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Na úvod

roblematikou detí, ktoré z rôznych príčin
nemôžu vyrastať vo vlastnej biologickej rodine, sa spoločnosť zaoberá už od dávnej minulosti. Mnohé z detí, umiestnené v zariadeniach na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately nahrádzajúcich rodinnú
starostlivosť, nepoznajú svojich rodičov, iné
pochádzajú z dysfunkčných rodín, kde žili v napätej
rodinnej atmosfére a v hlbokých otvorených konfliktoch. Nepoznali lásku, nemali pocit istoty, bezpečia, ale
často ani uspokojenia biologických potrieb. Dôsledkom všetkých týchto negatívnych skúseností je citová
deprivácia, nedôvera a problematické správanie.
Umiestnenie dieťaťa do detského domova nie je
konečným riešením jeho situácie. Deti v detských domovoch nemajú, resp. nemali možnosť vytvoriť si
hlboký citový vzťah k jednej osobe. Z tohto dôvodu
bola veľmi dôležitá zmena internátneho typu ústavnej
starostlivosti na rodinný, v snahe vytvoriť prostredie čo
najviac sa približujúce rodine.
Riešenie úlohy, aby sa deti dokázali správne zaradiť do
života po odchode z ústavnej starostlivosti, videl zákonodarca budúcnosť detských domovov už v spomínanej
zmene internátneho typu na rodinný, a to zriaďovaním:
a) samostatných diagnostických skupín, ktoré vykonávajú odbornú diagnostiku, samostatných skupín alebo
špecializovaných samostatných skupín pre určený
počet detí so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených
v samostatnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti
detského domova
b) profesionálnej rodiny, ktorá môže pre určený počet
detí vykonávať ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie v dome alebo v byte,
ktorý je vymedzenou časťou detského domova, prípadne vo vlastnom dome alebo byte. Vykonávanie ús-

P

tavnej starostlivosti v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním v samostatnej skupine
alebo v špecializovanej samostatnej skupine.
Hlavným zámerom v oblasti výkonu ústavnej
starostlivosti je zabezpečiť každému dieťaťu, pokiaľ je
to možné, návrat do biologickej rodiny, alebo nájsť
dieťaťu čo najvhodnejšiu náhradnú rodinu. Čo ma
veľmi teší, je skutočnosť, že počet profesionálnych
rodín a tým aj počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách stúpa. Je nespochybniteľné, že profesionálna rodina má priaznivý vplyv na kvalitu vykonávania ústavnej starostlivosti. Preto sa chceme aj naďalej
venovať vyhľadávaniu ďalších profesionálnych rodičov
a vytváraniu vhodných podmienok pre úspešné plnenie ich náročných a zodpovedných úloh.
Cieľom zmien v oblasti výkonu ústavnej starostlivosti
je aj naučiť deti samostatnosti, viesť ich, ako správne
hospodáriť s pridelenými finančnými prostriedkami,
naučiť ich šetriť majetok, ovládať základné domáce

Umiestnenie dieťaťa do detského
domova nie je konečným riešením jeho
situácie. Našim najväčším predsavzatím
je dosiahnuť aby každé dieťa čo najskôr
vyrastalo v rodine.

práce, ako je varenie, upratovanie, pranie, žehlenie,
menšie opravy bielizne, ošatenia a ďalšie bežné práce
v domácnosti. Získané vedomosti a zručnosti im môžu
pomôcť zvládnuť osamostatniť sa, začleniť do života,
či pri zakladaní svojich vlastných rodín.
Výchova v samostatnej skupine pomáha zosúladiť telo
a dušu človeka – dieťaťa, ale najmä formuje vzájomné
citové vzťahy medzi deťmi – tak medzi „súrodencami“,
ako aj medzi deťmi a dospelými a medzi dospelými
navzájom. Ak sa tento citový vzťah kladne rozvinie,
splní sa tak hlavný zámer zákonodarcu.
Som presvedčená, že v naštartovanom trende budeme
naďalej úspešne pokračovať a zvyšovať kvalitu
starostlivosti v prospech všetkých detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Naším najväčším predsavzatím je dosiahnuť, aby každé dieťa čo najskôr vyrastalo
v rodine.
Ing. Ľudmila Kolláriková
námestníčka pre sekciu sociálnych vecí a rodiny
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

OKTÓBER 10/2008

04_07_UPSVR:Sestava 1 10/31/08 2:28 PM Page 4

ÚPSVR

Ústavná starostlivosť v detských domovoch

Prioritou je snaha
dať dieťaťu rodinu
Detský domov je zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov definovaný ako prostredie
utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia
a o uložení výchovného opatrenia. Dieťaťu dočasne nahrádza jeho
prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo
predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý
dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti
až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku.

súčasnosti je na Slovensku 77
detských domovov v zriaďovateľskej pôsobnosti určených
Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej „štátne detské domovy“) a 20 detských domovov, ktorých zriaďovateľom

V

MESIAC

JANUÁR FEBRUÁR MAREC

sú akreditované subjekty (ďalej
„neštátne detské domovy“), z ktorých
v 18 určené orgány sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
v súlade so schválenými prioritami
zabezpečujú miesta na vykonávanie
APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

POČET DETÍ
štátne detské domovy

3,848

3,826

3,813

3,808

3,822

3,806

3,802

3,850

neštátne detské domovy

379

383

391

391

402

398

398

390

SPOLU

4,227

4,209

4,204

4,199

4,224

4,204

4,200

4,240

POČET MLADÝCH DOSPELÝCH
štátne detské domovy

304

309

320

321

341

324

281

274

neštátne detské domovy

58

60

59

61

60

58

57

57

SPOLU

362

369

379

382

401

382

338

331

POČET DETÍ A MLADÝCH DOSPELÝCH SPOLU

45

štátne detské domovy

4,152

4 135

4,133

4,129

4,163

4,130

4,083

4,124

neštátne detské domovy

437

443

450

452

462

456

455

447

SPOLU

4,589

4,578

4,583

4581

4,625

4,586

4,538

4,571

Sociálna politika a zamestnanosť

rozhodnutí súdu. Kapacita štátnych detských domovov bola k 31. 8. 2008 4 405
miest a neštátnych detských domovov
476 miest.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
mesačne sleduje využitie kapacít detských domovov a v štvrťročných intervaloch aj priemernú dĺžku pobytu
umiestnených detí v detských domovoch.
Vývoj počtu detí a mladých dospelých
v detských domovoch za obdobie od
januára 2008 do augusta 2008 zobrazuje
tabuľka č. 1 a graf č. 1.

Prioritou je záujem dieťaťa
Vykonávanie ústavnej starostlivosti,
predbežného opatrenia a výchovného
opatrenia v profesionálnej rodine má
prednosť pred ich vykonávaním
v samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách.
Vývoj počtu profesionálnych rodín a detí
v nich umiestnených zobrazuje tabuľka
č. 2 a graf č. 2 a č. 3. Údaje hovoria o
náraste profesionálnych rodín, ktorý
v priebehu tohto roka naďalej stúpa.
Zvyšovanie počtu profesionálnych rodín
je nevyhnutné najmä v súvislosti s aplikáciou § 100 ods. 9, v zmysle ktorého
zriaďovatelia
detských
domovov
zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch tak, aby bolo každé
dieťa do jedného roka veku zaradené po
jeho umiestnení v detskom domove
a diagnostickom pobyte v samostatnej
diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa,
ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť
v špecializovanej samostatnej skupine
a od 1. januára 2009 to platí aj pre každé
dieťa do troch rokov veku.

„Koncepcia“ – ciele a úlohy
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
vypracovalo Koncepciu vykonávania ústavnej starostlivosti zameranú na roky
2008 – 2009 s výhľadom na roky 2010 –
2013 (ďalej len Koncepcia), ktorá bola
schválená poradou vedenia MPSVR SR
v júli tohto roka.
Ciele a úlohy Koncepcie nadväzujú na
Koncepciu vykonávania ústavnej sta rostlivosti zameranú na roky 2006 – 2007
s výhľadom na roky 2008 – 2010
a zároveň reflektujú na skúsenosti s aplikáciou a implementáciou 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, ako aj na aktuálny
vývoj ústavnej starostlivosti. Ako jednotný materiál pre celé Slovensko je
podkladom na vypracovanie krajských
Koncepcií, ktoré vychádzajúc zo stanoveného rámca vývoja ústavnej sta rostlivosti zohľadnia špecifické potreby
a podmienky každého kraja.
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štátne detské domovy
neštátne detské domovy

Január Február
Marec

MESIAC

Apríl

Máj

JANUÁR FEBRUÁR MAREC

Jún
APRÍL

Júl
MÁJ

August
JÚN

JÚL

AUGUST

POČET PR (PROFESIONÁLNYCH RODÍN)
štátne detské domovy

204

215

217

222

223

237

253

266

neštátne detské domovy

45

45

46

46

47

47

52

52

SPOLU

249

260

263

268

270

284

305

318

prostredia, ktoré maximálnou možnou mierou bude nahrádzať
prirodzené rodinné prostredie, nevyhnutné na harmonický rozvoj dieťaťa.
Okrem toho je nevyhnutné zamerať
zvýšenú pozornosť na:
individuálny prístup k dieťaťu, jeho
rodine a na pravidelné prehodnocovanie opodstatnenosti umiestnenia
dieťaťa v zariadení na vykonávanie
rozhodnutí súdu. Umiestnenie dieťaťa
do zariadenia predstavuje dočasné
riešenie, kým sa nepodarí upraviť
rodinné pomery dieťaťa alebo umiestniť dieťa do náhradnej rodiny
rozvoj spolupráce a koordinácie medzi úradmi práce, sociálnych vecí
a rodiny, obcami, vyššími územnými
celkami, akreditovanými subjektmi
a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
systematické vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, najmä detských domovov a detských domovov
pre maloletých bez sprievodu.

Poslanie detského domova
štátne detské domovy
neštátne detské domovy

Január Február
Marec

MESIAC

Apríl

Máj

JANUÁR FEBRUÁR MAREC

Jún

APRÍL

Júl
MÁJ

August
JÚN

JÚL

AUGUST

POČET DETÍ UMIESTNENÝCH V PR
štátne detské domovy

330

347

358

367

367

373

403

431

neštátne detské domovy

85

85

85

84

88

87

91

90

SPOLU

415

432

443

451

455

460

494

521

Cieľom Koncepcie je:
zníženie priemernej dĺžky pobytu
dieťaťa s nariadenou ústavnou
starostlivosťou v detskom domove
zintenzívnenie práce s pôvodnou
rodinou, zabezpečenie odbornej
a inej podpory pre rodiny, z ktorých
boli deti vyňaté na základe rozhodnutia súdu a umiestnené do zariadení
na vykonávanie rozhodnutí súdu,
s cieľom zabezpečiť prirodzené
rodinné prostredie na ich zdravý vývoj

dôslednejšia spolupráca pri za bez pečovaní náhradnej rodinnej sta rostlivosti orgánov sociálnoprávnej
ochrany, akreditovaných subjektov a
zariadení na vykonávanie rozhodnutí
súdu
vytvorenie podmienok v detských domovoch na prijímanie všetkých detí
s cieľom vykonávania rozhodnutia
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia
vytvorenie vhodného dočasného

Detský domov, ako sme už uviedli
v úvode, supluje dieťaťu jeho prirodzené
rodinné prostredie alebo náhradné
rodinné prostredie len dočasne. Nemôže
však dieťaťu jeho rodinné prostredie
nahradiť úplne.
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením na výkon rozhodnutia súdu, s obcou a akreditovaným subjektom, ktorý
vykonáva opatrenia zamerané na
úpravu rodinných pomerov v pri ro dzenom rodinnom prostredí, vypracúva
plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa.
Pri tvorbe plánu a stanovovaní cieľov
jeho smerovania je nevyhnutné vychádzať zo všetkých anamnestických
údajov o rodine, z poznania rodiny ako
celku a zamerať sa na príčiny vyňatia
dieťaťa.

Hlavný cieľ práce s dieťaťom
Pri realizácii plánu sociálnej práce
s dieťaťom a jeho rodinou zohráva detský domov významnú úlohu najmä pri
kontakte a nadväzovaní vzťahov s biologickou rodinou dieťaťa alebo s budúcou náhradnou rodinou dieťaťa. Detský
domov sa stáva kľúčovým realizátorom
aktivít zameraných na odchod dieťaťa
z detského domova do rodiny. I napriek
nezastupiteľnej úlohe detského domova, len dôslednou spoluprácou
všetkých zainteresovaných subjektov je
možné dosiahnuť spoločný a zároveň
hlavný cieľ: vrátiť deti do pôvodnej –
bio logickej rodiny alebo nájsť im ná hradnú rodinu.
Mgr. Katarína Kovalančíková
Odbor SPODSK a PPS, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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ÚPSVR

Poskytovanie služieb zamestnávateľom pri podpore
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Schválením zákona č. 139/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
sú vytvorené nové podmienky a možnosti podpory vytvárania,
resp. udržania pracovných miest pre občanov so zdravotným
postihnutím a je len na nás, zamestnancoch úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, aby sme v tejto oblasti dokázali poskytnúť
zamestnávateľovi dostatok relevantných informácií.
ovelou zákona sa zmenilo zadefinovanie občana so zdravotným postihnutím. V § 9 ods. 1 je upravená definícia občana so zdravotným postihnutím tak,
aby bola v súlade so zákonom o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a so
zákonom o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov v znení neskorších predpisov. Zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v § 71
ods. 1definuje: Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou.

N

67

V odseku 2 sa spresňuje preukazovanie invalidity občana so zdravotným postihnutím na
účely tohto zákona. Občan so zdravotným
postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu
telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo
poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom
útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona
č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tu si treba uvedomiť, že rozhodnutia vydané

Sociálna politika a zamestnanosť

úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny – vecne
príslušnými útvarmi sociálnych vecí – sú na
účely zákona o službách zamestnanosti neplatné.
Novela zákona priniesla vo svojej ôsmej časti
výrazné zmeny v podpore zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím.
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska podľa § 56 v súčasnom
znení neobsahuje pojem dodatočné náklady.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú
tento príspevok v súlade s odsekom 4 na náklady na zriadenie chránenej dielne a na náklady
na celkovú cenu práce. Pojem dodatočné náklady definuje Nariadenie komisie (ES) č.
800/2008, ktoré hovorí, že oprávnené náklady
sú iné náklady ako mzdové a ktoré predstavujú
dodatočné náklady k takým nákladom, ktoré
by musel podnik znášať, keby zamestnal
zamestnancov, ktorí nie sú občanmi so zdravotným postihnutím. Toto obmedzenie neplatí
v prípade poskytovania príspevkov v rámci
schémy de minimis resp. nepodnikateľom
mimo schém.
Ďalšou zmenou v § 56 je dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta. Do prijatia novely
zákona o službách zamestnanosti bola dĺžka trvania zriadenej chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najmenej tri roky záväzná
pre všetky zamestnávateľské subjekty. Od 1.
mája 2008 je dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na
chránenom pracovisku najmenej 2 roky
v malých a stredných podnikoch a najmenej 3
roky v podnikoch, ktoré zriaďujú chránenú
dielňu alebo chránené pracovisko v zmysle
Schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma ŠP - 002/04 v platnom znení.
V novele zákona sa vo viacerých paragrafoch
zmenila základňa na výpočet výšky príspevku.
Do 30. apríla 2008 bola základňou minimálna
celková cena práce podľa § 49 ods. 4. Od 1.
mája 2008 sa stala základňou priemerná mzda
zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až
štvrtý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
príspevok poskytuje. Výška príspevku je závislá
nielen od priemernej miery evidovanej
nezamestnanosti v okrese, ale aj od právnej
formy a predmetu činnosti zamestnávateľa, čo
je bližšie špecifikované Vyhláškou Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny č. 44/2004 Z. z.
Novela zákona priniesla vo svojej ôsmej časti aj
nový nástroj aktívnej politiky trhu práce. Je ním
§ 56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím. Spolu s paragrafom 59,
v ktorom je definovaný Príspevok na činnosť
pracovného asistenta, ide o príspevky, ktoré
nie sú viazané k chránenej dielni alebo chránenému pracovisku. V týchto dvoch prípadoch
môže zamestnávateľ požiadať o príspevok, ak
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zamestnáva občana so zdravotným postihnutím a spĺňa podmienky stanovené zákonom
o službách zamestnanosti a predpismi Európskeho sociálneho fondu. Základnou podmienkou tohto príspevku je, že zamestnávateľ
zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného
počtu svojich zamestnancov. Výška príspevku
sa od 1. augusta 2008 podľa zákona č.
263/2008 Z. z. odvíja od celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca,
ktorý je občanom so zdravotným postihnutím,
a od percentuálnej miery poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V prípade,
že zamestnávateľ zamestnáva občana so
zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší
ako 70 %, mesačná výška príspevku je 0,72násobok celkovej ceny práce vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je
občanom so zdravotným postihnutím. V prípade, že zamestnáva občana so zdravotným
postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 %
a najviac 70 %, mesačná výška príspevku je
0,36-násobok celkovej ceny práce vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca, ktorý je
občanom so zdravotným postihnutím.
Zamestnávatelia určite prejavia veľký záujem aj
o ďalší nový nástroj aktívnej politiky trhu práce
zameraný na podporu zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím. Je to Príspevok
na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 57a. Tento príspevok ako jediný z nástrojov aktívnej politiky trhu
práce umožní zamestnávateľom požiadať
o príspevok na kapitálové výdavky. Ide

o príspevok fakultatívny, teda nenárokovateľný,
a zdrojom jeho financovania je štátny rozpočet.
O tento príspevok budú môcť požiadať zamestnávatelia, ktorí majú zriadenú chránenú dielňu
alebo chránené pracovisko. Zároveň musia
spĺňať aj ďalšie podmienky, medzi ktoré patrí,
že najmenej tri roky pred podaním žiadosti
zamestnávali najmenej 50 % občanov so
zdravotným postihnutím. V prípade, že zamestnávali občana so zdravotným postihnutím,
ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný
stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť vyšší ako 70 %, sa na účely poskytnutia
tohto príspevku zamestnávateľovi započítava,
ako keby zamestnával troch občanov so
zdravotným postihnutím. Ak bude žiadosť
o príspevok predkladať zamestnávateľ, ktorý je
platiteľom dane z pridanej hodnoty, musí byť
vstupná cena hmotného majetku bez dane
z pridanej hodnoty vyššia ako 30 000 Sk.
V Príspevku na činnosť pracovného asistenta
podľa § 59 je najvýraznejšou zmenou oproti
pôvodnému zneniu určenie spodnej hranice
príspevku a zmena základne výpočtu výšky
príspevku. Odsek 2 uvedeného paragrafu hovorí, že príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 %
celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve SR za prvý až štvrtý kalendárny
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda.
Medzi príspevky na podporu zamestnávania
občanov so zdravotným postihnutím, o ktorý
majú zamestnávatelia veľký záujem, patrí
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60. Aj v tomto paragrafe došlo nov-

elou zákona o službách zamestnanosti platnou od 1. mája 2008 k výrazným zmenám. Nielen konkrétnejším vyšpecifikovaním prevádzkových nákladov, ale najmä výškou
príspevku, štvrťročnými úhradami a zmenou
základne výpočtu príspevku. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje zamestnávateľovi príspevok najviac vo výške 2,5-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4
zákona o službách zamestnanosti vypočítanej
z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok
kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok
poskytuje, na jedného občana so zdravotným
postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť najviac 70 %. Ak
má zamestnanec – občan so zdravotným postihnutím
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
vyšší ako 70 %, vtedy je príspevok najviac vo
výške 5-násobku uvedenej celkovej ceny práce.
Príspevok poskytuje príslušný úrad štvrťročne
na základe dokladov preukazujúcich vynaložené oprávnené náklady za príslušný
štvrťrok najviac vo výške 25 % z uvedených násobkov, určujúcich výšku príspevku. Úrady sú
povinné poskytnúť zamestnávateľovi príspevok najneskôr do konca kalendárneho
štvrťroka, za ktorý príspevok žiada.
Kombináciou týchto príspevkov spolu so
vzdelávaním a prípravou pre trh práce sa
vytvára priestor na tvorbu nových pracovných
miest pre občanov so zdravotným postihnutím.
Danuša Meňhartová
Odbor nástrojov APTP, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny modernizuje služby

Burzy informácií – pomoc pri voľbe povolania
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny (ÚPSVR) opäť oslovuje
verejnosť s aktuálnou témou.
Je tu čas rozhodovania sa tisícok
mladých ľudí o svojom budúcom
povolaní: Ísť na strednú školu,
alebo si vybrať študijný odbor?

Je

to veľká dilema a nie vždy
dôsledne zvažovaná aj z dôvodu, že žiaci nepoznajú realitu
na trhu práce, nemajú dostatok informácií,
ba ani vyhranené predstavy o svojom
budúcom povolaní. V mnohých prípadoch
je pre nich dôležitý názor rodiča či kamaráta.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
(úrady) preto už niekoľko rokov organizujú
v spolupráci s partnermi z rezortu školstva
burzy informácií, kde vytvárajú priestor
stredným školám prezentovať svoje
učebné a študijné odbory – medzi nimi aj
tie, čo sú z pohľadu detí menej atraktívne,
ale ktorých absolventi sú zamestnávateľmi
žiadaní a po ukončení štúdia majú šancu
zamestnať sa. Spolu so školami sa predstavujú aj zamestnávatelia. Rôznym atraktívnym spôsobom prezentujú výrobný pro-

gram, výrobné
haly, stroje, pracovné prostredie,
či zaujímavé technológie.
Na to, aby rozhodnutie bolo
správne, je dôležité, aby informácie boli prístupné
nielen deťom, ale
aj rodičom, lebo
často nevedia,
kde ich môžu získať. Iba zoznam
škôl a prehľady
učebných a študijných odborov na dobré rozhodnutie nestačí. Preto sú burzy informácií organizované tak, aby ich deti navštevovali v
predpoludňajších hodinách so svojimi
pedagógmi a aby popoludní mohli prísť aj
s rodičmi. Školy dávajú k dispozícii informačné materiály a ich zástupcovia sú
pripravení zodpovedať na ďalšie otázky
detí aj rodičov.
Na burzách je možnosť dozvedieť sa o aktuálnom stave na trhu práce, o úspešnosti
absolventov konkrétnych škôl na trhu
práce, o odborníkoch hľadaných zamestnávateľmi a predpokladoch vývoja potreby

rôznych profesií. Je tam dostatok informačných materiálov k voľbe povolania,
pripravené sú testy záujmov vo vzťahu k
voľbe študijného odboru aj webové
stránky zamerané na voľbu povolania.
Burzy informácií sa uskutočnia na všetkých
úradoch postupne, predovšetkým od októbra do novembra. Zoznam termínov a
miesta konania búrz informácií je zverejnený na www.upsvar.sk v sekcii služby
zamestnanosti/kariéra.
PaedDr. Danica Lehocká
hovorkyňa Ústredia PSVR

Nové podnety z burzy informácií v Stropkove

P

retože na prvú burzu informácií,
ktorú náš Úrad PSVR v Stropkove
zorganizoval v novembri 2007,
boli zo strany účastníkov a hostí pozitívne
reakcie, k príprave tohtoročnej burzy (26.
septembra 2008) sme pristupovali s veľkou
zodpovednosťou. Uskutočnila sa v súlade
s implementáciou projektových aktivít v
oblasti informačných a poradenských
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služieb v rámci Národného projektu NP
VII: Modernizácia služieb zamestnanosti
podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb.
Burzy informácií sa zúčastnili štyri základné
školy zo Stropkova, päť škôl z ostatných
obcí Stropkovského okresu, desať stredných škôl z okresov Stropkov, Medzilaborce, Svidník a Humenné, ako i tri
vysoké školy. Najväčší záujem bol o
prezentáciu Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, pretože v meste
je stredná odborná škola s týmto zameraním a elektrotechnický priemysel je v
Stropkove najsilnejšie zastúpený.
Žiaci mali teda možnosť získať na jednom
mieste komplexné informácie o ponukách
škôl a možnostiach uplatnenia sa v praxi.
Bola to pre nich jedinečná možnosť
porovnávať jednotlivé učebné programy.
Pri dnešnom veľkom počte škôl a obme-

Zamestnanosť a sociálna politika

dzenom počte žiakov sa školy snažili upútať potenciálnych študentov ukážkami
svojich výrobkov, ochutnávkou cukroviniek či miešaných nápojov. Stredná priemyselná škola odevná zo Svidníka predstavila v rámci módnej prehliadky návrhy
svojich kostýmov. Mládež odchádzala z
burzy plná nových informácií, ale aj
otáznikov, čo si z bohatej a zaujímavej
ponuky vybrať. Spoločne sme ocenili skutočnosť, že požiadavka trhu práce bola v
súlade s možnosťami štúdia a predstavami
mladých ľudí. Informácie o tom, ktoré povolania trh práce akceptuje a aká je perspektíva v tejto oblasti, sú pre mladých
ľudí veľmi cenné.
Jedným zo záverov diskusie bolo odporúčanie vytvoriť dva nové učebné odbory
na Strednej odbornej škole v Stropkove.
Ing. František Vašš
Odd. IPaSS, ÚPSVR Stropkov
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MODERNIZUJE SLUŽBY
Zvýšená pozornosť nezamestnaným
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVR) chce zachytiť nové trendy meniaceho sa trhu práce a v tejto súvislosti sa
rozhodlo uviesť do praxe projekt 3zónového systému poskytovania služieb
zamestnanosti. Ten má v prvom rade skvalitniť služby klientom, poskytované úradmi.

Do druhej zóny však prichádzajú aj UoZ,
ktorí si nevedia sami nájsť prácu alebo majú
osobný či pracovný problém. S týmito UoZ
pracujú sprostredkovatelia aktívne, individuálne a spolupracujú s odborným poradcom pri odstraňovaní prekážok pri umiestnení sa na trhu práce.

Tretia zóna
Od februára pilotne 3-zónové
poskytovanie služieb
Systém 3-zónového poskytovania služieb
pilotne funguje na 10 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR – Bardejov,
Dunajská Streda, Levice, Lučenec, Nové
Zámky, Partizánske, Považská Bystrica,
Topoľčany, Stará Ľubovňa, Vranov nad
Topľou). Hlavným zámerom zavedenia tohto
projektu bolo efektívne nastaviť systém
poskytovania služieb zamestnanosti tak, aby
uchádzači o zamestnanie (UoZ) dostali
služby potrebné na ich uplatnenie sa na
trhu práce adresne a včas.

Prvá zóna
Úrady rozčlenili poskytované služby zamestnanosti do pomyselných 3 zón.
Prvá zóna je zameraná na kontakt s klientmi,
ktorí sa rozhodli využiť pomoc úradu pri
hľadaní zamestnania a UoZ, ktorí sú aktívni,
samostatní a potrebujú sa zorientovať na
trhu práce v regióne, potrebujú informácie
a rady.
Na prvú zónu sa premenilo pracovisko – Informačno-poradenské stredisko, kde si
každý klient nájde informácie v tlačenej a v
elektronickej podobe. Má bezplatný prístup
na internet a môže vyhľadávať informácie
na portáloch voľných pracovných miest,
môže si prehliadať databázu pracovných
ponúk úradov PSVR a vďaka medzinárodnému projektu EURES si hľadať prácu aj v
zahraničí, môže si pripraviť a vytlačiť materiály potrebné na uchádzanie sa o zamestnanie – žiadosť, životopis.

Druhá zóna
Pomyselnou druhou zónou je klasické
sprostredkovanie zamestnania, ktoré je však
viac individuálne a sprostredkovateľ sa stáva
manažérom UoZ pri jeho umiestnení sa na
trhu práce. V druhej zóne je sprostredkované zamestnanie najmä tým UoZ, ktorí
majú presnú predstavu o svojich potrebách.
Napríklad na uplatnenie sa na trhu práce je
nevyhnutné absolvovanie vzdelávania a
prípravy na trh práce, alebo chcú podnikať
a rozhodli sa požiadať o príspevok na
samostatnú zárobkovú činnosť.

Je to iba pomyselné označenie pracovísk,
kde zamestnanci úradu zabezpečia UoZ
odborné poradenské služby a úkony potrebné na jeho zaradenie na niektorý z
nástrojov aktívnych opatrení, aby sa uplatnil
na trhu práce.
Od začiatku zavedenia tohto systému sa sledovala efektivita práce úradov a spokojnosť
klientov. Zvýšili sa počty uchádzačov o

zamestnanie, ktorí si dokázali nájsť prácu
prostredníctvom informačných zdrojov
prvej zóny – Informačno-poradenského
strediska, a tým sa potvrdilo úspešné fungovanie systému. Najviac umiestnených
UoZ bolo na úradoch v Považskej Bystrici a
Topoľčanoch.
Názory klientov na kvalitu služieb úradov sa
podarilo získať prostredníctvom dotazníkov,
ktoré vypĺňali vybraní UoZ desiatich pilotných úradov. Priebežné výsledky potvrdili
správnosť zavedenia 3-zónového systému.
Vysokú návštevnosť mali informačno-poradenské strediská v Topoľčanoch, Starej
Ľubovni a Dunajskej Strede. Veľký záujem o
možnosť vyhľadávať voľné pracovné miesta
v informačných kioskoch alebo na počítačoch bol takmer na všetkých pilotných
úradoch. Pozitívne hodnotili respondenti aj
úroveň dostupnosti informácií, ktoré
uchádzačom pomôžu uplatniť sa na trhu
práce. Vo všeobecnosti však uchádzačom
ešte stále viac vyhovuje získavať informácie
osobným rozhovorom s pracovníkom úradu.
PaedDr. Danica Lehocká
hovorkyňa Ústredia PSVR

Burza informácií o životných rozhodnutiach
V Hlohovci sa 2. októbra 2008 po prvýkrát konala burza informácií pod názvom Prezentácia služieb zamestnanosti, stredných
škôl a rozhodujúcich zamestnávateľov.

V

šetky potrebné kroky, ktoré prispeli k
úspešnosti podujatia,
zabezpečila za ÚPSVR
Piešťany, detašované
pracovisko Hlohovec,
PaedDr. Zdenka Magulicová s tímom zamestnancov. Zrealizovala sa i spolupráca s
primátorom a Mestským kultúrnym centrom Hlohovca, ktorá
bola pre organizáciu
Študentky z odboru odevný dizajn na umelecko-priemyselnej škole potvrdili, že sú
tejto burzy veľmi prínosná. Prezentácia bola zručné vo viacerých oblastiach umenia.
určená predovšetkým
žiakom 8. a 9. ročníkov a študentom stred- jemcov informovalo o obsahu výučby a náných škôl, ktorých sa na burze zúčastnilo zorne predstavilo činnosť svojho odboru.
vyše tristo.
Všetko sa nieslo v príjemnej a podnetnej
A čím ich zaujali? Predovšetkým možnos- atmosfére. Spokojní boli okrem žiakov aj
ťami, ktoré im traja kľúčoví zamestnávatelia pozvaní hostia z ÚPSVR, VÚC, riaditelia škôl
regiónu predstavili pútavou a súťažnou for- a z podnikateľskej sféry. Veríme, že sme
mou. Hudba blízka tejto cieľovej skupine prispeli k správnym rozhodnutiam budúspríjemnila podujatie a po celý čas umoc- cich študentov pri riešení dôležitej otázky:
Bc. Marcela Sedláková
ňovala záujem a pozornosť mladých ľudí. kam ďalej?
ÚPSVR Piešťany
Päť stredných škôl z okresu Hlohovec záu-
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ÚPSVR

Ponúkli im radosť
i prekrásne zážitky

Radosť detí v Kunove

P

ekná príroda Zlatníckej doliny
neďaleko Skalice privítala
teplým náručím ťažko zdravotne postihnuté deti z okresov Senica a
Skalica, aby im poskytla týždňový prázdninový azyl ako chvíľkovú príjemnú
zmenu v ich nie vždy jednoduchých každodenných starostiach i radostiach.
Výchovno-rekreačný tábor pre deti s
ťažkým zdravotným postihnutím zorganizoval ÚPSVR v Senici. Odbor sociálnych vecí a rodiny a Trnavský samosprávny kraj sa spoločne pokúsili
vytvoriť deťom s ŤZP takmer rodinnú
atmosféru, ktorú poznajú zo svojho
prirodzeného domáceho prostredia a
rodičom tak dopriali oddych na regeneráciu síl.
Tábor sa uskutočnil v Rekreačnom zariadení Skaličan v termíne od 30. 7. 2008
do 5. 8. 2008 a jeho účastníkmi bolo
celkom 22 detí, o ktorých zábavu i
bezpečnosť sa staralo 7 vedúcich –
zamestnancov odboru sociálnych vecí a
rodiny.
Na stranu táborníkov sa priklonilo aj
počasie, ktoré umožňovalo rozvíjať
deťom aktivity v prírode, či vyšantiť sa
vo vode blízkeho kúpaliska. Svoju
zručnosť prejavovali deti v skupinových
činnostiach pri kreslení, strihaní a lepení,
overovali si svoje vedomosti v rôznych
kvízoch, za čo ich čakali sladké odmeny
a svojou nevyčerpateľnou energiou
nešetrili pri športových zápoleniach,
rôznych loptových hrách a diskotéke.
Všetky deti, bez ohľadu na stupeň ich
mentálneho či telesného postihnutia,
usilovne zdolávali úlohy a tešili sa z
každého svojho i kamarátovho úspechu.
Počas pobytu mali deti obrovskú radosť
aj z jednodňového výletu do Zoologickej záhrady Bojnice spojeného s
prehliadkou zámku. Ďalším dobrodružstvom bola plavba loďou po ramenách Baťovho kanála i pokojných a
krásnych zákutiach rieky Moravy.
Čas, ktorý všetci spoločne prežili v
malebnej scenérii na okraji Bielych
Karpát, sa určite vryl do spomienok najmä detí, ale aj tých, ktorí sa im svojou
vľúdnosťou a zanietením snažili aspoň
čiastočne nahradiť pre ne takú nevyhnutnú starostlivosť. Svedčili o tom
široké úsmevy detí a vzájomná spokojnosť, ktorá sa dala čítať z ich tvárí.
Organizátori výchovno-rekreačného
tábora pre deti s ŤZP
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D

etský tábor pre deti z Detského domova Maurícius v Kremnici zorganizoval na prelome júla a augusta
na Kunovskej priehrade pri Senici ANEPS v
spolupráci s Asociáciou rodičov nepočujúcich detí Slovenska, za podpory Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny,
nadácie Pontis a T-Mobile.
Pani Ľubka Šarinová, riaditeľka
ANEPS, s vedúcimi tábora privítali
deti s otvorenou náručou. A tie žiarili neskutočným šťastím a radosťou,
boli plné očakávania, čo zažijú.
Po nekonečných otázkach (v
reči nepočujúcich): „Pôjdeme
tábor Kunov?“ „Kunov má leto
teraz?“ sa ich sny konečne stali
skutočnosťou.
Len čo deti zazreli Kunovskú priehradu a
dôverne známu Chatu nad plážou, sa celým
autobusom ozývalo: „Hurá, Kunov, hurá,
Kunov, Kunov, Kunov...!“ Hneď po ubytovaní
deti vyskúšali Kunovskú priehradu. Smiechu
a radosti bolo naokolo neskutočne veľa.
Po celý týždeň sa vedúci úzkostlivo starali o
pestrý program pre deti. Rôzne súťaže, športové hry, spoločenské hry, plávanie, opekanie,
odpočinkové činnosti, prechádzky a diskotéky spestrili čas strávený v letnom tábore.
Vďaka ANEPS, Asociácii rodičov nepočujúcich detí Slovenska, nadácii Pontis a
spoločnosti T-Mobile boli deti po každej aktivite bohato odmeňované rôznymi cenami,
ktoré boli pre ne motiváciou na dosiahnutie
lepších výkonov a vždy im urobili veľkú radosť.
Atmosféra v tábore bola po celý čas „neskutočná“ – neopísateľná slovami. Srdečné,
vďačné deti a skvelí mladí ľudia rozdávajúci
lásku, dobrosrdečnosť, milé slovo a úsmevy
vytvorili nádhernú atmosféru jednej veľkej
rodiny. Každým dňom narastali väčšie a
väčšie priateľstvá a dni boli naplno využívané. Aj keď vedúci cítili po večeroch po-

Zamestnanosť a sociálna politika

riadnu únavu, všetka vymizla pri pomyslení na radostné tváre detí,
plné očakávania z nasledujúceho dňa.
Takto plynul deň za
dňom a čas, keď bolo
treba začať baliť
tašky, sa nezadr-

žateľne blížil.
Prišiel posledný
večer a s ním
celkové zhodnotenie tábora a oceňovanie detí. Každé z nich
dostalo balíček plný
darčekov a sladkostí, o ktoré
sa postarala pani Ľubka, za pomoci spomínaných organizácií. Za
všetky tieto darčeky v mene detí ďakujeme.
V neposlednom rade by sme chceli poďakovať aj správcovi Chaty nad plážou, ktorý vybavil a rozdal sladkosti a reklamné predmety
od mesta Senica, ktoré na deti nezabudlo ani
v tomto roku.
Po týchto príjemných zážitkoch prišlo ráno a
s ním aj autobus, ktorý mal odviezť deti späť
do Kremnice, do detského domova. Nastalo
lúčenie a smiech vystriedal smútok a aj plač.
Dôvodom bol koniec najlepšieho tábora, na
ktorý čakali celý rok. Slzy detí, ale aj dospelých
sa kotúľali po opálených tvárach. V mysli
všetkých zostali spomienky na skvelý týždeň
na Kunovskej priehrade.
Detský domov Maurícius v Kremnici
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Deti vyžadujú sústavnú starostlivosť, jeden tábor nestačí

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Lučenci v oblasti sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
uskutočnil v roku 2008 pobytový výchovno-rekreačný program pre deti.
Zabezpečený bol v spolupráci s akreditovanými subjektmi a zúčastnilo sa ho 70
detí.
Od 3. do 8. 7. 2008 sa na programe zúčastnilo 20 detí, v druhom turnuse od 8. do 13.
8. 2008 tiež 20 detí z okresov Lučenec a
Poltár. Spoločne sme si dali za cieľ eliminovať negatívne dosahy hmotnej a sociálnej
núdze. Predovšetkým sme chceli naučiť
deti preberať zodpovednosť za svoje voľby,
zmierňovať poruchy ich správania, podporiť ich spoločenskú integráciu a socializáciu v prostredí školy, rodiny a v rovesníckych skupinách.
Primárnym cieľom však bolo naučiť
deti rozvíjať sociálne schopnosti, komunikatívnosť,
primerané sebavedo -

mie, ako spolupracovať, udržiavať citovú
rovnováhu, schopnosť riešiť problémy a
konﬂikty, či naučiť sa zvládať stres.
Sekundárnym cieľom bolo zvýšenie kvality
života detí: alternatívy aktívneho trávenia
voľného času, vedenie k zodpovednosti,
upevňovanie pracovných a hygienických
návykov, učenie, ako zvládať problémy v
rodine i v škole.
Cieľovou skupinou boli deti a mládež vo
veku od 7 do 15 rokov. Výchovno-rekreačný
tábor bol realizovaný prostredníctvom
akreditovaného subjektu v zariadení
Súkromnej školy v prírode v Lome nad Rimavicou.
V termínoch od 4. do 9. 7. 2008 a od 9. do
14. 7. 2008 v prekrásnom prostredí Rekreačného strediska Krokava, ktoré sa nachádza v Gemerskom kraji, zrealizoval úrad
výchovno-rekreačný tábor pre 30 detí z
okresov Lučenec a Poltár. Aj v tomto výchovno-rekreačnom tábore sme sa zamerali na rozvoj sociálnych schopností, ktoré

v konečnom
dôsledku
zabezpečia
elimináciu
porúch ich
správania.
Okrem rozvíjania sociálnych schopností sa deti
učili základným
hygienickým
návykom a
základom kooperatívneho správania.
Z odborného hľadiska vidíme význam
kontinuálne pracovať s týmito deťmi počas
celého roka, a to metódou skupinovej
práce. Je to však v našich podmienkach
náročné pre nízky počet pracovníkov na
oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a
Ing. Anna Vavrincová
sociálnej kurately.
riaditeľka sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Lučenec

Deti z Dunajskej Stredy na výchovno-rekreačnom

tábore v chate v Lovichovci
P

racovn í c i
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Dunajskej Strede v
lete zorganizovali výchovnorekreačný tábor zabezpečený v spolupráci
s akreditovaným subjektom Kľúč n. o. so sídlom v Bratislave.
Sedemdňový tábor v spolupráci s AS sa
uskutočnil začiatkom letných prázdnin.
Cieľovou skupinou bolo 35 maloletých a
mladistvých detí do 16 rokov, chlapcov i
dievčat, vedených v evidencii sociálneho
kurátora – napríklad deti s narušeným psychosociálnym a emočným vývinom, deti z
rizikových skupín, deti ohrozené sociálnopatologickými javmi. Preto bol pobyt vo
VRT v chate Lovichovec organizovaný a vedený ako režimový model.
Účastníci, ktorých sociálni kurátori ÚPSVR
Dunajská Streda oslovili a zároveň vybrali

do tohto tábora, mali
možnosť sociálne sa realizovať, vzájomne si medzi sebou
porovnávať skúsenosti a
zručnosti. Všetko sa robilo so
zámerom zlepšiť orientáciu
detí v spoločenskom prostredí a
v medziľudských vzťahoch, pozitívne ovplyvniť ich vzťah k autoritám, ich hodnotovú orientáciu a podporiť ich osobnostný
vývin a orientáciu na zdravý životný štýl.
Tieto ciele sa podarilo naplniť.

Zaujímavý a bohatý program
Deti pracovali vo veľkých i malých komunitách. Prvá spoločná komunita sa niesla v
znamení dohôd o pravidlách, normách a o platbách. Deti v malých komunitách boli rozdelené do
troch skupín podľa veku.
Vždy po večeri si zážitky
dňa a nové poznatky zapisovali do svojich denníkov, ktoré dostali na začiatku pobytu.
Okrem už známych techník a aktivít, napr. o zhodnotení celého dňa, o
zoznámení, predstavovaní svojej rodiny, či sebapoznávaní, mali účastníci tábora možnosť

využiť čas na športové hry a zápasy, turistiku
do blízkej dedinky. Navštívili Trenčiansky
hrad a kúpili si knihy podľa vlastného
výberu. Tábor bol netradičný aj z toho
hľadiska, že deti mali možnosť vidieť prácu
polície vo forme rozprávania i ukážky z
oblasti kriminológie a kynológie.
VRT deti, realizačný tím, ako aj ÚPSVR hodnotili pozitívne. Deti dostali aj fotograﬁe z
tábora. Východiská k ďalšej sociálnej práci s
rodinou a dieťaťom vychádzali z písomnej
správy z tábora spolu s odporúčaniami a
charakteristikami jednotlivých detí, ktoré
vypracoval realizačný tím.
Mgr. Denisa Méry Léczes
Poverená zastupovaním vedúcej odd. SPOD a SK
ÚPSVR Dunajská Streda
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Hlavný cieľ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

AKTÍVNA PODPORA RODINY, INVALIDNÝCH OBČANOV
A OPATRENÍ SMERUJÚCICH K ZVYŠOVANIU ZAMESTNANOSTI
Programové vyhlásenie vlády v oblasti sociálnej
politiky sa napĺňa. Vláda SR prerokovala „balík“
zákonov z dielne ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Štát bude platiť poistné na
dôchodkové poistenie aj za
mamičky vykonávajúce zárobkovú činnosť už aj v období poberania materského
príspevku, pretože doposiaľ
boli znevýhodnené v porovnaní s fyzickými osobami (mamičkami), ktoré nie sú zárobkovo činné. Uvedená zmena
sa dotkne približne 47 500
poberateliek materského príspevku a zvýši výdavky štátneho rozpočtu (MPSVR SR) asi
o 230 až 275 mil. Sk v rokoch
2009 až 2011.

I

de hlavne o legislatívne opatrenia, ktoré sa bezprostredne dotknú mladých
rodín – žien na materskej dovolenke,
telesne či zdravotne hendikepovaných občanov, ale aj tých, ktorí si aktívne hľadajú nové
pracovné miesto.
V jesennom„proaktívnom“ sociálnom balíčku
sa nachádza celkovo 9 zákonov, na ktoré nadviaže ešte minimálne 1 nariadenie vlády a ich
schválenie sa následne premietne do návrhu
štátneho rozpočtu 2009. Ale poďme po poriadku k navrhovaným novelám zákonov.

Novela zákona o sociálnom poistení
MPSVR SR navrhuje posun termínu valorizácie dôchodkov od 1. januára s účinnosťou od roku 2009.
Vychádzajúc z priemernej mesačnej výšky
starobného dôchodku by vplyvom posunu
termínu valorizácie od 1. januára 2009 mali
príjmy dôchodcov kumulatívne za polrok
vzrásť približne o 4 000 Sk.
To bude znamenať vyššie výdavky Sociálnej
poisťovne o 4,7 mld. Sk v roku 2009, 4,4 mld.
Sk v roku 2010 a 4,5 mld. Sk v roku 2011.
Štát bude platiť poistné na dôchodkové
poistenie aj za asistenta fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím, ak táto
činnosť má podľa zmluvy trvať najmenej
140 hodín mesačne.
Navrhnutou zmenou sa zvýšia do budúcnosti
dôchodkové nároky asistentov. Uvedená
zmena sa dotkne približne 1 700 asistentov a
zvýši výdavky štátneho rozpočtu (MPSVR SR)
asi o 45 až 55 mil. Sk v rokoch 2009 až 2010.
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Nové priaznivejšie podmienky
nároku na invalidný dôchodok
od 1. januára 2010.
Nové podmienky budú zohľadňovať poistné
za celé obdobie aktívnej činnosti, nielen za
posledných desať rokov, ako je to v súčasnosti, pretože z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu invalidi v mnohých prípadoch
nespĺňali túto súčasnú podmienku, preto im
nárok na invalidný dôchodok nevznikal.
Navrhnutá pozitívna zmena sa dotkne približne 13 000 invalidných dôchodcov v
roku 2010. Predpokladaný dosah uvedenej
zmeny si vyžiada zvýšené výdavky Sociálnej
poisťovne asi 930 mil. Sk v roku 2010 a asi 1,3
mld. Sk v roku 2011.
Nález Ústavného súdu SR, ktorým sa upravuje osobitný spôsob valorizácie dôchodkových a úrazových dávok v rokoch
2005 a 2006 si vyžiada zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne asi o 340 mil. Sk v roku 2009,
asi 245 – 260 mil. Sk v rokoch 2010 – 2011. Uvedená zmena sa dotkne približne 25 860 poberateľov dôchodkových dávok a priemerné
zvýšenie na 1 dôchodok je asi 700 Sk.

Novela zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Podľa nového zákona o sociálnych službách
sa v zariadeniach sociálnych služieb bude
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poskytovať zdravotná starostlivosť. V dôsledku toho, ak zdravotné sestry budú vykonávať náročnejšie pracovné činnosti, zamestnávateľ ich preradí do vyššej platovej triedy –
zvýšenie ich tarifného platu predstavuje
sumu asi 1 000 Sk až 2 300 Sk v závislosti od
platovej triedy, do ktorej budú zaradené; ich
plat sa naďalej určuje podľa zdravotníckej
stupnice platových taríf.
Tarifný plat zamestnancov, ktorí vykonávajú
odborné pracovné činnosti v oblasti psychológie, sa navrhuje určovať podľa osobitnej
stupnice platových taríf (teraz sa určuje zo základnej stupnice). Rozdiel medzi platovou tarifou v 11. platovej triede v základnej stupnici
a osobitnej stupnici predstavuje asi 1 380 Sk.
Zamestnancom, ktorí budú v zariadeniach
sociálnych služieb vykonávať odborné činnosti v oblasti sociálnej práce, sa bude tarifný plat určovať podľa osobitnej stupnice
platových taríf (teraz sa určuje zo základnej
stupnice). Rozdiel v tarifnom plate predstavuje od 420 Sk do 1 370 Sk v závislosti od
platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

Novela zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele
Dôvody, ktoré viedli k novelizácii tohto zákona, boli: úprava ustanovení, ktoré umožňujú rôznu interpretáciu (napr. rozhodovanie
o výchovných opatreniach, zaraďovanie detí
do organizačných súčastí detských domovov) a ktoré sú nepoužiteľné (napr. opatrenia ﬁnančného charakteru v časti povinnosti obce, tvorba priorít úradov a spôsob
poskytovania ﬁnančných príspevkov neštátnym subjektom).
Zavádzajú sa nové opatrenia na zlepšenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (napr. úprava výslovného zákazu
používania telesných trestov pri vykonávaní
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; rozšírenie opatrení na predchádzanie
a riešenie problémových, krízových a konﬂiktných situácií v rodinách a náhradných
rodinách; rozšírenie možností pomoci deťom
s poruchami správania, zlepšenie sprostredkovania osvojenia a pestúnskej starostlivosti,
nová úprava organizačného členenia det-
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ských domovov tak, aby sa favorizovala
starostlivosť v profesionálnych rodinách,
stanovenie maximálnej kapacity v detských
domovoch; zmena spôsobu zapojenia akreditovaných subjektov do výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí, vrátane zjednodušenia spôsobu ﬁnancovania akreditovaných subjektov). Návrh nepredpokladá
dosahy na štátny rozpočet.
V rámci štátnej sociálnej podpory návrhy
zákonov pripravené nad rámec Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008:

Novela zákona o príspevku pri
narodení dieťaťa
Navrhuje sa od 1. januára 2009 vyplácať
jednorazový príplatok rodičom v sume
20 440 Sk aj pri narodení druhého dieťaťa a
tretieho dieťaťa. Rodina tak získa pri narodení prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa
príspevok v celkovej sume 25 000 Sk. Podmienkou je zodpovedná starostlivosť rodičov
o deti a účelné využívanie ﬁnančných
prostriedkov poskytnutých štátom v prospech detí.
Novela zákona o prídavku na dieťa prináša
zvýšenie prídavku na dieťa o 100 Sk na 640 Sk
mesačne, čo v ročnom vyjadrení je zvýšenie
prídavku o 1 200 Sk na každé nezaopatrené
dieťa. Zvýšenie sa realizuje po prvýkrát od
roku 2004. Zároveň sa zavedie valorizačný
mechanizmus, aby sa prídavok na dieťa mohol pravidelne každoročne zvyšovať od 1.
januára kalendárneho roka.

(Poznámka: zárobkovo činný rodič môže svoj
mesačný príjem na deti zvýšiť o daňový
bonus v sume 582 Sk. Na každé nezaopatrené dieťa tak môže rodič mesačne od
januára budúceho roku dostať až 1 222 Sk.)
+ 300 Sk – príspevok invalidným rodičom,
ktorí nemajú nárok na daňový bonus
+ deti – siroty, ktoré nemajú nárok na sirotský
dôchodok – 30 % zo životného minima
(738 Sk).

Návrh zákona o príspevku na
starostlivosť o dieťa
Navrhuje sa nový ﬁnančný príspevok
rodičom, ktorí sa rozhodnú vrátiť do zamestnania skôr, ako dieťa dovŕši vek tri, resp. šesť
rokov. Príspevkom sa pokryjú časti výdavkov
rodičov, ak v čase výkonu zárobkovej činnosti zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa
inou fyzickou osobou alebo umiestnením v
zariadení vrátane materských škôl a jaslí.
So zavedením príspevku na starostlivosť o
dieťa súvisí zmena v poskytovaní rodičovského príspevku, ktorý bude patriť len
rodičovi, ktorý nepracuje a osobne sa stará o
dieťa do troch, resp. šiestich rokov. V súvislosti
s prijatím zákona o príspevku na starostlivosť
o dieťa sa predpokladá v roku 2010 prijatie
novej právnej úpravy rodičovského príspevku a jeho zvýšenie.
(Za rodiča zabezpečujúceho osobnú starostlivosť o dieťa do šiestich rokov veku štát platí
odvody na dôchodkové poistenie v sume
3 143 Sk mesačne, na zdravotné poistenie
v sume 750 Sk mesačne. Spolu s rodičovským príspevkom, ktorý je od 1. 9. 2008 v

sume 4 780 Sk, štát prispieva rodičovi mesačne sumou 8 673 Sk. )
V rámci pomoci v hmotnej núdzi

Návrh novely zákona o pomoci
v hmotnej núdzi
Navrhuje sa vypustiť zo zákona ustanovenie o
prechode pôsobností na obce v oblasti riešenia hmotnej núdze. Vypracovaniu návrhu
zákona predchádzala dohoda so Združením
miest a obcí Slovenska. Pre deti v hmotnej
núdzi, ktoré riadne plnia povinnú školskú
dochádzku, sa navrhuje dávka v sume 500 Sk
mesačne v záujme zvýšenia podpory k prístupu ku vzdelávaniu. V rámci pomoci v hmotnej núdzi je podľa vekovej štruktúry evidovaných asi 61 500 detí, u ktorých sa
predpokladá splnenie podmienky nároku na
túto dávku. Touto úpravou zanikne poskytovanie dotácie na motivačný príspevok v rámci
Výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007.

Návrh zákona o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia
Predmetom sú jednotlivé nástroje kompenzácie pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím a podmienky ich poskytovania.
Cieľom úpravy je zachovanie, obnova alebo
rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín
viesť samostatný život, utvorenie podmienok
a podpora integrácie fyzických osôb a ich
rodín do spoločnosti, poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu vyhotovo-

Ocenenia ministerky práce, sociálnych vecí
a rodiny za rok 2008
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inisterka práce, sociálnych vecí a
rodiny SR Viera Tomanová udelí aj
v tomto roku ocenenia za Sociálny
čin roka a Reportáž roka. Sociálny čin roka
má vždy iné zameranie. V roku 2008 sa
bude orientovať na humanizáciu podmienok v zariadeniach sociálnych služieb, a
to v domovoch sociálnych služieb pre deti
alebo pre dospelých a v domovoch dôchodcov.
Pôjde o ocenenie a zároveň zviditeľnenie
domovov sociálnych služieb a domovov
dôchodcov vzhľadom na to, že sú významnou súčasťou sociálnych služieb, ktoré
majú vo vzťahu k obyvateľom špeciﬁcké poslanie. Pomáhajú občanom riešiť
nepriaznivú sociálnu situáciu, zmierňovať a
odstraňovať ich sociálne vylúčenie,
umožňujú im podieľať sa na všetkých
stránkach života spoločnosti, uplatňovať
ich ľudské a občianske práva a zamedzovať

ich sociálnemu vylúčeniu. Od roku 2002,
keď boli domovy sociálnych služieb a domovy dôchodcov decentralizované do pôsobnosti samospráv, došlo v niektorých
zariadeniach k výrazným zmenám najmä v
kvalite života klientov.
Ocenenie Sociálny čin roka 2008 sa zameriava na humanizáciu podmienok v zariadeniach spočívajúcu v integrácii klientov
do spoločenského života v komunite a v
obci, na vhodné a účelné využívanie
voľného času klientov zameraného na sebarealizáciu v rôznych oblastiach a záujmovú činnosť zameranú na rozvoj
zručností klientov, na športové aktivity ako
súčasť otužovacieho režimu a relaxácie
klientov, ako aj na kultúrno-spoločenskú
činnosť v záujme rozvoja schopností a estetického cítenia klientov.
Návrh na ocenenie Sociálny čin roka 2008
môže podať do 17. novembra 2008

samotné zariadenie sociálnych služieb,
ktoré niektorú z aktivít realizuje, ale aj vyšší
územný celok, obec, neštátny subjekt,
právnická alebo fyzická osoba. Aktivita sa
musí uskutočniť v priebehu roku 2008. Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
rozhodne o ocenení Sociálny čin roka 2008
na základe odporúčania komisie a v súlade
s kritériami ocenenia odovzdá v decembri
štyrom zariadeniam plakety a ﬁnančné
odmeny.
V rámci Reportáže roka 2008 budú ocenení
autori troch príspevkov s uvedenou tematikou, ktoré boli uverejnené v tlači, rozhlase alebo televízii, pričom vhodne a účelne
prezentovali niektorú z aktivít domova sociálnych služieb alebo domova dôchodcov.
Podrobnejšie informácie (prihláška, kritériá...) nájdete na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR www.employment.gov.sk.
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MPSVR
vaním preukazov pre občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím a vyhotovovaním
parkovacích preukazov.
Návrh zákona reaguje aj na požiadavky zástupcov občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím a praxe. Novým spôsobom sa
upravujú niektoré formy kompenzácií
(peňažný príspevok na zdvíhacie zariadenie,
peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla), zavádza sa kategorizácia
pomôcok, upravujú sa podmienky poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie,
navrhuje sa valorizovať výšky peňažných
príspevkov na kompenzáciu v previazaní na
sumu životného minima.

Sociálne služby
Sociálne služby, ktoré sa považujú za neﬁnančné dávky sociálnej pomoci, sú v súčasnosti tým segmentom, v ktorom na území
Slovenskej republiky prevláda dopyt nad
ponukou služieb všetkého druhu a ich kapacity sú nepostačujúce. Súčasný právny systém nezabezpečuje každej fyzickej osobe
prístup k sociálnej službe, ak je na ňu odkázaná, neposkytuje dostatočnú variabilitu
sociálnych služieb a chýba koordinácia dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
V súlade s Programovým vyhlásením vlády
SR pripravilo MPSVR SR návrh zákona o sociálnych službách, ktorého cieľom je najmä:

vymedziť nové druhy sociálnych služieb a
ich variabilitu,
úprava podmienok poskytovania a ﬁnancovania sociálnych služieb,
úprava previazanosti sociálnych služieb a
zdravotníckej starostlivosti,
zabezpečenie kvality sociálnych služieb
a dohľad nad poskytovaním sociálnych
služieb,
vytvárať podmienky na rozvoj sociálneho
podnikania v oblasti sociálnych služieb, založenom na neziskovom princípe a zároveň
umožniť poskytovanie sociálnych služieb s
cieľom dosiahnuť zisk.
Mediálne oddelenie MPSVR SR (30. 9. 2008)

Starnutie je prirodzené, prežime dôstojnú jeseň života
Každý z nás – ak mu to zdravie dovolí – dožije sa staroby.
A každý z nás bude riešiť rovnakú dilemu: ako dôstojne žiť
vo vyššom veku.

N

už, tieto problémy trápia staršie i
mladšie generácie. Tí prví hovoria, že
nechcú byť na „obtiaž“ svojim deťom.
Tí druhí zasa chcú rodičom pomôcť, postarať
sa o nich, ale nie vždy to ide. Listy s takýmto
obsahom sú neraz plné obáv a otázok, ako to
zvládnuť. „Manžel chodí pracovať do
zahraničia, aby sme si ﬁnančne polepšili. Som
však veľmi nešťastná, lebo otecko je po mozgovej príhode a mamička, ktorá sa o neho
starala, prekonala infarkt. Neviem, čo mám
robiť, poraďte!“ – píše nám mladá žena.

Aké sú možnosti starostlivosti
o starých ľudí…
Vždy treba skúmať, či starší človek, odkázaný
na pomoc inej osoby, môže zostať v domácom prostredí a na aký rozsah úkonov je odkázaný. Ak vyžaduje zvýšenú zdravotnú
starostlivosť, mal by byť v zdravotníckom
zariadení. Ak potrebuje len opatrovanie,
vzhľadom na to, že si nedokáže sám
zabezpečiť napríklad nákupy, osobnú hygienu, varenie či donášku jedla, môže požiadať o poskytnutie opatrovateľskej služby.

Žiadosti smerovať na obce
Žiadosť podáva osoba vyžadujúca opateru
na obecnom úrade (v Bratislave v príslušnej
mestskej časti). K žiadosti treba doložiť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave a uviesť, pri
akých úkonoch sa vyžaduje pomoc. Obec je
povinná žiadosť prešetriť a vydať rozhodnutie, v ktorom sa stanoví rozsah starostlivosti
a určí úhrada za poskytnutie služby.
Treba pripomenúť, že ak občan spĺňa
hmotno-právne podmienky podľa zákona
195/1998 O sociálnej pomoci, obec je
povinná službu poskytnúť a nemôže ju
odmietnuť s odôvodnením, že nemá dostatok ﬁnancií alebo opatrovateliek. Ak obecný
úrad nemá voľnú opatrovateľku (opa-
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trovateľa), občan môže navrhnúť napríklad
ochotnú susedku či inú osobu, ktorej
dôveruje, a obecný úrad ju môže zamestnať.

Rozhodujúce sú financie
Výšku úhrad za opatrovateľské služby si obce
stanovujú všeobecne záväzným nariadením,
to znamená, že v každej obci a v každej
mestskej časti môžu byť odlišné. Dôležité je,
že občan je chránený pred neprimeranou
výškou úhrad za opatrovateľské služby: musí
mu zostať príjem vo výške 1,2-násobku životného minima, to znamená v súčasnosti
6 468 Sk. Vypočítaná výška úhrad sa mu zníži
tak, aby mu táto suma zostala. To platí v prípade, ak je občan osamelý. Ak má napríklad
deti, ktoré sú osobami povinnými výživou
(vyplýva to zo Zákona o rodine), aj keď nežijú
v spoločnej domácnosti (!), môže obec od
nich žiadať doplatiť úhrady, ale aj tu platí
podmienka, že im musí zostať 1,2-násobok
životného minima.
Ak občan potrebuje aj ošetrovateľskú
starostlivosť – môže ju zabezpečiť niektorá z
agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Ak sú tieto úkony predpísané lekárom,
môže ich uhrádzať zdravotná poisťovňa.
Mnohé z týchto agentúr však pracujú na
súkromnej báze a často sa na úkony dopláca.

O umiestnenie v domovoch dôchodcov je veľký záujem
Obec môže poskytnúť v prípade potreby aj
dve opatrovateľky v jednej domácnosti, ale
ak občan vyžaduje dvadsaťštyrihodinovú
opateru, treba uvažovať o pobytovej sociálnej službe. Ak je perspektíva, že stav sa zlepší,
je vhodné zariadenie krátkodobej
starostlivosti (SOS) – tieto si budujú obce,
alebo domov dôchodcov.

Zamestnanosť a sociálna politika

Štátne domovy dôchodcov už dnes neexistujú. Ich zriaďovateľmi sú obce, vyššie
územné celky alebo neštátne subjekty. Tie
neštátne, ktoré sú registrované a majú
zmluvy s VÚC, dostávajú od nich príspevky,
ale ich výška nepokryje všetky náklady, preto
sú platby v neštátnych zariadeniach vyššie.
Výška úhrad za pobyt v domovoch dôchodcov sa tiež stanovuje všeobecne záväznými
nariadeniami, preto nie je jednotná, ale platí,
že občanovi musí zostať z dôchodku suma
vo výške 20 percent životného minima.

Nedostatok miest
Na Slovensku je všeobecný nedostatok miest
v domovoch dôchodcov, v súčasnosti čaká v
poradovníkoch na umiestnenie okolo 11-tisíc
ľudí. (Je pochopiteľné, že v privátnych domovoch je čakacia lehota kratšia). Odporúča
sa preto nečakať s podaním žiadosti o umiestnenie do poslednej chvíle, keď je už situácia
akútna. Je dobre informovať sa na svojom
VÚC o možnostiach, typoch zariadení, prípadne ich aj osobne navštíviť a na základe
toho sa rozhodnúť, kam podáte žiadosť.
Treba pripomenúť, že vo verejných zariadeniach je v rozpore so zákonom podmieňovať
prijatie vstupným poplatkom alebo sponzorským darom. V neštátnom zariadení je to
vec dohody.
Domovy dôchodcov by mali slúžiť ľuďom,
ktorí sú skutočne odkázaní na zvýšenú opateru a pokiaľ je to len možné, mali by aj starší
ľudia zostávať v domácom prostredí. Preto aj
voľakedajšie penzióny pre dôchodcov,
ktorými starší ľudia neraz riešili bytovú
otázku a pritom boli celkom sebestační,
zanikajú a postupne sa transformujú na domovy dôchodcov.

Príspevok za opatrovanie
O starých ľudí, odkázaných na opatrovanie,
sa často v domácnosti starajú ich príbuzní. Tí
majú možnosť požiadať o príspevok za opatrovanie od úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny. Jeho výška je rôzna, závisí od výšky
dôchodku opatrovateľa i opatrovaného.
Mediálne oddelenie MPSVR SR(30. 9. 2008)
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Mosty k rodine: Sociálna práca s rodinou
Sociálna práca s rodinou je témou tohtoročných Mostov k rodine – série
ôsmich regionálnych konferencií, ktoré pod záštitou ministerky práce,
sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej organizuje Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci so Združením miest a obcí
Slovenska.
rvá z plánovaných konferencií sa
konala dňa 23. septembra 2008
v Agroinštitúte v Nitre. Hneď na
druhý deň sa konala konferencia v budove
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity v Trnave a nasledujúci
deň v budove Vysokej školy manažmentu
v Trenčíne. Konferenciu v Nitre otváral primátor Jozef Dvonč, v Trenčíne podpredseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef
Božík.
Hoci sa jednotlivé konferencie líšili v skladbe
prednášajúcich aj publika, s ohľadom na rozličné podmienky a priority jednotlivých krajov,
všetkých spájala snaha o spoluprácu, nadviazanie kontaktov a výmenu skúseností. O výzvach a ohrozeniach, ktorým čelí rodina na
Slovensku, hovoril predseda Spoločnosti Úsmev ako dar Jozef Mikloško. Slávka Bertová,
ktorá spolu s kolegyňami zastupovala
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
prezentovala opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately vo vzťahu
k rodine, špecifiká sanácie a aktuálny vývoj
v jednotlivých krajoch. Medzi spoločne
predvedené ukážky patrila prezentácia
Miesto rodinných skupinových konferencií
v sociálnej práci s rodinou a explikácia postgraduálneho vzdelávacieho programu Sociálna práca s rodinou, ktorý pripravuje
Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s In-

P

štitútom ďalšieho vzdelávania v sociálnej
práci.
Okrem týchto tém odzneli príspevky o práci
detských domovov a krízových stredísk, o
násilí v rodinách, o mediácii, sanácii rodiny. Zaujímavý bol aj praktický príklad činnosti detského domova pri návrate súrodencov do
rodiny. Boli prezentované úspešné projekty,
medzi nimi práve prebiehajúca Komplexná
terénna sociálna práca s rodinou detí
s poruchami správania, podporená z nórskeho finančného mechanizmu.
Jednotlivé pracovné skupiny vytvorili priestor
na diskusiu o prezentovaných príspevkoch,
ako aj o ďalších témach týkajúcich sa sociálnej
práce s rodinou. Rozoberali sa témy terénnej
sociálnej práce s rodinou, problematika
mladých dospelých po odchode z ústavnej
starostlivosti, praktické problémy náhradných
rodín, problematika ústavnej starostlivosti,
miesto psychológa v sanácii a s tým spojené
praktické otázky, najmä potreba supervízie.
Pracovné skupiny sa stali priestorom na výmenu skúseností aj nápadov. V záveroch sa
opäť potvrdila dôležitosť samosprávy, ktorá
má najbližšie k občanovi. Okrem potreby
väčšieho počtu sociálnych pracovníkov (najmä
v teréne), ktorí by pomáhali rodine získať
zručnosti pri starostlivosti o deti, obzvlášť rezonovala myšlienka návratu k rodinným
väzbám, medzigeneračnej úcte a solidarite.

SLOVENSKO–MAĎARSKÁ SPOLUPRÁCA
rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade
inicioval úvodné stretnutie slovenskomaďarskej medzinárodnej spolupráce, ktoré sa
konalo v dňoch 10. a 11. septembra 2008. Touto
aktivitou sa úrad snažil nadviazať na partnerstvo
mesta Poprad a mesta Szarvas a obohatiť ho
o nový rozmer - spoluprácu na úrovni úradov
práce oboch miest.
Cieľom podujatia bolo osobné stretnutie zástupcov popradského úradu práce s predstaviteľmi
úradu práce v Szarvasi a v Békéscsabe, ktorý zastrešuje medzinárodnú spoluprácu v danom
regióne. Slovenská a maďarská strana sa
navzájom obohatili o informácie z oblasti fungovania úradov práce, služieb zamestnanosti, ako aj
situácie na trhu práce v oboch krajinách. Mohli
konštatovať drobné rozdiely, ale najmä podobnosť problémov týkajúcich sa otázok zamestnanosti. Medzinárodná spolupráca tak môže
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priniesť množstvo inšpiratívnych podnetov na
ich riešenie pre obe zúčastnené strany.
Súčasťou programu bola aj exkurzia v spoločnostiach Tatravagónka, a.s. Poprad a Chemosvit, a.s.
Počas stretnutia mala maďarská delegácia
možnosť spoznať kultúru, históriu a prírodné bohatstvo podtatranského regiónu. Prezreli si centrum Popradu, navštívili radnicu a Kostol sv.
Jakuba v Levoči a absolvovali výlety na Spišský
hrad, Sivú Bradu a Lomnický štít.
Celý program bolo možné zrealizovať aj vďaka
podpore ochotných firiem a jednotlivcov.
Srdečné poďakovanie patrí: Tatravagónke, a.s.
Poprad; Chemosvitu a.s.; WM Welcome spol. s r.o.,
Tatranským lanovým dráham, a.s.; Baliarňam obchodu, a.s. Poprad; reštaurácii Koliba v Starom
Smokovci a mestám Levoča a Vysoké Tatry.
Hostia z Maďarska hodnotili priebeh pracovnej
návštevy veľmi pozitívne a vyjadrili presvedče-

Centrálnou myšlienkou sa stáva návrat občana
k svojej rodine – a úsilie sociálnej práce
pomáhať tým, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za tých, ktorí ju prijať nevedia.
Účastníci zdôraznili dôležitosť citlivého srdca
sociálneho pracovníka, čo by sa malo prejaviť
v správaní sa ku klientovi bez ohľadu na vek a
postavenie. Horúcou témou ostávajú občania
bez domova. V tomto smere bol ocenený i jeden z pozitívnych príkladov spolupráce medzi
aktívnym jednotlivcom a regionálnou samosprávou, keď z iniciatívy jednotlivca vzniklo
dielo pomoci trpiacim, v ktorom mohli nájsť
pomoc najbiednejší aj ľudia s postihnutím, a
projekt neskôr podporil samosprávny kraj.
Jednotlivé príspevky zo všetkých konferencií
budú vydané v súhrnnom zborníku.
Štefan Žarnay

nie, že toto úvodné stretnutie bude základom
pre rozvoj ďalšej medzinárodnej spolupráce.
Mgr. Slávka Macuráková
riaditeľka OSZ ÚPSVR v Poprade

Zástupcovia ÚPSVR v Poprade s hosťami z Maďarska na
Spišskom hrade
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Konferencia o zvyšovaní zamestnanosti na východe Slovenska

vateľov. Zároveň predstavila projekty, ktoré sa
realizujú na ÚPSVR Prešov s cieľom pomôcť
nezamestnaným občanom uplatniť sa na trhu
práce.
Projekty na zamestnávanie ľudí zo sociálne
V máji 2008 sa v Prešove konala Konferencia o zvyšovaní
znevýhodneného prostredia
Veľvyslanec USA na Slovensku,
realizujú aj členské firmy
zamestnanosti na východnom Slovensku, ktorú na podnet
pán Vincent Obsitnik
Americkej obchodnej komory
amerického veľvyslanca Vincenta Obsitnika zorganizovala
na Slovensku. Na východe
Americká obchodná komora v SR (AmCham) so sídlom
Slovenska ide predovšetkým
v Košiciach. Nad konferenciou prevzal záštitu podpredseda
o spoločnosti Whirlpool v
Poprade, Embraco v Spišskej
vlády SR pre národnostné menšiny a rovnosť príležitostí
Novej Vsi a U. S. Steel v KošiDušan Čaplovič.
ciach, ktorá v spolupráci so
starostami okolitých obcí, zápasiacich s vysokou nezaa toto významné stretnutie bola po- vníma problémy v tomto
mestnanosťou, realizuje od r.
zvaná aj riaditeľka Úradu práce, sociál- regióne. Svojou účasťou po2002 projekt zamestnávania
nych vecí a rodiny v Prešove PhDr. Alena dujatie podporil aj hlavný
Rómov. K dnešnému dňu v
Krištofíková a riaditeľ Košického ÚPSVR Ing. predstaviteľ Komisie USA pre
U. S. Steel Košice pracuje 155
Juraj Briškár.
rovnosť príležitostí Stuart J.
občanov z takýchto obcí a od
Podujatie sa nieslo v duchu štyroch tema- Ishimaru. Úlohou komisára
minulého roku organizujú pre
tických okruhov: prehľad zamestnanosti a dl- je pomoc znevýhodneným
zamestnancov vzdelávacie
hodobej nezamestnanosti na východnom občanom s rôznymi henkurzy, ktorými si môžu zvýšiť
Slovensku, integrácia menšín do pracovného dikepmi pri umiestňovaní sa
kvalifikáciu. Pri premietaní
procesu, praktické príklady zamestnávania na trhu práce v USA.
krátkeho videa sme mali
dlhodobo nezamestnaných z perspektívy V ďalšom priebehu konferencie vystúpila možnosť vypočuť si vyjadrenia niektorých
zamestnávateľov a zaradenie do pracovného Mgr. Anna Molčanová, analytička ÚPSVR Rómov, ktorí pracujú v U.S. Steel. Prítomných
procesu z pohľadu dlhodobo nezamest- Prešov s prezentáciou o dlhodobej nezamest- neprekvapili úprimné slová spokojnosti i
naných.
nanosti a trhu práce v Prešovskom kraji, vďaky za to, že našli prácu a zlepšili tak žiV úvode konferencie vystúpil americký v ktorej sa zamerala na špecifiká nášho votné podmienky sebe aj svojim rodinám.
Mgr. Anna Molčanová
veľvyslanec Vincent Obsitnik, ktorý pochádza regiónu, medzi ktoré patrí aj pomerne vysoký
analytička IAŠZ, ÚPSVR Prešov
z východného Slovenska a veľmi intenzívne podiel sociálne vylúčených skupín oby-

Pomocnú ruku podáva i zahraničie

N

Podujatie, ktoré nás spojilo
V piatok 19. 9. 2008 sa v rekreačnom zariadení Kormorán na Oravskej
priehrade zišli zamestnanci Úradu PSVR v Námestove, aby uskutočnili
športovo-branný deň. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 137
zamestnancov, otvorila riaditeľka úradu Mgr. Daniela Fejová.
Zamestnanci prišli súťažiť i zabaviť sa.
športovo-brannej časti dňa si zmerali
sily v hode na cieľ, nohejbale, minifutbale a streľbe zo vzduchovky. S disciplínou
hod na cieľ sa stotožnili predovšetkým

V
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ženy, pretože sa na určený cieľ nehádzalo
cvičným granátom, ale valčekom na cesto.
Páni preukázali športové majstrovstvo
v minifutbale a streľbu zo vzduchovky si
vyskúšali ženy aj muži. Za najlepšie výkony odmenili víťazov
peknými a praktickými cenami.
Napriek nepriazni počasia vládol
medzi účastníkmi športový duch,
chuť súťažiť, dobrá nálada a
nasadenie.
Športovo-branný deň mal aj
spoločenský rozmer. ÚPSVR
v Námestove má jedno detašované pracovisko v Tvrdošíne
a dve vysunuté pracoviská
v Trstenej a Zákamennom. Akcia
úradu bola výbornou príleži-

Sociálna politika a zamestnanosť

tosťou na vzájomné spoznávanie sa kolegov z jednotlivých pracovísk. Ukázalo sa, že
Oravci majú zápasenie, ale i zábavu v krvi.
Dobrú náladu podporil i sprievod heligonkárov z Rabčíc. Podujatie bolo vydarené a úspešné. Naše poďakovanie patrí
všetkým, čo sa o jeho organizáciu zaslúžili.
Nie každý deň je pre zamestnancov úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny pri plnení si
povinností bezproblémový, nie každý deň
svieti slnko. Práca s klientmi si vyžaduje fyzicky, psychicky zdatného a empatiou vybaveného človeka. Veríme, že tento deň
svojou atmosférou prispel k tomu, aby sme
sa takými stali.
PhDr. Alena Volčeková
odbor riadenia ESF, ÚPSVR Námestovo
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Súčasťou našej práce sú aj emócie
štruktúre Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Prešov má svoje nezastupiteľné miesto aj referát poradensko-psychologických služieb. Okrem každodennej
poradenskej a terapeutickej práce s rodinami, ich členmi a pomoci pri zlepšovaní
vzťahov medzi nimi, sa RPPS podieľa aj na
plnení mimoriadnych úloh odboru sociálnych vecí a rodiny. Jednou z nich bol
výcvikový program pre odborných zamestnancov oddelení odboru zameraného na
prevenciu syndrómu vyhorenia. Skupinové
stretnutia sa uskutočnili v mesiacoch máj
a jún a zúčastnilo sa na nich takmer sto
zamestnancov.
Už prvé kontakty so zamestnancami naznačili, že problematika syndrómu vyhorenia im nie je neznáma. Mnohí z nich mali
značné odborné vedomosti nielen o tom,
čo to je burn-out syndróm, ale zapájali sa
i do diskusie o príčinách jeho vzniku a prejavoch. Pre nás bolo užitočné vnímať syndróm vyhorenia v konkrétnych pod-
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mienkach toho-ktorého oddelenia. Čo
môže prispievať k syndrómu vyhorenia na
oddelení SPOD a SK, čo môže spôsobovať
vyhorenie u pracovníkov oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, či štátnych sociálnych dávok. V čom sú si jednotlivé pracoviská podobné, v čom sa líšia. Spoločne
sme hľadali zdroje sebapodpory i podpory
z okolia, ktoré pomáhajú udržať si v práci
pozitívny vzťah ku klientom, kolegom
i k sebe. Vážime si tých účastníkov výcviku,
ktorí sa s nami podelili nielen o svoje
skúsenosti so zvládnutím pocitov vyčerpanosti, ba až vyhorenia, ale aj o zážitky
„nezvládania“ situácie.
Spätné väzby z uskutočnených výcvikových stretnutí boli pozitívne. Smerovali
k oceneniu lektorov za fokusáciu na praktickú tvár syndrómu vyhorenia tak, ako sa
s ním môžeme stretávať všade, kde súčasťou profesie sú ľudské vzťahy a emócie.
Mgr. Zuzana Palaiová
psychologička PPS SPOD a SK, ÚPSVR Prešov

VÝBEROVÉ KONANIA
Kraj: Bratislavský
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK č.: 2008/34/2
Názov pozície: hlavný radca – predstavený, vedúci oddelenia informatiky
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor informatiky a štatistiky, oddelenie informatiky
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie,
štátny informačný systém)
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti oddelenia. Samostatné odborné špecializované činnosti
spočívajúce v analytickej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti oddelenia,
tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
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, odborné znalosti z oblasti
informatiky
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Veselá, tel.: 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
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V MALACKÁCH
VK č.:
Názov pozície: odborný radca – predstavený – riaditeľ odboru
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť odboru sociálnych vecí
a rodiny. Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na
rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, internet
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Bc. Dagmar Chabadová, telefón:
034/2444122, fax: 034/7725055, e-mail: dagmar.chabadova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách,
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.

Stretnutie so starými a ťažko
zdravotne postihnutými občanmi
amestnanci ÚPSVR v Partizánskom, odboru sociálnych vecí a rodiny i úseku sociálnych vecí a rodiny, pracoviska Bánovce nad Bebravou, sa pravidelne stretávajú so starými a ťažko zdravotne postihnutými občanmi a ich rodinnými príslušníkmi na - stretnutiach organizovaných Slovenským zväzom zdravotne
postihnutých, samosprávou ku Dňu zdravia v Partizánskom alebo Úniou nevidiacich a slabozrakých. Navštevujú i miestne Domovy dôchodcov a Domovy sociálnych služieb v okrese Partizánske a Bánovce nad Bebravou (DSS Frézia n. o., DSS
Archa n. o.). Na týchto stretnutiach občanom odpovedáme na ich otázky súvisiace
s poberaním peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP,
peňažného príspevku za opatrovanie, sociálnej služby formou opatrovateľskej
Ing. Rudolf Trčo
a prepravnej služby.

Z

riaditeľ odb. SV R, ÚPSVR v Partizánskom

POŽADOVANÉ DOKLADY NA PRIHLÁSENIE
SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla
výberového konania;
motivačný list;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní;
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu
v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie
o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní);
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri 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, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov s cieľom
výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Zoznam voľných štátnozamestnaneckých miest je uverejnený na internetovej
stránke Ústredia PSVR www.upsvar.sk
Prihlášky zasielajte v určenom termíne na adresu služobného úradu, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Termín podania prihlášok je od 6. 11. do 18. 11. 2008.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie
požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.
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ÚPSVR

NEDÁME
ŠANCU
drogovej závislosti
Boli ste už niekedy na koncerte rockovej kapely?
Keď hrajú „slaďák“, je zvykom organizátorov
vypustiť sladký dym, ktorý sa vám plazí okolo nôh,
rozpína sa do všetkých kútov sály a o chvíľu vás
pohltí celých...

P

odobne plazivé a navyše zákerne
škodlivé vie byť užívanie drog.
Spočiatku po nich človek siahne zo
zvedavosti, z túžby zabudnúť na problém,
z potreby zapadnúť do partie, uvoľniť sa a
zažiť stav blaženosti, o ktorom si konzument drog naivne myslí, že sa v reálnom
svete nedá zažiť. Neskôr je to už o zmene
správania, väčšej agresivite, nastupujúcich
chorobách, poruchách pamäti, závislosti a
na záver prichádza devastácia osobnosti,
likvidácia predchádzajúcich záujmov, vzťahov, väzieb a rozvoj schopnosti urobiť na
získanie drogy čokoľvek – aj kradnúť či
zabiť.
Naše psychologicko-poradenské pracovisko
sa nešpecializuje na liečbu ľudí s problémom závislosti od drog, ale nie je výnimkou,
že nás navštívia klienti, ktorí s drogou prišli
do kontaktu, často sú to i rodičia dospievajúceho dieťa. Keďže v pozadí väčšiny závislostí detí sú nefungujúce rodinné vzory,
vzťahy, či komunikácia v rodine, je pravidlom, že pri zlepšení práve týchto problémov
spolupracujeme s celou rodinou. Teda nie
iba so závislým adolescentom, ale aj s jeho
rodičmi, súrodencami, resp. ľuďmi, ktorí sú
mu blízki a majú vplyv na jeho správanie. Do
tímu, ktorý pracuje s mladým človekom, je
zahrnutý aj psychiater či lekári, ktorí
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rozhodnú, či nie je nevyhnutná hospitalizácia. Potom nastupujeme my psychológovia,
ktorí sa v rámci rodinnej terapie, v úzkej
spolupráci so všetkými zainteresovanými,
snažíme vplývať na rodinu tak, aby výsledkom bola abstinencia závislého.

Vplyv rodiča

psychológ – postrach mám sťaženú pozíciu. Zároveň prístup otca k problému bol
povrchný, represívny, ktorý ho ešte viac
vzďaľuje od syna. Keď som mu vysvetlil
postup a náš štýl práce, spočiatku sa bránil,
že nie on berie drogy, tak prečo chcem začleniť do terapie aj jeho s manželkou. Oni
sú v poriadku, problém má ich syn. Prirovnal to k situácii, že keď ho bude bolieť zub,
tak predsa za zubárom nepošle svojho
syna. Napokon sa mi podarilo otca presvedčiť, že je nevyhnutné, aby sa do terapie
zapojila celá rodina.
Na druhý deň zavítal do poradne Mišo.
Podľa vzoru otca som čakal ramenatého,
vysokého chalana. Opak bol pravdou.
Dávno som nevidel vystrašenejšie, útlejšie
chlapča. Spočiatku bol veľmi tichý, ba až zakríknutý. Ako vyplynulo z nášho ďalšieho
rozhovoru, očakával z mojej strany spŕšku
výčitiek a zákazov, na čo ho pripravil otec.
Vraj „psychológ ťa už dá do laty, len počkaj!“

Cesta podpory pekných vzťahov
Nie vždy je táto spolupráca ľahká.
Spomínam si na 15-ročného
v rodine, zvyšovanie sebaúcty
Michala, študenta 1. ročníka
a schopností vyjadrovať emócie
strednej školy a jeho otca, ktorý
prišiel do poradne veľmi
a rešpektovať vzťahy v rodinnej
rozhorčený a nahnevaný na to, čo
hierarchii je nesmierne dôležitá
jeho syn rodine vyviedol.
„Náš syn fajčí marihuanu! Chcem,
i pri zvládaní takého ťažkého
aby s tým svinstvom okamžite preproblému, akým je drogová závislosť
stal! Vôbec si neuvedomuje, ako mu
to škodí a čo povedia ľudia, keď sa
v rodine.
dozvedia, že máme v rodine narkomana. Náš Mišo a drogy! Asi mu
muselo preskočiť. Tá mládež už
nevie, čo robiť od rozkoše. Chcem vás preto A opäť bol opak pravdou. Žiadna „lata“ sa
poprosiť, aby ste si ho predvolali a povedali nekonala. Žiadne príkazy, zákazy, ale
mu, aby s tým fajčením marihuany hneď úprimný rozhovor s Mišom o tom, čo akskončil. Ja som ho doma už postrašil, že ak to tuálne prežíva, ako sa cíti, čo ho trápi, čím
nevyhodí, povláčim ho po všetkých psy- žije, čo ho teší. Škola, koníčky, šport, rodičia,
chológoch a psychiatroch, kým to z neho to boli témy, do ktorých sme sa pustili. K
nevytlčú.“
marihuane sme sa dostali až na konci
Po takomto výstupe mi bolo jasné, že ako nášho prvého stretnutia. Mišo ju spomenul

Zamestnanosť a sociálna politika

18_19_Drogy:Sestava 1

10/31/08

1:44 PM

ako prvý a tu niekde
sa začala medzi nami rodiť
dôvera ako základný predpoklad môjho
prípadného vplyvu na Michalove postoje,
hodnoty a správanie. To jednoznačne
chýbalo vo vzťahu Miša k otcovi, ktorému
išlo najmä o kontrolu, vyžadovanie
poslušnosti a vyhýbaniu sa všetkému, čo by
spôsobovalo hanbu rodine. Hoci Mišo mal
bližšie k mame, ani ona nedokázala
prelomiť manželove zásady a spôsob jeho
autoritatívnej výchovy.

Strata sebadôvery
Mišo sa veľmi dobre učil, mal dostatok záujmov, ale zároveň mal potlačené sebavedomie a málo kamarátov. Rád hral basketbal, a tak sa stalo, že ho tretiaci párkrát
zavolali zahrať si s nimi. Po zápase išli na
pivo, pri čom nebolo výnimočné ani fajčiť
„trávu“.
„Keď som to uvidel prvýkrát, doslova som
utiekol. Chalani mi ponúkli cigaretu s tým,
že ak chcem patriť do basketbalovej partie,
musím si s nimi zahúliť. Inak že môžem hrať
guľky s prvákmi. Okamžite som si predstavil
otca, čo by urobil, keby sa to dozvedel. Chalani mi vysvetlili, ako to maskovať. Najväčší
problém bol s peniazmi. Prvá cigareta bola
zadarmo, ale ďalšie som si už musel kupovať
a začal som dávať veci z domácnosti do
záložne. Prestal som byť opatrný. Podstatné
pre mňa bolo, že ma brali starší do partie a po
jointoch som sa cítil sebavedomejší, nebál
som sa prihovoriť ani babám. Všetko sa
prevalilo, keď mi v ruksaku našli tabak a papieriky. Aj v škole to išlo dolu vodou, ale bolo
mi to jedno. Teraz som v situácii, že doma
mám peklo, o partiu nechcem prísť, hoci som
zadlžený u chalanov a tých pár tisíc nemám
z čoho vrátiť. Navyše som spolužiačke
ukradol mobil a vyšetruje to aj polícia. S otcom sa nedá vôbec rozprávať, a tak mi je
jedno, kam vypadnem, len nech je to preč z
domu.“
Mišov život sa ocitol v slepej uličke. Teraz
záležalo len na ňom, či chce zmeniť životné hodnoty. To vyžadovalo zmeniť aj
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komunikačný
štýl v rodine
a upraviť autoritatívny
prístup otca na
partnerský. Bola nevyhnutná rodinná terapia,
spoločné aj individuálne stretnutia.
Mišo postupne získaval zručnosti a schopnosti, ktoré mu pomáhali lepšie sa vyrovnať
s nahromadeným stresom. Rozprávali sme
o hodnotách, o potrebe niekam patriť a o
cene, ktorú za to chceme zaplatiť, ale ktorá
za to nestojí. S rodičmi sme analyzovali ich
výchovný štýl, učili sa rozlišovať vplyv od
kontroly a tiež ako dosiahnuť pozitívny a
vývinovo primeraný účinok na dieťa.

Viac možností, ako pomôcť
Keďže podobných prípadov v poradni z
roka na rok pribúdalo, v roku 2002 sme s
kolegami vypracovali projekt „Nedáme
šancu závislostiam“, ktorý sa nám s pomocou Protidrogového fondu podarilo
postaviť na nohy. Zamerali sme sa v ňom na
prevenciu, ktorá spočívala v podpore a

posilnení neúplných rodín s deťmi, ktoré
môžu byť najviac ohrozené. Pre slobodné a
rozvedené matky, týrané matky a matky
bez širších rodinných väzieb, ktoré žili so
svojimi deťmi v domovoch pre osamelých
rodičov, sme organizovali pobyty aj za
účasti troch psychológov a sociálnej pracovníčky. Prekrásne prostredie hotelového
komplexu pri Prešove im poskytlo nielen
príjemnú zmenu v ich ťažkom každodennom živote, ale i možnosť diskutovať s
odborníkmi, ako zvýšiť odolnosť detí a
mládeže voči sociálnej patológii, vrátane
drogovej závislosti. Na dosiahnutie tohto
cieľa sme používali rôzne nácviky techník,
ako droge povedať NIE, prvky z výcvikov v
komunikácii, sebapoznávaní či zdravom
presadzovaní sa. Účastníkom sme poskytovali poradenskú podporu pri výskyte
závislostí, nácvik zručností pri posilňovaní
sebavedomia a spolupatričnosti v rodine, z
dôvodu eliminovania citového chladu,
ktorý ako psychologický fenomén otvára
bránu k závislostiam. Keď sme sa s účastníkmi projektu stretli o niekoľko rokov
neskôr, vždy s radosťou spomínali na chvíle
strávené so svojimi deťmi a s nami. Sme
veľmi radi, že projekt pomohol utužiť i
vzťahy v rodinách.
Protidrogová prevencia sa dá robiť rôznymi
spôsobmi – účinnými, ale aj neúčinnými.
Nám sa ukázalo, že cesta podpory pekných
vzťahov v rodine, zvyšovanie sebaúcty a
schopností vyjadrovať emócie a rešpektovať vzťahy v rodinnej hierarchii je
nesmierne dôležitá i pri zvládaní takého
ťažkého problému, akým je drogová závislosť v rodine.
Mgr. Radomír Warošek
psychológ RPPS Prešov

Základné odporúčania pre rodičov v prípade,
ak zistia, že ich dieťa experimentuje s drogou:
• Vyvarujte sa unáhlených, nepremyslených krokov a rozhodnutí, nerobte paniku.
• Overte si, či vaše zistenie je pravdivé, či dieťa drogu iba skúsilo, alebo ju užilo
opakovane.
• Upokojte ho, ukážte mu, že vám na ňom záleží a ste mu oporou. Hľadajte spoločné
východisko.
• Neodkladajte riešenie na neskôr, s tým, že sa to vyrieši samo.
• Nepoučujte a vyvarujte sa samoliečebných pokusov.
• Ak pocítite hnev alebo odpor k dieťaťu, je to iba vaša urazená pýcha a neschopnosť
priznať si vlastnú vinu.
• Neexistuje nič dôležitejšie, iba vaše dieťa. Presvedčte ho, že vaša láska k nemu nie je
ohrozená a je nezničiteľná.
• Neponižujte dieťa, nepripomínajte mu jeho neskúsenosť, berte ho ako svojho
partnera.
• Rozprávajte sa spolu, podporujte a rozvíjajte jeho záujmy, zúčastňujte sa na jeho
aktivitách.
• Buďte rozhodní a dôslední, rozhodnosť však neznamená hnev a nátlak.

OKTÓBER 10/2008
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predstavujeme

V

januári 2007 sme začali novú etapu v
poskytovaní služieb občanom, pretože
sa snažíme o nový prístup – nie úradnícky,
ale ľudský, občiansky. Naša práca je práca s
ľuďmi, o ľuďoch a pre ľudí. Je založená na
vzťahoch, komunikácii a spolupráci. Nadviazali sme a rozvíjame spoluprácu so zamestnávateľmi, územnou samosprávou, školami,
zväzmi zdravotne postihnutých, SOPK a inými dôležitými subjektmi. Našu prácu organizujeme tak, aby sa v nej našiel priestor aj
na nesmierne dôležitú prácu v teréne. Participovali sme na tvorbe PHSR mesta Prešov
či Prešovského samosprávneho kraja.
Hľadáme inovatívne formy a metódy práce,
ktoré nám pomôžu kvalitne plniť úlohy vyplývajúce z našich kompetencií. Úspešne
sme rozpracovali projekt preventívneho poradenstva. Záleží nám na názore klienta, a
preto sme uskutočnili interný prieskum
spokojnosti klientov. Výsledky prieskumu
nám poskytli užitočnú spätnú väzbu,
dôležitú na ďalšiu klientsky orientovanú
prácu.

Problematika odboru sociálnych vecí a rodiny
a odboru služieb zamestnanosti sa možno
zdá rozdielna, avšak je mnoho spoločných
miest, kde sa táto práca prelína, vyžaduje
vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. Veľmi
citlivo vnímame občana a jeho potreby.
Robíme všetko preto, aby sme toto poznanie
skĺbili s odbornosťou, profesionalitou, ľudskosťou či etikou zamestnancov – nuž a to sú
základy, na ktorých sa snažíme pevne stáť a
riešiť problémy v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Nezabúdame na preventívnu
sociálnu prácu, ktorá má predvídať, vyhľadávať či predchádzať možným sociálnym kolíziám a konﬂiktom.
Ako jeden z určených úradov sme zriaďovateľom detských domovov. Starostlivosť o
deti v detských domovoch si vyžaduje
obrovské srdce a vysokú dávku profesionality. Zamestnanci, ktorí sa tejto práci
venujú, jej obetujú kus seba a pre deti znamenajú oporu a pomoc v zložitej etape detstva i dospievania.
Spoločne sa snažíme budovať komplexný,

Hmotná núdza a jej dosah

v Prešovskom kraji
Napriek zvyšujúcej sa úrovni ekonomického a sociálneho rozvoja
na Slovensku existujú v našom regióne jednotlivci a rodiny,
ktorých životné podmienky sa nachádzajú pod úrovňou
prijateľného sociálneho minima.

P

odľa spoločenských noriem žijú títo
ľudia v chudobe. Jedným z kvantiﬁkátorov, ktorý umožňuje monitorovať a zároveň porovnávať jednotlivé
regióny, prípadne iné krajiny, je počet osôb,
ktoré sú odkázané na sociálne dávky a osobitne na dávku v hmotnej núdzi.
Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi
je v jednotlivých regiónoch Slovenska
veľmi rozdielny. Najnižší je v Bratislavskom
kraji a najvyšší v Košickom kraji. Podobné
údaje sú viazané aj na mieru nezamestnanosti, ktorá je v Prešovskom kraji tretia
dlhodobo najvyššia. Kraje s najvyššou
mierou nezamestnanosti (Banskobystrický,
Košický a Prešovský) majú zároveň aj naj-
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vyšší podiel osôb závislých od pomoci v
hmotnej núdzi. Pri porovnaní jednotlivých
okresov však táto analógia nemusí vždy
platiť, čo dokumentuje aj porovnanie miery
nezamestnanosti a podielu osôb žijúcich v
hmotnej núdzi v okresoch Prešovského
kraja.
Z grafu 1 vyplýva, že vykazovaná miera
nezamestnanosti nemusí vždy dávať reálny
obraz o sociálnej úrovni obyvateľov. V
Prešovskom kraji sú okresy s nízkou mierou
nezamestnanosti, ako je napr. Stará
Ľubovňa, ktorá má druhú najnižšiu v kraji,
ale zároveň má vyšší podiel osôb žijúcich v
hmotnej núdzi z celkového počtu obyvateľov, ako napr. okres Prešov, kde je miera
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dobre fungujúci, všestranne empatický a
odborný
tím, ktorý
má pred sebou stále
nové ciele.
Kráčať po schodoch, vždy vyššie a vyššie,
pekne pomaly, schodík po schodíku, aby
sme z nich nespadli. To je vývoj, to je záruka
čoraz vyššej kvality.
Často si v našej práci uvedomujeme, že nie
je bohatý ten, kto mnoho má, ale ten, kto
veľa dáva. A v našom úrade je takýchto „bohatých“ ľudí mnoho, pretože aj veľa dávajú,
najmä sociálne najzraniteľnejším občanom:
pomoc, podporu, či sprevádzanie v zložitej
a na prvý pohľad neriešiteľnej situácii. Za
takto vykonávanú prácu im všetkým patrí
moje úprimné poďakovanie.
PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVR Prešov

nezamestnanosti vyššia. Na druhej strane v
okrese Kežmarok a Sabinov, ktoré sú na prvom a druhom mieste s najvyššou mierou
nezamestnanosti, je podiel osôb žijúcich v
hmotnej núdzi rovnako veľký (12,9 %) a je
porovnateľný s okresom Levoča, kde je
miera nezamestnanosti o tretinu nižšia.
Spomínané disparity sú spôsobené nerovnováhou v pracovnej mobilite ekonomicky
aktívneho obyvateľstva, v lokalizácii dôležitých investorov v rámci kraja, ale aj v
osídlení marginalizovaných skupín obyvateľstva. V okresoch, kde žije veľa viacpočetných rodín odkázaných na sociálne
dávky, je vyšší aj podiel osôb žijúcich v
hmotnej núdzi z celkového počtu obyvateľov, pretože deti v rodinách sa pri vyplácaní dávok v hmotnej núdzi chápu ako
spoločne posudzované osoby. Rodiny s
väčším počtom detí, na čele ktorých stojí
nezamestnaná osoba, sú zároveň najzraniteľnejšou skupinou medzi obyvateľmi z
hľadiska rizika chudoby.
Ľudia, ktorí poberajú dávku v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke, tvoria so
spoločne posudzovanými osobami až
jednu dvanástinu (8,2 %) z celkového počtu
obyvateľov Prešovského kraja. V absolútnom vyjadrení je to viac ako 66-tisíc osôb.
Najväčší podiel v rámci kraja je v okrese
Kežmarok, kde je v hmotnej núdzi 12,87 %
(takmer jedna osmina obyvateľov), v
okrese Sabinov, kde sa v hmotnej núdzi
nachádza 12,86 % obyvateľov a v okrese
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Levoča, kde žije 12,65 % obyvateľov v
hmotnej núdzi. Pre všetky tri okresy je
charakteristický vysoký podiel obyvateľov
z marginalizovaných skupín.
Samotný okres Prešov má podiel osôb žijúcich v hmotnej núdzi, z celkového počtu
obyvateľov, 6,6 % a je takmer porovnateľný
s celoslovenským priemerom, ktorý je iba o
0,9 % nižší. V okrese Sabinov je situácia
zložitejšia, keďže tu žije z dávok v hmotnej
núdzi až 12,9 % obyvateľov, čo je však o
6,9 % menej ako v okrese Rimavská Sobota,
kde je najvyšší podiel. Najnižší podiel osôb
žijúcich v hmotnej núdzi je v Bratislave IV,
iba 0,7 %.
Štruktúra poberateľov dávok v hmotnej
núdzi z hľadiska úplnosti rodín v okrese
Prešov je značne diferencovaná. Počet
poberateľov z neúplných rodín je dvakrát
väčší ako z úplných a najväčší podiel z nich
tvoria samostatne posudzované osoby
(89,5 %).
Počet poberateľov z úplných rodín s počtom detí tri a menej bol ku koncu júla 687
(42,4 % z úplných rodín) a počet poberateľov s počtom detí štyri a viac bol 486
(30,0 % z úplných rodín).
Vývoj počtu osôb žijúcich v hmotnej núdzi
bol v priebehu predchádzajúcich štyroch
rokov prevažne stabilný, pričom v 2. polroku 2007 začal postupne nadobúdať klesajúcu tendenciu. Ku koncu júla 2008 sa
počet poberateľov a spoločne posudzovaných osôb dostal na úroveň 10 998 v
okrese Prešov a 7 245 v okrese Sabinov.
Medziročne klesol počet v okrese Prešov o
3 005, v relatívnom vyjadrení o 21,5 % a v
okrese Sabinov o 1 359, t.j. o 15,8 %.
Podiel osôb v hmotnej núdzi z celkového
počtu obyvateľov klesol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 1,84 %
v okrese Prešov a o 2,5 % v okrese Sabinov.
V Prešovskom kraji klesol tento podiel
o 1,84 %, rovnako ako v okrese Prešov. Ak
zoberieme do úvahy, že v Prešovskom kraji
je dlhodobo najnižšia nominálna mesačná
mzda (15 000 Sk bez podnikateľských príjmov v r. 2007), pričom veľa ľudí poberá iba
minimálnu mzdu, tak je pochopiteľné, že tu

Graf 1: Miera evidovanej nezamestnanosti a podiel osôb v hmotnej núdzi
z celkového počtu obyvateľov v okresoch Prešovského kraja k 31. 7. 2008
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Graf 2: Percentuálny podiel osôb v hmotnej núdzi z celkového počtu obyvateľov
v jednotlivých okresoch a v SR k 31. 7. 2008
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žije ešte stále veľa ľudí odkázaných na sociálnu pomoc štátu. Ako tu už bolo
spomenuté, v Košickom, Banskobystrickom
a Prešovskom kraji je podiel osôb v hmotnej núdzi z počtu obyvateľov najvyšší,
avšak pozitívom je, že v týchto krajoch bol
zároveň aj najvyšší medziročný pokles tohto podielu.
Ľudia v hmotnej núdzi sa veľmi často
dostávajú do stavu sociálnej vylúčenosti
so všetkými jej prejavmi. Dôsledky chudoby sú všeobecne známe. Najviac je postihnutá oblasť zdravia, fyzického aj psychického, ako následok nedostatočnej výživy.
K tomu sa pripája znížená kvalita bývania,

Graf 3: Poberatelia dávok v hmotnej núdzi v štruktúre
podľa úplnosti rodiny a počtu detí v okrese Prešov
k 31. 7. 2008
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nedostatočný prístup k vzdelaniu, kultúre,
športu, ale aj ďalšie znevýhodnenia, ktoré
zabraňujú plnohodnotnému životu jednotlivca aj rodiny. Považujeme za veľmi
dôležité predchádzať takémuto vylúčeniu,
a to najmä prevenciou dlhodobej nezamestnanosti, t. z. podporou vzdelávania
obyvateľov, podporou pri vytváraní pracovných miest, podporovaním samopodnikania občanov a ďalšími vhodnými opatreniami a službami, ktoré sa realizujú na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Mgr. Anna Molčanová
analytička IAŠZ, ÚPSVR Prešov

Graf 4: Vývoj počtu osôb v hmotnej núdzi a ich podiel z celkového
počtu obyvateľov v okrese Prešov od r. 2004
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Vývoj na trhu práce v okresoch Prešov a Sabinov
Nezamestnanosť v okrese Prešov má od roku 2002, keď
dosiahla svoje maximum (23,6 %), dlhodobo klesajúci vývoj.
V roku 2007 bola priemerná miera nezamestnanosti 13,19 %
(pokles od r. 2002 bol 10,4 %) a v okrese Sabinov 19,23 %,
pričom celoslovenský priemer predstavoval 9,65 %.
Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v okresoch Prešov a Sabinov od r. 2002 do r. 2008

Zamestnanosť
V okresoch Prešov a Sabinov, ako aj v celom
Prešovskom kraji vzrástla zamestnanosť za
posledné trojročné obdobie o 13,3 %. Počas
tohto obdobia vzrástol aj počet subjektov
v obidvoch okresoch o jednu pätinu (konkrétne
o 3 281). Pri právnických osobách bol nárast
o 1 346 (36,1 %) a pri fyzických osobách o 1 935
(15,2 %).
Podľa výsledkov Štatistického úradu (ŠÚ) SR
v podnikoch s 20 a viac zamestnancami bol v
roku 2007 priemerný počet zamestnancov
v okresoch Prešov a Sabinov 39 191, teda 32 %
z priemerného počtu zamestnancov Prešovského kraja. Za posledné tri roky vzrástol
počet o 3 223 zamestnancov, čo je v relatívnom
vyjadrení nárast o 9 %. Kým v súkromnom sektore a v podnikoch so zahraničnou majetkovou
účasťou zamestnanosť oproti predchádzajúcim
rokom vzrástla, vo verejnom sektore naopak
poklesla.

Miera ekonomickej aktivity

od klesajúci vývoj nezamestnanosti
v okresoch Prešov a Sabinov sa podpísala hlavne:
migrácia osôb v produktívnom veku za pracovnými príležitosťami do bohatších
regiónov, najmä do miest, kde vznikli automobilky a do krajín Európskej únie,
dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile hlavne
v technických oblastiach zo strany zamestnávateľov, pôsobiacich prevažne mimo
okresov Prešov a Sabinov,
aktívna politika trhu práce, realizovaná na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov.
Vysoká nezamestnanosť, a s tým súvisiaca
nepriaznivá ekonomická situácia v minulom
období mala u nás tri hlavné negatívne
dôsledky pre obyvateľov:
nízku priemernú mzdu zamestnancov,
časté striedanie zamestnancov vo firmách zo
strany zamestnávateľov z dôvodu veľkého
výberu pracovnej sily,
nezamestnaní občania sa často zamestnávali

P

na pracovných pozíciách, ktoré zodpovedali
nižšiemu stupňu vzdelania, než aké mali.
Pokles nezamestnanosti, pod ktorý sa podpísala
hlavne migrácia našich ľudí za pracovnými
príležitosťami mimo regiónu, má za následok,
že sa postupne tieto negatívne javy menia pozitívnym smerom. Nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily v regióne vyvíja tlak na zamestnávateľov zvyšovať mzdy pre odbornú silu
a zároveň majú zamestnávatelia väčší záujem
na vzdelávaní svojich zamestnancov. Aj
nezamestnaní občania sa snažia doplniť si vzdelanie, aby mali väčšie šance uplatniť sa, pričom
sú usmerňovaní prostredníctvom aktivít Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov (ďalej len
ÚPSVR Prešov).
V súčasnosti je v evidencii ÚPSVR Prešov 8 471
uchádzačov o zamestnanie z okresu Prešov a
4 129 z okresu Sabinov. Evidovaná miera
nezamestnanosti dosiahla k 31. 8. 2008
v okrese Prešov 9,58 % a v okrese Sabinov
16,73 %.

Evidovaná miera nezamestnanosti v okresoch Prešov, Sabinov,
v Prešovskom kraji a na Slovensku
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V sledovaných okresoch dosiahla hodnotu
57,1 % (medziročne pokles o 1,3 %), čo je
porovnateľné s celým Prešovským krajom. Pri
relatívne stabilnom počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva možno hovoriť o miernom oživení zamestnanosti a podnikania aj
v našom regióne, napriek tomu, že podľa údajov ŠÚ SR pracovalo v roku 2007 viac ako 52tisíc ľudí z Prešovského kraja v zahraničí. Podiel
tohto počtu bol v rámci celého Slovenska
najvyšší a predstavoval 29,4 %. Ekonomický
rozvoj Prešovského kraja výrazne zaostáva za
ostatnými regiónmi, najmä za Bratislavským
krajom. Hrubý domáci produkt Prešovského
kraja sa na celoslovenskom HDP podieľa iba 9
percentami a v porovnaní s Bratislavským krajom je trikrát menší.
V štatistickom registri organizácií bolo v okrese
Prešov a Sabinov ku koncu roka 2007
z celkového počtu 19 745 subjektov 5 072
právnických osôb, z čoho 3 391, t.j. 66,9 % bolo
zameraných na tvorbu zisku. Počet fyzických
osôb predstavoval 14 673, z ktorých 92,4 %
tvorili živnostníci. Za posledných päť rokov
vzrástol počet fyzických osôb v okrese Prešov
o 2 694, t. j. o jednu tretinu a počet malých

malé podniky ( 1- 49 zam.)

fyzické osoby - podnikatelia
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Stav existujúcich vytvorených pracovných miest
v rámci samostatnej zárobkovej činnosti
k 31. 12. 2007

Rada na zvyšovanie zamestnanosti
eceptom na znižovanie
vysokej nezamestnanosti
na Slovensku je aj skvalitňovanie podnikateľského prostredia. Na trhu práce chýba
zamestnávateľom vyššia ponuka kvalifikovanej pracovnej
sily. Nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily dlhodobo trápi
slovenský trh práce a prešovský
región nie je v tomto smere
žiadnou výnimkou. ÚPSVR Prešov si uvedomuje skutočnosť, že
riešenie musí hľadať v spolupráci s inými subjektmi,
ktorými sú miestna a regionálna
samospráva, zamestnávatelia,
SOPK, krajská pedagogicko-psychologická poradňa. Všetky tieto subjekty môžu prispieť k relevantnej spolupráci, výmene informácií, vďaka
ktorým sa podarí podporiť a koordinovať
odborné vzdelávanie pre trh práce a efektívne
začleňovať požiadavky zamestnávateľov do
systému stredoškolského odborného a učňovského vzdelávania. Zosúladenie ponuky
a dopytu na trhu práce je možné realizovať len
ako proces, ktorý bude úspešný v prípade
vytvorenia synergie na úrovni územnej a inštitucionálnej.
Zástupcovia uvedených subjektov sa stretli za
„Okrúhlym stolom“ na Burze informácií v novembri 2007 a všetci prejavili záujem o ďalšiu
spoluprácu. Výsledkom je vytvorenie„Rady pre
zvyšovanie zamestnanosti “ pri ÚPSVR Prešov.
Hlavným cieľom sú riešenia, ktoré zvýšia kvalitu
vzdelávania a dokážu zvýšiť cieľ a štruktúru
prípravy žiakov v rámci odborného vzdelávania
v takých odboroch, po ktorých je dopyt.
Samozrejme, netreba zabúdať na spoluprácu
so zamestnávateľmi, ktorí upozorňujú na nedostatok kvalitnej pracovnej sily a na
spoluprácu so ZŠ a SŠ.
Obsahové zameranie stretnutí rady:
- Nastavenie študijných a učebných odborov
v súlade s potrebami trhu práce (preventívne
poradenstvo pre žiakov a rodičov, výchovných
poradcov ZŠ, informačná kampaň v médiách).
ÚPSVR Prešov s touto činnosťou začal už v uplynulom roku a organizuje takéto stretnutia
hlavne pre rodičov žiakov končiacich ročníkov
v spolupráci so samosprávou, resp. zriaďovateľmi škôl. ÚPSVR pripravil pilotný projekt
„Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania“ a oslovil riaditeľov vybraných ZŠ
v okrese Prešov a Sabinov. Hlavným cieľom je
pomôcť žiakom ZŠ vytvoriť si predstavu o svete
práce a o profesiách, po ktorých bol v roku
2007 zo strany zamestnávateľov najväčší záujem.
- Organizovanie spoločných stretnutí so školami, napr. burza informácií, kde školy môžu
prezentovať svoje aktivity a výrobky.
- Príprava publikácie v spolupráci s VÚC
a zamestnávateľmi „Kam na strednú školu“

R
Bratislava Košice Prešov
počet
vytvorených
PM na SZČ

657

podiel podporených UoZ
k počtu EAO

0,27 %

342

1,676

Nitra
254

0,22 % 2,13 % 0,31 %

podnikov o 1 390, t. j. o 87 %, teda takmer
dvojnásobne.

Rozvoj malého a stredného podnikania
V minulosti zaznamenal v okresoch Prešov
a Sabinov stagnáciu ako dôsledok celkovej
ekonomickej situácie na východe Slovenska.
Od roka 2002 sa najmä v okrese Prešov začali
pomaly prejavovať pozitívne zmeny, ktoré ovplyvnili vo väčšine prípadov nielen stabilitu
už existujúcich malých a stredných podnikov,
ale umožnili aj vznik nových podnikateľských
subjektov. Medzi faktory, ktoré pozitívne ovplyvnili rozvoj podnikania, patrí zlepšenie
situácie v dostupnosti úverov pre podnikateľov, možnosť získania finančných
prostriedkov z Európskej únie, odbúranie colných a komunikačných bariér, zrýchlenie dopravy v rámci EÚ a pod.
V uplynulom desaťročnom období ľudia, ktorí
stratili prácu a nechceli zotrvávať v evidencii
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov,
využívali možnosť požiadať úrad o finančné
prostriedky a začali podnikať. O tom, že záujem o podnikanie bol veľký, svedčí aj skutočnosť, že zo štyroch najväčších okresov
Slovenska existovalo ku koncu minulého roka
najviac vytvorených miest na samopodnikanie v okrese Prešov, realizovaných
prostredníctvom ÚPSVR Prešov. Dokumentuje
to graf.
Podiel finančne podporených uchádzačov
o zamestnanie, ktorí začali podnikať, predstavoval až 2,13 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov okresu. Tento
vysoký podiel je dôkazom toho, že ľudia, ktorí
boli nezamestnaní, si napriek zložitej ekonomickej situácii v našom regióne, ktorá bola
sprevádzaná absolútnym nedostatkom pracovných príležitostí, našli riešenie a stali sa osobami samostatne zárobkovo činnými.
Skúsenosti ukazujú, že vo väčšine pokračujú
v podnikaní ďalej, aj po ukončení dohody
s ÚPSVR Prešov a môžu tak povzbudiť aj iných
nezamestnaných, ktorí sa zatiaľ k takémuto
kroku neodhodlali.
Mgr. Anna Molčanová
analytička ÚPSVR Prešov

(nedostatkové profesie, školy s technickým zameraním, nedostatkové odvetvia s uvedením
priemernej mzdy a pod., včasná a dostatočná
informovanosť žiakov základných škôl o trhu
práce, o jeho potrebách a možnostiach). Táto
publikácia je v poslednom štádiu príprav
a v súčasnosti sa pripravuje tlač a následná distribúcia na všetky ZŠ v rámci okresov Prešov
a Sabinov.
Nemožno zabudnúť ani na spoluprácu
ÚPSVR Prešov s miestnou samosprávou,
ktorá sa realizuje v dvoch rovinách:
Komunikácia o problémoch, osobitostiach
a potrebách samosprávy, získavanie informácií o potenciálnych zamestnávateľoch a
žiadaných profesiách, spolupráca so základnými školami.
Zostavovanie zásobníka projektových zámerov na riešenie otázok zamestnanosti
a sociálnej inklúzie (zamestnanci oddelenia
ESF osobne navštívili viac ako 50 obcí
Prešovského a Sabinovského okresu).
Cieľom stretnutí bolo zmapovať potreby
obce a záujmy zamestnávateľov a investorov
s cieľom odhaliť nedostatky na trhu práce.
Na základe týchto stretnutí sme si vytvorili
reálnejší obraz o problematike obcí nášho
regiónu a vytvoril sa tzv. „zásobník projektov“ na ďalšie spracovanie v rámci OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007-2013.
ÚPSVR Prešov pripravuje v mesiaci november
burzu informácií, záverom ktorej bude aj ďalšie
stretnutie rady v širšom zložení, kde budú prizvaní zamestnávatelia z oblasti strojárskeho a
elektrotechnického priemyslu, stavebníctva,
zástupcovia VÚC, SOPK, KPPP, mesta Prešov a
Sabinov, samosprávy a riaditelia SŠ, SOU.
Na stretnutí plánujeme vyhodnotiť aktivity
stanovené z predchádzajúcich stretnutí a
pripraviť si ďalšie nové úlohy do budúcnosti.
Je v záujme úradu práce a zainteresovaných
strán pravidelne organizovať takéto stretnutia,
aby sme pomohli zosúladiť ponuku a dopyt
na trhu práce a tak prispieť k postupnému
zvyšovaniu zamestnanosti.
Ing. Daniela Jánošíková
vedúca oddelenia ESF ÚPSVR Prešov
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Odhaľovanie nelegálnej práce
a zamestnávania aj s pomocou polície
Zamestnanci oddelenia kontroly ÚPSVR Prešov vykonávajú
v rámci svojej činnosti aj kontroly zamerané na dodržiavanie
zákona NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Kontroly s týmto zameraním sa vykonávajú
priebežne od nadobudnutia účinnosti zákona (1. 4. 2005), keď
boli vôbec po prvýkrát legislatívne zadefinované pojmy, ako je
nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie.
retože výsledky kontrolnej činnosti
v tejto oblasti v predchádzajúcich
obdobiach preukázali porušovanie
zákonom stanovených pravidiel zo strany
zamestnávateľov aj fyzických osôb, oddelenie kontroly ich zaradilo do plánu svojej
činnosti na prvý polrok 2008. Boli naplánované aj na tzv. „večerné akcie“ v reštauračných, stravovacích a pohostinských
zariadeniach nášho mesta. V tomto čase je
z pohľadu zamestnávateľov menšia pravdepodobnosť výkonu kontroly v zariadeniach s večernou a nočnou prevádzkou.
Je väčší priestor na využívanie závislej
práce fyzickej osoby bez založenia pracovnoprávneho vzťahu, resp. nesplnenie si
oznamovacej povinnosti voči Sociálnej
poisťovni tým, že neprihlásia zamestnanca

P

na nemocenské poistenie, na dôchodkové
poistenie a na poistenie v nezamestnanosti
pred začatím výkonu práce.
Pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania
sa vytvoril priestor na spoluprácu s Policajným zborom SR. Na jednotlivých kontrolných akciách sa zúčastnili vždy dvaja
zamestnanci oddelenia kontroly a
potrebný počet príslušníkov polície nielen
v služobnom, ale aj civilnom oblečení, aby
nedošlo k „predčasnému odhaleniu“ kontrolnej akcie. Pri výkone kontroly boli príslušníci polície nápomocní nielen z hľadiska
zaistenia bezpečnosti zamestnancov kontroly, ale aj pri zisťovaní totožnosti kontrolovaných osôb vykonávajúcich prácu.
Výbornou pomôckou pri získaní rýchlej informácie o kontrolovaných osobách bol

KEĎ PRÁCA BAVÍ
Dnes ťažko spočíta hodiny venované rekonštrukcii priestorov, vybavovaniu povolení, úveru,
organizovaniu práce. Trpezlivo
a húževnato prekonávala prekážky
a dnes už len album fotografií
dokumentuje, ako to vyzeralo
predtým.
ani Eva Kleinová pracovala ako učiteľka
v materskej škole. Žila touto prácou,
lebo jej prinášala uspokojenie. Preto po
strate zamestnania netúžila po ničom, len
mať vlastné zariadenie pre deti, ktoré by
mohlo poskytnúť ešte lepšie a kvalitnejšie
služby. A tak sa pustila do finančne
náročného projektu – vybudovania

P
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služobný notebook s internetom, kde bolo
možné overiť v databáze Sociálnej
poisťovne či konkrétny zamestnanec je
prihlásený do registra poistencov a zisťovali
sa tiež základné informácie o zamestnávateľovi, aj informácie o prípadnej evidencii
uchádzača o zamestnanie. Kontroly boli zaujímavé aj pre príslušníkov hraničnej
a cudzineckej polície, ktorí po svojej línii
kontrolovali prípadných cudzincov v súvislosti s povolením na prechodný pobyt na
našom území. Zamestnanci oddelenia kontroly zase zisťovali, či tieto osoby majú povolenie na zamestnanie.
V rámci takejto spolupráce boli vykonané
dve večerné akcie, jedna kontrolná akcia
cez víkend, ďalšie tri kontroly v bežných
pracovných dňoch v 35 zamestnávateľských subjektoch. Porušenie zákona
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa odhalilo v 8 prípadoch a zamestnávateľom boli uložené pokuty vo výške
51 000 Sk za vykonávanie závislej práce
bez založeného pracovnoprávneho vzťahu,
resp. za neprihlásenie zamestnancov do
registra poistencov Sociálnej poisťovne
v zákonom stanovenej lehote.
Okrem týchto nedostatkov kontrolóri zistili,
že pretrvávajúcim „kameňom úrazu“ je
nahrádzanie klasického pracovného
pomeru na základe pracovnej zmluvy dohodami o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Pri takomto spôsobe

samostatnej zárobkovej činnosti. Pani
Kleinová takto vyriešila nielen svoju
situáciu v nezamestnanosti, ale
vytvorila 3 pracovné miesta ďalším,
a v neposlednom rade pomáha
zlaďovať pracovný a rodinný život
rodičov svojich škôlkarov.
Zdenka Ralbovská
oddelenie ESF, ÚPSVR Prešov

Mamajáčik

súkromného detského zariadenia.
Výhodou bolo, že mala vlastné
priestory, ktoré pomocou úveru
zrekonštruovala. Pod príťažlivým
názvom Mamajáčik poskytuje dnes
nadštandardné služby – intenzívnu
prípravu v anglickom jazyku, relaxáciu vo vírivom bazéne, saunu. Na vybavenie zariadenia použila príspevok
poskytovaný úradom práce na začatie

Zamestnanosť a sociálna politika
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výkonu prác mnohé osoby poberajú dávky v hmotnej núdzi a účasť
na zdravotnom poistení plateného
štátom, v súbehu s vyplatenou
odmenou úradu nepriznajú, čím
vedome zneužívajú sociálny systém. Na druhej strane si „takto
zarábajúci“ občania často neuvedomujú, že zostávajú bez akejkoľvek právnej ochrany. Strácajú
všetky právne nároky vyplývajúce
z riadneho pracovného pomeru,
t. j. vyplatenie mzdy, dodržiavanie
dĺžky pracovného času, dovolenky,
stravovanie, odškodnenie za poškodené zdravie, poskytnutie osobných ochranných prostriedkov

a podobne. Zamestnávatelia zase
využívajú nelegálne zamestnávanie
najmä kvôli nižším odvodovým
povinnostiam.
Kontroly zamerané na dodržiavanie
zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní vykonávané
v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru majú svoje opodstatnenie a sú prínosom pre obidve
strany. Na základe doterajších poznatkov a skúseností bude takáto
forma spolupráce využívaná aj pri
ďalších kontrolách.
Ing. Peter Karas
Oddelenie kontroly
ÚPSVR Prešov

Dôležitá je komunikácia
amestnanci oddelenia pomoci v hmotnej núdzi a oddelenia štátnych sociálnych dávok ÚPSVR v Prešove si plne uvedomujú dôležitosť spolupráce úradu so samosprávou pri realizácii inštitútu osobitného
príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a poukazovaní
štátnych sociálnych dávok obci. Niekoľko rokov existuje úzka súčinnosť
úradu zodpovedného za účelné vynakladanie finančných prostriedkov
na dávky a príspevky k dávke a štátnych sociálnych dávok s obcami,
ktoré spravujú tieto finančné prostriedky formou osobitného príjemcu.
Obce územného obvodu ÚPSVR Prešov pravidelne oznamujú úradu
prípady, keď sa dávky a príspevky nevyužívajú na účel, na ktorý sú
určené. Rovnako i v spolupráci so školami podávajú informácie
o deťoch, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Tieto podnety
sú nielen dôvodom na určenie osobitného príjemcu, ale aj na nadviazanie úzkej spolupráce s príslušnou obcou a realizáciu potrebných
opatrení. Účelom tejto spolupráce je predovšetkým poskytnúť zamestnancom obcí úplné a kvalifikované informácie súvisiace s výkonom
agendy osobitného príjemcu. Výsledkom tejto spolupráce je spokojnosť
Ing. Beáta Lenková
na obidvoch stranách.

Z

oddelenie ŠSD, ÚPSVR Prešov

Pod starostlivým dohľadom
pani učiteľky.

Brána Mamajáčika sa každé ráno otvorí
pre malých škôlkarov.

Po dobrom obede príde vhod trošku si oddýchnuť.

RODINNÉ ŠŤASTIE
Do zoznamu detí, ktorým je potrebné sprostredkovať náhradnú
rodinnú starostlivosť, bola v novembri 2003 zapísaná päťčlenná
súrodenecká skupina. Pre jej početnosť sa veľmi ťažko hľadala
náhradná rodina, ktorá by ju bola ochotná prevziať do svojej
starostlivosti celú. V čase, keď súrodenci, s výnimkou najmladšieho, vyrastali už štvrtý rok v detskom domove, sme s pribúdajúcim časom a vekom detí strácali nádej, že budeme schopní
vhodnú rodinu pre ne nájsť. Ale práve v tom čase kontaktovali
náš úrad manželia, ktorí sa pre našu súrodeneckú päticu rozhodli.
Spoznali sme manželský pár – zdravotnú sestru ktorá cíti, že jej
poslaním je byť matkou na plný úväzok a výchovu vlastných deviatich detí zvláda ukážkovo, bez stresu, a inžiniera architekta,
úspešného podnikateľa, ktorý projektoval aj vlastný rodinný
dom a stále ho upravuje podľa potrieb rozrastajúcej sa rodiny.
Klamali by sme, ak by sme popierali pochybnosti, ktoré sa vynorili
na začiatku. Veď k deviatim vlastným deťom malo pribudnúť
päť našich. Dôkladne absolvovaný proces posudzovania spôsobilosti a pripravenosti žiadateľov o náhradné rodičovstvo, ale aj
každá chvíľka komunikácie s manželským párom však všetky
naše obavy rozptýlila. Manželia vyznávajú spoločné hodnoty,
majú pevný manželský vzťah a s vlastnými deťmi výborné vzťahy.
Svoju rodinu vnímajú ako veľmi šťastnú a túžili podeliť sa o ňu
s deťmi, ktoré nemajú šťastie vyrastať v bezpečnom a láskyplnom
prostredí. Cítili potrebu pomôcť takýmto deťom a náhradnú
rodinnú starostlivosť považovali za najlepšiu formu pomoci.
V obdobiach medzi jednotlivými stretnutiami prebiehal
rozhodovací proces detí, v ktorom najmä najstaršie deti ešte vyjadrovali obavy zo spolužitia v rodine žiadateľov. Po celý čas
nadväzovania osobného vzťahu medzi deťmi a žiadateľmi bolo
zjavné, že manželia majú veľké skúsenosti s výchovu detí a v každom smere sú pripravení aj ďalším deťom poskytnúť kvalitnú
výchovu, vzdelanie a bezpečné rodinné zázemie s celoživotnou
perspektívou. Do každého stretnutia vnášali svoju originalitu,
tvorivosť a bohatý osobnostný vklad. Žiadatelia si uvedomovali
závažnosť a obtiažnosť procesu adaptácie detí a zodpovedne
sa pripravovali na zvládnutie procesu zapojenia súrodencov do
dobre fungujúcej štruktúry svojej rodiny. Deti tvorili súdržnú
súrodeneckú skupinu. Odlišovali sa vekom, povahovými vlastnosťami a temperamentom. Nebolo zanedbateľné ani to, že
vzhľadom na vek ich spomienky na domov neboli rovnaké. Najviac ovplyvnili najstaršie dievča, ktoré si spomínalo na negatíve
zážitky z domu. Vzťahy, ktoré si naviazalo k stabilnej skupine vychovávateliek, považovalo za bezpečné. Uvedomovalo si, že by
ich prechodom do náhradnej rodiny mohlo stratiť, preto odmietlo odísť do pestúnskej rodiny. Aj napriek odmietavému
stanovisku dievčaťa sa žiadatelia nevzdávali, hoci rešpektovali
jej rozhodnutie. Ponúkli jej však možnosť kontaktov so súrodencami počas obojstranných návštev. Štyria súrodenci, s výnimkou najstaršej sestry, boli v marci 2008 právoplatne zverení
do pestúnskej starostlivosti navrhovateľom. V priebehu spoločne
stráveného času sa medzi nimi vytvoril blízky vzťah. Deti sa k nim
citovo pripútavali a začleňovali do rodiny. A čo najstaršia zo súrodencov? V posledných týždňoch dievčinka zmenila názor, súrodenci jej chýbajú, a tak prejavila záujem odísť z detského domova
za nimi aj ona.
Náhradní rodičia našich piatich detí sú ľudia, z ktorých vyžaruje
pohoda, láska, neskutočné množstvo energie a odhodlanie
popasovať sa aj s prekážkami. Obdivuhodne a s ľahkosťou zvládajú úlohy rodičov všetkých detí, vychovávajú ich k vzájomnej
úcte, láske, rešpektu k rodičom i k sebe navzájom. Takíto rodičia,
takáto rodina ponúka vzťahy na celý život. Pokiaľ sa do takejto
rodiny dostane dieťa v útlom veku, ako tie „naše deti“, má šancu
prijímať lásku a v budúcnosti ju aj rozdávať vo vlastnej rodine.
Mgr. Valéria Andrijková
odd. SPOD a SK, ÚPSVR Prešov
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EURES

Chcete pracovať

v Európskej únii?

Nórsko
Od 1. 5. 2006 Nórsko pokračuje v uplatňovaní
prechodných opatrení. V praxi to znamená, že v Nórsku
potrebuje občan Slovenskej republiky získať povolenie na
pobyt s možnosťou pracovať (pracovné povolenie).

P

rechodné opatrenia sa nevzťahujú
na osoby poskytujúce služby, na
samostatne zárobkovo činné osoby,
na študentov a na pracovníkov, ktorí mali v
súlade so zákonom bydlisko v Nórsku aspoň počas posledných 12 mesiacov.
Od 1. januára 2008 sa zjednodušili podmienky pre občanov Slovenskej republiky,
ktorí žiadajú o pracovné povolenie v Nórsku
podľa EEA pravidiel. Uchádzači môžu začať
pracovať hneď po predložení všetkých
požadovaných dokladov polícii v Nórsku v
mieste pobytu, alebo môžu splnomocniť
zamestnávateľa, aby požiadal o pracovné
povolenie v ich mene.
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR
Royal Norwegian Embassy
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Tel.: 02/5910 0100
Fax: 02/5910 0115
E-mail: emb.bratislava@mfa.no
Web: www.norway.sk

Nórske
kráľovstvo
Úradný jazyk: nórsky
Hlavné mesto: Oslo
Závislé územia Nórska: Svalbard
(Špicbergy), Ostrov Jan Mayen,
Bouvetov ostrov, Ostrov Petra I.
Počet obyvateľov: 4 681 134
(14 obyvateľov/1 km2)
Rozloha: 385 155 km2
Mena: nórska koruna (NOK)
Štátne zriadenie: kráľovstvo
Medzinárodné tel. predvoľba:
00 47
Internetový kód krajiny: .no
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Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v NK
Embassy of the Slovak Republic
Thomas Heftyes gate 24
N-0244 Oslo
Nórske kráľovstvo
Tel.: 00 47 2204 9470; 2255 6043
Fax: 00 47 2204 9474; 2255 7781
E-mail: slovakr@online.no;
slovcomm@online.no
Web: www.oslo.mfa.sk

Registračné procedúry potrebné
na pobyt
Ak plánujete zotrvať na území Nórska dlhšie ako 6 mesiacov, musíte sa zaregistrovať
na oblastnom Úrade pre registráciu obyvateľstva (Folkeregister). V závislosti od dĺžky
pobytu vám úrad pridelí buď dočasné číslo
„D“ alebo osobné identiﬁkačné číslo „ID“.
Prineste si so sebou povolenie na pobyt a
pas (alebo občiansky preukaz). Toto číslo
budú od vás požadovať viaceré inštitúcie v
rôznych kontextoch, napr. v systéme sociálneho zabezpečenia, pri založení bankového
účtu, získaní karty daňovníka.

Povolenie na pobyt a pracovné
povolenie Žiadosť o pracovné
povolenie
Pri podaní žiadosti o pracovné povolenie
treba predložiť tieto podklady:
• 2x žiadosť o pracovné povolenie
• originál potvrdenia o zamestnaní vyplnený
zamestnávateľom alebo pracovnú zmluvu
s vyplneným bodom 5 v potvrdení o
zamestnaní, podpísané aj zamestnancom
a zamestnávateľom
• kópiu pasu alebo platného občianskeho
preukazu
• 2 fotky pasového formátu
• v prípade, že žiadosť podáva zamestnáva-

Zamestnanosť a sociálna politika

teľ, musí
okrem toho
predložiť splnomocnenie.
Poplatok za podanie žiadosti sa
neplatí. Tlačivo žiadosti, potvrdenia o
zamestnaní a splnomocnenia možno získať na veľvyslanectvách a konzulátoch
Nórska, v Nórsku na polícii alebo na stránke
www.udi.no.
Postup na nadobudnutie
povolenia na pobyt vrátane
pracovného povolenia:
1. Najprv musíte získať konkrétnu
ponuku zamestnania na plný pracovný
úväzok.
2. Po získaní ponuky na zamestnanie musíte
zabezpečiť, aby váš zamestnávateľ vyplnil
potvrdenie o zamestnaní (ansettelsesbevis), potvrdzujúce prijatie do pracovného
pomeru. (Ak ste už dostali pracovnú
zmluvu a tú ste podpísali vy i zamestnávateľ, stačí, ak bod 5 na potvrdení o zamestnaní vyplní a podpíše váš zamestnávateľ.)
3. O povolenie na pobyt možno požiadať
3 spôsobmi:
A – osobne priamo na policajnej stanici
v Nórsku
B – osobne na veľvyslanectve vo vašom
domovskom štáte
C – žiadosť podáva vo vašom mene zamestnávateľ (na základe splnomocnenia
od budúceho zamestnanca)
4. Väčšinu žiadostí vybavuje polícia. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa splnenia podmienok bude vaša
žiadosť postúpená na vybavenie nórskemu Direktorátu pre imigráciu – Utlendingsdirektoratet (UDI). Ak žiadosť
podávate na veľvyslanectve, bude
postúpená na vybavenie nórskemu Direktorátu pre imigráciu.
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5. Po vybavení žiadosti vám výsledok
oznámi polícia (alebo veľvyslanectvo, ak
ste ešte nepricestovali do Nórska). Pošlú
vám rozhodnutie. Ak bude žiadosť
schválená, rozhodnutie spolu s vaším pasom je dokladom, že máte povolenie na
pobyt v Nórsku.

Ako sa uchádzať o prácu
Väčšina zamestnávateľov v Nórsku vyžaduje
znalosť nórčiny alebo niektorého zo škandinávskych jazykov. V niektorých prípadoch
postačuje znalosť angličtiny. Voľné miesta
na internete: www.eures.europa.eu,
www.eures.sk, www.nav.no (bývalý AETAT),
www.jobline.no, www.jobpilot.no. Informácie o voľných pracovných miestach môžete
telefonicky získať v stredisku NAV Call centre tel.: 0047 800 33 166.
Máte právo využívať služby poskytované
Úradom práce v Nórsku (AETAT) a zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie,
prípadne využiť služby súkromných
sprostredkovateľských agentúr, ktoré nájdete v nórskych Zlatých stránkach na
www.gulesider.no (hľadajte termín „vikarbyrï“). Môžete však aj priamo kontaktovať
zamestnávateľov (www.gulesider.no), pri
osobnej návšteve si pripravte životopis, žiadosť o prijatie a potrebné referencie.
Inzercia voľných pracovných miest v tlači:
Aftenposten, Adresseavisen, Bergens
Tidende, Stavanger Aftenblad. Prehľad
nórskych denníkov nájdete na stránke
www.houses-europe.com/norske-aviser/.
Väčšina zamestnávateľov si vyhľadáva vhodných uchádzačov z rôznych databáz,
odporúčame zaregistrovať sa na stránke
AETAT-u. Pri uchádzaní sa o prácu treba podať písomnú žiadosť spolu so životopisom,
kópiami dokladov o vzdelaní a referenciami.
Niektorí zamestnávatelia budú vyžadovať
doklady o vzdelaní až pri osobnom pohovore.

Uznávanie diplomov kvalifikácií
Informácie o uznávaní vyššieho vzdelania
získaného v zahraničí je možné získať na
Národnom úrade pre kvalitu vzdelávania
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) – Norwegian Agency for Quality Assurance in Education, P.O. Box 1708
Vika, 0121 Oslo, Norway, tel.: 0047 2102
1860, fax: 0047 2102 1801, web:
www.nokut.no. Na základe žiadosti o uznanie kvaliﬁkácie NOKUT posúdi, či stupeň
a rozsah/dĺžka štúdia zodpovedá nórskemu
vzdelaniu. Zoznam minimálnych požiadaviek na úroveň vzdelania získaného v
zahraničí je uvedený na internetovej stránke
NOKUT (www.nokut.no). Uznanie stupňa
vzdelania či inej kvaliﬁkácie ešte nedáva žiadateľovi automaticky právo vykonávať povolanie, ktoré je v Nórsku regulované
zákonom. V týchto prípadoch sa vyžaduje
autorizácia. Žiadosti o autorizáciu sa zasielajú príslušným autorizačným inštitúciám.
Všeobecné informácie o uznávaní kvaliﬁká-
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Užitočné webové stránky:
www.norway.no – stránka
verejného sektora v Nórsku
www.udi.no – prisťahovalecký
úrad v Nórsku
www.ssb.no – štatistické údaje
o Nórsku
www.nortrade.com – nórska oﬁciálna
stránka obchodu
www.studyinnorway.no – informácie
o štúdiu v Nórsku
www.eurodesk.no – všeobecné
informácie pre mladých
www.slovakia.no/nsf – nórsko-slovenský spolok

cie získanej na strednej škole poskytujú
národné školské úrady v každom regióne
Nórska.

Dane a odvody
Zárobkovo činné osoby, dôchodcovia a
podnikateľské subjekty odvádzajú dane
obci, kraju a štátu. Navyše odvádzajú aj
odvody do národného sociálneho poistenia. Zamestnávatelia platia odvody za
zamestnanca. Len čo v Nórsku získate
zamestnanie, budete potrebovať daňový
doklad (skattekort). Obráťte sa na najbližší
daňový úrad v mieste vášho pobytu v
Nórsku, ktorý vám vystaví daňovú kartu.
Zamestnávatelia odvádzajú daň (zrážkami
dane zo mzdy) v súlade s údajmi na daňovej
karte. Zamestnanec je povinný predložiť
daňovú kartu svojmu zamestnávateľovi. Ak
ju nepredloží, zamestnávateľ má povinnosť
zo zákona zdaniť váš príjem 50 percentami.
Priemerná daň z príjmu je okolo 33 %. Osobitné pravidlá sa vzťahujú na zamestnancov, ktorí sú v Nórsku menej ako 6 mesiacov.
Bližšie informácie získate na internetovej
stránke nórskeho daňového úradu
www.skatteetaten.no.

Príjem a výdavky na živobytie
V roku 2007 bol priemerný mesačný príjem
zamestnanca 32 700 NOK pre mužov
a 27 700 NOK pre ženy. Najviac výdavkov sa
vynakladá na bývanie – 26 % ( nájomné, voda,
elektrina, plyn a ostatné palivá) a na dopravu
– 18 %. Výdavky na oddych a kultúrne vyžitie
predstavujú 12 % a náklady na stravu 11 %.

Bývanie
Náklady na bývanie v Nórsku sú dosť vysoké.
Väčšina Nórov svoje byty či domy vlastní.
Vo väčších mestách si však prevažná časť
ľudí prenajíma byty. V Osle tvoria nájomné
byty 70 % na trhu. Ak si chcete prenajať byt,
mali by ste skúsiť inzerovať v miestnych a regionálnych denníkoch alebo kontaktovať
realitné kancelárie. Za prenájom bytu sa
platí vopred depozit za 1 až 3 mesiace.
Ponuky prenájmov nájdete na internete aj v
tlači. Zoznam „realitiek“ je dostupný v

Zlatých stránkach pod titulom „Eiendomsmeglere“. Kúpa bytu/domu sa dá
ľahko a rýchlo realizovať prostredníctvom
realitnej kancelárie, banky alebo právneho
zástupcu.

Zdravotné a sociálne poistenie
Keď sa v Nórsku prihlásite na pobyt a začnete pracovať, stávate sa súčasťou
nórskeho systému sociálneho poistenia.
Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť svojich zamestnancov do systému sociálneho
zabezpečenia, ktoré je ﬁnancované
prostredníctvom platenia daní (zamestnanci
– 7,8 % z hrubého príjmu, SZČO – 10,7 %).
Systém zdravotnej starostlivosti je decentralizovaný. Väčšina nemocníc spadá do pôsobnosti verejných orgánov na centrálnej,
regionálnej alebo miestnej úrovni. V Nórsku
je veľmi malý počet súkromných nemocníc.
Liečba a pobyt vo verejných nemocniciach
sa poskytuje bezplatne. Pacienti sa
spolupodieľajú platbou za lieky a návštevu
lekára. Štátna stomatologická starostlivosť je
bezplatná pre deti, adolescentov a mládež
do 21 rokov (tiež osoby s mentálnym a
telesným postihnutím). Ostatná populácia
využíva platené služby súkromných stomatológov. Pri krátkodobých pobytoch v
Nórsku vás Európska karta zdravotného
poistenia oprávňuje k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Viac informácií nájdete na
www.trygdeetaten.no (Úrad sociálneho a
zdravotného zabezpečenia).

Pracovné podmienky
Mzdové a pracovné podmienky musia byť
rovnaké ako pre nórskych zamestnancov v
rovnakom zamestnaní. Minimálna mzda nie
je stanovená, existujú iba kolektívne
zmluvy, ktoré určujú minimálnu mzdu pre
jednotlivé odvetvia. Týždenný pracovný
čas v Nórsku je 40 hodín. Zamestnanci majú
nárok na 5 týždňov dovolenky v roku.
Väčšinou každé zamestnanie sa začína
skúšobnou dobou, ktorá nesmie presiahnuť
6 mesiacov. Pracovné zmluvy sa uzatvárajú
na čas určitý, neurčitý, na plný alebo
polovičný pracovný úväzok.

Podnikanie v Nórsku
Ako občan EÚ/EHP máte právo podnikať v
Nórsku. Spoločnosti založené v Nórsku musia byť zapísané v Brønnøysund registri –
www.brreg.no/english/. Po zápise do registra získate registračné číslo spoločnosti,
ktoré sa používa pri styku s daňovým
úradom a zákazníkmi. Informácie o tom, ako
podnikať v Nórsku, získate na bezplatnom
telefónnom čísle + 47 800 33 840 (Narvikstelefonen).
Užitočné informácie vám poskytne aj ministerstvo obchodu a priemyslu (Næring og
handelsdepartementet) – http://www.bedin.no/, ale aj oddelenie podnikateľských
služieb (Næringsetaten) v meste, v ktorom
Veronika Vilčeková
budete bývať.
EURES poradca , ÚPSVR Stará Ľubovňa
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poradňa
súvislosti so súčasnou ekonomickou situáciou sa zamestnávatelia musia pripraviť
na rôzne scenáre budúcnosti. Aj keď sa snažia
mnohými opatreniami preklenúť súčasné
ťažkosti, treba, aby poznali zákonné postupy
v situácii, že budú musieť prepustiť časť
zamestnancov.
Môžete nás informovať, aký je postup zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní?

V

V zmysle § 13 ods. 1 písm. p) zákona o službách
zamestnanosti do pôsobnosti úradu patrí
zabezpečovať úlohy spojené s hromadným
prepúšťaním podľa osobitného predpisu (§ 73
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov, (ďalej len „Zákonník práce“).
Podľa § 73 ods. 1 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný
pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63
ods.1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo ak sa pracovný pomer skončí z iného dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca počas 90 dní najmenej s 20 zamestnancami, ide o hromadné
prepúšťanie. S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov opatrenia umožňujúce
predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov
alebo ho obmedziť. Predovšetkým prerokovať
možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní

OTÁZKY A ODPOVEDE
na iných svojich pracoviskách a ďalšie opatrenia
na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.
Na tento účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť
zástupcovi zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať o dôvodoch hromadného prepúšťania, počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
o celkovom počte a štruktúre zamestnancov,
ktorých zamestnáva, dobe (časovom rozpätí), počas
ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať a kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa
má pracovný pomer rozviazať.
Odpis tejto písomnej informácie zamestnávateľ
súčasne doručí aj úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej úrad), v územnom obvode sídla
zamestnávateľa alebo jeho časti, ktorá realizuje hromadné prepúšťanie. Zamestnávateľ následne
s úradom prerokuje opatrenia umožňujúce predísť
hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť, a to
najmä podmienky udržania zamestnanosti,
možnosti zamestnať uvoľňovaných zamestnancov
u iných zamestnávateľov a možnosti pracovného
uplatnenia uvoľňovaných zamestnancov v prípade
vzdelávania a príprave na trh práce. O prerokovaní

Euro v oblasti informačných technológií
ijeme vo veľmi dynamickej dobe, ktorá nám
prináša veľké nové udalosti a zmeny.
Nepochybne práve skončenie používania
slovenskej meny a začiatok používania meny
EURO je jednou z nich. Táto zmena sa dotýka
každého z nás a sme plní očakávaní, čo nám táto
zmena pozitívne, prípadne negatívne prinesie.
Mena, financie, rozpočty, platby, sumy a pod. sú
slová, v ktorých je skryté slovo peniaze a tým aj
potrebnosť počítačovej podpory pre spracovanie
v informačných systémoch.
V oblasti informačných systémov (IS) a aplikačného programového vybavenia (APV), ktoré
používa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
všetky Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v SR
sú to nasledujúce systémy, ktorých sa prechod na
novú menu EURO dotýka:
Stav a prípravy Ústredia a úradov PSVR na zavedenie meny euro v oblasti IT v súlade so Stratégiou Ústredia PSVR.

Ž

APV APTP)
V zmysle zapracovania novej legislatívnej úpravy
zákona č. 5/2008 Z. z. služieb zamestnanosti v
rámci APV APTP (aplikačného programového vybavenia aktívnej politiky trhu práce) bola podpísaná zmluva s firmou Nexin Technology, spol. s
r.o., Bratislava. Zmluva zabezpečuje kompletné
spracovanie APV APTP pri prechode z SKK na EUR
v prostredí Windows a je členená na štyri etapy:
I. etapa dodávky zahŕňa inštaláciu APV APTP (upgrade) pre kontinuálnu evidenciu údajov pri prechode slovenskej meny z SKK na EUR v prostredí
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Windows spolupracujúcej s dátami existujúceho
APV APTP.
II. etapa zahŕňa prípravu výstupov a procesov,
nasadenie APV APTP s duálnym zobrazovaním
meny.
III. etapa zahŕňa prechod na EUR a duálne zobrazovanie v SKK a v EUR.
IV. etapa zahŕňa odstránenie duálneho zobrazovania.
Dnes konštatujeme, že I. a II. etapa boli úspešne
zrealizované a nasadené do rutinnej prevádzky.

APV ISOP)
APV ISOP (aplikačné programové vybavenie Informačného systému sociálnej podpory a pomoci) pozostáva z dvoch úrovní aplikácie podľa
nasadenia:
a) ISOP KP – koncové pracovisko, aplikácia
nasadená na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny,
ISOP CP – centrálne pracovisko, aplikácia
nasadená na Ústredí práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Úpravy v súvislosti s prechodom na euro budú realizované v oboch úrovniach APV ISOP – ISOP KP
a ISOP CP. Úpravy sú rozdelené do troch etáp
a vychádzajú z návrhu riešenia prechodu APV
ISOP na euro metódou systému s duálnou
menou, ktorá spočíva v rozšírení databázovej
štruktúry o euro položky ako ekvivalent ku korunovým položkám vedeným v súčasnosti. Algoritmy budú vždy pracovať s jednou menou
(primárnou v aktuálnom období), prepočet na

Zamestnanosť a sociálna politika

týchto opatrení vyhotoví úrad záznam podpísaný
zúčastnenými stranami.
Najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa
doručenia písomnej informácie o výsledku prerokovania hromadného prepúšťania so zástupcami
zamestnávateľov môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods.
1 písm. a) a b) Zákonníka práce alebo návrh na
rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých
istých dôvodov.
Ak zamestnávateľ poruší povinnosti vyplývajúce
z ustanovení § 73 ods. 2 až 4 a 6 Zákonníka práce
(napr. neprerokuje so zástupcami zamestnancov
opatrenia umožňujúce predísť hromadnému
prepúšťaniu alebo ho obmedziť) má zamestnanec,
s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer
v rámci hromadného prepúšťania, nárok na
náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho
priemerného zárobku podľa § 134 Zákonníka práce.
Ustanovenie odsekov 1 až 9 § 73 Zákonníka práce
sa nevzťahuje na skončenie pracovného pomeru
uzavretého na dobu určitú uplynutím tejto doby
a na členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou
vlajkou Slovenskej republiky (§ 73 ods. 10 Zákonníka práce). Ustanovenia odsekov 6 – 8 § 73 Zákon-

druhú menu bude zabezpečený prepočítacími
algoritmami. Vykoná sa konverzia historických
údajov vedených v slovenských korunách, prepočítaním súm fixným konverzným kurzom, ktorý
bol schválený 30,126 SKK za EURO.
Prechod na EURO je rozdelený do troch etáp,
pre konkrétne obdobie prechodu na EUR:
1. etapa – duálne oceňovanie,
2. etapa – úprava aplikácie pre samotný prechod
z primárnej meny SKK na primárnu
menu EUR (ostáva duálne oceňovanie),
3) etapa – úprava aplikácie v súvislosti so
zrušením povinnosti duálneho oceňovania.
Každá z etáp bude pozostávať z nasledovných
činností:
analýza a návrh, kde bude potrebné okrem
iného dohodnúť postupy na riešenie identifikovaných metodických problémov,
implementácia – samotná realizácia úprav aplikácie,
testovanie u zhotoviteľa,
aktualizácia používateľskej dokumentácie,
testovanie u objednávateľa, kde bude zo strany
zhotoviteľa poskytovaná podpora,
technická podpora nasadzovania do prevádzky.
Úprava aplikácie pre samotný prechod
z primárnej meny SKK na primárnu menu EUR.
Táto etapa bude z hľadiska prechodu na EUR
predstavovať najväčší zásah do aplikácie.
Primárnou menou sa stane EUR, SKK sa bude
v aplikácii vyskytovať už len v historických údajoch. Naďalej bude platiť povinnosť duálneho zobrazovania finančných údajov na výstupoch pre
klientov (primárne v EUR, sekundárne v SKK).
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níka práce sa nevzťahujú na zamestnávateľa, na
ktorého bol súdom vyhlásený konkurz.
Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia
zamestnancov, zamestnávateľ plní povinnosti ustanovené v odsekoch 2 až 4 § 73 Zákonníka práce
priamo voči dotknutým zamestnancom (§ 73 ods.
12 Zákonníka práce).
Povinnosti uvedené v odsekoch 2 až 4 § 73
Zákonníka práce plní zamestnávateľ aj vtedy, ak
rozhodnutie o hromadnom prepúšťaní prijal riadiaci zamestnávateľ uvedený v § 243 ods. 3
Zákonníka práce.
ôžete nás informovať o spolupráci
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
a zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní?

M

Čas od doručenia písomnej informácie o výsledku
prerokovania hromadného prepúšťania zástupcom zamestnancov po začiatok realizácie plánovaného hromadného prepúšťania využije úrad
na hľadanie reálnych možností riešenia problémov spojených s hromadným prepúšťaním.
V rámci § 42 zákona o službách zamestnanosti
úrad poskytuje občanom aj zamestnávateľom informačné a poradenské služby.
Úrad kontaktuje zamestnávateľa s cieľom dohodnutia podmienok spolupráce pri poskytnutí
informačných a poradenských služieb pre

V tejto etape bude potrebné zrealizovať nasledujúce úpravy:
úprava výpočtových algoritmov pre finančné
operácie v EUR v ISOP KP,
úprava používateľského rozhrania v ISOP KP
a ISOP CP,
úprava tlačových výstupov v ISOP KP:
šablóny všetkých rozhodnutí obsahujúcich finančné údaje (cca 103 rozhodnutí),
šablóny všetkých potvrdení obsahujúcich finančné údaje (cca 3 potvrdenia),
štatistické výstupy (cca 40 štatistických zostáv),
protokol o výpočte dávky,
účtovné rekapitulácie (cca 20 rekapitulácií),
finančné podklady - pre Slovenskú poštu, pre
Štátnu pokladnicu a pod. (cca 3 tlačové
zostavy),
úprava rozhraní na iné informačné systémy
obsahujúce finančné údaje v ISOP KP:
Slovenská pošta,
Štátna pokladnica
úprava rozhraní na iné informačné systémy
obsahujúce finančné údaje v ISOP CP:
Sociálna poisťovňa.
Odstránenie duálneho zobrazovania
V cieľovom období sa budú všetky finančné
operácie v APV ISOP vykonávať v EUR. Odstráni
sa duálne zobrazovanie na výstupoch a vybraných obrazovkách.
V tejto etape bude potrebné zrealizovať nasledovné úpravy:
úprava vybraných obrazoviek v ISOP KP a ISOP
CP (odstránenie duálneho zobrazovania),
úprava tlačových výstupov (odstránenie duálneho zobrazovania) v ISOP KP:
šablóny všetkých rozhodnutí obsahujúcich fi-

zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním. V týchto podmienkach sa dohodne najmä: miesto poskytovania informačných a poradenských služieb; časový harmonogram;
rozsah; obsahové zameranie; forma (skupinová,
individuálna), metódy a spôsob poskytnutia
služieb; predpokladaný počet zamestnancov,
ktorí sa zúčastnia; forma, rozsah a spôsob evidencie poskytnutých aktivít.
Informačné a poradenské služby sú zamestnancami úradu poskytované na úrade v Informačnoporadenských strediskách, ale môžu sa poskytovať priamo na pôde zamestnávateľa, ktorý
plánuje alebo už realizuje hromadné prepúšťanie.
Úrad poskytuje informácie o voľných pracovných
miestach v regióne, o možnostiach zamestnania
na území Slovenskej republiky a v zahraničí, informácie a odborné rady o predpokladoch na
výkon povolania, možnostiach a podmienkach
účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu
práce, podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.
Úrad poskytuje informačné a poradenské služby
skupinovo a individuálne. Každý klient môže
kedykoľvek navštíviť informačno-poradenské
stredisko a vyhľadávať si nové zamestnanie
Mgr. Katarína Slamená
z databázy úradu.
riaditeľka odboru IaSS, ÚPSVR

nančné údaje (cca 103 rozhodnutí),
šablóny všetkých potvrdení obsahujúcich finančné údaje (cca 3 potvrdenia).
Prvá etapa bola úspešne nasadená k
1. augustu 2008.
APV Softip Profit (Finančný a účtovný systém)
V tomto roku dodávateľ zrealizoval nasadenie
nového kompletného finančného a účtovného
systému na Ústredí a úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny. Zároveň bola podpísaná zmluva
s firmou Softip, a.s., na zabezpečenie prechodu
na euro na všetky tri etapy.
Prvá etapa prechodu na EUR, t.j. duálne oceňovanie a zobrazovanie bola úspešne zrealizovaná
k 1. augustu 2008.
Súčasne však musíme konštatovať, že všetky
detské domovy (DD) používajú v súčasnosti softvérové vybavenie od spoločnosti IVeS Košice –
konkrétne WinIBEU, WinPAM, WinPOHL a UCSUMARE.
Všetky tieto aplikácie boli upravené na duálne
zobrazovanie od 1. 8. 2008.
Záverom môžeme konštatovať, že všetky IS,
ktorých sa prechod na EURO dotýka, boli
upravené na duálne oceňovanie a zobrazovanie
k 1. augustu 2008. Zároveň na webovej stránke
www.upsvar.sk je ako pomôcka umiestnená
euro-kalkulačka.
Dovoľte mi poďakovať všetkým informatikom
a dodávateľom, ktorí sa pričinili o úspešné
zvládnutie I. etapy prechodu na EURO. Vám ostatným chcem poďakovať za spoluprácu a aktívny prístup a verím, že informačné systémy
vám pomáhajú pri každodennej práci.
Ing. Rudolf Vido
Odbor informatiky a štatistiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

EUROSLOVNÍK

(POKRAČOVANIE)

N Národný koordinačný výbor pre zavedenie
eura v Slovenskej republike (NKV) – najvyšší riadiaci a koordinačný orgán pri príprave zavedenia
eura na Slovensku. Koordinuje a dohliada na plnenie Národného plánu zavedenia eura
Národný koordinátor zavedenia eura
v Slovenskej republike – predseda Národného
koordinačného výboru pre zavedenie eura je menovaný vládou Slovenskej republiky. Riadi činnosť
NKV, koordinuje celkovú činnosť pracovných
výborov a prípravy na zavedenie eura v Slovenskej
republike.
Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike – dokument upravujúci postup pri zavedení eura.
Neodôvodnené zvyšovanie cien – zvýšenie cien
nespôsobené trhovými silami, ale zneužitím dominantného postavenia alebo neinformovanosti
spotrebiteľov
Nominálna hodnota – hodnota uvádzaná na cenných papieroch, ceninách
O

Oficiálny znak eura – výtvarné riešenie označenia eura
Ochranné prvky bankoviek – bezpečnostné prvky
bankoviek potrebné na identifikáciu pravosti
bankoviek
Ochranný prúžok – bezpečnostný prúžok vyrobený špeciálnou tlačiarenskou technikou
Opticky premenlivá farba – meniaca sa farba
v závislosti od uhla dopadajúceho svetla

P Percentuálny bod – štatistická jednotka
Platobné systémy – systémy používane v platobnom styku
Platobné výmery – rozhodnutia o výške platu
Platobné poriadky – interné normy ustanovujúce
pravidlá na udeľovanie platov v inštitúcii
Pohľadávky – neuhradené záväzky po lehote
splatnosti
Platobný terminál – platobný terminál, prostredníctvom ktorého je možné realizovať platby debetnými alebo kreditnými platobnými kartami
Pracovné výbory – 6 výborov pre zavedenie eura
Prepočítací koeficient – nevratný a nemenný kurz
určený Radou Európskej únie, ktorým sa prepočítajú sumy v národnej mene (korunách) na sumy
v eurách. Je určený na 6 platných číslic vo formáte
1 € = xxxxxx jednotiek národnej meny. Prepočítacie koeficienty sú stanovené nariadením Rady č.
2866/ 98 vrátane jeho noviel. Na prepočet sú nariadenia Rady (Európskeho spoločenstva) č. 1103/97
v znení nariadení Rady č. 2595/ 2000 stanovené
záväzné pravidlá zaokrúhľovania.
Platidlo – prostriedok na realizáciu úhrad
Preklopenie účtu – prepočet účtu z jednej meny
do druhej
Prechodné obdobie – obdobie medzi zavedením
bezhotovostného a hotovostného eura.
PRINCE – program partnerstva, umožňujúci využiť
zdroje Európskej komisie na spolufinancovanie
vybraných komunikačných projektov a informačných materiálov
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Krížovka
POMÔCKY:
druhá časť
Sima, Kimes,
tajničky
Aripot

spriada,
zvíja

druhá časť
tajničky

chytala zver

africký
kopytníkr

priehľadná
hmota

útočenie

POMÔCKY:
aven, toka,
kontor

zn. jedn.
decibel

ľahký vetrík

mongolský
pastier

kto veľa zje

ostrov atolu

POMÔCKY:
Atka,
aldono

dvojica

citosl. tíšenia

pokrývka
hlavy

šumivé víno

smerom
dole

nerv (zast.)

chvenie pri
neistote

kanc. pri
obchode
menší tál

premenný
odpor
skratka
na recepte

rokľa, úšust

franc. návrhár

začiatok
tajničky

pomoc,
po angl.

nekazí
vzácna liečivá
bylina

sl. futb. tréner

zn. jedn.
pascal

urobí, spraví

brit. dôstojník

poľov. pes

Social
Security
Act

ukončenie
tajničky

EČV Topoľčian

ryža
s baraninou
starozák. kňaz

presekávanie
lesa

starorím.
hradba

kód Rumunska
zliatina
železa,
kobaltu
a niklu

listová
skratka

biblické mesto

stenanie

spoloč. tanec

sídlo v Rusku

pravoslávny
kňaz
rýpaním
poškoď

určila,
menovala

ozn. liet. Dánska
žalobca, práv.
akvárijová
rybka

zn. molybdénu

príloha, po
esper.

únosca Heleny

útoky
osviežujúci
nápoj

piano
pianissimo

bájna dobrá
víla
Nat.Geog.
Society
starý Peruánec

drví

plienka, hov.

kaz, nič

kód Jordánska

vyrubovať daň

ihličnan
domáce
meno Štefana

zodiera

telocvičný
prvok

slov. mesto
Európan

jemne pokrop

básnický
zápor

anglický
šľacht. titul

zvislá jaskyňa
odborný lekár

rieka
vo Švédsku

priekopa
preskúmaj

ofúkne
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac september
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

7,54

7,36

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

2,26

2,09

Trnavský kraj

3,76

3,68

Trenčiansky kraj

4,15

3,95

Žilinský kraj

5,36

5,20

Nitriansky kraj

6,47

6,34

Prešovský kraj

11,62

11,18

Košický kraj

12,18

12,01

Banskobystrický kraj

13,20

13,20

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
1,55
1,84
1,89
1,95
2,04
2,42
2,43
2,43
2,65
3,02
3,11
3,33
3,38
3,51
3,54
3,68
3,70
3,77
3,81
3,94
4,03
4,33
4,44
4,70
5,01
5,29
5,32
5,49
5,54
5,63
5,70
5,74
5,74
6,01
6,31
6,33
6,43
6,47
6,56

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
1,53
1,65
1,74
1,85
1,95
2,48
2,35
2,39
2,74
2,66
3,02
3,30
3,17
3,31
3,53
3,58
3,34
3,63
3,60
3,82
3,54
4,01
4,55
4,78
5,16
5,10
5,16
5,41
5,11
5,57
5,49
5,39
5,24
5,71
6,17
6,19
6,01
6,49
6,45

Zmena
poradia

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

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

Por. Územie
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
6,70
6,86
6,91
6,99
7,04
7,05
7,14
7,27
7,28
7,50
9,64
9,71
10,04
10,12
10,48
10,63
11,41
11,63
11,84
12,01
12,20
13,09
13,17
13,33
13,60
13,91
14,58
14,82
15,29
15,72
16,03
16,13
16,72
16,72
17,23
17,51
18,66
19,10
24,48
25,83

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
6,46
6,83
6,58
6,49
7,16
6,97
7,25
6,89
6,62
6,95
9,72
9,58
9,81
9,43
10,17
10,55
10,91
11,44
10,96
12,08
11,76
12,45
12,82
13,19
13,37
13,76
13,94
14,27
15,40
15,44
16,28
15,68
16,73
16,67
16,96
17,39
17,66
18.73
24,88
26,38

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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