad na trhu práce medzi
ponukou a dopytom sa budeme snažiť
eliminovať prostredníctvom intenzívnej
spolupráce s výchovnými poradcami základných škôl, s rodičmi detí i celou verejnosťou tak, aby mladí ľudia prejavovali väčší
záujem o profesie najviac žiadané na trhu
práce.
Prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky
zamestnanosti a inovačných poradenských
postupov sa budeme snažiť, aby sme čo
najviac dlhodobo nezamestnaných občanov vrátili na trh práce.

Malý veľký okres

V úvode článku som uviedol, že okres Dolný
Kubín je malým okresom. Aj ÚPSVR v Dolnom Kubíne predstavuje jeden z najmenších ÚPSVR, čo sa týka počtu UoZ,
i počtu zamestnancov úradu. Počet zamestnancov sa navyše značne zredukoval pri organizačných zmenách v roku 2007.
To znamená, že jednotliví zamestnanci
majú kumulované viaceré funkcie, zabezpečujú viaceré agendy. Pri neprítomnosti
zamestnanca z dôvodu dovolenky či pracovnej neschopnosti sa vo veľkom úrade
môže agenda rozdeliť medzi viacerých
zamestnancov. V malom úrade výpadok
jedného či dvoch zamestnancov znamená
niekedy zdvojnásobenie agendy tým, ktorí
v práci zostali. A tak nadchádzajúce dovolenkové obdobie nepredstavuje len čas
oddychu, ale aj výrazné znásobenie povinností tým, ktorí zaslúženú dovolenku práve
nečerpajú.
Na odbore služieb zamestnanosti pracuje
len 22 zamestnancov a zabezpečiť celú
agendu a všetky úlohy, nie je vždy
jednoduché. Darí sa nám to len zásluhou
obetavosti zamestnancov, ktorí musia na
zvládnutie práce vynaložiť veľa svojich síl,
vedomostí a zručností. Za to im patrí obdiv
a poďakovanie.
Ing. Vladimír Števonka
riaditeľ odboru SZ, ÚPSVR Dolný Kubín
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O aktivačných činnostiach v okrese Dolný Kubín

Záujem je aj o dobrovoľnícku činnosť
Zmena zákona o službách zamestnanosti priniesla obciam, právnickým a fyzickým osobám, ktoré mali
záujem realizovať aktivačné činnosti, dosť výrazné zmeny. Charakter prác, vykonávaných v minulosti
v rámci NP č. V, zostal v súčasnosti zachovaný aj pri menších obecných službách či dobrovoľníckych
službách. Novinkou je stanovenie maximálnej doby vykonávania týchto prác uchádzačmi
o zamestnanie. Práve obmedzenie tejto doby by ich malo motivovať hľadať si trvalé zamestnanie.
ažko predvídať, ako si občania,
poniektorí aj viac rokov zaraďovaní na aktivačné činnosti a žijúci len z dávok v hmotnej núdzi a aktivačného príspevku, poradia so situáciou
po skončení dohôd o podmienkach
vykonávania menších obecných služieb
alebo dobrovoľníckych služieb. Veríme
však, že tu môžu pomôcť sociálne podniky a príspevok na podporu vytvárania
a udržania pracovných miest v sociálnom podniku.
ÚPSVR v Dolnom Kubíne uzavrel
v mesiaci máj 20 dohôd s obcami na
vykonávanie menších obecných služieb,
v rámci ktorých bolo umiestnených 182
uchádzačov o zamestnanie, spĺňajúcich
podmienku dlhodobej evidencie a odkázanosti na dávky v hmotnej núdzi a 21
dohôd s právnickými a fyzickými osobami na vykonávanie dobrovoľníckych
prác pre 70 uchádzačov o zamestnanie.
Zaznamenali sme výrazný pokles UoZ
zaradených na tieto formy aktivácie,
veď v rovnakom období roku 2007 bolo
na aktivačné činnosti umiestnených
400 UoZ.
Boli sme zvedaví, ako ľudia pracujú,
a mali sme záujem pozrieť si aj to, čo sa
urobilo počas trvania NP č. V. Druhým
najväčším realizátorom aktivačných prác
v okrese Dolný Kubín je obec Zázrivá a
menšie služby tu v súčasnosti vykonáva
30 UoZ. Niektorí pracovali na vyrovnávaní výtlkov a jám na cestách, ďalší sa
podieľali na oprave kanalizácie na odvod
povrchových vôd, skupinku UoZ sme
našli pracovať v dielni. (Názor resp. pohľad starostu na aktivačné činnosti
v tejto najväčšej oravskej obci vám predkladáme na str. 10 -11.)
O tom, že niektorí uchádzači o zamestnanie sú zruční najmä pri práci
s drevom, sme sa presvedčili v obci
Jasenová. Počas trvania NP č. V vyrobili
a osadili originálne objekty „studne či
žľaby“ na kvetinovú výzdobu, detské
ihrisko, informačnú tabuľu prezentujúcu
kultúrne osobnosti obce, vkusné

Ť
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Zdokumentovali sme si aj to, čo nezamestnaní urobili v Zázrivej v predchádzajúcom období – prístrešky na objekte obecného
úradu, domu smútku, oplotenie a chodníky na miestnom cintoríne atď.

V čase našej návštevy v Jasenovej bol do menších obecných služieb zapojený len jeden občan, ktorý kosil trávu na verejných
priestranstvách a staral sa o bohatú kvetinovú výzdobu. Musíme uznať, že sa mal čo obracať, ale výsledný efekt stál za to: obec
pôsobila veľmi čistým a upraveným dojmom.
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zábradlia, autobusové zastávky, upravili
chodníky.
V meste Dolný Kubín sme si pozreli
prácu uchádzačov o zamestnanie,
natierajúcich zábradlie na križovatke.
V rozhovore s nimi sme sa dozvedeli, že
ich aktivačné činnosti bavia, lebo nejde
o jednotvárnu robotu, každý deň robia
niečo iné a na inom mieste, raz natierajú,
potom zametajú, zbierajú odpadky
a pod.
Dolný Kubín máva tradične najviac UoZ
na aktivačných činnostiach, v minulosti
bývalo zaradených do 137 osôb, teraz
ich je 57. Očakávame však mierne zvýšenie počtu, lebo mesto sa zaujíma aj o organizovanie dobrovoľníckych služieb.
Z fyzických a právnických osôb realizujúcich dobrovoľnícke služby sme navštívili
Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb v Dolnom Kubíne, v ktorom
vykonáva dobrovoľnícku činnosť 13
uchádzačov o zamestnanie. Našli sme ich
v plnom pracovnom nasadení, vo vkusných pracovných úboroch s menovkami.
Keďže bolo krátko po podávaní raňajok,
niektoré dobrovoľníčky pomáhali pri opatere ľudí, čo sú odkázaní na pomoc
druhých. Časť dobrovoľníčok má na
starosti aj upratovanie priestorov a jedna
z nich zabezpečuje službu na vrátnici a
v telefónnej ústredni.
Menšie obecné služby realizujú aj v obci
Leštiny. Traja uchádzači o zamestnanie
spolu so starostom nás zaviedli pred budovu hasičskej zbrojnice, ktorú si sami
opravili a ešte zopár opráv na nej
plánujú urobiť. Nás zaujal chodník
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Klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, ktorí majú nariadenú pohybovú aktivitu, sprevádzajú dobrovoľníčky na pravidelnej prechádzke.

vedúci na hornú ulicu a nádherné futbalové ihrisko, na ktorom vybudovali altánok, chodníky, šatne, bariéry, oplotenia. Tu sa odohrávajú okrem tréningov
a zápasov aj podujatia obce.
V súčasnosti pracujú uchádzači o zamestnanie na rekonštrukcii objektu
obecného úradu v časti, ktorá bude
slúžiť na kultúrne a spoločenské účely

Poznatky z posudkovej činnosti
Zákon o sociálnej pomoci v jednotlivých ustanoveniach presne
definuje, koho možno považovať za občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, vymedzuje oblasti posudzovania a navrhovania jednotlivých
foriem kompenzácie. Výkon a realizácia tejto právnej normy nám
však v praxi prináša rôzne situácie, s ktorými zákon nepočíta,
resp. nespracováva ich tak podrobne a komplexne.
ko príklad možno uviesť medicínsku
stránku posudzovania, keď lekári
oddelenia posudkových činností v súlade
s prílohou č. 4 zákona o sociálnej pomoci
musia striktne dodržiavať percentuálne
zhodnotenie jednotlivých druhov zdravotného postihnutia. Napríklad pri onkologických pacientoch: hodnotenie žien vo
fertilnom (plodnom) veku pri strate vaječníkov a mužov v produktívnom veku
pri strate semenníkov – by malo byť v percentuálnom vyjadrení rovnocenné – lebo
aj psychické dôsledky sú rovnaké alebo

A

minimálne podobné.
Porovnateľné rozdiely
zákona o sociálnej pomoci sa
vyskytujú aj pri
sociálnej anamnéze a navrhovaní jednotlivých foriem kompenzácií. Na
jednej strane zákon o sociálnej pomoci
umožňuje navrhnúť a poskytnúť viacero
kompenzácií, a to vo všetkých oblastiach
ťažko zdravotne postihnutým občanom
s telesným postihnutím, na druhej strane

a zabezpečujú zber triedeného odpadu,
konkrétne plastových fliaš v obci.
Naša návšteva vo vybraných obciach
a zariadeniach okresu Dolný Kubín
splnila svoj účel. Potvrdilo sa staré
známe „lepšie raz vidieť, ako dva razy
počuť“.
Viera Turzová
Oddelenie SZ, ÚPSVR Dolný Kubín

napríklad onkologickí pacienti sú skupinou klientov, kde je možnosť sociálnej pomoci veľmi obmedzená. Najčastejšie
týmto klientom navrhujeme priznať
preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím. Predpokladáme, že takéto
zistenia a skúsenosti majú aj
iní kolegovia z oddelení posudkových činností a pripravovaná nová legislatíva toto posudzovanie zmení, prípadne
eliminuje.
Pri výkone práce sa stretávame aj s tým, že v povedomí širokej verejnosti
a mnohokrát aj odbornej
verejnosti, je status sociálneho pracovníka na oddelení posudkových činností
často podceňovaný a zaznávaný,
oproti pracovníkom medicínskej zložky,
pričom vážnosť a potreba obidvoch súčastí
pri výkone práce na úseku posudkovej činností je prinajmenšom rovnocenná.
Mgr. Zdenka Fedorová
vedúca oddelenia PČ, ÚPSVR Dolný Kubín
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Podpora náhradnej starostlivosti o dieťa
Súčasná sociálno-ekonomická situácia má veľký vplyv na rodinu. Pod vplyvom
faktorov, akými sú nezamestnanosť, alkoholizmus, citová nezrelosť i nevyspelosť
mladých rodičov a nedostatok finančných prostriedkov, sa často rodina rozpadá. Prestáva plniť svoje základné funkcie a pretvára sa na rôzne formy
spolužitia rodičov a detí. Vznikajú nové typy rodinného spolužitia, ktoré sú založené na iných hodnotách než sú tie, na akých v poslednom období fungovala
klasická tradičná rodina.
ozpadom rodiny najviac trpia maloleté
deti a ohrozená je predovšetkým ich výchova a prirodzený vývoj. Rodičia vždy nedokážu zabezpečiť ﬁnančné prostriedky na uspokojovanie ich potrieb a nezvládajú ani
výchovu detí. Stáva sa, že deti z rozpadnutých
a neúplných rodín končia v detských domovoch, ktoré zabezpečujú výchovu a starostlivosť o deti namiesto rodičov. Funkciu rodiny
tak preberá štát.
Zámerom súčasnej sociálnej politiky je umiestňovanie detí do náhradnej rodinnej starostlivosti, aby sa deťom zachovalo rodinné
prostredie, také dôležité pre ich vývoj.
Zrušením zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej
starostlivosti a o príspevkoch v pestúnskej
starostlivosti a nadobudnutím účinnosti zákona č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa došlo od 1. januára 2006 k zmenám, ktorými sa podstatne zvýšili
príspevky v náhradnej starostlivosti o dieťa.
Náhradná starostlivosť o dieťa má viaceré
formy a medzi najvyhľadávanejšie po osvojení
patrí pestúnska starostlivosť.

R

Podmienky upravuje právny predpis

Podmienky pestúnskej starostlivosti upravuje
zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine.
Do pestúnskej starostlivosti je možné zveriť iba
maloleté dieťa. Dieťa sa zveruje do starostlivosti
jedinca alebo manželskej dvojice. V prípade,
že je zverené do pestúnskej starostlivosti iba
jednému z manželov, treba súhlas druhého
manželského partnera. Biologickým rodičom
však nezanikajú rodičovské práva a povinnosti.
Dieťa zastupujú v podstatných veciach, ale ich
právo výchovy je obmedzené. Styk s dieťaťom
je možný na základe dohody s pestúnmi. Ak sa
nedohodnú, upraví styk súd. Biologickým
rodičom naďalej zostáva voči deťom vyživovacia povinnosť a nárok na výživné prechádza
na štát. Pestún má pri starostlivosti o dieťa
práva a povinnosti rodičov.
Pestúnska starostlivosť vzniká na základe
právoplatného rozhodnutia súdu. Pred rozhodnutím súdu môže úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého
pobytu dieťaťa, dočasne zveriť dieťa do
starostlivosti budúceho pestúna. Pestúnska

IPS je pre našich klientov nová šanca
IPS je skratka pre Informačno-poradenské stredisko. Na ÚPSVR Dolný Kubín bolo v rámci NP
VII A zriadené 20. 4. 2006 a môžem povedať, že
sa nám aj vzhľadom na dobré priestorové
možnosti podarilo vybudovať stredisko, ktoré
je nielen funkčné, ale ktoré naši klienti hodnotia ako príjemné a vkusne zariadené.
IPS poskytuje služby:
uchádzačom o zamestnanie
záujemcom o zamestnanie
žiakom základných a stredných škôl
zamestnávateľom
občanom ohrozeným stratou zamestnania
iným klientom
IPS je vybavené:
piatimi PC s pripojením na internet
tlačiarňou
multifunkčným zariadením
call-centrom
informačnými letákmi
katalógom povolaní pre žiakov základných
a stredných škôl
odbornou literatúrou
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vzormi životopisov, žiadostí o prijatie do
zamestnania, motivačných listov
programami na voľbu povolania
aktuálnymi zoznamami voľných pracovných
miest v regióne a v SR
ponukami voľných pracovných miest v krajinách EÚ.
Zo začiatku boli naši klienti nesmelí, hľadali
odvahu prísť sa čo len pozrieť na„IPS-ko“. Avšak
dnes môžeme s uspokojením povedať, že IPS
má svojich stálych, dokonca každodenných
návštevníkov a prichádzajú všetci naši klienti.
Niektorí podnes neprekonali odstup, alebo
dokonca strach z výpočtovej techniky, iní sa
práve v IPS stretli prvýkrát s internetom. Šlo
väčšinou o ľudí nad 50 rokov, ktorí žijú vo veľmi
slabých sociálnych pomeroch.
Jedenkrát v mesiaci organizujeme skupinové
poradenstvá pre novoevidovaných UoZ, kde
im poskytneme všetky dôležité informácie
a rady, ktoré by mali vedieť ako klienti úradu.
Veľmi dobré vzťahy a spoluprácu máme s PIC
Žilina, zameraným na klientov so ZP. Každé vy-

Zamestnanosť a sociálna politika

starostlivosť najbežnejšie zaniká uplynutím 18.
roku veku dieťaťa. Ak vykonávajú pestúnsku
starostlivosť manželia, tak zaniká rozvodom
manželstva alebo smrťou jedného z pestúnov.
Pestúnom sa stáva pozostalý manžel. Pestúnska starostlivosť môže zaniknúť smrťou dieťaťa,
umiestnením dieťaťa do ochrannej výchovy
alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody. Z vážnych dôvodov, a to najmä ak pestún
zanedbáva starostlivosť o zverené dieťa,
nevykonáva pestúnsku starostlivosť alebo
porušuje povinnosti pestúna, súd právoplatným rozhodnutím rozhodne o zrušení
pestúnskej starostlivosti.

Kto sa môže stať pestúnom

Pestúnom môže byť osoba s trvalým pobytom
na území SR, ktorá má spôsobilosť na právne
úkony, je bezúhonná, s osobnými predpokladmi najmä zdravotnými, osobnostnými
a morálnymi a spôsobom svojho života a života
osôb, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti.

Kde sa podáva žiadosť

Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska
na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, odbore sociálnych vecí a rodiny – oddelení sociálnoprávnej ochrany. Žiadosť sa zaeviduje
a sociálny pracovník poskytne vo veci
pestúnskej starostlivosti komplexné poradenstvo a požiada o potrebné doklady (potvrdenie
o príjme, zdravotnom stave, doklad o bezúhonnosti). Doklady sú súčasťou dokumentácie,
ktorá obsahuje žiadateľmi vyplnené dotazníky,
správu obecného úradu, správ o rodinných,
bytových a sociálnych pomeroch a doklady
bočenie zo stereotypu je pre skupinu UoZ stresujúce a nevítané, preto sme radi, že po stretnutí s pracovníkmi PIC sa na každú ich návštevu
u nás tešia.
Očividná a nefalšovaná spokojnosť a pohoda
našich klientov je to, čo nás ženie dopredu
a pomáha nám brať našu prácu nie ako povinPaedDr. Silvia Lavríková
nosť, ale ako poslanie.
vedúca oddelenia IPaSS, ÚPSVR Dolný Kubín

Veľmi radi sa stretávame so žiakmi základných a stredných
škôl, pre ktorých máme pripravené informácie o IPS,
službách, ktoré v ňom môžu využiť, pomoci zo strany úradu,
dôvodoch nezaradenia do evidencie UoZ, prehľade najžiadanejších profesií v našom okrese, najžiadanejších požiadavkách zamestnávateľov na potenciálnych zamestnancov
aj o trhu práce v štátoch EÚ.
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príbeh
o absolvovaní prípravy občanov vhodných
vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť.
Prípravu žiadateľov na náhradnú rodinnú
starostlivosť vykonáva podľa zákona
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov Referát poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu, ako aj subjekt, ktorý na základe povolenia
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vykonáva vybrané činnosti sociálnoprávnej
ochrany. Ide napr. o subjekty: Občianske
združenie Návrat, Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov – Úsmev ako Dar.

Podpora štátu

Štát poskytuje príspevky, ktorými podporuje
náhradnú rodinnú starostlivosť o dieťa. Legislatívne to upravuje zákon č. 627/2005 Z. z.
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Odo dňa zverenia prináleží dieťaťu
mesačný opakovaný príspevok na úhradu
potrieb dieťaťa a náhradnému rodičovi opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.
Dieťaťu prináleží taktiež jednorazový príspevok na úhradu jeho potrieb, ktorý mu patrí aj
pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím
plnoletosti. Zákon umožňuje poskytovanie aj
osobitného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi, ak dieťa zverené do náhradnej
rodinnej starostlivosti je občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím.

Kde sa priznávajú príspevky?

Príspevky si pestúni uplatňujú na príslušnom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste
trvalého bydliska, na oddelení štátnych sociálnych dávok.
Mgr. Roman Markulček
vedúci oddelenia ŠSD, ÚPSVR Dolný Kubín

Ľudským a trpezlivým prístupom sa snažíme prelomiť
bariéry u UoZ, ktorí sa s PC stretli prvýkrát a pri najmenšom náznaku neistoty alebo bezradnosti im ochotne
poradia a pomôžu zamestnankyne IPS.

IPS je v súčasnosti využívané naozaj zmysluplne a efektívne. Tešia nás uznania klientov a návštevníkov, že sa u
nás cítia príjemne a dobre a sú radi, že niečo také sa vybudovalo a začalo fungovať.

Sme bohatší o novú skúsenosť

Môže za synovo správanie matka?
a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prišla vo februári 2006
matka troch maloletých chlapcov vo veku
16, 12 a 9 rokov. Otcovia detí boli v čase
matkinej návštevy vo výkone trestu. Matka
detí uvádzala, že je dlhodobo riešená
dávkami a príspevkami v hmotnej núdzi,
dostala sa do ﬁnančnej tiesne, v dôsledku
čoho musí odísť za prácou do Českej republiky. Nedarí sa jej nájsť v regióne prácu,
ktorá by bola dobre platená a pomohla by
jej preklenúť peňažné dlhy. Hrozí jej vysťahovanie z bytu. Deti nemá pri kom nechať
a žiadala sociálnych pracovníkov o riešenie
situácie. Vyhrážala sa aj samovraždou.
Sociálni pracovníci oslovili starých rodičov,
aby pomohli pri starostlivosti o deti, tí
však o prípadnú náhradnú rodinnú
starostlivosť neprejavili záujem. A tak boli
deti umiestnené na jeden rok do krízového
strediska na základe dohody matky a zariadenia. Po roku pobytu v zariadení rozhodol
súd predbežným opatrením o ich umiestnení do detského domova, pretože matka
odmietala zanechať dobre platenú prácu
v ČR. Domov prichádzala asi jedenkrát
do mesiaca, vždy si deti brávala z detského
domova k sebe, kupovala im oblečenie,
sladkosti...
Do riešenia celej situácie sa zapojil aj príslušný mestský úrad, ktorý bol ochotný matke
ponúknuť ubytovanie aj prácu. Záležalo im
na tom, aby nad deťmi nebola súdom nariadená ústavná starostlivosť. S matkou detí
pracovala psychologička, ktorá ju pripravovala na návrat detí domov. Vzťahy medzi
matkou a deťmi boli stále dobré, u detí začali
výchovné problémy až neskôr, v dôsledku
citového strádania matky.
Na naliehanie všetkých kompetentných sa
deti v apríli 2008 vrátili z detského domova
domov. Matka spolu s nimi navštevuje
referát poradensko-psychologických služieb a o deti sa priebežne informuje aj detský domov. Matka je toho času zamestnaná v mieste bydliska, avšak nastali
výchovné problémy u najstaršieho syna
Mateja – krádeže, klamstvá, bitky medzi
rovesníkmi. Je to pomsta za to, že museli
byť v detskom domove?
Iné východisko vtedy nebolo. Detský domov a vzájomné odlúčenie matky od detí
bolo pre nedostatok ﬁnančných prostriedkov v rodine. Situáciu v rodine matka riešila
rýchlymi pôžičkami, ktoré však nesplácala.
Prestala uhrádzať nájomné. Otcovia detí
na ich výživu neprispievali.

N

Tento príbeh je dôkazom toho, že v práci
s ľuďmi nikdy nemožno presne predvídať,
ako sa situácia vyvinie. Každý prípad je
osobitý a neopakovateľný. Aj tentoraz sme
v snahe pomôcť matke a jej deťom nedokázali do detailu odhadnúť všetky riziká.
Nepredpokladali sme, že dôjde k citovému
ochladnutiu a neskôr až k vydieraniu matky
deťmi. Boli sme presvedčení, že odlúčenie
bude len krátkodobá, maximálne trojmesačná záležitosť, a matka sa k deťom bude
snažiť čo najrýchlejšie vrátiť. Ale opak bol
pravdou. Matka zarábala, zvykla si na bezstarostný život a aj keď deti navštevovala
a kupovala im darčeky a ošatenie, materský
cit sa strácal.
Teraz sú na nátlak sociálnych pracovníkov
opäť všetci spolu. V spolupráci s mestom
má vytvorené dobré podmienky na bývanie a prácu. Dlhy sa jej podarilo znížiť
na minimum. Je spokojnejšia, že existencia
jej rodiny už nie je v priamom ohrození.
Spolužitie s deťmi je však naštrbené, poznačené dlhodobým odlúčením a pretrhnutím citových väzieb.
Na dokreslenie celej situácie sme dali
priestor aj psychologičke, ktorá zhodnotila
spolužitie matky s deťmi takto:
„S matkou a jej deťmi intenzívne pracujeme. Matka si nechcela pripustiť, že deti
po návrate do rodiny budú musieť prejsť fázou prispôsobenia sa novým podmienkam,
pretože pobyt v detskom domove sa líšil od
reálneho života. U mladších detí táto fáza
prebieha bezproblémovo, avšak najstarší
syn svojím správaním matku čoraz viac
zraňuje. Podarilo sa mu nájsť jej citlivé
miesto, na ktoré keď udrie, spôsobí matke
najväčšiu bolesť. Svojím nevhodným správaním matku trestá za to, že ich „odložila“
do detského domova. Mladším súrodencom matka stačí na to, aby mali uspokojené
svoje potreby, stačí im jej prítomnosť, ale
staršiemu to nestačí, on potrebuje viac.
Svojím správaním – výčitkami, krikom,
zúrivosťou – demonštruje to, čo prežíval,
keď bol mimo matky v detskom domove.
Uvedomuje si, že to, akým spôsobom sa
bude správať, taký ohlas v matke vyvolá.
A je to čím ďalej, tým horšie. Bude treba
zastaviť narastajúce napätie medzi nimi,
naďalej pracovať na obnovení vzťahu
matka-syn, korigovať ich správanie sa jedného k druhému a pokúsiť sa nájsť k sebe
cestu. Pôjde o dlhodobý proces, kde
bude musieť byť aktívna predovšetkým
matka.“
Mgr. Taťjana Kubašková
vedúca oddelenia SPOD a SK, ÚPSVR Dolný Kubín
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Chcete pracovať
v Európskej únii?
Litva je najľudnajtejšou, najväčšou a najjužnejšou z troch
pobaltských krajín. Zatiaľ však nie je cieľom našich turistov,
hoci tam je čo obdivovať. Na nížinatom povrchu so stopami
po štvrtohornom zaľadnení sú zaujímavým objektom morény
a množstvo jazier, tiež kostoly, drevené vyrezávané kríže
a veterné mlyny. V Národnom múzeu zas originálne vlasy Napoleona.
A ak si sadnete do niektorej z príjemných krčmičiek, budete
vzácnym hosťom, ale to už musíte poznať pár fráz, bez ktorých v Litve
neprežijete: labas – ahoj, ačiu – ďakujem, viso gero – dovidenia.
Pracovné podmienky – vstupné,
pobytové a pracovné povolenia
Pracovné povolenie nie je potrebné. Litva
neprijala v súvislosti so svojím vstupom
do EÚ žiadne prechodné obdobia
a úplne otvorila svoj pracovný trh pre
občanov všetkých krajín EÚ.
Ak trvanie pobytu nepresahuje 90 dní, nie
je potrebné žiadať o povolenie na pobyt.
Ak je dlhšie alebo chcete začať pracovať, treba si vybaviť povolenie na zastupiteľskom úrade Litovskej republiky.
Rozhodnutie o udelení povolenia na pobyt dostanete do 1 mesiaca od dátumu
podania žiadosti. Bezprostredne po tom
sa musíte do 7 dní od vydania povolenia
na pobyt prihlásiť k pobytu na Migračnom
úrade – informácie nájdete na:
www.migracija.lt – podľa miesta bydliska
v Litovskej republike (s dokladom o konkrétnom zabezpečení ubytovania – vydáva ho

Litva
Hlavné mesto: Vilnius
Jazyk: Oﬁciálnym jazykom Litvy je
litovčina
Mena: 1 litas (LTL), pozostáva zo
100 centaiov. Kurz 1 litasu k 1 euru
je 1:3,45
Počet obyvateľov: 3,454 mil.
(2005)
Rozloha: 65 200 km2
Územné členenie: 10 oblastí, 41
okresov
Nezamestnanosť: 4,1% (2Q 2007)
Internetový kód krajiny: .lt
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majiteľ domu alebo potvrdí priamo do
tlačiva prihlásenia na pobyt).
Pri žiadosti o povolenie na pobyt musíte
predložiť:
• vyplnený formulár oﬁciálnej žiadosti
• pas
• kópiu pracovnej zmluvy
• 4 fotograﬁe
• ... a zaplatiť poplatok
Povolenie na pobyt sa preukazuje formou nálepky v cestovnom pase a má
platnosť 5 rokov.

Zamestnanie

Ak dôvodom pobytu v Litve je práca, musí
sa so zamestnávateľom urobiť písomná
pracovná zmluva.
Pri uzatváraní pracovnej zmluvy sú potrebné tieto doklady:
• doklad totožnosti
• potvrdenie o štátnom sociálnom potvrdení (keďže naň prispieva zamestnanec
3 % a zamestnávateľ 31 %, vybavuje sa
v spolupráci so zamestnávateľom)
• doklad o ukončení príslušného vzdelania
oﬁciálne preložený do litovčiny (zamestnávateľ ho môže aj nemusí požadovať)
• potvrdenie o zdravotnom stave oﬁciálne
preložené do litovčiny (niektoré pracovné miesta si ho vyžadujú)
• ak je pracovné miesto vo verejnej alebo
štátnej správe, treba ovládať litovský
jazyk na úrovni, akú predpisuje zákon
o štátnom jazyku Litovskej republiky –
preukazuje sa vysvedčením.

Mzdy a pracovný čas

• minimálnu mzdu určuje zákon, v súčasnosti je 600 LTL
• pracovný týždeň je 40 hodín, nesmie presiahnuť: max. 4 h/2 dni, max. vrátane

Zamestnanosť a sociálna politika

nadčasov 48 h
týždenne a max.
120 h ročne
• priemerná mzda v 2.
štvrťroku 2007 bola
cca 1 826 LTL
Dovolenka a štátne sviatky:
• minimálna platená dovolenka je 28 kalendárnych
dní v roku
• v Litve je 10 štátnych sviatkov

Hľadanie práce

Odporúčaný formulár na životopis
v litovskom jazyku nájdete na adrese:
http://europass.cedefop.europa.eu/
eropass/home/hornav/Downloads/
EuropassCV/CVExamples/navigate.action

Kde hľadať prácu:

Prácu možno hľadať pomocou:
• úradovní litovského úradu práce
www.ldb.lt (litovský úrad práce má
názov: LIETUVOS DARBO BIRZA),
• verejných služieb zamestnanosti – jobcentrá www.eures-jobs.com
• súkromných agentúr, ktoré sprostredkúvajú zamestnanie a majú oﬁciálne povolenie na túto činnosť
• novín obsahujúcich inzerciu s pracovnými miestami (napr.: Lietuvos Rytas:
www.lrytas.lt)
• online databáz: www.cvmarket.lt,
www.cvonline.lt.
Po celej Litve môžete využiť sieť EURES,
prípadne osobné kontakty.

Vzdelanie

Aby ste získali informácie o uznávaní vzdelania a akademických titulov, kontaktujte
ENIC Network (Európsku sieť informačných centier):
http://www.enic-naric.net/index.asp
Je dôležité skontrolovať, či konkrétne kvali-
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ﬁkácie získané v inej krajine sú uznávané
v Litve a naopak.
Systém vyššieho vzdelávania
Po získaní nezávislosti v roku 1991 systém
vzdelávania v Litve prešiel podstatnou reformou smerom k západným modelom
vzdelávania. V roku 1997 Litva podpísala
dohovor Európskej rady a UNESCO o uznávaní kvaliﬁkácií vyššieho vzdelania.
V súčasnosti je v Litve 19 univerzít a 24
vysokých škôl s celkovým počtom 145 800
študentov.
Štruktúru vzdelania si možno prezrieť
na internetovej stránke úradu vedy a
vyššieho vzdelávania: www.mokslas.lt

Zdravotné a sociálne poistenie

Zoberte si svoj európsky preukaz zdravotného poistenia. Pri legalizácii vášho
pobytu a zamestnania si budete musieť
vybaviť zdravotné poistenie.
Štandardy zdravotnej starostlivosti sú
rôzne a vo väčšine prípadov nedosahujú
úroveň západných krajín – príčinou je
nedostatočné ﬁnancovanie. Väčšina zahraničných občanov využíva služby
súkromných zdravotníckych zariadení.
Bližšie informácie o zdravotnom systéme
v Litve získate na internetovej stránke
ministerstva zdravotníctva: www.sam.lt

Sociálne zabezpečenie

Poistenie v štátnom systéme sociálneho
zabezpečenia je pre obyvateľov s trvalým
pobytom povinné. Prispievanie do systému ich oprávňuje k príspevkom: dôchodkového zabezpečenia, nemo cen ského poistenia, materského príspevku,
príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku
na starostlivosť o dieťa a podpory
v nezamestnanosti. Na podporu má ná-
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rok nezamestnaná osoba, ktorá za posled ných 36 mesiacov pracovala a
prispievala aspoň 18 mesiacov. Výška
príspevku závisí od výšky predchádzajúcej mzdy, minimálne je však 165 LTL
a maximálne 848 LTL mesačne, najmenej
po dobu pol roka.

Daňový systém

Cudzí štátni príslušníci s trvalým pobytom
na území Litvy podliehajú daňovému zaťaženiu. V Litve sú dve sadzby dane z
príjmu od 1. 7. 2006 je to 15 % a 27 %.
Nižšou sadzbou sú spoplatňovaní námorníci, športovci, herci, speváci, hudobníci a duševná činnosť. Od 1. 1. 2008 bude
táto sadzba 24 %. Daňová sadzba pre iné
príjmy ako je mzda (prenájom, SZČO za
poskytovanie služieb atď.) je 15 %. Viac informácií poskytne daňový inšpektorát
(patrí pod ministerstvo ﬁnancií).

Ubytovanie

Ceny pre západných turistov bývajú často
nadhodnotené, preto sa odporúča
prieskum trhu a ubytovanie prostredníctvom miestnych kontaktov. Cestovné
agentúry vo väčších mestách ponúkajú
zoznam realitných agentúr, ktoré poskytujú priestory na prenájom.
Ceny prenájmu v hlavnom meste
• bytu od 400 LTL po 8 000 LTL,
• domu od 8 000 LTL po 14 000 LTL
za mesiac.

Užitočné adresy

Veľvyslanectvo Litovskej republiky
Lowengasse 47/4 Viedeň A- 1030
Tel: +43/1/718 5467
Fax: +43/1/718 5469
chancery@mail.austria.eu.net

Veľvyslanectvo SR pre Litvu

Ulica: Smilšu č. 8 LV-1050, Riga, LOTYŠSKO
Tel: 00371 / 7814 280
Fax: 00371 / 7814 290
e-mail: embassy@riga.mfa.sk
website: www.riga.mfa.sk

Užitočné webové adresy
(informácie aj v anglickom jazyku)
Súdnictvo
http://www.lrkt.lt/index_e.html
Ministerstvá, prezident, parlament
http://www.nispa.sk/_portal/weblinks.ph
p?s_keyword=&s_country_id=121
Legislatíva
http://www.konkuren.lt/english/index.htm

Užitočné telefónne čísla

Medzinárodná voľba: +371
Medzinárodná voľba pri volaní z Litvy:
+810
Núdzové volania:
hasičský zbor – 01
polícia – 02
záchranná služba – 03
technická pomoc motoristom – 188

Volania z mobilnej siete
bite GSM and Tele 2
hasičský zbor – 011
polícia – 112
záchranná služba – 033;
Omnitel
hasičský zbor – 101
polícia – 112
záchranná služba – 103
Ing. Alžbeta Spišiaková
EURES poradkyňa Banská Bystrica

JÚL 07/2008

24_25_Poradna:Sestava 1

7/23/08

1:42 PM

Stránka 24

poradňa

Opatera môže byť realizovaná ako:

Hľadám si zamestnanie
cez sprostredkovateľskú agentúru
H

ľadám si zamestnanie cez sprostredkovateľskú agentúru. V ponuke na wwwstránkach mnohí žiadajú registračný poplatok 300-500 alebo 1000 Sk. Podľa informácií,
ktoré mám, sa má platiť sprostredkovateľovi,
až keď nastúpim do zamestnania. A ja ako
nezamestnaný vraj neplatím vôbec. Ako to
teda vlastne je?
V súlade so zákonom o službách zamestnanosti, § 25 ods. 3) zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním
zamestnania do určenej sumy, do výšky 20 %
z dohodnutej mesačnej mzdy alebo platu,
ktorú mu dohodol so zamestnávateľom, ak ide
o zamestnanie do 6 mesiacov. Ak ide o zamestnanie nad 6 mesiacov, poplatok môže ísť do
výšky 30 % z dohodnutej sumy mesačnej mzdy
alebo platu.

Poplatok môže sprostredkovateľ vyberať len
od fyzickej osoby, ktorá nie je uchádzačom
o zamestnanie (nie je v evidencii úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny), ku dňu podania žiadosti o sprostredkovanie zamestnania
za úhradu. V súlade s citovaným právnym
predpisom sprostredkovateľ môže vyberať
poplatok len ako jednorazovú platbu až
po prijatí osoby do sprostredkovaného zamestnania.
iem, že od 1. júla 2008 platí v Rakúsku
nový zákon o opatere, podľa ktorého
musím ako opatrovateľka svoju činnosť
nahlásiť. Môžete mi dať informáciu, čo sa
stane, ak to neurobím?
Opateru osôb v súkromných domácnostiach
upravuje 33. spolkový Zákon o domácej opatere – HbeG a zmena Živnostenského poriadku
1994 sa vzťahuje na opateru osôb v ich
súkromných domácnostiach.

V

Niektorí sprostredkovatelia ponúkajú služby nad rámec zákona o službách zamestnanosti - vytvárajú si databázy záujemcov o sprostredkovanie zamestnania za
úhradu a zaradenie občana do databázy podmieňujú tzv. registračným poplatkom.
Dezinformáciou pre občana je uvedené číslo povolenia na sprostredkovanie
zamestnania za úhradu vydané Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny - občan
môže dôjsť k záveru, že tento postup je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti. Upozorňujeme občanov, že uhradenie poplatku a zaradenie sa do databázy nie je zárukou sprostredkovania zamestnania.
Z početných šetrení, pri ktorých Ústredie práce poskytuje súčinnosť krajským
a okresným riaditeľstvám policajného zboru, oddeleniam hospodárskej kriminality,
formou odborných stanovísk, vyplýva, že k reálnemu sprostredkovaniu zamestnania v týchto prípadoch dôjde len ojedinele.
Občanovi odporúčame pri výbere sprostredkovateľa zamestnania za úhradu (viď.
zoznam SZÚ, www.upsvar.sk) osobný kontakt, získanie informácie o počte reálne
sprostredkovaných zamestnaní napr. za predchádzajúci mesiac a neplatenie žiadnych poplatkov pred nástupom do sprostredkovaného zamestnania.
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Zamestnanosť a sociálna politika

1. závislá činnosť – pracovný pomer uzatvára
opatrovateľ, ktorý dovŕšil 18. rok svojho života;
uzatvára pracovný pomer s osobou vyžadujúcou opateru alebo jej rodinným príslušníkom,
môže ísť aj o uzavretie zmluvy medzi týmito
osobami a verejnoprospešným poskytovateľom služieb v opatrovateľstve.
2. samostatná zárobková činnosť
Ďalšie podmienky podľa Zákona o domácej
starostlivosti (opatere):
Po pracovnom období trvajúcom najviac 14
dní sa poskytne neprerušené voľno prinajmenšom v rovnakej dĺžke.
Pracovný čas je dohodnutý najmenej na 48
hodín týždenne.
Opatrovateľ je počas pracovného obdobia
prijatý do domáceho spoločenstva opatrovanej osoby.
Opatera v zmysle tohto spolkového zákona
zahrňuje činnosti pre opatrovanú osobu, najmä
pomoc pri vedení domácnosti, životospráve, ak
sa na tieto činnosti nevzťahuje Zákon o zdravotnej starostlivosti a opatere chorých a iné
aktivity z dôvodov nevyhnutnej prítomnosti
pri poskytovaní opatery.
(Činnosti, ktoré spadajú pod oblasť zdravotnej
starostlivosti, napr. podávanie liekov alebo
pichanie injekcií, môže vykonávať iba lekár,
zdravotná sestra alebo zdravotný ošetrovateľ.
V prípade porušenia predpisov môže byť opatrovateľovi udelená pokuta do výšky € 3 600).

Závislá činnosť

Zamestnávateľ (opatrovaná osoba alebo člen
jej rodiny) je povinný pred začiatkom práce
opatrovateľa prihlásiť do sociálnej poisťovne.
Príspevok sociálneho poistenia (príspevok
zamestnávateľa a zamestnanca) si musia vypočítať sami a odviesť príslušnému nositeľovi
zdravotného poistenia.
V prípade zamestnania je zamestnávateľ
povinný vyúčtovať daň zo mzdy a túto odviesť
príslušnému daňovému úradu do 15. nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Opatrovaná
osoba je povinná vystaviť mesačné vyúčtovanie mzdy. Pre opatrovanú osobu sa vedie
mzdový účet. Zamestnávateľ ručí za dodržanie
a odvádzanie dane zo mzdy.
Platenie odmeny - neexistujú žiadne zákonné
predpisy (napr.: 50 eur denne). Musí byť dodržaná sadzba minimálnej mzdy. Táto je pre
každú spolkovú krajinu rozdielna (Info:
BMWA). Príklad: opatrovateľka dostane 50 eur
denne a vykonáva svoju činnosť v 14-dňovom
rytme, opatrovaná osoba platí 50 eur denne,
resp. 700 za 14 dní (poznámka: 50 eur je iba
orientačná hodnota, ktorá môže byť prekročená smerom hore aj dolu).
Ďalšie podmienky podľa Zákona o domácej
starostlivosti (opatere):
V dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch
nesmie pracovný čas vrátane pracovnej pohotovosti prekročiť 128 hodín.
Denný pracovný čas sa musí prerušiť
prestávkami, najmenej na tri hodiny.
Po 24-hodinovom pracovnom čase sa od
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opatrovateľa nemôže požadovať, aby bol najmenej ďalších desať hodín k dispozícii.
(nemôže pracovať viac ako 11 hodín denne).

Samostatná zárobková činnosť

Živnostníci, ktorí vykonávajú opateru osôb, sú
oprávnení podporovať osoby odkázané na
opateru. Tieto činnosti zahrňujú:
domáce služby, napr. prípravu jedál, nákupy,
čistiace práce, domáce práce, doručovanie;
podporu pri životospráve, napr. organizovanie denného programu, pomoc pri každodenných úkonoch;
spoločenskú funkciu, napr. vedenie konverzácie, udržiavanie spoločenských kontaktov, sprevádzanie pri rôznych aktivitách;
vedenie účtov domácnosti so zápismi pre
opatrovanú osobu;
praktickú prípravu osoby vyžadujúcej si opateru na zmenu miesta,
organizáciu opatrovania osôb.
V prípade, ak občan Slovenska má alebo bude
mať na Slovensku živnosť na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti, môže v Rakúsku
vykonávať opatrovateľskú službu v domácnostiach iba dočasne, na základe krátkodobého cezhraničného poskytovania služieb
tzv. „voľnou výmenou“ na 14-dňové turnusy
maximálne v dĺžke dvoch mesiacov.

Euro, naša mena
M

edzi najdôležitejšie právne predpisy
v súvislosti so zavedením eura patrí
Vyhláška MPSVR SR zo 14. mája 2008, ktorou
sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá na
duálne zobrazovanie a na prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb
a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej
meny na menu euro pre oblasť miezd, platov
a ostatného odmeňovania za prácu, oblasť
cestovných náhrad, oblasť služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci
v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory
a pre oblasť sociálnych služieb ( ďalej len„Vyhláška“). Vyhláška bola vyhlásená v zbierke
zákonov 5. 7. 2008 pod číslom 251/2008.
Uvedená legislatívna norma je základom
duálneho zobrazenia a prepočtov, ktoré sa
uskutočnia v súvislosti s prípravou a zavedením meny euro nielen v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj v rámci celého
národného hospodárstva, vzhľadom na skutočnosť, že sa dotýka oblasti miezd, platov
a ostatného odmeňovania za prácu a taktiež
oblasti cestovných náhrad.
Vyhláška vytvára právny rámec na duálne
zobrazenie vo vymedzenej oblasti, stanovuje
postupy pre duálne zobrazenie a prepočet zo
slovenskej meny na menu euro a podklad na
poskytovanie informácií klientom. Nájdete ju
publikovanú v zbierke zákonov.
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Ak opatrovateľ nechce pracovať iba dočasne,
potrebuje živnostenské oprávnenie podľa
rakúskeho práva.
Príslušným orgánom na vybavenie je Obvodný
správny orgán. Toto živnostenské oprávnenie
sa môže vyžiadať na WKÖ (Wirtschafts Kammer
Österreich - obvodné miesto, resp. zakladateľský servis), ak ide o nové založenie.
Opatrovaná osoba nepotrebuje žiadne živnostenské oprávnenie na zamestnanie opatrovateľa.
Potvrdenie o prihlásení pre opatrovateľa: 15 eur.
Ohlásenie živnosti: cca 70 eur,
Členský príspevok WKÖ: 40 až 138 eur, v závislosti od Spolkovej krajiny.
Kontakt s daňovým úradom
Neformálne prihlásenie na príslušnom daňovom úrade sa musí uskutočniť do jedného
mesiaca od získania živnosti pre opatrovateľa.
Vedenie vyúčtovania príjmov a výdavkov opatrovateľom.
Daň z príjmu je splatná, ak ročný príjem činí
viac než 10 000 eur (honorár a vecné odmeny
ako ubytovanie, s odpočítaním prevádzkových
výdavkov, napr. sociálne poistenie).
Prihlásenie na sociálne poistenie
Opatrovateľ sa prihlási v sociálnej poisťovni
Živnostenského hospodárstva. Prihlásiť sa
môže v rámci ohlasovanej živnosti na obvod-

Euroslovník (pokračovanie)
F Fluktuačné pásmo – dohodnutý interval,
z ktorého nesmie koruna vybočiť počas
dvoch rokov pred hodnotením Európskou
komisiou, koruna sa musí pohybovať blízko
centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú
vyskytnúť vážne napätia
frontloading – predzásobenie bánk eurobankovkami a euromincami v čase pred ich
uvedením do obehu
G Generálny zákon – „všeobecný“ zákon
„Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich
so zavedením eura v Slovenskej republike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
H Harmonizácia práva – zosúladenie európskych právnych noriem so slovenskými
právnymi normami
Hĺbkotlač – technika hĺbkovej tlače, ktorá
spôsobuje tlač do štruktúry podkladu
bankovky
HICP – Harmonizovaný index spotrebiteľských cien je ukazovateľom cenovej hladiny
a je používaný v rámci EÚ, ktorý umožňuje
objektívne porovnanie inﬂácie jednotlivých
krajín na rovnakom základe
Hologram – plošný útvar meniaci farbu
v svetelnom spektre
Hospodárska a menová únia (HMU, EMU) –
Hospodárska a menová únia je proces,
ktorým dochádza k harmonizácii hospodárskych a menových politík členských
štátov EÚ vrátane zavedenia jednotnej meny.

nom správnom orgáne, alebo na hospodárskej
komore (podpora nového založenia). Príspevky
na sociálne poistenie je opatrovateľ povinný
platiť štvrťročne.
Opatrovateľ sa musí v Rakúsku prihlásiť na príslušnom Obecnom úrade alebo Magistráte do 3
dní na pobyt. (EHS občan alebo člen jeho
rodiny sa prihlási na Okresnom správnom
orgáne najneskôr do 3 mesiacov pobytu.)
Poplatok je 15 eur.
Ďalšie informácie poskytnú:
Pomocné organizácie a strediská k téme 24hodinové opatrovanie:
Volkshilfe Österreich (Všeobecná pomoc)
www.volkshilfe.at
Österreichisches Hilfwerk (Rakúska pomocná
organizácia) www.hilfswerk.at
Caritas Österreich (Charita Rakúsko)
www.caritas.at
Österreichische Rotes Kreuz (Rakúsky Červený
kríž) www.roteskreuz.at
Ak opatrovateľka nezlegalizuje svoju činnosť –
určená opatrovateľská amnestia s prípadnou
povinnosťou doplniť si odborné vzdelanie
skončila 30. 6. 2008 – môže byť ﬁnančne
sankcionovaná do výšky 3 600 eur so zákazom
pobytu v Rakúsku.
PhDr. K. Blahová
Odbor ISS, Ústredie PSVR

Bola témou jednej z dvoch medzivládnych
konferencií v decembri 1990. Zmluva o založení ES stanoví, že HMU bude realizovaná
v 3 etapách:
1. etapa (1. júl 1990 – 31. december 1993):
voľný pohyb kapitálu medzi členskými krajinami, užšia spolupráca hospodárskych
politík a užšia spolupráca medzi centrálnymi bankami
2. etapa (1. 1. 1994 – 31. 12. 1998): konvergencia hospodárskych a menových politík
členských štátov (na zaistenie cenovej stability a zdravých verejných ﬁnancií)
3. etapa (od 1. 1. 1999): začiatok činnosti Európskej centrálnej banky, ﬁxovanie menových kurzov krajín eurozóny a zavedenie
jednotnej meny.
Dňa 1. 1. 1999 11 členských štátov zaviedlo
euro. 4 členské štáty euro neprijali, buď preto,
že sa tak rozhodli v rámci protokolov pričlenených k zmluve o založení ES, ktoré im túto
možnosť poskytujú – tzv. neúčastnícka
doložka – opt-out (Veľká Británia, Dánsko),
alebo preto, že nesplnili konvergenčné
kritériá stanovené Maastrichtskou zmluvou
(Švédsko, Grécko). Grécko sa stalo dvanástou
krajinou eurozóny 1. 1. 2001. Členom HMU sa
SR stala automaticky (s dočasnou výnimkou
pre zavedenie eura) po pristúpení k EÚ.
Hotovostné platby – platby uskutočnené
peňažnými prostriedkami v hotovosti
Hotovostné operácie – ﬁnančné operácie
uskutočnené peňažnými prostriedkami v hoIng. Mária Šimková
tovosti (cash)
koordinátorka pre euro Ústredia PSVR
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Voľné štátnozamestnanecké miesta
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny
B Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK č.: 2008/27/2
Názov pozície: ŠTÁTNY RADCA – PREDSTAVENÝ,
RIADITEĽ ODBORU
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor
ekonomiky a prevádzky
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti odboru.
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti odboru, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu
kompetencií odboru.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ II.
stupňa, vítané ekonomické vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
riadiace a rozhodovacie schopnosti, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa
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. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, znalosť Zákonníka práce, 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/16786/200731, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky.
KONTAKT NA 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
B Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Brezne
VK č.: 2008/2/30
Názov pozície: SAMOSTATNÝ 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 rodiny
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie ucelenej
agendy štátnych sociálnych dávok, odborné spracúvanie
rozhodnutí vo veci nároku a výplaty štátnych sociálnych
dávok, vedenie databázy poberateľov, poskytovanie poradenstva v oblasti sociálnych vecí. Zabezpečuje výkon
koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ na zverenom
úseku. Pracuje s podkladmi v cudzom jazyku. Najmä
prostredníctvom E-formulárov vstupuje do komunikácie
s príslušnými inštitúciami zodpovednými za výplatu
rodinných dávok v zahraničí.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: AJ, resp. iný jazyk členských štátov
EÚ - vítaný
Počítačové znalosti: základy Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Power Point - vítané
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Emília
Sliačanová
Telefón: 048/6111095
Fax: 048/6117003
E-mail: emilia.sliacanova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Brezne, Rázusova 40,
977 01 Brezno

K Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach
VK č.: 2008/7/43
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: Riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť
na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zodpovedá za činnosť oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Koordinuje činnosť na
pracoviskách úradu v rámci agendy sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Rozhoduje o prijímaní
opatrení na úseku sociálnoprávnej ochrany, náhradnej
rodinnej starostlivosti, sociálnej prevencie alebo výchovnej a poradenskej starostlivosti. Výchovné poradenstvo.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifikačné predpoklady: študijný odbor
sociálna práca, psychológia, právo alebo v študijných
odboroch pedagogického zamerania v zmysle § 93
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Zlatuša
Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, 040 01 Košice

K Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach
VK č.: 2008/9/43
Názov pozície: HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava podkladov na posudzovanie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
občana. Vykonávanie terénnej sociálnej práce na účely
posúdenia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia občana. Vykonávanie sociálnej prevencie a
poradenstva na úseku kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia občana. Vydávanie
preukazov občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.
Spracovanie podkladov pre štatistiku. Spolupráca s posudkovým lekárom.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Internet Explorer
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Zlatuša
Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, 040 01 Košice
K Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach
VK č.: 2008/8/43
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o priznaní, zvýšení,
znížení, odňatí a vrátení dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Rozhodovanie o
zúčtovaní preddavkovo poskytnutej dávky v hmotnej
núdzi. Rozhodovanie o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi. Vedenie databázy poberateľov dávky v hmotnej núdzi.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Internet Explorer
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Zlatuša
Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, 040 01 Košice
K Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Košiciach
VK č.: 2008/10/43
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Košice I, referát štátnych sociálnych
dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Komplexné riešenie
klienta – príjem žiadostí, overovanie a kompletizácia
podkladov na posúdenie nároku na štátnu dávku. Vydávanie rozhodnutí. Poradenstvo. Vybavovanie podaní a
podnetov.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Internet Explorer
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Zlatuša
Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, 040 01 Košice

K Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach
VK č.: 2008/11/43
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Košice II, referát štátnych sociálnych
dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Komplexné riešenie
klienta – príjem žiadostí, overovanie a kompletizácia
podkladov na posúdenie nároku na štátnu dávku. Vydávanie rozhodnutí. Poradenstvo. Vybavovanie podaní a
podnetov.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Internet Explorer
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Zlatuša
Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, 040 01 Košice
K Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach
VK č.: 2008/12/43
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Košice II, referát peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie
v 1. stupni vykonávané štátnym zamestnancom.
JÚL 07/2008
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Spolupráca s obcami, daňovými úradmi a ďalšími
právnickými a fyzickými osobami. Terénna práca. Sociálne poradenstvo.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Zlatuša
Lachváčová
Telefón: 055/6805413
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, 040 01 Košice

K Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku
VK č.: 2008/2/48
Názov pozície: RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Kancelária riaditeľa - vedúceho
služobného úradu
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít pre oblasť slobodného prístupu
k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zabezpečenie monitorovacej činnosti pre jednotlivé
odbory a úseky úradu v mediálnej oblasti.
POŽIADAVKA 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,
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Martina
Palková
Telefón: 052/2442403
Fax: 052/4524035
E-mail: martina.palkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Kežmarku,
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
L Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Leviciach
VK č.: 2008/7/17
Názov pozície: HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti,
samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou v príslušnom odbore štátnej služby na
úseku pomoci v hmotnej núdzi.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia
Kováčová
Telefón: 036/2440120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice
L Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Leviciach
VK č.: 2008/8/17
Názov pozície: HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Vysunuté pracovisko Želiezovce,
Odbor sociálnych vecí a rodiny, pomoc v hmotnej núdzi
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Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti,
samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou v príslušnom odbore štátnej služby na
úseku pomoci v hmotnej núdzi
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia
Kováčová
Telefón: 036/2440120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice

L Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Leviciach
VK č.: 2008/9/17
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 (0,5 úväzok)
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
Oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia, práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracovávanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly, samostatné ucelené
odborné činnosti na úseku posudkových činností
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie práce s PC
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia
Kováčová
Telefón: 036/2440120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice
P Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prešov
VK č.: 2008/8/39
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, pracovisko Prešov
Odbor štátnej služby: 2:11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti pri realizácii nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Prijímanie žiadostí, príprava podkladov na uzatváranie dohôd
s uchádzačmi o zamestnanie, evidencia podpísaných
dohôd, sledovanie plnenia podmienok dohôd. Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Lotus Notes, Internet
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. Jana
Babušáková
Telefón: 051/2440121, 051/7739736
Fax: 051/7711197
E-mail: jana.babusakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov
P Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Prievidzi
VK č.: 2008/7/14
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Zamestnanosť a sociálna politika

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF – referát projektového riadenia
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti oddelenia
ESF (Európsky sociálny fond), spočívajúce najmä vo
vykonávaní odborných činností v oblasti projektového
riadenia, samostatnom vykonávaní kontroly dokladov
z oddelení APTP zamestnávatelia a občania, samostatné
vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou v oblasti projektového riadenia. Implementácia
programových fondov ESF v rámci projektového riadenia, uplatňovanie národného strategického referenčného rámca na využitie fondov EÚ na základe
operačných programov a ostatné administratívne činnosti na oddelení ESF.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika
Sýkorová, Mgr. Marcela Hanková
Telefón: 046/2440 120, 046/2440 121
Fax: 046/5431449
E-mail: monika.sykorova@upsvar.sk, marcela.hankova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Šumperská 1, 971 01
Prievidza

P Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Prievidzi
VK č.: 2008/8/14
Názov pozície: HLAVNÝ REFERENT
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, referát sprostredkovateľských služieb
(vysunuté pracovisko Handlová)
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Vykonávanie odborných činností
pri plnení úloh v štátnej správe v oblasti služieb zamestnanosti. Samostatné odborné a administratívne činnosti
na úseku služieb zamestnanosti v oblasti sprostredkovateľských služieb (sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o
zamestnanie podľa platného zákona, ponuka vhodných
uchádzačov a záujemcov o zamestnanie zamestnávateľom a vedenie ich evidencie, poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach...), vykonávanie
ucelených agend s rozhodovacou právomocou v oblasti
informačných a sprostredkovateľských služieb, odborná
príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, internet na užívateľskej úrovni
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika
Sýkorová, Mgr. Marcela Hanková
Telefón: 046/2440 120, 046/2440 121
Fax: 046/5431449
E-mail: monika.sykorova@upsvar.sk , marcela.hankova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Šumperská 1, 971 01
Prievidza
L Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Senici
VK č.: 2008/3/9
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny, pomoc v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti
na úseku služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny,
pomoc v hmotnej núdzi.
Požiadavka na zamestnanca: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a
ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť,
analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť
pracovať pod tlakom, systematickosť v práci, samostatnosť v práci, schopnosť prejavovať pozornosť k ľuďom,
poradiť, podporiť, spolupráca s ľuďmi, kooperatívnosť.
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: napr. Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes
Vodičský preukaz skupiny B
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Marta
Hakáčová
Telefón: 034/2440 120
Fax: 034/651 27 33
E-mail: marta.hakacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Senici, Vajanského 17, 905 01 Senica

T Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Topoľčanoch
VK č.: 2008/2/20
Názov pozície: RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí vo vymedzenom
úseku štátnej správy v oblasti hmotnej núdze. Získavanie
podkladov na rozhodnutie pri poskytovaní dávok
v hmotnej núdzi a evidencia občanov poberajúcich
dávku v hmotnej núdzi. Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov v oblasti pomoci v hmotnej
núdzi, v oblasti poskytovania dotácií, náhradného
výživného, evidencia pohľadávok. Spolupráca s orgánmi
štátnej správy a samosprávy.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné
vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: ovládanie PC, Windows, Excel,
Word, internet
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. Elena
Novotná
Telefón: 038/5367215
Fax: 038/5367243
E-mail: elena.novotna@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany
V Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo
Veľkom Krtíši
VK č.: 2008/7/34
Názov pozície: SAMOSTATNÝ 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 odborné spracúvanie
rozhodnutí na oddelení štátnych sociálnych dávok.
Rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach na úrovni
okresu. Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ.
Odborné spracovanie rozhodnutí v I. stupni správneho
konania. Sledovanie účelu použitia poskytnutých štátnych sociálnych dávok, poskytovanie sociálno- právneho
poradenstva občanom a terénna sociálna práca.
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POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet a
práca so sieťou (lokálnou)
KONTAKT NA 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: ÚPSVaR Veľký Krtíš,
Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš

Z Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo
Zvolene
VK č.: 2008/4/35
Názov pozície: SAMOSTATNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnosti
v oblasti nelekárskej posudkovej činnosti
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express na užívateľskej
úrovni
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Eleonóra
Ostrihoňová
Telefón: 045/5320737
Fax: 045/5325157
E-mail: eleonora.ostrihonova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: M.R. Štefánika 22, 960 09
Zvolen
B Inšpektorát práce v Banskej Bystrici
VK č.: 2008/8/55
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR
PRÁCE - UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy v zmysle
„Plánu zácviku inšpektora práce - uchádzača“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava
na inšpektorské skúšky v zmysle zákona a programu
vzdelávania pre inšpektorov práce – uchádzačov. Po absolvovaní inšpektorskej skúšky vykonávanie dozornej
činnosti najmä v oblasti stavebníctva alebo poľnohospodárstva, kontrola dodržiavania predpisov
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyšetrovanie
pracovných úrazov, kolaudácie, dozor nad dodržiavaním
právnych a ostatných predpisov a pod.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa –
vítané je vzdelanie so stavebným zameraním a zameraním v oblasti poľnohospodárstva.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
(uchádzač ich získa počas prípravy na inšpektora práce
podľa zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce)
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Danica
Kováčová
Telefón: 048/4141741
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Fax: 048/4142108
E-mail: danica.kovacova@ipbb.sk, danica.kovacova@bb.ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: Inšpektorát práce, Partizánska 98, 974 33 Banská Bystrica

K Národný inšpektorát práce v Košiciach
VK č.: 2008/5/49
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor riadenia inšpekcie práce
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koordinovanie častí zložitých systémov
inšpekcie práce na úrovni orgánu štátnej správy
s celoštátnou pôsobnosťou. Poskytovanie poradenstva
v rámci pracovného práva. Účasť v pracovných skupinách
k implementácii právnych aktov ES. Cezhraničná informačná spolupráca s orgánmi a inštitúciami členských
krajín EÚ.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť cudzích jazykov
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta
Kočiščáková
Telefón: 055/7979910
Fax: 055/7979904
E-mail: betka.kociscakova@ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: Národný inšpektorát
práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
K Národný inšpektorát práce v Košiciach
VK č.: 2008/6/49
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor riadenia inšpekcie práce
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koordinovanie častí zložitých systémov
inšpekcie práce na úrovni orgánu štátnej správy
s celoštátnou pôsobnosťou. Koordinácia a vyhodnocovanie činnosti orgánov inšpekcie práce. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť cudzích jazykov
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta
Kočiščáková
Telefón: 055/7979910
Fax: 055/7979904
E-mail: betka.kociscakova@ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: Národný inšpektorát
práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
K Národný inšpektorát práce v Košiciach
VK č.: 2008/7/49
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor ekonomiky a prevádzky
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Tvorba koncepcií zameraných na zjednocovanie a racionalizáciu pracovných metód, usmerňovanie inšpektorátov práce v rámci pôsobnosti NIP.
Vypracovanie návrhu rozpočtu v sústave NIP, rozpisovanie záväzných a orientačných ukazovateľov rozpočtu
v NIP v RIS ŠP. Vedenie agendy rozpočtových opatrení.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes

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

K Národný inšpektorát práce v Košiciach
VK č.: 2008/8/49
Názov pozície: HLAVNÝ 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: Kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane
vybavovania sťažností a petícií s celoštátnym obsahom.
Koncepčná a metodická činnosť vo vymedzenom úseku
štátnej správy. Kontrola plnenia úloh štátnej správy v organizačných útvaroch NIP a v inšpektorátoch práce a
samostatný výkon následnej finančnej kontroly v organizačných útvaroch NIP a v inšpektorátoch práce.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta
Kočiščáková
Telefón: 055/7979910
Fax: 055/7979904
E-mail: betka.kociscakova@ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: Národný inšpektorát
práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
K Národný inšpektorát práce v Košiciach
VK č.: 2008/9/49
Názov pozície: RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Kancelária generálneho riaditeľa
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí v rámci
správneho konania v súvislosti s vydávaním oprávnení a
osvedčení podľa zákona č. 124/2006 Z. z.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: znalosť práce s PC, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta
Kočiščáková
Telefón: 055/7979910
Fax: 055/7979904
E-mail: betka.kociscakova@ip.gov.sk
Adresa služobného úradu: Národný inšpektorát
práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
Ž Inšpektorát práce Žilina
VK č.: 2008/4/54
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA, INŠPEKTOR
PRÁCE - UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná
Počet voľných miest: 3
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Organizačný útvar: oddelenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho. Vykonávanie teoretickej
a praktickej prípravy inšpektora - uchádzača v zmysle
„Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava na odbornú skúšku
na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Ako
inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v zmysle

zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a
doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka vítaná
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 NA 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 Žilina,
Hlavná 2, 010 09 Žilina

P Inšpektorát práce Prešov
VK č.: 2008/3/56
Názov pozície: ODBORNÝ RADCA – INŠPEKTOR
PRÁCE - UCHÁDZAČ
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 4
Organizačný útvar: oddelenie inšpekcie práce
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej
oblasti pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.
Vykonávanie teoretickej a praktickej prípravy inšpektora
– uchádzača v zmysle„Plánu zácviku“, zúčastňovanie sa
dozornej činnosti s inšpektormi práce a príprava
na odbornú skúšku na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. Ako inšpektor práce vykonávanie dozornej činnosti v oblasti dodržiavania predpisov
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov, ako aj pracovnoprávnych predpisov, dozor v oblasti
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: vítaná znalosť anglického resp. nemeckého jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes,
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Mária
Kormaníková
Telefón: 051/7712693
Fax: 051/7713823
E-mail: maria.kormanikova@po.ip.gov.sk
Adresa: Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, PSČ
080 01
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VK č. 2008/32/1
Názov pozície: ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor platobnej jednotky
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho alebo
medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy
rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia
s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na
úrovni ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu
štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva
štátne záležitosti. Plnenie uvedených činností je spojené
s čerpaním prostriedkov európskych spoločenstiev.
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príloha
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
vzdelanie VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes, Outlook Expres
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
angažovanosť, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti štátnej služby – zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, znalosť Ústavy SR.
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk
Na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VK č. 2008/33/1
Názov pozície: RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor platobnej jednotky
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca,
finančné prostriedky ES
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej
správy alebo vykonávania štátnych záležitostí. Plnenie
uvedených činností je spojené s čerpaním prostriedkov
európskych spoločenstiev.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Lotus Notes
POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI A OSOBNOSTNÉ
VLASTNOSTI:
angažovanosť, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti štátnej služby – zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, znalosť Ústavy SR.
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana
Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk
Na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VK č.: 2008/34/1
Názov pozície: ŠTÁTNY RADCA – BEZPEČNOSTNÝ
MANAŽÉR
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor krízového manažmentu
a bezpečnosti
Odbor štátnej služby: 2.24 Ochrana osobných údajov
Hlavné úlohy: Koordinovanie celoštátneho systému
s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie

zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s
dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym dosahom na
úrovni ministerstva. Tvorba štátnej politiky v oblasti
ochrany osobných údajov a hospodárskej mobilizácii
na úrovni ministerstva a jeho podriadených súčastí
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express , JIS HM
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
systematickosť v práci, samostatnosť v práci, kooperatívnosť, schopnosť tímovej práce, sebavedomie, svedomitosť, zodpovednosť, charakternosť, súťaživosť,
komunikatívnosť, aktivita, činorodosť, vytrvalosť, odolnosť voči záťaži a neúspechu, intuícia, sebareflexia, praktickosť, logickosť, realizmus, pragmatickosť, adaptívnosť
v riešení problémov
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a štátnej služby zákona 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákona č. 414/2004
Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o
vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona
č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu, znalosť Ústavy SR
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: Prísne Tajné
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana
Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk
Na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VK č.: 2008/35/1
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, finančný odbor
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Metodická a koordinačná činnosť na
úseku účtovníctva za rozpočtovú kapitolu MPSVR SR,
implementácia novej metodiky účtovníctva založenej
na uplatňovaní aktuálneho princípu a princípu konsolidácie. Plnenie úloh súvisiacich so zriaďovateľskou
funkciou voči príspevkovým organizáciám rezortu, tvorbou a realizáciou ich rozpočtu.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické
a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom,
adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti účtovníctva a rozpočtových pravidiel, zákon
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, znalosť Ústavy SR.
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Ľubica

Čepcová
Telefón: 02/59752156
Fax: 02/52964312
E-mail: lubica.cepcova@employment.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VK č.: 2008/36/1
Názov pozície: HLAVNÝ RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, finančný odbor
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové a metodické činnosti na úseku rozpočtovania a financovania za oblasť
poskytovania dotácií z rozpočtu kapitoly MPSVR SR Koordinácia poskytovania dotácií v súlade so záväzným
právnym predpisom.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná
a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: zákon č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci a č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, znalosť
Ústavy SR
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami: KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Ľubica
Čepcová
Telefón: 02/59752156
Fax: 02/52964312
E-mail: lubica.cepcova@employment.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VK č.: 2008/38/1
Názov pozície: HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor stratégie a koordinácie regionálnej zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky zamestnanosti a
politiky trhu práce, vypracovanie koncepcií, stratégií,
návrhy zásadných prierezových zákonov z vecného
hľadiska najmä v oblasti aktívnych opatrení trhu práce,
zameraných na národné a regionálne programy a projekty aktívnych opatrení na trhu práce. Tvorba návrhov
opatrení do Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Národného programu reforiem.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: aktívna znalosť anglického jazyka
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft

Office Excel, Outlook Express, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
kooperatívnosť, schopnosť tímovej práce, svedomitosť,
zodpovednosť, charakternosť a komunikačné schopnosti
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti služieb zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a štátnej služby - zákona 312/2001 Z. z. o štátnej
službe, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, znalosť Ústavy SR,
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana
Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk
Na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VK č.: 2008/39/1
Názov pozície: HLAVNÝ ŠTÁTNY RADCA
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia práce, odbor implementácie lisabonskej stratégie zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky zamestnanosti a
trhu práce. Tvorba strategických zámerov zamestnanosti
nadväzne na Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť, návrhov štátnej politiky trhu práce s medzinárodným dosahom na úrovni ústredného orgánu
štátnej správy. Tvorba dokumentov do Národného programu reforiem v súlade s Usmerneniami pre zamestnanosť. Analýza uplatňovaných politík a stratégií
v oblasti zamestnanosti v národnom a európskom kontexte. Vypracúvanie návrhov stratégie využívania ESF.
Vypracúvanie vecného obsahu informácií určených
na sprístupnenie a zverejnenie v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a s internými pokynmi MPSVR SR.
POŽIADAVKA NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vzdelanie VŠ II.
stupňa, vítané ekonomické zameranie
Jazykové znalosti: anglický jazyk – úroveň pokročilá,
znalosť francúzskeho alebo nemeckého jazyka výhodou
Počítačové znalosti: Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické schopnosti, dobrý písomný prejav, systematickosť a samostatnosť v práci, schopnosť tímovej práce,
svedomitosť, zodpovednosť, schopnosť zvládať stres
Požadované odborné znalosti: znalosť legislatívy
z oblasti štátnej služby - zákona 312/2001 Z. z. o štátnej
službe, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, znalosť Ústavy SR.
KONTAKT NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana
Hricková
Telefón: 02/59752121
E-mail: hrickova@employment.gov.sk
Na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava

Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; kópia vysvedčenia, diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia, alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúceho ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní); kópia výpisu z registra trestov, nie
staršia ako 3 mesiace; profesijný štruktúrovaný 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 štruktúrovanom životopise; motivačný list; písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov s cieľom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest bude zverejnený aj na internetovej stránke MPSVR SR www.employment.gov.sk.
Prihlášky zasielajte od 4. 8. 2008 do 14. 8. 2008 na adresy služobných úradov, ktoré sú uvedené v texte inzerátov.
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.
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fotoobjektívom

Medzinárodné dni v Maďarsku
V meste Fonyód v Maďarskej republike sa 5. 6. - 8. 6. 2008 na pozvanie
Národného úradu práce zástupcovia Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny zúčastnili na Medzinárodných dňoch, na ktorých prebiehala
výmena skúseností z oblasti služieb zamestnanosti a momentálneho
vývoja trhu práce jednotlivých krajín.
účasťou stretnutia bolo i športové
zápolenie vo vybraných disciplínach. Účastníkmi medzinárodných
dní boli zamestnanci jednotlivých úradov
práce Národného úradu práce v Maďarskej
republike a vyslané zahraničné delegácie
zo Slovinska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska. Hlavným prínosom bolo nadviazanie
úplne nových bilaterálnych a multilaterálPripravili:
nych vzťahov.
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Bc. Andrea Haščíková, kancelária GR
Mgr. Andrea Bakošová, odbor MaEP

Futbalové zápolenie

Posledné úpravy a nástup jednotlivých zástupcov krajín
na oficiálne otvorenie.

Pohár, medaila a diplom za 3 mie
sto vo
volejbalovom turnaji.

Večerné stretnutie a rozvíjanie neformálnych bilaterálnych vzťahov s našimi rumunskými kolegami.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac jún
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

7,42

7,44

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Banskobystrický kraj

13,31

13,42

Košický kraj

12,23

12,36

Prešovský kraj

11,30

11,28

Nitriansky kraj

6,46

6,50

Žilinský kraj

5,19

5,09

Trenčiansky kraj

3,89

3,88

Trnavský kraj

3,74

3,83

Bratislavský kraj

1,94

1,85

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
26,81
25,23
18,94
18,40
18,29
17,15
17,10
16,76
16,10
15,92
15,78
15,32
15,11
14,08
13,42
13,32
12,72
12,61
12,43
12,12
11,85
11,84
10,66
10,61
10,57
10,49
9,89
9,70
9,68
9,42
7,71
7,26
7,03
6,97
6,82
6,75
6,72
6,58
6,57

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

Zmena
poradia

-1
1
-1
1
-2
1
1

-3
1
1
-1
2
-3
1
1
1

-1
1
-2
1
1
-5

3
1

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
6,44
6,38
6,16
6,13
6,12
5,87
5,80
5,62
5,50

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
6,29
6,51
6,43
6,31
5,94
5,62
6,03
5,65
5,54

49 Partizánske

5,41

5,48

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

5,16
5,11
5,00
4,98
4,94
4,86
4,45
4,04
4,04
3,73
3,70
3,57
3,50
3,36
3,30
3,29
3,27
3,21
3,17
3,00
2,51
2,36
2,32
2,18
1,83
1,66
1,58
1,52
1,47

5,06
5,17
5,03
4,98
4,81
4,90
4,76
4,06
4,12
4,17
3,65
3,54
3,64
3,30
3,13
3,44
3,08
3,18
3,13
3,15
2,51
2,35
2,23
2,08
1,65
1,51
1,53
1,40
1,42

Por. Územie
40
41
42
43
44
45
46
47
48

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

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

-2
3
2
2
-1
-2
2
1

-1
1

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

-1
1
-1
1

