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Na úvod

ončiaci sa rok 2008 je rokom, ktorý môže mať
pokojne prívlastok: „Rok zásadných legislatívnych
zmien.“
Treba predovšetkým povedať, že v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády na rok 2008, ako aj mimo tohto
plánu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
pripravilo a predložilo do legislatívneho procesu viacero
návrhov právnych predpisov. Medzi najdôležitejšie patria
návrhy zákonov: o sociálnych službách, o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia, o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele, o pomoci v hmotnej núdzi, o náhradnom
výživnom, o príspevku na starostlivosť o dieťa, ako aj
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa,
o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti
alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá.
Všetky predložené návrhy boli Národnou radou
Slovenskej republiky prijaté alebo ich v týchto dňoch
prerokúva.
Z uvedeného výpočtu je teda zrejmé, že ide o nové
právne úpravy (sociálne služby, peňažné príspevky na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
náhradné výživné, príspevok na starostlivosť o dieťa),
ale aj o doplnenie a zmenu právnych predpisov (sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, hmotná
núdza, príspevok pri narodení dieťaťa). Dôvody prípravy
nových právnych predpisov, ako aj zmeny a doplnenia
platných právnych predpisov, boli rôzne. Buď išlo o to, že
doterajšia právna úprava bola prekonaná a nepostačujúca, alebo bolo treba odstrániť interpretačné a aplikačné
ťažkosti, až po tú skutočnosť, že úprava niektorých opatrení nesplnila pôvodné očakávania.
Hovorí sa, že „kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá
dôvody“.
Musím zdôrazniť, že my sme hľadali spôsoby, ako prispieť
na dosiahnutie základného cieľa sociálnej politiky SR,
ktorým je: poskytnúť obyvateľom taký sociálny program,

K

ktorý bude garantovať udržanie a rozvoj ľudských,
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej životnej úrovni každého človeka.
Nové právne predpisy, zmeny a doplnenia platných
právnych predpisov nás oprávňujú k záveru, že sa budú
vytvárať záruky a súčasne poskytovať potrebný priestor
na dôslednú ochranu práv a právom chránených záujmov, a to tak pre jednotlivca, rodiny, skupiny, ako aj komunity.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje rozsah a najmä dôsledky prijatých legislatívnych
zmien v praxi. Preto v súčasnosti pripravuje a realizuje
viacero krokov na zabezpečenie ich implementácie, a to
tak vo vlastnej pôsobnosti, ako aj v spolupráci s inými
subjektmi, ktorým tieto právne predpisy zverujú úlohy,
alebo im umožňujú sa na plnení zákonných úloh
podieľať. Ako príklad uvediem odborné semináre na
tému: „Implementácia nových právnych predpisov v sociálnej oblasti v podmienkach miest a obcí“, ktoré organizuje Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci

Poskytnúť obyvateľom taký sociálny
program, ktorý bude garantovať udržanie
a rozvoj ľudských, hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych práv
smerujúcich k dôstojnej životnej
úrovni každého človeka.
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Fondom sociálneho rozvoja v období od 4. do 26. novembra
2008.
Odborníci z ministerstva sa rovnako zúčastňujú aj na pracovných stretnutiach organizovaných vyššími územnými
celkami. A v neposlednom rade v spolupráci s Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny pripravujeme (s predpokladom realizácie do konca roku 2008) celý rad pracovných
stretnutí s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rada by som na záver zdôraznila jednu premisu: stojíme pred dôležitou úlohou, a to úlohou úspešnej implementácie nových i novelizovaných právnych predpisov, ktorá spočíva v dôslednej interpretácii a aplikácii
jednotlivých ustanovení ústavne konformným spôsobom.
Táto úloha nie je pre nikoho ľahká. To všetci vieme. Ale...
keď má človek jasný cieľ, výsledok spečatí úspech! A pre
nás to znamená dôkladnú znalosť právnych predpisov
v praxi, ktorú docielime predovšetkým úzkou a cielenou
spoluprácou so všetkými, ktorým zákon zveruje plnenie
konkrétnych úloh.
Nadežda Šebová
generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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ÚPSVR

Dieťa v centre záujmu
Povaha problémov, s ktorými sa klienti obracajú na rôzne pomáhajúce inštitúcie, alebo
problémov, ktoré tieto inštitúcie „vidia za klientov“, si mnohokrát úplne prirodzene
vyžaduje spoluprácu viacerých odborníkov. Spolupráca sociálnych pracovníkov a
psychológov je zvlášť potrebná a užitočná v prípade klientov, ktorí sú z nejakého dôvodu
slabší, v núdzi, prípadne „ťahajú za kratší koniec“. Dokonca občas pracovníci týchto
pracovísk sú sami tými odborníkmi, ktorí navzájom od tých druhých potrebujú pre seba
pomoc a podporu, aby dosiahli to, čo vnímajú ako potrebné, alebo aby získali od veci
potrebný odstup. Videnie problémov z rôznych uhlov pohľadov rozširuje spektrum
možností, ako k nim pristupovať.“
Transformácia centier

Dieťa ako spoločný klient

V minulosti sa sociálne pracovníčky zo sociálnych odborov obracali na psychologické poradne – Centrá poradensko-psychologických služieb (ďalej len CPPS) a to
podľa toho, akú mali v danom meste s nimi
spoluprácu. Niekde sporadicky, v nevyhnutných prípadoch, keď to žiadal súd
a pod., inokedy častejšie. Záležalo hlavne
na ich vzájomných kontaktoch. Transformáciou centier na referáty poradenskopsychologických služieb (ďalej len RPPS),
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately získali svojich stálych vlastných psychológov. Spolupráca
v novovytvorených pracovných tímoch sa
stala samozrejmou a očakávanou.

Počas niekoľkých rokov praxe v CPPS
Ružomberok, odbor sociálnych vecí a
rodiny spolupracoval napr. pri niektorých
rozvodových prípadoch, pri príprave žiadateľov o osvojenie dieťaťa a pri iných formách náhradnej rodinnej starostlivosti.
Spoločnú klientelu tvorili prevažne dospelí.
Deti prichádzali väčšinou na podnet
rodičov, spontánnych klientov, prípadne
na podnet školy po dohode s rodičmi, ak
mali záujem o pomoc pri rôznych výchovných problémoch. Po transformovaní
na RPPS sa detskí klienti ešte viac dostali do
centra našej odbornej pozornosti. Pribudli
hlavne deti, ktoré štát chráni a snaží sa
zabezpečiť, aby v situáciách, v ktorých sa
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ocitli nie vlastnou vinou, trpeli podľa
možnosti čo najmenej. To sú deti – spoloční
klienti oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Práca s nimi poskytuje príležitosť hlbšie si uvedomiť skutočnú
náplň práce, ktorá sa skrýva pod názvom
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.

Úloha sociálnej pracovníčky
To, či sa dieťa stane naším spoločným klientom, zhodnocuje a posúdi sociálna pracovníčka. Je to ona, kto pozná rodinu a jej
problémy skôr, ako sa o tom dozvie psychológ. Je to ona, kto navrhuje rodičom
dieťaťa, prípadne dospievajúcemu, aby sa
obrátili o pomoc do poradne. Cením si
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partnerský prístup k spolupráci na našom
oddelení, kde sa nenariaďuje a striktne
nepožaduje, ale diskutuje, navrhuje,
očakáva a hľadá dohoda. Je to klient, kto sa
rozhodne, či a ako využije ponuku konzultovať svoj problém so psychologičkou
RPPS. Niektorí prídu len preto, aby vyhoveli súdu alebo úradu, ale vnútorne nie sú
pripravení spolupracovať.
Časť z nich však, po priamej skúsenosti
z rozhovoru, príde s tým, že rada navštíviť
psychológa bola pre nich užitočná. Hovoríme o dospelých, pričom v centre záujmu sociálnych pracovníčok sú ich deti,
ktoré citlivo vnímajú konflikty medzi
rodičmi a trpia ich nerozumnými rozhodnutiami.

Vzťah psychológa a klienta
Z hľadiska psychológov, ktorí vidia ako perspektívnejšiu spoluprácu s motivovanými,
spontánnymi klientmi, je práca s odporučenými klientmi ťažšia a náročnejšia. Na
referáte PPS v Ružomberku sa v prípade
detí, u ktorých je potrebné situáciu riešiť, a
to z dôvodu rozvodu rodičov, zhodneme
v tom, že spolupráca sociálnej pracovníčky
a psychologičky je prínosom. V tomto prípade je niekedy vhodné na rodičov
naliehať, aby navštívili RPPS.
Prostredie RPPS pôsobí na detských klientov útulnejším, „priateľskejším“ dojmom
než priestory úradnej kancelárie. Na
mladšie deti dobre zapôsobí, že môžu
sedieť na detskej stoličke, niečo si nakresliť,

pohrať sa. Klienti i zamestnanci majú väčší
pokoj a pohodu na to, aby sa odvážili s rodinou hovoriť aj o dôvernejších problémoch,
ktoré ich trápia, získavať ich na spoluprácu,
navrhovať zmeny a dosahovať v lepšom
prípade dohody. Väčšinu konzultácií absolvujú len so psychologičkou. Sociálna
pracovníčka, ktorá má rodinu evidovanú,
zabezpečuje jej aj spoločné stretnutia s ostatnými odborníkmi (špeciálny pedagóg,
klinický psychológ, odborný lekár), na
ktorých sa predostrú očakávania, ktorých
spoločným menovateľom je hľadanie
zmiernenia konfliktu a úľavy pre deti.

Širší uhol pohľadu
Pre psychológa je zvlášť dôležité a užitočné, ak sociálni pracovníci obohatia
a rozšíria ich pohľad na danú rodinu. Na
základe bezprostredného poznania
prostredia a praktických problémov sa tak
oboznámia, ako v rodinách spoločne nažívajú ich jednotliví členovia. Pomáha nám to
urobiť si plastickejší obraz a niekedy aj
predísť skresleniu, ktoré by mohlo niekomu
poškodiť. Zvlášť medzi sebou bojujúci
rodičia dokážu popisovať svoj predchádzajúci život s tým druhým tak, že budia
dojem, akoby každý z nich žil s iným partnerom a v inej rodine. Pohľady psychológov na jednotlivé prípady niekedy uľahčia
rozhodovanie sociálnych pracovníkov
v tom, aké stanoviská majú zaujať, ak sa
budú musieť jednoznačne vyjadriť
v prospech nejakého riešenia.

Výsledky spoločného úsilia
V lepšom prípade sa rodina stane klientom
psychologického pracoviska. Rozvodové
a porozvodové prípady v súvislosti s deťmi
vnímame ako najťažšiu a emocionálne
náročnú problematiku. Náročné sú však aj
prípady, keď rodina s deťmi zlyháva. Sociálne pracovníčky majú snahu rodine
pomáhať, aby tak zabránili vyňatiu dieťaťa
z rodiny. V týchto prípadoch psychológ
častejšie slúži skôr ako ten, kto klientov
počúva a chápe, ale nemôže s nimi súhlasiť. Nemôže ani prispieť k zmene, lebo
pokusy o usmernenie klientov sú skôr iba
ponukou klientom, ktorí nie sú pripravení
alebo ochotní pripustiť svoj podiel na tom,
čo sa s nimi deje. Určité pozitívne
skúsenosti máme však v prípadoch, keď
rodičia, prevažne matky, ktoré samy dlhodobo vychovávali deti, žiadali o umiestnenie dospievajúcich synov alebo dcér do
ústavnej starostlivosti a to z dôvodu, že
samy nedokázali zvládnuť výchovu. Aj
spoločným úsilím sociálnej pracovníčky a
psychologičky sa podarilo predísť umiestneniu dospievajúcich detí „do ústavnej
starostlivosti“, a tak pomôcť zmobilizovať
cesty k náprave správania i úprave vzťahov
medzi rodičmi. Samostatnou parketou na
spoluprácu sociálnej pracovníčky a psychologičky sú spoločné rozhodovania o
zverení detí do náhradnej osobnej
starostlivosti, ich spoločné zhodnotenie,
ako prosperujú deti v náhradných rodinách
a ako je zabezpečené odborné poradenstvo.
Máme odlišné a zároveň v niečom
podobné vzdelanie, ale spája nás primárna
motivácia pomáhať tým, ktorí to chcú
alebo potrebujú a prípadne chrániť tých,
ktorým sa ubližuje. Vzájomná spolupráca
nám môže byť v tomto snažení veľmi užitočná a obohacujúca.
PhDr. Janka Zacharovská
referát PPS, ÚPSVR Ružomberok
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Modernizácia Informačných systémov
pre služby zamestnanosti v SR
Rozsah služieb a činností Informačných systémov (IS) pre služby zamestnanosti je v
súčasnosti definovaný najmä balíkom
zákonov o sociálnom zabezpečení
a zákonom o zamestnanosti.
Ústredia práce a regionálne úrady práce
riešia nasledujúce agendy:
• evidencia uchádzačov o zamestnanie
• aktívna politika trhu práce
• konanie o dávkach a výplata dávok
- prídavky na deti,
- dávky v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke,
• konanie o príspevkoch a výplata
príspevkov systému sociálneho zabezpečenia,
- príspevok pri narodení dieťaťa,
- príspevok pre študentov,
- peňažné príspevky na kompenzáciu
a peňažný príspevok za opatrovanie
• výkon lekárskej posudkovej činnosti.
Ďalšie dôležité úlohy vyplývajú pre
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
z integrácie Slovenska do EÚ.

Modernizácia IS služieb zamestnanosti
V nadväznosti na Operačný program informatizácie spoločnosti (OPIS – schválený 17.
septembra 2007 Európskou komisiou)
a Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (NKIVS – 21. mája 2008
schválená vládou SR) je potrebné prebudovať informačné systémy služieb zamestnanosti v súlade s odporúčanými technológiami.
IS služieb zamestnanosti by mal spĺňať tieto
základné kritériá:
• informačný systém s jednotnou databázovou základňou
• integrovaný modulárny systém, ktorý
bude flexibilný voči legislatívnym
zmenám a ďalšiemu rozvoju
• umožnenie automatizovaného prepojenia na systémy iných rezortov, čo vedie
k zníženiu administratívnych nákladov
• podpora tvorby výstupov, reportingu
a analýzy dát.
Zavedenie jednotného centralizovaného
IS SZ predpokladá centralizáciu informačných zdrojov tak, aby vzniklo prepojenie evidencie uchádzačov o zamestnanie a
poberateľov sociálnych dávok. Systém
umožní zladiť postupy a procesy v oboch
oblastiach a vytvorí synergický efekt
v prospech zamestnanosti a zníženia závislosti od sociálnej siete, zrýchli proces
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umiestnenia uchádzačov na trhu práce,
predíde situáciám s pracovnou núdzou
a zvýši potenciál zamestnanosti efektívnejšími postupmi a nástrojmi.

Strategické ciele rozvoja IS služieb
zamestnanosti :
• racionalizovať a zvýšiť efektívnosť
výkonu hlavných činností rezortu
a poskytovať elektronické služby, zaistiť
tak dostupnosť úplných a kvalitných informácií na operatívne a strategické
rozhodovanie využívaním metód a
prostriedkov informačných a komunikačných technológií
• zabezpečiť vnútornú integráciu
spravovaných dátových štruktúr v rámci
rezortu v nadväznosti na národné registre verejnej správy
• zabezpečiť vonkajšiu integráciu a
požadovanú úroveň elektronickej komunikácie v rámci administratívnych štruktúr Európskej únie (koordinácia
systémov),
• zabezpečiť prístup občanov a podnikateľských subjektov k aktuálnym informáciám zo zdrojov inštitúcie,
podporou ich šírenia v elektronickej
forme (informačné a poradenské služby)
a rozvíjanie prostredia na elektronickú
komunikáciu s verejnosťou
• dosiahnuť modernú auditovateľnú
úroveň riadenia IT služieb, kontrolu
kvality a projektového riadenia
• profesionalizovať operatívne IT činnosti tak, aby sa znížila komplexnosť prevádzky a zvýšila transparentnosť
postupov a procesov.
Na dosiahnutie uvedených strategických
cieľov bude nevyhnutné koordinovať
rozvoj informatickej podpory s požiadavkami a potrebami jednotlivých vecných
spracovaní. Zvyšovanie miery automatizácie a efektivity informačného systému by
však bolo v časti vecných činností podmienené aj úpravou príslušných procesov
a pracovných postupov, najmä pri realizácii
dátovej integrácie a identifikácii prvotných
zdrojov údajov. Zavedenie systému by
zamedzilo viacnásobnému zisťovaniu rovnakého typu dát alebo ich preberaniu z
nezdrojového systému, ako i dátovým a
procesným deformáciám, pričom by sa
zabezpečila kompatibilita dát v jednotlivých systémoch, stanovili by sa jednoznačné väzby a integritné obmedzenia.

Zamestnanosť a sociálna politika

Architektúra IS SZ
Najmodernejším trendom v oblasti
medzisystémovej integrácie s možnosťou
opakovateľne použiteľných komponentov
je budovanie architektúry zameranej na
služby – Service Oriented Architecture
(ďalej len „SOA“), ktorá je schválená už
spomínanou NKIVS.
SOA nie je konkrétnym produktom ani
štandardom uplatňovaným v špecifickej
oblasti, ale je široko akceptovaným prístupom pre analýzu, vývoj, prevádzku a najmä integráciu informačných systémov, založených na spoločnom využívaní
distribuovaných služieb, ktoré ponúkajú
jednotlivé informačné systémy. Na trhu
SOA produktov sa etablovala technológia,
ktorá je zároveň považovaná za konkrétnu
implementáciu tejto architektúry. Táto
technológia sa nazýva webové služby,
medzinárodne označovaná „Web Services“.
Aplikovanie prístupu SOA umožní nižšie
náklady na integráciu, údržbu, vývoj, zavedenie služby vyššej kvality a zníženie rizika.
Z technologického hľadiska by mala architektúra IS SZ v súlade s koncepciou informatizácie zodpovedať tzv. trojvrstvovej
architektúre, pozostávajúcej z prezentačnej, aplikačnej a dátovej vrstvy. Z pohľadu bežného užívateľa je najdôležitejšia
prezentačná vrstva, zabezpečujúca výmenu informácií medzi IS a používateľmi
formou internetového portálu a intranetového riešenia.

Modernizácia IS SZ umožní:
• transformáciu výkonov do elektronickej
formy a súčasne automatizáciu základných procesov
• sprístupňovanie informácií a služieb
občanom a podnikateľskej sfére v elektronickej forme (cez internetový portál)
• zabezpečenie nepretržitého, bezpečného a kontrolovaného prístupu k poskytovaným službám.
• zvýšenie efektivity hľadania práce
• koncentrovanie ponúk pracovných miest
na jedno miesto
• zvýšenie
úspešnosti
umiestnenia
ohrozených skupín na trhu práce.
Modernizácia IS služieb zamestnanosti vychádza zo záverov Stratégie informatizácie rezortu práce, sociálnych vecí
a rodiny. V súčasnosti Odbor informatiky
a štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny odovzdáva štúdiu realizovateľnosti
modernizácie IS služieb zamestnanosti,
z ktorej sa bude vychádzať pri príprave a realizácii národného projektu NP 10-2 v aktuálnom programovom období.
Ing. Ľubomír Šimášek
poverený zastupovaním vedúceho, oddelenie informatiky OIaŠ
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EURO poradcovia
informovali
o aktuálnych
otázkach mobility
V dňoch od 22. septembra do 9. októbra
2008 navštívili Bratislavu, Nitru, Trnavu,
Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Humenné,
Košice a Starú Ľubovňu euro poradcovia,
aby sa stretli s našimi ľuďmi a odpovedali
im na otázky týkajúce sa zamestnania v
krajinách EÚ a existenčných tém. Panelová
diskusia bola organizovaná sieťou EURES a
sústredila sa na zamestnanosť, dane, sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie,
zakladanie živnosti a pod. Zástupcovia príslušných inštitúcií prezentovali svoje služby,
usmernili klientov, odpovedali na otázky,
ktoré z veľkej časti súviseli s pobytom, prácou, či štúdiom v krajinách EÚ. Vzájomná
výmena informácií sa týkala najmä pracovného pôsobenia v rámci EÚ. Záujemcom sa naskytla možnosť dozvedieť sa
o platení i vrátení daní, o transfere dávok v
nezamestnanosti, o rodinných dávkach,
o založení živnosti v krajinách EÚ/EHP, o
zdravotnom poistení, stážach i dobrovoľníckych pobytoch pre študentov.

Na diskusiách sa zúčastnili:
EURES poradcovia a EURES asistenti, úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny (riaditelia
ÚPSVR, riaditelia odborov služieb zamestnanosti, vedúci oddelení štátnych sociálnych dávok, experti na štátne sociálne
dávky vyplácané v rámci krajín EÚ),
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (finančný expert siete EURES), Sociálna
poisťovňa (riaditeľ pobočky SP, vedúci
odboru poistenia v nezamestnanosti a
garančného poistenia, vedúci poistného
odboru, vedúci odboru dôchodkového
poistenia, vedúci odboru nemocenského
poistenia), Daňové riaditeľstvo SR,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Obvodný
úrad – odbor živnostenského podnikania
(vedúci odboru), SAIA, Europe Direct, RPIC,
Cudzinecká polícia a Inšpektorát práce.
Panelová diskusia oslovila všetkých účastníkov. Boli nadšení z množstva aktuálnych
informácií a mali možnosť prekonzultovať
svoje poznatky. Zároveň sa nadviazali nové
osobné kontakty so zástupcami jednotlivých inštitúcií.
Všeobecná zdravotná poisťovňa prejavila
záujem zúčastniť sa aj na ďalšej tradičnej
EURES aktivite „Raňajky so zamestná-

vateľmi“. Podľa vyjadrenia jej zástupcu je to
dobrá príležitosť, ako sa zoznámiť s
kľúčovými zamestnávateľmi v regióne a
ponúknuť svoje služby pre klientov/zamestnancov z EÚ, ktorí pracujú na území SR
a sú evidovaní na základe Informačných
kariet na príslušných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Záujem využiť stretnutie so zamestnávateľmi prejavili všetky zúčastnené inštitúcie, aby mohli prezentovať legislatívne
zmeny pre občanov EÚ, ako i ďalšie aktuálne informácie a služby.

tívnu spätnú väzbu a na každoročné zmeny
v legislatíve týkajúcej sa napr. sociálneho
zabezpečenia a daní, považujeme za
potrebné posilňovať spoluprácu medzi
všetkými kompetentnými inštitúciami aj v
ďalších rokoch. Sekundárnym výsledkom
tejto aktivity je zvýšenie kvality informovania klientov o aktuálnych zmenách
týkajúcich sa mobility, preto by sme
navrhovali v ďalšom rozpočtovom období
siete EURES zorganizovanie panelovej
diskusie postupne aj v ďalších slovenských
mestách.

Aktivita bola veľkým prínosom pre
všetkých zúčastnených. Vzhľadom na pozi-

Mgr. Vanda Grófová
Odbor MV ÚPSVR

Vybrali sme niektoré otázky klientov:
• Som v Írsku už tretí rok, momentálne som nezamestnaná, poberám podporu v Írsku,
no chcem sa vrátiť na Slovensko a hľadať si prácu doma. Je možné dostávať túto podporu aj na Slovensku?
• Odpracoval som 7 rokov v ČR, momentálne som tretí rok vo Veľkej Británii, chystám
sa ísť za prácou do inej krajiny EÚ, len nie som si istý, či mi tieto tri roky v UK postačia
na poberanie nejakej dôchodkovej renty.
• Aké dokumenty by som mal priniesť so sebou na Slovensko do Sociálnej poisťovne
po skončení pracovnej zmluvy v Nemecku?
• Sme s manželom v UK, kde sme zamestnaní cca 1 rok u jedného zamestnávateľa. Momentálne som tehotná a chcela by som porodiť na Slovensku. Je podmienkou vzniku
nároku na materské pôrod v danej krajine? Ako mám postupovať?
• Som živnostníčka a platím odvody do SP a na zdravotné poistenie. Môžem mať živnosť
aj v Rakúsku a aj tam platiť tie isté odvody? Ako to potom bude v prípade PN?
• Čo potrebujem na vybavenie živnosti na upratovanie? Je možné pracovať na túto
živnosť v Nemecku bez povolenia? Aké budem mať potom povinnosti voči nášmu
štátu?
• Ako platiť dane a odvody na sociálne, ak som vyslaná SZČO?
• Môžem pracovať ako slovenský živnostník pre firmu pár dní v mesiaci v Rakúsku bez
toho, aby som musel platiť rakúske dane a sociálne odvody?
• Pracoval som v Dánsku od februára do konca júla 2008. Ako mám požiadať o vrátenie daní z príjmu zaplatených v Dánsku a kedy mi budú vrátené?

NOVEMBER 11/2008
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LEVICE
V priestoroch Úradu PSVR v Leviciach sa
22. až 23. októbra 2008 konala burza
informácií, na ktorej sa prezentovalo 24
stredných odborných škôl, informácie
poskytli takmer tisícke žiakov 8. a 9.
ročníkov základných škôl, pedagógom,
výchovným poradcom, rodičom.
Novinkou bola prezentácia SOŠ z iných
regiónov, ktorých odborné zameranie
v LV regióne nie je zastúpené. Ďalší deň
sa snažilo zaujať budúcich maturantov,
absolventov škôl, uchádzačov a záujemcov o zamestnanie svojimi prezentáciami 13 zamestnávateľov a 5 agentúr
sprostredkovania zamestnania. Stretnutia zástupcov Úradu PSVR s riaditeľmi
základných škôl v prvý deň a v rámci
diskusného fóra so zamestnávateľmi
a riaditeľmi SOŠ v druhý deň burzy sa
zúčastnili aj predstavitelia samosprávy
mesta, regiónu a NSK. Počas obidvoch
dní boli využívané pracoviská ÚPSVR
a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Snahu predchádzať nezamestnanosti
mladých ľudí a celkovej nezamestnanosti v regióne pretavuje ÚPSVR do
svojich aktivít, kontaktov, partnerstiev.
Otvára dvere a vytvára priestor na rokovania potenciálnych partnerov, nastoľuje problémy, podieľa sa na hľadaní
návrhov a ich následnej realizácii.
Ohlasy verejnosti, médií a zúčastnených
strán na Burze informácií boli pozitívne
a pre zamestnancov úradu zároveň
poďakovaním, motiváciou i zadosťučinením za pracovné nasadenie, dlhodobo prekračujúce rámec pracovMgr. Anna Brokešová
ných povinností.
ÚPSVR Levice

Michalovce
Informácií nikdy nie je dosť, najmä ak
ide o budúcnosť mladých. To bol
dôvod stretnutia študentov stredných škôl so zástupcami VÚC Košice,
Krajského školského úradu, zriaďovateľov škôl, zamestnávateľov a zástupcov ÚPSVR Michalovce. Burza informácií sa uskutočnila 29. októbra
2008 v areáli Novej športovej haly
v Michalovciach. Okrem zástupcov
inštitúcií, piatich zamestnávateľov
a študentov stredných škôl (18) sa na
podujatí zúčastnili aj rodičia.
Spoločné i bilaterálne rokovania za
okrúhlym stolom podnietili vytvorenie nových možností. Burza informácií mala úspech a potvrdili to všetky
zúčastnené strany.
Mgr. Adriana Krepelková
ÚPSVR Michalovce
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PIEŠŤANY

Piešťanoch sa v predposledný októbrový štvrtok konala Burza informácií, ktorú zorganizoval ÚPSVR
v Piešťanoch. Stredné školy (nielen
z nášho regiónu) poskytli takmer 900
žiakom základných a stredných škôl
množstvo užitočných informácií. Individuálnymi konzultáciami, propagačnými materiálmi a videoprojekciami
im pomáhali nájsť odpovede na otázky
pri voľbe budúceho povolania. Prínosom bola aj prítomnosť zástupcov
strednej a vysokej školy z Kunovíc
z Českej republiky. Svoj priestor mal
vytvorený ÚPSVR, jeho pracovníci sa
plne venovali klientom a zabezpečovali
výkon služieb zamestnanosti. Nájsť
zamestnanie pomáhali prítomným
nezamestnaným a záujemcom o zamestnanie aj rozhodujúci zamestnávatelia regiónu, ktorí mali na burze informácií svoje prezentačné stánky.
Ponúkali v nich videoprezentácie
a osobné pohovory. Ako zvládnuť pracovný pohovor alebo ako napísať
správne životopis, radili uchádzačom
zástupcovia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
– vystupovali ako partneri ÚPSVR pri
organizácii tohto podujatia spolu so
Strednou odbornou záhradníckou
školu, ktorá nám poskytla priestory.
Veríme, že sme prítomným pomohli
rozšíriť si obzor možností a informácií.

V

LEVOČA
Terajší deviataci základných škôl mohli získať kompletný prehľad o možnostiach štúdia
na Burze práce a informácií, ktorú zorganizoval 28. októbra 2008 ÚPSVR v Poprade, detašované pracovisko v Levoči. Prezentovalo sa 17 stredných škôl a odborných učilíšť
z okresov Levoča, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Prešov a Košice a ponúkali svoje
študijné a učebné odbory, na ktoré si môžu deviataci základných škôl podávať prihlášky.
Ďalšiu skupinu účastníkov na burze tvorilo 6 zamestnávateľov, 9 agentúr dočasného
zamestnávania, 1 agentúra podporovaného zamestnávania a pozvanie prijal aj zahraničný
zamestnávateľ – Pražská strojírna, a.s. Táto burza bola výnimočná vysokým počtom
účastníkov, čo sa týka škôl a učilíšť, ale aj zamestnávateľov a agentúr dočasného a podMgr. Slávka Macuráková
porovaného zamestnávania.
riaditeľka odboru SZ , ÚPSVR Poprad

POPRAD
Na Burze práce, ktorú 2. októbra
2008 zorganizoval ÚPSVR
v Poprade, sa zúčastnilo 13
zamestnávateľov, 5 agentúr
dočasného zamestnávania, 5
sprostredkovateľov zamestnania
za úhradu s ponukou práce
v rámci SR, predovšetkým
v okrese Poprad, 1 zahraničný
zamestnávateľ z ČR a 2 vzdelávacie subjekty. Vo veľkej miere boli
zastúpené hlavne voľné pracovné miesta na robotnícke profesie pre výrobu, obsluhu strojov
a zariadení v strojárskom a textilnom priemysle, v oblasti cestovného ruchu predovšetkým v hotelierstve a v oblasti
stavebníctva.
Zamestnávatelia, ako aj agentúry ponúkli asi 1 000 voľných pracovných miest. Na burze
práce sa zúčastnilo okolo 800 klientov a hodnotenie burzy nám potvrdilo fakt, že väčšiu
pozornosť treba venovať uchádzačom o zamestnanie s nedostatočným vzdelaním, a to
zvyšovaním kvalifikácie formou rekvalifikačných kurzov, ktoré si mnohé profesie vyžadujú.

Bc. M. Sedláková
ÚPSVR Piešťany

Mgr. Slávka Macuráková
riaditeľka odboru SZ , ÚPSVR Poprad
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Zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach s odborovou organizáciou Sloves vyhlásili
v októbri 2008 spoločnú akciu pre zamestnancov úradu pod
názvom:

Darcovská kvapka krvi.
Táto ušľachtilá akcia vyšla z informácie, že v regióne je nedostatok tejto
vzácnej tekutiny. Preto jej hlavnou myšlienkou bolo zorganizovať čo najväčší počet dobrovoľných darcov. Výsledným efektom akcie bolo 10
litrov krvi odobratých na oddelení hematológie a transfúziológie NsP
v Michalovciach od darcov – 23 zamestnancov ÚPSVR v Michalovciach,
ktorým patrí naša vďaka. Krv je nenahraditeľný liek a dá sa získať len
Mgr. Adriana Krepelková
vďaka dobrovoľným darcom.
ÚPSVR Michalovce Mgr. Ján Cenkner - zamestnanec na oddelení posudkových činností.

Vianočná súťaž

Vianočná súťaž

Vianočná súťaž

Vianočná súťaž

Postup
Súťaž bude prebiehať v troch kolách

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod záštitou generálneho
riaditeľa PaedDr. Jána Sihelského vyhlasuje pre deti v detských
domovoch literárnu súťaž na tému Vianoce. Organizátorom
a garantom súťaže je kancelária generálneho riaditeľa.
Cieľ súťaže
Napísať poviedku, príbeh, anekdotu, reportáž, esej či básničku na tému Vianoc
a tak aj touto formou spropagovať a priblížiť život detí v DeD – predovšetkým
ako prežívajú obdobie sviatkov spojených s oslavou rodiny a rodinného
šťastia deti, ktorým práve
rodinné zázemie chýba (o
čom v tomto období
uvažujú, na čo
spomínajú, čo
očakávajú
a pod.).

1
2

– v detskom domove
– na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (komisia vyberie z prác 3
najlepšie, ktoré budú zaslané na
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny e-mailom)
3 – vyhodnotenie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prvé kolo:
Komisia zostavená z pracovníkov detského domova vyberie 5 najlepších
prác, ktoré zašle na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je zriaďovateľom DeD.

Druhé kolo:
Komisia zostavená z pracovníkov úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny na čele
s riaditeľom úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny vyberie z 5 prác 3 nimi
najlepšie posúdené práce, ktoré
postúpia do III. kola na Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.

Tretie kolo:
Forma:

Veková kategória:

práca by mala byť napísaná na PC (aby
sa mohla poslať aj e-mailom a
následne bude uverejnená v časopise
Sociálna politika a zamestnanosť)
rozsah: 2,5 normalizovanej strany = 30
riadkov na stranu, 60 úderov s medzerami, napísaná vo formáte
Microsoft Office Word.

Žáner:
Ľubovoľný – závisí od možností, schopností
a kreativity autora (poviedka, príbeh, anekdota, reportáž, básnička a pod.).

Vianočná súťaž
10 11

Súťaž prebieha bez delenia na vekové
skupiny vo všetkých detských domovoch, ktorých zriaďovateľom je úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny.

Označenie a identifikácia diela:
každá práca musí byť na konci čitateľne podpísaná AUTOROM (meno +
priezvisko)
presný a čitateľný názov DeD
presná a čitateľná adresa DeD + poštové smerovacie číslo
e-mail DeD.

Vianočná súťaž

Zamestnanosť a sociálna politika

Komisia zostavená z pracovníkov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
rozhodne o definitívnom víťazovi.

Uzávierka:
Práce treba posielať do 21. 11. 2008
do 12.00 h na
e-mail: andrea.hascikova@upsvar.sk
v kópii na: spz@upsvar.sk

Vyhlásenie víťazov
27. 11. 2008
uverejnenie prác v časopise – v decembrovom čísle Zamestnanosť a sociálna politika.

Vianočná súťaž

Vianočná súťaž
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Podpora talentov v detskom domove Žitavce

Gyöngi je vo finále

Detský domov Žitavce je zariadenie s rodinným charakterom výchovy.
Pozostáva z troch samostatných rodinných buniek, jednej špecializovanej
skupiny pre deti s poruchami správania a jednej diagnostickej skupiny.
Kapacita zariadenia je 48 detí, o ktoré sa stará dvadsaťpäťčlenný tím
vychovávateľov. Jedným z nich je i Peter Barta, ktorého meno sa
v súčasnosti často objavuje v médiách v súvislosti s Győngyi Bódišovou
– vychádzajúcou hviezdou súťaže Slovensko má talent.
Peter Barta: Győngyi Bódišová
prišla do nášho detského domova v roku 1996 ako trojročná
z Detského domova v Skalici a
býva v jednej z rodín. Bolo to pohybovo veľmi talentované
dievčatko, nabité energiou.
Mnoho času sme s ňou trávili
v prírode a jej pozornosť sme
upriamovali najmä na rôzne loptové hry. Neskôr začala bicyklovať, hrať stolný tenis a učila sa
základné tenisové údery. Každodenné minisúťaže s rovesníkmi
zvyčajne vyhrávala.
SP: Kedy sa začala venovať aj
spevu?
Peter Barta: Deti v detskom domove sa okrem športových súťaží
začali neskôr viac venovať aj
hudbe. Utvorila sa silná skupina
detí, ktorá voľný čas venovala
spevu alebo hre na gitare. Spočiatku to boli detské pesničky,
neskôr sa pridávali moderné –
obľúbené hity, ale aj ľudové
piesne. Dá sa povedať, že každý
večer sa v detskom domove spievalo a hralo.
Deti nacvičovali sólové i zborové vystúpenia.
A keďže Győngyi vyrastala v takomto spevavom prostredí, aj ona chcela ukázať svoj
talent, chcela sa presadiť, ale v konkurencii
starších kamarátov sa jej to nedarilo. Až
neskôr sa jej talent prejavil naplno.
Tí najlepší reprezentovali na spoločných akciách náš detský domov. Spoznávali sa
s deťmi z iných detských domovov, vytvárali
sa nové kamarátstva. Za úspešné vystúpenia
boli odmeňované rekreáciami – napríklad od
organizácie Úsmev ako dar. Na koncertoch
vždy vládla fantastická atmosféra. Pripomínala im naše večerné nácviky.
SP: Podľa toho, čo hovoríte, bolo
úspešných spevákov vo vašom domove
viac.
Peter Barta: V roku 1996 sme začali spolupracovať s Danom Junasom na projektoch pre
deti z detských domovov. Nahrali sme
niekoľko piesní na CD, vystupovali v STV –

viackrát to boli vystúpenia v Kakaoslávikoch
v Markíze. Pekné úspechy dosiahol Ľuboš Pihík, neskôr i Ján Herák. Vyhrali súťaž škôl
Nitrianskeho okresu v speve anglických
piesní, viacero speváckych súťaží v Leviciach,
v Nových Zámkoch a vo Vrábľoch.
SP: Na týchto akciách sa Győngyi zrejme
ešte nezúčastňovala.
Peter Barta: Győngyi nám povyrástla a objavili sa problémy s učením v 1. ročníku základnej školy. Prestúpila do LVS Čakany a do
nášho detského domova chodila len počas
prázdnin. V Čakanoch si rozvíjala najmä športový talent. Momentálne hrá futbal lepšie ako
jej chlapčenskí rovesníci.
Do nášho detského domova sa Győngyi natrvalo vrátila v roku 2005. Túžila dosiahnuť
aspoň to, čo dosiahol v súťaži SuperStar Janko
Herák – spevák zo skupiny, s ktorou predtým
spievala aj ona. Začali sa pravidelné nácviky,
dychové cvičenia a učenie anglických textov
piesní. Práca to nie je ľahká. Pretože Győngyi

neovláda žiadny cudzí jazyk, texty sa jej musia prepisovať do fonetickej podoby. Navyše
sa objavujú problémy pri vystupovaní pred
obecenstvom. Napriek nervozite však svoju
prvú spevácku súťaž Talent 2006 v Nových
Zámkoch zvládla veľmi dobre. Súťaž vyhrala
v kategórii do 15 rokov. Győngyi sa zúčastňovala na všetkých akciách, na ktorých vystupoval aj Janko Herák. V jej repertoári sa
objavili i rómske piesne. Zúčastnila sa
celoslovenskej súťaže rómskych piesní
v Lučenci „Romano hangóro“. Na vystúpení
Úsmev ako dar v Bratislave si zaspievala
s Lenkou Filipovou, v Divadle Aréna spievala
na Najmilšom koncerte, s Jánom Herákom
v OD Centro Nitra. Obaja tvorili hlavnú časť
programu ku Dňu detí v lete 2007 v prezidentskej záhrade, ktorý organizovala
manželka prezidenta SR pani S. Gašparovičová.
SP: A ako to vyzerá v súčasnosti?
Peter Barta: Győngyi navštevuje ZUŠ vo
Vrábľoch, odbor spev – vďaka ochote nitrianskej pobočky organizácie Úsmev ako dar,
ktorá na to poskytla finančné prostriedky.
V tomto roku reprezentovala ZUŠ v súťaži
Bojnická perla. Pekný úspech tu dosiahol
Janko Herák, ktorý svoju kategóriu vyhral,
Győngyi sa však nepodarilo dostať do
druhého kola. Uvedomila si, že musí byť
usilovnejšia, skromnejšia a trpezlivejšia. Pred
vystúpením jej musíme dvíhať sebavedomie,
ale zároveň aj tlmiť prehnané emócie.
Zatiaľ jej najväčším úspechom je účinkovanie
v súťaži Slovensko má talent, ale radosť mala
aj z ďalších vystúpení, spomeniem Najmilší
koncert, protidrogová akcia v Bratislave, v obchodných centrách v Nitre, či rôzne podujatia
vo Vrábľoch.
Práca vychovávateľov v internátnom type
mala iný charakter, teraz momentálne žneme
úspechy z toho, čo sme voľakedy začali.
S Győngyi je práca oveľa ťažšia, len s veľkou
námahou sa učí texty, treba ju veľmi motivovať na nácviky. Preto sa každý nácvik snažíme
robiť iným spôsobom. Napríklad: gitarový
sprievod, sólový spev, nahrávanie spevu,
spievanie v duete, spev so skupinou naživo.
S ostatnými deťmi sa učí hrať na gitare.
SP: Aké pozitíva vidíte v podporovaní
rozvoja talentu detí v detských domovoch?
Peter Barta: Rozvíjanie talentu umožňuje aj
deťom, ktoré v prospechu veľmi nevynikajú,
zažiť úspech. Ocenenia i pochvaly sú im
prospešné aj z toho hľadiska, že neodvádzajú
ich pozornosť a energiu nežiaducim smerom.
Mnohí naši speváci sa zajakávali, boli tichí,
nesmelí, naopak, niektorí boli veľmi hyperaktívni, alebo slabší v škole. Väčšinou im to,
čomu sa venovali, pomohlo pozdvihnúť sebavedomie, nájsť si kamarátov, vhodne vyplniť voľný čas.
Vytváranie priateľskej atmosféry, individuálny
prístup k deťom, podpora ich talentu, vedenie
k samostatnosti, tvorivosti a zručnosti, o to sa
snažia všetci pracovníci Detského domova
(red.)
v Žitavciach. Patrí im za to obdiv.
NOVEMBER 10/2008
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Konferencia o návrhoch na zlepšenie služieb zamestnanosti v ČR
Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR začalo v roku 2006 realizovať
systémový projekt Inštitút trhu práce – podporný systém služieb
zamestnanosti (ITP), podporovaný Európskym sociálnym fondom.
Hlavným cieľom tohto rozsiahleho projektu je skvalitniť, rozšíriť
a prehĺbiť služby zamestnanosti a zvýšiť ich dostupnosť.
a riešení projektu sa podieľala Hospodárska komora ČR, Národný vzdelávací
fond (NVF) a 26 úradov práce z 5 krajov (Pardubický, Ústecký, Vysočina, Moravskosliezsky, Zlínsky).
V súvislosti s blížiacim sa ukončením projektu
uskutočnil NVF v októbri v Prahe konferenciu
Rozvoj služieb zamestnanosti a budúci trh
práce. Hlavným cieľom konferencie bolo
zoznámiť odbornú verejnosť z českých krajov
s výsledkami prác, ktoré na projekte vykonali
pracovníci Národného vzdelávacieho fondu.
Podobnú konferenciu pre odborníkov z Moravy
a Sliezska NVF usporiadal v Ostrave.
Úvodné vystúpenia mali riaditeľka NVF PhDr.
Miroslava Kopicová a vedúci úseku Zamestnanosti NVF Ing. Martin Bambas, MBA. Účastníkov konferencie informovali o postupe realizácie projektu v NVF a o súvislostiach projektu
s úsilím o inováciu v ďalších odboroch. Privítali
i zástupcov slovenských odborníkov, ktorí prijali
pozvanie NVF. Z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR to boli generálna riaditeľka
Ing. Mária Janušová, PhD., a Mgr. Katarína
Lanáková. Na konferencii sa zúčastnil aj Ing.
Ján Gramata, námestník generálneho riaditeľa
ÚPSVR, a Mgr. Ján Šumega, riaditeľ Úradu PSVR
v Považskej Bystrici.
Ťažiskom referátov, ktoré predniesli pracovníci
úsekov NVF, boli informácie o hlavných výsledkoch vykonaných prác a návrhy na zlepšenie
služieb zamestnanosti. Referáty sa týkali rôznych
aspektov fungovania služieb zamestnanosti.
O návrhoch týkajúcich sa usporiadania subjektov služieb zamestnanosti informoval Ing.
Jaromír Coufalík, CSc. V budúcom období bude
pre ČR i naďalej najvhodnejší variant nazývaný
„štátna zamestnanosť“, charakteristický
kľúčovou úlohou štátnych organizácií v politike
zamestnanosti. So zreteľom na európske súvislosti by síce bol vhodný i „tripartitný variant“,
avšak nie sú zatiaľ preň v ČR vytvorené potrebné
podmienky. Naďalej by v ČR mala byť dvojstupňová štruktúra služieb zamestnanosti (t. j.
bez krajských úradov práce). Medzi návrhmi
NVF je i návrh, aby národný orgán služieb
zamestnanosti v ČR už nebol súčasťou ministerstva, ale mimo ministerstva (podobne ako
na Slovensku a vo výraznej väčšine krajín EÚ).
NVF tiež navrhuje postupne v ČR zavádzať
riadenie úradov práce podľa cieľov a ich hodnotenie podľa výsledkov, resp. výkonov.
Na spoluprácu úradov práce s ďalšími organizáciami sa v referáte zameral Ing. Václav Brož.
Realizované prieskumy ukázali, že úrady práce
spolupracujú s mnohými organizáciami, avšak
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tok informácií je skôr jednosmerný - od úradov
práce k ďalším organizáciám. Poukázali tiež na
nepostačujúcu legislatívu, týkajúcu sa tejto
spolupráce, na nadmerné zaťažovanie úradov
práce zbytočnou administratívou a na malý záujem obcí a krajov o podporu zamestnanosti.
Zoznámil účastníkov konferencie s príslušnými
návrhmi na zlepšenie spolupráce úradov práce
so zamestnávateľmi, s orgánmi verejnej správy,
so sociálnymi partnermi a s agentúrami práce.
Ďalej NVF navrhuje, aby úrady práce viac využívali outsourcing a aby niektoré činnosti úradov
práce vykonávali v budúcnosti iné organizácie.
O inšpirácii zo zahraničia pre české služby
zamestnanosti hovorila Silvia Petrová. Poukázala
napríklad na osvedčené spôsoby fungovania
služieb zamestnanosti na Slovensku, v Nemecku
a Rakúsku vrátane spolupráce úradov práce so
zamestnávateľmi. Zoznámila účastníkov konferencie s nástrojmi aktívnej politiky zamestnanosti, ktoré sa v zahraničí osvedčili a mohli by
sa využívať i v Českej republike. Zaoberala sa tiež
postupmi, ktoré tieto krajiny využívali pri reformách služieb zamestnanosti. Hodnoteniu dosahov nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti sa
vo svojom referáte venoval Ing. Martin Bakule,
PhD. Poukázal o. i. na to, že doterajšie hodnotenie sa sústreďuje na administratívnu a finančnú
stránku, zatiaľ čo skutočné dôsledky uplatnenia
nástrojov APZ, prejavujúce sa v dlhodobejšom
zlepšení situácie cieľových skupín, väčšinou nie
sú známe. Upozornil tiež na menší súbor nástrojov APZ používaných v ČR v porovnaní s inými
krajinami a na slabú inováciu týchto nástrojov.
Ťažiskom návrhov NVF je snaha o náročnejšie
hodnotenie dosahov nástrojov APZ, hoci to
vyžaduje vybudovať i príslušné odborné
zázemie vrátane potrebných dát.
V ďalších referátoch pracovníci úsekov NVF informovali o výsledkoch svojej práce a návrhoch
týkajúcich sa predvídania kvalifikačných potrieb
na českom trhu práce, vytvárania partnerstiev
rôznych organizácií ovplyvňujúcich zamestnanosť v regiónoch a informačno-poradenskými službami úradov práce (zavedenie tzv.
zónového systému práce s klientmi).
Hlavné výsledky práce NVF v projekte ITP sú
obsiahnuté v dokumente Návrhy na zlepšenie
služieb zamestnanosti. Uvádzajú sa v ňom argumenty pre viac než 60 návrhov, ktoré budú
patriť k výslednému projektu ITP. Niektoré z nich
možno realizovať hneď, iné budú vyžadovať
ešte ďalšie prípravné práce. Všetky sa však
usilujú o zlepšenie služieb zamestnanosti v ČR
Ing. Jaromír Coufalík, CSc.
v nasledujúcom období.

Zamestnanosť a sociálna politika

Národní vzdělávací fond

a konferencii sa zúčastnili nielen vedúci
pracovníci Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ale aj manažment Sociálnej
poisťovne a jej pobočiek, reprezentanti Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska,
predstavitelia Inšpektorátu práce a ďalších organizácií v pôsobnosti ministerstva. Účastníkmi
boli taktiež zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v prospech zraniteľných
skupín obyvateľstva - starších ľudí, nevidiacich a
slabozrakých občanov, nepočujúcich, ľudí
s mentálnym postihnutím atď. K hosťom konferencie patrila aj Anina Botošová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity a Igor
Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie
eura.
Ministerka Viera Tomanová vo vystúpení
zdôraznila, že rezort práce, sociálnych vecí a
rodiny zohráva v zavedení meny euro na Slovensku významnú úlohu a má veľkú zodpovednosť
voči miliónom obyvateľov našej republiky. Prvý
január 2009 bude dňom, od ktorého sa začnú
vyplácať všetky dôchodkové dávky, dávky štátnej sociálnej pomoci, príspevky v nezamestnanosti a ďalšie dávky už v novej mene - v eurách a nie v slovenských korunách. Viera
Tomanová zdôraznila, že prípravu na prechod
na menu euro nepodcenili. Pripomenula, že to
potvrdilo aj nedávne rokovanie vlády Slovenskej
republiky (24. septembra 2008), zamerané na
pripravenosť Slovenskej republiky na zavedenie eura vo všetkých oblastiach, odvetviach
a sektoroch hospodárskeho a spoločenského
života. Vyjadrilo spokojnosť s vysokou úrovňou
pripravenosti na túto zmenu.
Pretože cieľovú skupinu občanov Slovenska,
ktorú pokrýva ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny, predstavujú starší občania, ľudia
v hmotnej núdzi, ohrozené skupiny obyvateľov,
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EURO očami detí z DeD

Evka túži cez svoj euromost aj prechádzať
eti chcú súťažiť, chcú sa hrať, rady sa
prezentujú svojimi umeleckými juveníliami. Všetky tieto detské túžby mohli
naplniť vo výtvarnej súťaži s názvom „Euro –
mena, ktorá spája 16 krajín“, ktorú vyhlásilo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v
Bratislave. Víťazná kresba mala byť súčasťou
titulnej stránky „Europexesa“. Do tejto súťaže
sa zapojil aj náš Detský domov rodinného
typu Lastovička v Trenčíne.
Deťom v domove sa rozžiarili očká a vo chvíli
hýrili nápadmi, tvorivosťou a chuťou pracovať
na europexese. Podnietili sme rozvoj ich
schopností a vytvorili možnosti na využitie
rozličných techník a postupov. Niektoré si vybrali pastel, iné tempery či vodové farby a
nemálo bolo aj tých, ktoré to, čo cítili, vyjadrili
pastelkami.
Domov žil v atmosfére radosti a tvorivosti. Do
súťaže sa zapojili dievčatá a chlapci rôznych
vekových kategórií. Martinka nakreslila
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Celoslovenská konferencia
Pripravenosť rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na zavedenie
eura so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva.
V Bratislave sa 20. októbra 2008 uskutočnila celoslovenská konferencia
Pripravenosť rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na zavedenie eura
(so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva). Konferencia sa konala
za osobnej účasti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny
Viery Tomanovej.

Rezort nezabudol ani na ľudí s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami
správania, ale ani na seniorov. Ministerstvo
pripravilo informácie na ďalších 11 letákoch
o všetkých poskytovaných dôchodkových a sociálnych dávkach, ktoré vydalo spolu s Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny a so Sociálnou
poisťovňou.
Viera Tomanová vyjadrila tiež presvedčenie, že
pre obyčajných ľudí sa v rámci rezortu v súvislosti s prechodom na menu euro toho urobilo
naozaj veľa a má sa čím pochváliť.
Pretože obsahom a cieľom tejto konferencie
bola výmena informácií a poznatkov o súčasnej
úrovni pripravenosti celého rezortu na zavedenie eura, vystúpili počas nej aj reprezentanti Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny, ako aj viacerých mimovládnych
neziskových organizácií.
Súčasťou a príjemným spestrením konferencie
bolo odovzdávanie cien ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej
deťom z detských domovov – víťazom výtvarnej
súťaže Europexeso. Z veľkého množstva výtvarných prác porota určila víťaza - kresbu Evy
Bartákovej z Detského domova Lastovička
v Trenčíne. Bol to most, ktorý vyjadruje spojitosť
a jeho piliere predstavujú vlajky členských štátov Európskej únie. Na druhom mieste sa
umiestnila Marianna Chobotová z Detského domova Bojnice, ktorá nakreslila stonožku, symbolizujúcu euro, ktoré stojí pevne na svojich nohách a keďže je to stonožka, tak na 100 nohách.
Tretie miesto získala Jana Flautnerová
z Detského domova Opora Pečeňady s kresbou
Vitajte v eurorodine. Snažila sa poukázať na
porozumenie všetkých národov a vyjadriť radosť zo začlenenia Slovenska do Európskej únie.

ľudia so zdravotným postihnutím, rómski občania s nižším alebo žiadnym vzdelaním, klienti
v domovoch sociálnych služieb a ďalší, ministerstvo k nim pristupovalo zvlášť citlivo aj
v rámci informačnej a komunikačnej stratégie.

Vítanými sprievodcami a pomôckami určite
budú napríklad špeciálna brožúra v Braillovom
písme pre nevidiacich občanov, informácie
o zavedení eura v rezorte na DVD pre nepočujúcich, originálny leták o eure v rómskom jazyku.

stánok, ktorý zobrazoval „zmenáreň“ a v pozadí
bol mimozemšťan, ktorý premýšľal nad novou
menou – eurom. Pri rozhovore a hodnotení svojej práce vysvetlila, že chcela vyzdvihnúť a upozorniť, že aj mimozemšťania majú záujem o túto
menu.
Druhou jej prácou boli „modelky na móle“, ktoré
mali na šatách vizitky v hodnote eura. V tejto
práci vyzdvihla cenu šiat modeliek. Martinka,
šťastná a hrdá na to, čo vytvorila, povedala: „Dúfam, že túto súťaž vyhrám!“
Ďalším adeptom bol Peter. Zobrazil strom s listami, na ktorých boli znázornené eurobankovky
a vedľa kopec s vlajkami všetkých štátov EÚ.
Strom symbolizoval spojenie a spoluprácu
medzi štátmi Únie.
Drahomír nakreslil troch chlapcov ťahajúcich
mešec s euromincami a vítala ich predavačka,
ktorá hovorila, že budeme mať novú menu.
Štebotavá Evka vytvorila krajinu eurozóny ako
spoločný euromost, kde každý pilier, označený
vlajkou, symbolizuje jednu krajinu Európskej
únie. Keďže Evka je študentkou Strednej priemyselnej školy stavebnej, využila schopnosť
priestorového stvárnenia, čo sa odzrkadlilo i v jej

všetkým sa nám veľmi páčila.
Do súťaže sa zapojili deti z detských
domovov z celého Slovenska. Práce
boli vystavené v priestoroch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave. Počas dvoch týždňov
návštevníci výstavy odovzdávali
hlasy
jednotlivým
kresbám
a rozhodli, ktoré práce postúpia do
užšieho výberu.
Veľké prekvapenie nastalo, keď nám
oznámili, že naša Evka Bartáková sa
svojou kresbou umiestnila na prvom
mieste. „Vôbec som si nepomyslela,
že túto súťaž vyhrám ja!“ povedala,
„Euro – mena, ktorá spája 16 krajín“. Na snímke zľava: Eva Bartáková z Detkeď sa dozvedela o výhre i ocenení
ského domova Lastovička v Trenčíne (Euromost – I. miesto), Marianna
ministerky PSVR SR Viery Tomanovej
Chobotová z Detského domova Bojnice (Eurostonožka – II. miesto) a Jana
– diplome a MP prehrávači.
Flautnerová z Detského domova Opora Pečeňady (Vitajte v eurorodine – III.
Sme radi a šťastní, že v domove žijú
miesto)
deti s takým úžasným umeleckým
prejavom a nadšením. Ceníme si ich
kresbe . „Kiež by som raz navštívila aspoň niek- spontánnu aktivitu, ktorú vynaložili pri
toré z týchto krajín,“ povedala, lebo jej koníčkom súťaži, prejavovali ju radosťou, estetickým vkuMgr. Janka Lacová
okrem kreslenia je aj cestovanie. Jej kresba som a cítením.
riaditeľka DeD Lastovička
pastelkami bola perfektná a veľmi precízna,

PhDr. Oľga Škorecová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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Demografické predpoklady
a obmedzenia

K

aždý deň prináša nové výzvy. Prináša
ich každému – mladším aj starším, vzdelaným i ľuďom s nižším stupňom vzdelania, zdravým, ale aj hendikepovaným, tým,
ktorí si vedia poradiť sami, no i tým, čo pomoc
potrebujú. Ale iba niektorí tieto výzvy prijmú
a vedia sa s nimi popasovať. Omnoho lepšie si
s nimi poradia ľudia s veľkým elánom a odborne
zdatní. Treba však povedať, že nie všetci sú rovnako úspešní.
Tých úspešných obdivujeme. Chceme sa im vyrovnať. Chceme byť ako oni. My sme si však vybrali povolanie, ktoré nás priam predurčuje na
to, aby sme menej úspešným pomáhali. Aby
sme pomáhali ľuďom, čo prišli o prácu (niektorí
možno aj o zdravie), jednoducho tým, ktorí sa
ocitli v záchrannej sociálnej sieti a momentálne
si sami poradiť nevedia. Vyžaduje to od nás nielen vysokú odbornú zdatnosť, ale aj veľkú dávku
empatie, nekonečnú trpezlivosť a mnoho
ďalších vlastností.
Je to ťažké už aj preto, že väčšinu našich zamestnancov tvoria ženy. Ženy – matky, ktoré majú
vlastné rodiny a s tým súvisiace problémy s výchovou detí, starostlivosťou o rodinu, mnohé
s túžbou po ďalšom vzdelávaní – študujúce
popri zamestnaní. Život nám ukázal, že vieme
byť aj za týchto okolností úspešní.
Okres Revúca je síce malý rozlohou a počtom
obyvateľov, ale veľký kumuláciou problémov.
Dlhoročne patríme medzi okresy s najvyššou
mierou nezamestnanosti – v mesiaci september
to bolo 24,49 %, zatiaľ čo celoslovenský priemer
presahuje 7 %. Každý tretí ekonomicky aktívny
obyvateľ nášho okresu je evidovaným uchádzačom o zamestnanie a každý štvrtý obyvateľ je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo
príspevku k dávke v hmotnej núdzi. Sprievodnými znakmi nášho regiónu sú chudoba, sociálna odkázanosť a vyľudňovanie. Investori
neprejavujú záujem o náš región pre zlú infraštruktúru, členitý terén a vzdialenosti od
hlavných dopravných tepien. Koncepcia rozvoja
Banskobystrického kraja ráta s naším územím
ako oblasťou rozvoja cestovného ruchu, ale aby
sa tento región stal prosperujúcim, potrebuje aj
pomoc štátu a investora, ktorý umožní našim
občanom postaviť sa na vlastné nohy natoľko,
aby sa mohli stať hrdými a úspešnými občanmi,
ako to bolo v minulosti.
Oproti začiatku minulého roka sa podarilo znížiť
mieru nezamestnanosti v našom okrese o viac
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ako 2,8 % nie príchodom investora či rozšírením
výroby u existujúcich podnikateľov, ale vytrvalou a mravčou prácou našich zamestnancov
z odboru služieb zamestnanosti. Vyhľadávali
zamestnania pre našich uchádzačov vo vzdialenejších regiónoch, pravidelne organizovali
burzy práce na vysokej úrovni, poskytovali poradenské služby, ponúkali a využívali aktívne
opatrenia na trhu práce. Stretnutia so zamestnávateľmi sa stali prirodzenou súčasťou našej
práce.
Pre nízku vzdelanostnú úroveň uchádzačov
o zamestnanie a vysoký podiel rómskeho etnika
sú naším najväčším problémom dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie. S prihliadnutím na sústavný nedostatok voľných pracovných miest za jedno z riešení považujeme ich
zaraďovanie na aktivačnú činnosť formou
menších obecných služieb a na dobrovoľnícku
činnosť. To všetko by nebolo možné bez dobrej
a úzkej spolupráce s miestnou samosprávou
a bez vzájomnej informovanosti.
Prispelo k tomu aj zorganizovanie konferencie
„Možnosti rozvoja zamestnanosti v regióne“
v spolupráci s mestom Revúca.
Odbor sociálnych vecí a rodiny tiež veľmi citlivo
a zodpovedne plní všetky úlohy, ktoré sú naň
kladené. Z akcií organizovaných odborom sociálnych vecí a rodiny spomeniem konferenciu
„Dieťa si zaslúži našu ochranu“ o problematike
sociálno-právnej ochrany detí, ktorá je problémom celej spoločnosti, ako i spoločný projekt
s mestom Revúca „Chceme sa správať zodpovedne“ venovaný problematike mladistvých
v snahe predchádzať protiprávnej činnosti.
Okrem toho to boli tábory pre problémové deti,
či každoročné mikulášske stretnutia zdravotne
postihnutých detí a ich rodičov so zamestnancami úradu práce.
Odbor služieb zamestnanosti a odbor sociálnych vecí a rodiny môžu svoje úlohy plniť len
vďaka úzkej spolupráci a podpore všetkých
zamestnancov prierezových činností.
Z uvedeného vyplýva, že náš región nepatrí
medzi tie bohaté, ale to, čo určite nechýba mojim spolupracovníkom, je profesionalita,
tvorivosť, vytrvalosť pri riešení problémov a
vysoké pracovné nasadenie. Za to všetko im
patrí moja vďaka a úcta.

Zamestnanosť a sociálna politika

Ing. Viera Hanesovská
riaditeľka , ÚPSVR Revúca

Okres Revúca sa nachádza na východe a
juhovýchode Banskobystrického kraja. Na
severe susedí s okresom Brezno, na západe
a juhozápade s okresom Rimavská Sobota,
na východe s okresom Rožňava (Košický
kraj) a na juhovýchode s Maďarskou republikou.
Okres Revúca má rozlohu 730 km2 s počtom obyvateľstva 40 555, z toho je 20 019
žien. Hustota osídlenia obyvateľstva je
55,55 obyvateľa na 1 km2. Na rozlohe
okresu sa nachádzajú 3 mestá a 39 obcí.
V mestách žije 24 010 obyvateľov (59,2 % ),
zvyšok 16 545 obyvateľov (40,8 % ) žije
v obciach. Obyvateľov v predproduktívnom
veku je v okrese 20,95 %, v produktívnom
veku 65,19 % a v poproduktívnom veku
13,86 %.

Ekonomický potenciál regiónu
a jeho absorpčná schopnosť
Nosné podniky v okrese Revúca sú najmä
zamestnanecké akciové spoločnosti (SLOVMAG, a.s., Lubeník, SMZ, a.s., Jelšava, Rev.
medic. human. Revúca). Výrazný je podiel
družstevného vlastníctva, a to najmä vo
výrobnom družstve a poľnohospodárskych
podnikoch (GeSi Gemer Autofiltre, GeSi
Gemer Kovo zo sídlom v Sirku, PD Revúca).
V štátnom sektore majú zastúpenie jedine
Lesy SR a v týchto podnikoch dochádza
k postupnej transformácii.
Drobné a stredné podnikanie je zamerané
na poskytovanie služieb obyvateľstvu, potravinársku druhovýrobu (pekárne), spracovanie drevnej hmoty a poľnohospodárstvo.
Okres Revúca patrí svojou infraštruktúrou
medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci
Slovenskej republiky. Na území okresu
Revúca sa nachádza iba 12,34 km ciest
I. triedy. Táto okolnosť v značnej miere ovplyvňuje rozvoj stredného, drobného
a rodinného podnikania, slabý záujem o investície väčšieho charakteru a možnosti
vybudovania priemyselného parku na
tomto území.
Nosné a najväčšie podniky, najmä pokiaľ
ide o najväčší počet zamestnancov
v okrese Revúca, sú orientované na banský
priemysel.

Širší ekonomický kontext
Obyvatelia okresu Revúca rovnako ako
obyvatelia celého Slovenska už niekoľko
rokov považujú za najvýznamnejšie
spoločenské problémy otázky zamestnanosti a chudoby. Rodiny, v ktorých nikto
nepracuje, sa prepadajú do pasce chudoby,
z ktorej ťažko unikajú aj ďalšie generácie.
Jedinou cestou, ako sa zbaviť chudoby,
ktorá dosiahla k 30. 9. 2008 hrozivé číslo
25,49 percenta, je zvyšovanie zamestnanosti.
Vychádzajúc z vlastných skúseností a poz-
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Prekrásna Muránska planina, ale ťažký život ľudí

INVESTÍCIE NEPRICHÁDZAJÚ
Tak by sa dal krátko a výstižne charakterizovať okres Revúca,
ktorého veľká časť leží na území Národného parku Muránska
planina.
natkov z dlhoročnej praxe v našom okrese
môžem konštatovať, že pracovná sila evidovaná na úrade je málo mobilná, najmä
medzi jednotlivými krajmi, nehovoriac
o dochádzke za prácou do vzdialenejších
častí Slovenska resp. štátov EÚ. Ľudia bez
práce nemajú záujem prijať ponúkané
miesto. Pýtajú sa: „Prečo ste práve mňa
pozvali na výberové konanie? Prečo práve
mne ponúkate zamestnanie?“

nakladajú na vzdelávanie a prípravu ľudí
pre trh práce. To všetko si vyžaduje
dostatok trpezlivosti a v neposlednom
rade aj dostatok vedomostí a vysoké
pracovné nasadenie. Svoje schopnosti
preukázali aj pri plynulom organizovaní
aktivačných prác a dobrovoľníckej
služby.
Tímovou prácou zamestnancov sa darí
úradu znižovať mieru nezamestnanosti

Aj napriek tomuto negatívnemu prístupu niektorých našich klientov
k ponúkaným službám sa zamestnanci
odboru služieb zamestnanosti snažia,
v rámci svojich možností, ponúknuť UoZ
pomoc pri hľadaní zamestnania, zmene
zamestnania, obsadzovaní a vyhľadávaní voľných pracovných miest, ako aj
pri uplatňovaní aktívnych opatrení na
trhu práce. Poskytujú odborné poradenské služby a nemalé úsilie vy-

v okrese, o čom svedčí aj priložená
tabuľka.
Problémom regiónu je rušenie existujúcich pracovných miest, nedostatočná
tvorba nových pracovných miest, nízka
úroveň vzdelania a s tým súvisiaca migrácia kvalifikovanej pracovnej sily
mimo územia okresu. Nemenej dôležitý
je faktor nesúladu kvalifikačnej štruktúry UoZ s ponúkanými voľnými pracovnými miestami.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Revúca k 30. 9. 2008 eviduje na úrade
práce 5 649 UoZ, čo je o 344 menej UoZ
ako v januári roku 2008.
Miera evidovanej nezamestnanosti od začiatku roku mierne klesala a od polovice
roka kolísala pri 25 %. Najnižšiu mieru
nezamestnanosti sme zaznamenali
v mesiaci september – oproti januáru to
bolo zníženie o 1,9 %.

Identifikácia rizikových skupín
Ak porovnáme štatistické výstupy, na trhu
práce sa najťažšie uplatňuje veková
kategória ľudí nad 50 rokov. Vo vekových
kategóriách 15 až 25 rokov a 25 až 35 rokov
dochádza k miernemu poklesu, vďaka
sezónnym prácam v rámci okresu Revúca,
Slovenskej republiky a EÚ. Táto kategória
má najväčší záujem pracovať, hľadať si
zamestnanie a vycestovať za prácou mimo
svojho bydliska. Zo strany zamestnávateľov
je o nich najväčší záujem.
Rizikovou skupinou sú aj klienti z radov

rómskeho etnika, ktorí neoficiálne tvoria
približne 74 % evidovaných uchádzačov
o zamestnanie.
Trvalým problémom zostávajú aj UoZ,
ktorí sú v evidencii viac ako 30 mesiacov.
Sú to súčasne UoZ bez vzdelania, maximálne vyučení bez maturity. Ich umiestniteľnosť na trhu práce zostáva v okrese
naďalej málo reálna, najmä z dôvodu
nízkej vzdelanostnej úrovne, dlhodobej
evidencie, s čím súvisí strata pracovných
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návykov a zručností. Ani zamestnávatelia nemajú o nich záujem, rovnako
ako o UoZ nad 50 rokov aj z hľadiska ich
zdravotného stavu.
ÚPSVR v Revúcej venuje zvýšenú pozornosť UoZ s dosiahnutými vzdelanostnými stupňami 0, 1, 2, 3 a 6, ktoré sú
najpočetnejšie. Príkladom toho je aj
počet UoZ so základným vzdelaním
a bez vzdelania, k 30. 9. 2008 dosiahol
ich počet 3 161 z celkového počtu 5 649
evidovaných UoZ.
Najrizikovejšou skupinou UoZ sú dlhodobí UoZ. Nemôžeme povedať, že
sme spokojní s touto štatistikou. UoZ,
ktorí sú v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov, strácajú vedomosti a zručnosti. Ide
prevažne o UoZ, ktorí môžu pracovať len
ako nekvalifikovaní robotníci a o ktorých
je na trhu práce zo strany zamestnávateľov najmenší záujem.

Voľné pracovné miesta
Napriek tejto nepriaznivej situácii sa
počas roku 2008 nezamestnanosť po-

Znižovanie miery nezamestnanosti
od roku 2004

24,490 %

29,508 %

25,580 %

27,908 %
27,394 %

2004

2005

2006

2007

IX/2008

darilo znížiť. Tento priaznivý stav sa dosiahol vďaka neustálemu oslovovaniu
zamestnávateľov a agentúr sprostredkujúcich zamestnanie v SR, ČR a štátoch
Európskej únie, vyhľadávaním voľných
pracovných miest zamestnancami úradu
práce na internetových stránkach a pomocou organizovania výberových konaní a búrz práce a informácií.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
priebehu roka 2008 zorganizoval 3
burzy práce a informácií v apríli, júni a
septembri, na ktorých sa ponúkalo 1 447
voľných pracovných miest. Z celkového
počtu 1 294 zúčastnených na burzách
práce sa zamestnalo 3,1 % klientov. Percento umiestnenia na trhu práce je síce
nízke, ale aj tento úspech, prihliadnuc
na našu klientelu, aspoň trochu teší a
motivuje.
Ako každý rok aj tohto roku sme na október pripravili burzu informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl
a ich rodičov, výchovných poradcov, študentov učňovských a stredných škôl,
zástupcov zamestnávateľov a širokú
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verejnosť. Burza
Dlhodobo evidovaní UoZ rok 2008
bola zameraná na
prezentáciu pozI
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
vaných škôl a ich
Počet evidovaných ku
3858
3803
3745
3707
3676
3671
3689
3678
3822
odborov, prezentákoncu mesiaca
ciu zamestnáva- % dlhodobo evidovaných
64,38
64,16
64,21
64,17
63,6
64,25
63,97
64,44
67,66
Z celkového počtu UoZ
teľov a investorov,
Vyradení
UoZ
v
mesiaci
na
prezentáciu
89
87
79
80
80
100
96
98
136
nad 12 mesiacov
projektov a proUmiestnení cez ÚP
26
24
19
27
34
38
34
45
40
gramov
zameraných na zvýšenie
informovanosti
ako aj v rámci ostatných krajín sveta
o služby zamestnanosti.
Zamestnanci OSZ nezaháľali a k 30. 9. • zvýšenie možnosti vykonávania absolventskej praxe
2008 sa im podarilo uskutočniť 20
výberových konaní pre zamestná- • zvýšenie vzdelávania a prípravy pre trh
práce
vateľov. Na výberových konaniach sa
zúčastnilo 607 klientov, zamestnanie • zvýšenie realizácie aktivačnej činnosti a
dobrovoľníckej služby na podporu
prostredníctvom výberových konaní
udržiavania pracovných návykov
našlo 39 klientov, čo predstavuje 17,9 %
• zapojenie sa do projektov a programov
úspešnosť.
na zníženie miery nezamestnanosti.
K 30. 9. 2008 ÚPSVR v Revúcej eviduje 76
voľných pracovných miest zo strany
zamestnávateľov v regióne. Z celkového V súčasnosti úrad pripravuje nový plán
počtu nahlásených 419 VPM v roku 2008 zamestnanosti okresu na budúce obdobolo obsadených 343. V prepočte na bie, ktorý by mal schváliť výbor pre otázky
priemerný počet UoZ evidovaných na zamestnanosti v mesiaci november.
úrade v roku 2008 pripadalo na 1 voľné
Potreba zmeny
pracovné miesto 124 UoZ.
Najviac voľných pracovných miest Zmena súčasného stavu by mohla nastať
v ponuke ÚPSVR práce bolo v robot- po príleve investícií do regiónu a vzniku
níckych profesiách. Stredoškolských nových pracovných miest.
a vysokoškolských voľných miest je ÚPSVR Revúca ešte v roku 2006 spracoval
v ponuke úradu práce, sociálnych vecí a v spolupráci s ÚPSVR Rožňava Investičnú
rodiny pomerne málo. Absolventi mapu okresu Revúca a Rožňava, kde
vysokých škôl najčastejšie odchádzajú zmapoval pozemky a budovy, ktoré by
pracovať do väčších miest a do mohli slúžiť na podnikateľské účely. Ani nazahraničia. V evidencii ostávajú pre- priek tejto iniciatíve sa nepodarilo získať
važne absolventi pedagogických a filo- investora, ktorý by mal záujem vytvoriť
zofických fakúlt učiteľského smeru. Vý- v okrese pracovné miesta. Medzi hlavné
nimkou sú učitelia cudzích jazykov, po dôvody patrila nevyhovujúca infraštrukktorých je sústavne veľký dopyt. Úrad túra. Ďalším dôvodom bola aj vzdialenosť
by uvítal zamestnávateľa s ponukou pra- od podnikov strategických investorov.
covných miest pre dlhodobo evi- Vychádzajúc z doterajších postrehov, bez
dovaných s nízkym vzdelaním alebo bez podpory štátu nie je možné získať investora
vzdelania a najmä zamestnávateľa, ktorý do našej oblasti a nie je možné riešiť
by bol ochotný prijať do zamestnania nezamestnanosť len prostredníctvom
evidovaných z radov rómskeho etnika. nástrojov APTP v okrese.
V okrese dochádza skôr k znižovaniu praPlán zamestnanosti regiónu
covných príležitostí, čoho dôkazom je aj
ÚPSVR v Revúcej prijal opatrenia na hromadné prepúšťanie vo firme Ozeta
zvýšenie zamestnanosti v okrese Revúca, NEO, a. s., prevádzka Tornaľa.
ktorými sa snaží zabezpečovať politiku
predchádzania nezamestnanosti a Projekty, programy, aktivity
ÚPSVR v Revúcej v snahe predísť nepriavytváranie pracovných miest.
Svoj program zvyšovania zamestnanosti znivej situácii pri prepúšťaní v Ozete NEO,
a. s., spracoval projekt podpory dochádzky
zameral na:
• zníženie nezamestnanosti na základe do zamestnania, prostredníctvom ktorého
vyhľadávania voľných pracovných miest prepláca zamestnávateľovi náklady na do• zníženie nezamestnanosti na základe pravu pre bývalých zamestnancov Ozeta
vytvárania pracovných miest na NEO, a. s.
samozamestnanie a na zamestnávanie Úrad spracoval Katalóg zamestnávateľov
znevýhodnených skupín UoZ
v okrese, ktorý pravidelne aktualizuje
• zvýšenie informovanosti účastníkov a ktorý slúži ako podporný materiál pre
právnych vzťahov v zmysle § 2 zákona klientov pri zamestnávaní.
o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. Výbor pre otázky zamestnanosti
o možnostiach zamestnávania UoZ schvaľuje každoročne regionálny plán
v rámci členských štátov Európskej únie, vzdelávania, ktorý reaguje na aktuálne
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s mestom Revúca dňa 27. 3.
2008 regionálnu
VI
VII
VIII
IX
konferenciu
Možnosti rozvoja
5714
5767
5708
5649
zamestnanosti
5074
5061
5003
4925
v regióne. Na
konferencii sa
3156
3197
3166
3118
zúčastnili zás202
205
203
207
tupcovia samosprávy v okrese,
25,23
25,17
24,88
24,49
zástupcovia
zamestnávateľov
i zástupcovia škôl a štátnej správy, zástupcovia SARIA, zástupca Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny, zástupca odboru
regionálneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja. Výstupy z konferencie boli podkladom na rokovanie výjazdového zasadnutia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo dňa 10. 4. 2008.

Porovnanie absolútneho počtu UoZ za rok 2008
I

II

III

IV

V

Absolútny počet UoZ

5993

5927

5832

5777

5780

Disponibilný počet UoZ

5308

5192

5126

5094

5141

- z toho ženy

3215

3191

3153

3148

3163

UoZ so ZP

199

196

203

200

205

Miera evidovanej
nezamestnanosti

26,39

25,82

25,49

25,33

25,56

požiadavky trhu práce a požiadavky
našich uchádzačov o zamestnanie na
vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
Úrad tohto roku realizoval aj projekt zameraný na prípravu kvalifikovanej pracovnej sily zvý-šením priprave-nosti
v stavebnej výrobe a projekt vodič motoro-vých a vysoko-zdvižných vozí-kov.
Pre rómsku komunitu pri-pravil projekt
Návrat na trh práce – možnosť pre
každého bez ohľadu na etnický pôvod.
Veľmi závažným problémom v okrese
teda zostáva odlev kvalifikovanej pracovnej sily. V snahe riešiť nepriaznivú
situáciu trhu práce usporiadal úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v spolupráci

podporovať sociálne podnikanie,
vytvárať pracovné príležitosti a sprostredkúvať zamestnanie vrátane aktivácie a zapracovania marginalizovaných
skupín. Úrad v tomto čase pripravuje
výber uchádzačov na ponúkané pracovné miesta. Predpokladá sa prijatie 30
UoZ z evidencie úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Na záver musím povedať, že na našom
úrade je vždy čo zlepšovať. V neposlednom rade aj pracovné podmienky na dobré pracovné výkony. Veríme, že v tomto
roku sa podarí vytvoriť spoločné
priestory v jednej budove pre všetkých
zamestnancov úradu.
JUDr. Ľubica Martinove
riaditeľ ka OSZ ÚPSVR Revúca

Partnerstvá
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzavrel s Revúckym sociálnym podnikom
n. o. so sídlom v Revúcej zmluvu o partnerstve pri podpore sociálneho podnikania. Zmluvné strany chcú spoločne

Deti si zaslúžia našu ochranu
Vysoká nezamestnanosť v našom regióne a odkázanosť veľkej časti obyvateľstva na sociálne dávky
spôsobuje, že v posledných rokoch odchádza jeden z rodičov za prácou na západné Slovensko,
prípadne do zahraničia. Sociálne najslabšie skupiny obyvateľstva tiež odchádzajú do zahraničia, kde
sa živia žobraním. Rodiny sa aj z týchto príčin rozpadajú, rodičia sa rozvádzajú, trpia deti, dochádza
k masívnemu záškoláctvu.

Stáva sa, že rodičia vyriešia svoju nepriaznivú situáciu odchodom za prácou do inej
krajiny a svoje potomstvo, často mnohopočetné, nechajú doma u príbuzných.
Tí sa o deti nedokážu alebo nechcú dlhodobo starať a deti nakoniec musia byť
umiestnené v zariadení na výkon ústavnej
starostlivosti. Rodičia sa zdržiavajú na
neznámom mieste, nemáme s nimi kontakt, ani sa nezúčastňujú súdnych pojednávaní vo veciach ich vlastných maloletých
detí.
Počet našich klientov z roka na rok narastá.
Tomuto nárastu a množstvu úloh, ktoré
plníme zo zákona, nezodpovedá stav pracovníkov. Agendu oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Revúcej zabezpečuje päť pracovníčok
a psychologička Referátu poradensko-psychologických služieb.
Zaznamenávame vysokú rozvodovosť
a mnohé prípady sú komplikované. Niektorí
rodičia nepodnikajú kroky v záujme vlastných detí, aby ich rozvod alebo rozchod
bolel čo najmenej. Práve naopak, v snahe
pomstiť sa partnerovi, bránia mu stretávať
sa s deťmi a pod. Deti prežívajú traumu, neprospievajú v škole, majú problémy v správaní, vyhľadávajú nevhodné partie
vrstovníkov, túlajú sa, stávajú sa závislými
od alkoholu a iných látok. Dôsledkom
neusporiadaných pomerov v rodine narastá
záškoláctvo, ale aj trestná činnosť detí.

Máme sťaženú prácu
Zákon č. 305/05 nám ukladá minimálne
dvakrát ročne navštíviť každé dieťa, umiestnené v zariadení na výkon ústavnej
starostlivosti. Každý polrok precestujeme
vyše 5 000 km, pretože deti máme umiestnené po celom Slovensku. Vzdialené sú
najmä reedukačné zariadenia. Napriek
tomu, že sa dbá na regionalizáciu v umiestňovaní detí do detských domovov, aj po
účinnosti zákona č. 305/05 boli umiestnené
v zariadeniach pri Čadci, v Košiciach,
Prešove, na Spiši. Do roku 1996 situáciu
našich klientov riešil Okresný súd
v Rožňave, pretože sme patrili pod okres
Rožňava a pod Východoslovenský kraj.
Dôsledkom bolo umiestňovanie našich detí

NOVEMBER 11/2008

14_19_Predstavujeme:Sestava 1

26.11.2008

13:42

Page 18

predstavujeme

do zariadení vo veľmi vzdialených oblastiach východného Slovenska (Slovenské
Nové Mesto, Veľké Kapušany, Svidník,
Strážske). Počas troch rokov (2005 – 2007)
sme priemerne niekoľkokrát týždenne cestovali na súdne pojednávania do 60 km vzdialenej Rimavskej Soboty. Sme radi, že od
januára 2008 máme súd a prokuratúru opäť
v Revúcej. Je to výhodnejšie pre nás – pracovníkov, ale najmä pre našich klientov.

Naša snaha o náhradnú starostlivosť
Na základe plánu sociálnej práce
s dieťaťom a jeho rodinou, vypracovaného
spoločne so zariadením, v ktorom je dieťa
umiestnené a obcou, v ktorej malo dieťa
v čase vyňatia obvyklý pobyt, sa snažíme
o sanáciu rodinného prostredia a návrat
dieťaťa k rodičom či blízkym príbuzným.
Keď to nie je možné, spracúvame pre dieťa
dokumentáciu, aby bolo zaradené do procesu náhradnej rodinnej starostlivosti
v našej republike, prípadne do procesu
medzištátneho osvojenia mimo našej krajiny. V posledných rokoch sa nám podarili
dve medzištátne osvojenia (do Francúzska
a Talianska). Pretože sa nám v mnohých
rodinách nedarí sanovať prirodzené
prostredie (najmä pre odchod rodičov do
zahraničia alebo nezáujem rodiny postarať
sa o výchovu detí), zaslali sme do NRS na

18 19

určený úrad v BB kompletnú dokumentáciu vecí a rodiny – s príspevkom vystúpila
35 detí, vhodných do osvojenia alebo vedúca oddelenia SPOD a SK PhDr. Slávka
pestúnskej starostlivosti. Väčšinou sa nám Bertová. Ďalším z cieľov konferencie bolo
darí hľadať náhradné rodiny pre novoro- podnietiť predstaviteľov samosprávy k zridencov a deti v nižšom veku. Deti adeniu Krízového strediska (najlepšie pre
rómskeho pôvodu, s mentálnym postihnutím alebo
Počet detí v NOS, PS a v poručníctve
väčšie
súrodenecké
Počet detí
skupiny sú však veľmi ťažko
k 30. 9. 2008
umiestniteľné v náhradných rodinách.
Náhradná osobná starostlivosť
102
Najmä preto, že detí je
veľa a náhradných rodiPestúnska starostlivosť
11
čov málo, máme pred sebou veľmi dôležitú úlohu
Poručníctvo
22
– vyhľadávať a pripravovať náhradných rodičov.
Spolu
134
Aj na sledovanie tohto cieľa
bola zameraná konferencia
s názvom „Deti si zaslúžia
našu ochranu“, ktorú usporiadal ÚPSVR rodiča s deťmi), aby v prípade krízových
v Revúcej v spolupráci s mestom Revúca situácií nemuseli byť deti umiestňované do
dňa 5. 6. 2008 za účasti spolupracujúcich detských domovov, ale aby mohli vyrastať
organizácií a inštitúcií – starostov a primá- spolu s matkou (otcom).
torov obcí a miest v okrese Revúca, zás- Približne raz ročne sa stretávame
tupcov špeciálnych, základných a stred- v priestoroch RPPS na spoločných
ných škôl na území okresu, zástupcov súdu, skupinových stretnutiach osvojiteľov
prokuratúry, Banskobystrického samo- a pestúnov nášho okresu. V uplynulých
správneho kraja, detských domovov i mi- rokoch sme pripravili niekoľko akcií pre
movládnych organizácií. Naše pozvanie pri- verejnosť o citovom prežívaní detí v detjali aj pracovníci Ústredia práce, sociálnych ských domovoch a o možnostiach náhrad-
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ného rodičovstva. Napriek pomerne dobrej
medializácii sa však nestretli s veľkým záujmom občanov. Príčinou je pomerne ťažká
sociálna situácia obyvateľov okresu a nemalú úlohu zohrávajú aj predsudky.

Deti s poruchami správania
Vo vlastnej réžii, v garancii našej psychologičky, pripravujeme programy, napr.
pre záškolákov a ich rodičov v meste
Revúca a obci Nandraž (apríl – jún 2008).
V novembri 2008 plánujeme v obci
Kameňany stretnutie rodičov detí, ktoré
sa opakovane dopustili konania so znakmi
trestného činu a nedodržiavajú pravidelnú
povinnú školskú dochádzku, s pracovníkmi tunajšieho úradu a prokurátorom
Okresnej prokuratúry v Revúcej, za účasti
starostky obce a zástupcov škôl
v Kameňanoch a Sirku.
V Jelšave úspešne spolupracujeme
s terénnymi komunitnými sociálnymi pracovníkmi mestského úradu. Často vyšetrujeme situáciu v rodine v nezvyčajnom
zložení – nie dve pracovníčky oddelenia,
jedna pracovníčka z úradu a jeden terénny
komunitný sociálny pracovník. Na júnovej
konferencii sme vyzvali prítomných
starostov, aby podnikli kroky na získanie
vlastných terénnych sociálnych pracovníkov.
V posledných rokoch organizujeme pre
deti s poruchami správania počas leta výchovné pobytové tábory. V roku 2007 sa
takto zrekreovalo 23 detí, v tomto roku 10
detí.
V roku 2008 boli nášmu úradu prvýkrát
schválené programy zamerané na prácu
s deťmi s poruchami správania a na sanáciu rodinného prostredia detí, umiestnených v detských domovoch. Tábor pre
deti s poruchami správania, pre ktoré

13:42

Page 19

Chcem sa správať zodpovedne
Pod týmto názvom bol schválený preventívny projekt, ktorý v spolupráci s mestom
Revúca začína realizovať ÚPSVR v Revúcej. Cieľovou skupinou je 400 mladých ľudí
z Revúcej, žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a 1. a 2. ročníkov stredných škôl.
Projekt by mal zvýšiť informovanosť detí a mladých ľudí v oblasti sociálno-psychologickej zrelosti osobnosti, v otázkach sociálno-patologických javov a ich
dôsledkov, platných zákonov v legislatíve, týkajúcich sa trestnej zodpovednosti, i
práce rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou. Mal by formovať
postoje detí a mládeže k rôznym sociálnym javom, pôsobiť na zvýšenie vlastného
rozhodovania a zodpovednosti za osobné správanie v sociálnom prostredí – v rodine, škole, na verejnosti.
ÚPSVR Revúca

základe rozhodnutia súdu“ sa onedlho
skončí. Na druhom predĺženom víkendovom pobyte sa stretnú opäť tri
rodiny v lokalite rekreačnej oblasti
Krokava. Bolo dojímavé sledovať matku
so synom, ktorí sa stretli po 8 rokoch, a
vôbec sa nepoznali. Podarilo sa čiastočne
obnoviť ich vzťah a dúfame, že sa bude
prehlbovať a kladne rozvíjať.
Akcia „Sociálny a výchovný program pre
maloletých a mladistvých klientov
s poruchami správania“ je v štádiu realizácie prostredníctvom Občianskeho
združenia „Za dôstojný život“ z Lučenca.
Je do nej zapojených 10 detí, ktoré sa dopustili trestnej činnosti. OZ pracuje
s rodičmi i súrodencami týchto detí
v prirodzenom rodinnom prostredí, taktiež so školami a obcami. Súčasťou pro-

Počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou
Počet detí
k 30. 9. 2008
Detské domovy

48

Domovy sociálnych služieb

3

Reedukačné domovy

ústavná starostlivosť

8

ochranná výchova

2

Spolu

sú vykonávané opatrenia SPOD a SK sa
uskutočnil v júli 2008. Na táborovom
pobyte vo Veľkých Uherciach, zrealizovanom neziskovou organizáciou Orchidea
z Prievidze, sa zúčastnilo 14 detí. Druhé
podujatie uskutočnil Návrat, o. z.
Bratislava, pracovisko Banská Bystrica „Podpora obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa vyňaté na

61

gramu je aj týždňový táborový pobyt detí
v blízkej rekreačnej oblasti.

Priority na budúci rok
Na rok 2009 máme schválené dva programy pre náhradné rodiny a pre deti s
poruchami správania.
Zatiaľ sa nám s akreditovanými subjektmi
spolupracuje dobre. Dúfame, že priority,

ktoré sme si určili, splnia svoj účel. Je
veľkým kladom, že akreditované subjekty
zrealizujú to, čo my vzhľadom na nedostatok personálu a z časových dôvodov
zrealizovať nemôžeme.
Snažíme sa dodržiavať Koncepciu vykonávania ústavnej starostlivosti zameranú na
roky 2006 – 2007 s výhľadom na roky 2008
– 2010 a znižovať počet detí, umiestnených v zariadeniach. Využívame ukladanie výchovných opatrení, ktoré sú
však vo väčšine prípadov málo účinné
a málo efektívne. Ich ukladanie (i rušenie)
v správnom konaní je administratívne
veľmi náročné. V roku 2007 bolo
uložených tunajším úradom 44 výchovných opatrení a zrušených 47 výchovných opatrení. Do 30. 9. 2008 úrad
vydal 20 rozhodnutí o uložení výchovných
opatrení pre 32 detí a 41 rozhodnutí
o zrušení výchovných opatrení pre 60 detí.
Do 30. 9. 2008 bolo z okresu Revúca v zariadeniach umiestnených 61 detí do 18
rokov, z toho 48 v detských domovoch.
Okrem toho je v detských domovoch
niekoľko mladých dospelých, ktorí sú
v zariadení na vlastnú žiadosť dovtedy,
kým ukončia štúdium. Tri deti s ťažkým
zdravotným postihnutím sa nachádzajú
v DSS. Počet detí v náhradnej osobnej
starostlivosti a v poručníctve má v posledných rokoch stúpajúci trend.
V roku 2007 sme vyplatili resocializačný
príspevok 32 klientom vracajúcim sa
z výkonu väzby alebo VTOS v celkovej
výške 51 600 Sk v priemernej výške
príspevku 1 562 Sk. K 30. 9. 2008 sme vyplatili resocializačný príspevok 34 klientom v celkovej výške 53 850 Sk,
v priemernej výške 1 584 Sk.
Ing. Janka Švecová
poverená zastupovaním vedúcej oddelenia SPOD a SK
ÚPSVR Revúca
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V prestávkach medzi vyučovacími hodinami si lektorka a uchádzači
o zamestnanie z obce Sirk vymieňali informácie a skúsenosti.

V

rámci Národného projektu VII B „Zefektívnenie, modernizácia a zvyšovanie
rozsahu odborných poradenských služieb“
sme sa podieľali na realizácii regionálneho externého projektu „Ako byť úspešný na trhu
práce“. Projekt realizoval externý dodávateľ
TRING, s. r .o., v dňoch 6. až 17. 8. 2007. Do projektu boli individuálnym výberom zaradení
uchádzači o zamestnanie – rómski občania evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Revúcej.
Hlavným zámerom a cieľom projektu bolo
mapovanie možností a záujmov UoZ - Rómov
v lokalite obce Sirk. Projekt bol zameraný na
sociálno-psychologický výcvik, mohli sa
zdokonaľovať v komunikácii a zručnosti,
asertivite, v schopnosti uplatniť sa na trhu
práce, získali poznatky o marketing trhu práce,
tiež o dejinách a kultúre Rómov.
Po celý čas panovala medzi uchádzačmi
o zamestnanie a lektorkou pohoda, dobrá
nálada. Profesionálny a úprimný prístup lektorky, jej bohaté skúsenosti s rómskou komu-

nitou, ale aj ústretový prístup
starostu obce Sirk znásobili
spoločné úsilie. Každý z klientov sa v závere projektu
prezentoval vlastným akčným
plánom do ďalšej etapy svojho života, či už v oblasti osobnostného rastu a hľadania si
novej práce alebo v súkromnom živote. Na záver
nechýbala gitara, clivá cigánska pieseň, poďakovanie, drobné slzičky dojatia a najmä dobrý pocit, že aspoň pár dní sa
naši klienti z rómskych rodín mohli venovať i
základným hygienickým návykom. A nielen to.
Osvojili si niektoré pracovné návyky a následne
sa zlepšila školská dochádzka aj ich rodinných
príslušníkov.
Nadväzne na túto skúsenosť v rámci prípravy
na zamestnanie sa uskutočnila aj ďalšia vzdelávacia aktivita„Adaptácia uchádzačov o zamestnanie s nízkym stupňom vzdelania do pracovného sveta“ v lokalite obce Sirk pre 20

rómskych UoZ. Do projektu boli zaraďované
najmä tie ženy, ktoré si vo svojom okolí a komunite získali autoritu.
Na základe pozitívnych skúseností pripravuje
Úrad práce, sociálnych vecí rodiny v Revúcej
ďalší poradenský projekt v obci Muránska Dlhá
Lúka pre 30 UoZ - Rómov s podobným obsahovým zameraním pod názvom„Návrat na trh
práce – možnosť pre každého, bez ohľadu na
etnický pôvod.“.
Ing. Viera Kulichová
vedúca oddelenia APTP, ÚPSVR Revúca

DIEŤA AKO SPOLOČENSKÝ OBJEKT SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len oddelenie PPK) ÚPSVR
v Revúcej poskytuje ročne približne 1 950 jednotlivých peňažných
príspevkov, ktoré slúžia občanom predovšetkým na prekonanie alebo
zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

V

práci s klientmi oddelenia PPK uplatňujeme individuálnu sociálnu
prácu, pri ktorej používame informácie získané o klientovi, vlastné schopnosti
vytvárať vzťahy medzi ľuďmi, ako aj
spoločenské zdroje pomoci, aby sme mobilizovali schopnosti klientov tak, aby sa
predišlo sociálnej disterminácii a priviedli
sme ich k integrácii do spoločnosti.
Medzi klientelu nášho oddelenia patrí aj 81
detí rôznych vekových kategórií. Od roku
2006 OPPK pripravuje podujatia pre deti
s ťažkým zdravotným postihnutím a ich
rodinných príslušníkov, ktorých cieľom je
vzájomné spoznávanie, výmena informácií,
skúseností a pod. Na stretnutiach ponúkame
poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci, aktívne vnímame ich každodenné radosti i
starosti a spoločne hľadáme možnosti riešenia situácie, v ktorej sa nachádzajú. Deti mali
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možnosť na Dni plnom hier súťažiť v kreslení,
hádzaní loptičkou do koša, bicyklovaní,
prekonávaní rôznych prekážok a pod. Za
asistencie rodičov, súrodencov a starých
rodičov si roztočili aj koleso šťastia, kde mohli
vyhrať hračky, sladkosti a iné drobnosti, na
ktoré prispeli malí podnikatelia z Revúcej.
V minulom roku sme v spolupráci so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých v
Revúcej pripravili pre deti Mikulášske
posedenie, na ktorom svoj hudobný program predstavili žiaci zo Základnej umeleckej školy v Revúcej. Potešil aj Mikuláš so
Snehulienkou - rozdali balíčky plné sladkostí
a ovocia, pričom sa ne-zabudlo ani na deti so
špecifickými diétnymi potrebami. Deťom,
ktoré sa nemohli zúčastniť Mikulášskeho
posedenia, sme balíčky rozniesli osobne domov. Vďaka sponzorovi, ktorý nechcel
medializáciu, sme sa všetci, teda aj rodičia a
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starí rodičia, tešili z milého podujatia a príjemnej zábavy. Najväčšiu radosť však prežívali najmenší. Mikuláš im priblížil kúzelnú
moc blížiacich sa Vianoc.
Ani tento rok sme nezabudli na našich najmenších a znova pripravujeme Mikulášske
posedenie s bohatým programom a prekvapeniami. Aby na chvíľu zabudli na svoje
trápenie a pocítili morálnu podporu a utvrdenie vedomia, že sociálni pracovníci sú tu
pre nich vždy.
PhDr. Klaudia Kontrová
vedúca oddelenia PPK, ÚPSVR Revúca

Usmiate tváre detí sú najlepšou odmenou.
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Vzdelávanie, zdravie i relax

Dbáme o vyššiu úroveň našich zamestnancov

U

ž starí Gréci boli zástancami
myšlienky, že pre zdravý život
človeka je potrebné dbať o rozvoj
tela i ducha. A keďže je rozumné poučiť sa
z histórie, snažíme sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej v rámci sociálnej politiky pamätať na našich zamestnancov vo všetkých oblastiach.
Vzdelávanie sa stalo, tak ako aj na ostatných
úradoch, neodmysliteľnou súčasťou našej
činnosti, aby sme kvalitne zvládli úlohy.
Pre zamestnancov odboru služieb zamest-

nanosti a ESF v rámci projektu NP XII – „Modernizácia služieb zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania zamestnancov úradov
PSVR“ sa zrealizovalo vzdelávanie v mesiacoch júl až september 2008. Obsahom
vzdelávacích modulov na konkrétne pracovné pozície boli Komunikačné zručnosti,
Relaxácia a odbúravanie stresu, Rozvoj kompetencií, Aktívne budovanie pracovných tímov, Vzdelávanie riadiacich zamestnancov
a Komunikácia s problematickým klientom.
Pre zamestnancov odboru sociálnych vecí
a rodiny v rámci projektu NP XIV. – „Cielené
odborné vzdelávanie
zamestnancov úradov
práce, sociálnych vecí
a rodiny na úsekoch sociálnych vecí a rodiny“
prebieha vzdelávanie od
júla 2008 v rámci vzdelávacích aktivít – Rozvoj
sociálnych kompetencií,
time manažment – efektívne využívanie pracov-

KLÁRA a moje hranice

Pomôcť človeku v núdzi treba vždy

K

lára – klientka, ktorá vo mne
vyvolala súcit. Bola som zaplavená
ľútosťou, pohoršením a úzkosťou.
Prvý kontakt s ňou bol v škole – v rámci
besedy. Bola iná ako ostatné spolužiačky.
Odlišovala sa už svojím výzorom. Pripomínala plaché, bezbranné vtáča, vyhodené
z hniezda. Spomínam si, že prvá myšlienka
pri pohľade na ňu vo mne zaznela ako
výzva: Potrebuje moju pomoc!
Potom navštívila poradňu s problémom
neistoty, úzkosti, fóbie a strachu z verejných miest, ťažko nadväzovala kontakty
s inými ľuďmi.
Opis rodinnej situácie – psychicky narušená
matka, primitívna osobnosť, ktorá zneisťuje
a psychicky deptá svoje dieťa (vykrikovaním „nemala si sa nikdy narodiť“ a pod.),
veľmi zlá finančná a ekonomická situácia
v rodine (sú chvíle, keď nemajú čo jesť), ľahostajný otec, ktorý uniká k holubom... Červenanie, bordové ruky úplne studené,
bezbranný výraz, chabé oblečenie a
škŕkanie v bruchu dievčaťa vyvolávali vo
mne pocity ľútosti, súcitu a presvedčenia,
že som povinná pomôcť jej.

Jej príbeh sa ma značne dotýka, objavujú
sa výčitky, že žijem v dostatku s vedomím,
ako biedne žije ona. A tak jej dávam počas
konzultácií jedlo, nosím veci na oblečenie,
poskytujem náruč, keď potrebuje, telefonujem lekárovi, sociálnej kurátorke, hovorím svojím deťom o tom, ako žije. Chcela
by som jej pomôcť, zabezpečiť pre ňu lepšie fungujúcu rodinu, zariadiť niektoré veci,
aby som jej pomohla. Keď príde do poradne tri týždne pred záverečnými
skúškami vystresovaná a plačúca, pretože
má strach, že nezvládne skúšky (nevie sa
naučiť viac učiva odrazu), som bezradná,
ale práve odchádzam na výcvik...
Počas výcviku sa dozvedám od kolegyne,
že Klára je hospitalizovaná, pretože sa
zrútila. Mám výčitky, že som niečo zanedbala, že som neurobila niečo...
Po prepustení z nemocnice prichádza Klára
do poradne. Nechce sa vrátiť domov, ale o
týždeň má skúšky. Radím sa so svojou rodinou a prichýlime Kláru na týždeň, aby sa na
skúšky mohla pripraviť.
Uvedomujem si, že to nie je celkom
správne, ale potešil ma postoj mojich detí:

ného času, Lektorské zručnosti, Právne minimum a Obchodovanie s ľuďmi. V rámci tohto projektu riadiaci zamestnanci absolvovali vzdelávacie aktivity – Lektorské
zručnosti, Projektový manažment, Manažment ľudských zdrojov, ktorých súčasťou je
aj e-learnin-gové vzdelávanie.
V rámci starostlivosti o zdravie našich
zamestnancov
sme
zorganizovali
v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou, pobočkou v Rimavskej Sobote,
„Kvapku krvi“, ktorá bola spojená s vyšetrením zdravotného stavu našich zamestnancov a s poradenskou činnosťou.
V októbri sme v spolupráci s pobočkou Červeného kríža zorganizovali školenie prvej
pomoci, ktoré výrazným spôsobom
rozšírilo okruh vedomostí v tejto oblasti.
A keďže súčasťou dobrej firemnej kultúry
je aj organizovanie spoločenských akcií pre
zamestnancov, pravidelne organizujeme
podujatie pri príležitosti Medzinárodného
dňa žien a vianočné posedenie s hudbou
a tancom, kde si nielen zatancujeme, ale je
vytvorený aj priestor na neformálne
rozhovory.
Aj to je jedna z foriem, ako poďakovať
našim zamestnancom za vysoké pracovné
nasadenie počas celého roka.
Ing. Mária Braunová
vedúca osobného úradu, ÚPSVR Revúca

„Musíme jej pomôcť!“
Ale nástojčivo som sa seba pýtala:
Pomáham? Preberám zodpovednosť?
Robím sociálnu prácu?
Klára skúšky s pomocou skúšajúcich urobila. Vracia sa do prostredia svojej rodiny,
ktorá jej paradoxne začne chýbať.
Nezamestnala sa, dostáva podporu,
prichádza
dva-trikrát
mesačne
s množstvom otázok, ako dieťa, ktoré objavuje svet. Z kruhu svojej rodiny však
nevystúpila. Chce sa učiť žiť inak, ale je to
pre ňu ťažké. Stále naráža na neistotu,
úzkosť, obavy, strach a traumu z detstva
(strach zo záchodov, pretože ju matka ako
malú strašila).
Môj terajší vklad je poskytnúť empatickú
podporu, povzbudenie do budúcnosti,
odpovedať na jej otázky. Klára sa pravidelne
stretáva so sociálnou pracovníčkou, pretože
sú si vekovo blízke. Kladie jej nekonečne
veľa otázok o láske, vzťahoch medzi mužmi
a ženami, o živote..., na ktoré jej nemá kto
dať odpoveď.
A ja si na svoju otázku: „Urobila som dobre,
keď som narušila svoje hranice a hranice
svojej rodiny, i keď sa v jej živote zásadne nič
nezmenilo?“ – dnes dávam odpoveď: „Áno!“
Pretože pomôcť človeku v núdzi treba vždy.
I keď tým podstatne jeho život nezmeníme.
PhDr. Eva Štullerová
psychologička RPPS, ÚPSVR Revúca
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Chcete pracovať v Európskej únii?

Dánske kráľovstvo
Dánske kráľovstvo patrí medzi krajiny Škandinávie. Z celkovej rozlohy
Dánskeho kráľovstva sú 2/3 využívané na pôdohospodárske účely. Celé
územie je mimoriadne členité, keďže krajina pozostáva zo 407 malých i veľkých ostrovov.
Súčasťou Dánskeho kráľovstva sú aj autonómne oblasti Grónsko a Faerské ostrovy. Faerské
ostrovy získali štatút medzinárodnej autonómie roku 1948 a Grónsko roku 1979. Obe
oblasti majú svoje zákonodarné orgány. V otázkach zahraničnej politiky a politiky obrany
rozhoduje vláda v Kodani, resp. parlament, v ktorom obe krajiny majú svoje zastúpenie.
Veľvyslanectvo SR v v Kodani:
Embassy of the Slovak Republic
in Copenhagen
Vesterled 26-28
2100 Copenhagen
Tel.: +45 39 20 99 12
Fax: +45 39 20 99 13
E-mail: embassy@copenhagen.mfa.sk

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
v SR:
Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Panská 16
811 06 Bratislava
Tel.: +421(2)593 00 200
Fax: +421(2)544 33 656
e-mail: btsamb@um.dk
www.ambbratislava.um.dk/sk

Povolenie na pobyt
Občan SR môže slobodne vstúpiť na
územie Dánska a zostať v krajine počas 3
mesiacoch bez potvrdenia o registrácii
povolenia na pobyt, toto právo sa môže
predĺžiť na obdobie 6 mesiacov, ak ste
schopný preukázať, že si hľadáte prácu.
Ak očakávate, že váš pobyt v Dánsku
bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, ste
povinný podať žiadosť o povolenie na
pobyt. Žiadosť musí byť podaná osobne
na regionálny úrad (Statsforvaltningen),
ktorý pokrýva oblasť, v ktorej sa mienite
zdržiavať.

Adresy regionálnych úradov:
The State Administration for Greater Copenhagen Statsforvaltningen Hovedstaden
Borups Allé 177
2400 København NV
Tel.: +45 7256 7000
Fax: +45 3833 2012
E-mail: hovedstaden@statsforvaltning.dk
The State Administration for Zealand
Statsforvaltningen Sjælland
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Dronningensgade 30
4800 Nykøbing F
Tel.: +45 7256 7600
Fax: +45 5482 1864
E-mail: sjaelland@statsforvaltning.dk
The State Administration for Southern
Denmark Statsforvaltningen Syddanmark
Storetorv 10
6200 Aabenraa
Tel.: +45 7256 7900
Fax: +45 7462 8409
E-mail: syddanmark@statsforvaltning.dk
The State Administration for Central Jutland Statsforvaltningen Midtjylland
St. Blichers Vej 6
Postboks 151
6950 Ringkøbing
Tel.: +45 7256 8300
Fax: +45 9732 4517
E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk
The State Administration for North Jutland Statsforvaltningen Nordjylland
Aalborghus Slot
Slotspladsen 1
9000 Aalborg
Tel.: +45 7256 8700
Fax: +45 9631 0020
E-mail: nordjylland@statsforvaltning.dk

Pracovné povolenie
Prechodné pravidlá pre občanov SR, ktorí
sa chcú zamestnať na území Dánska, boli
zmenené s účinnosťou od 1. mája 2008.
Ak vaša pracovná pozícia je štandardná a je
zahrnutá pod niektorú kolektívnu zmluvu,
máte právo sa zdržiavať a pracovať v Dánsku. Nepotrebujete pracovné povolenie, ale
musíte požiadať o registráciu pobytu na
príslušnom regionálnom úrade (Statsforvaltningen).
Tie isté pravidlá sa vzťahujú, ak ste zamestnaní na pozícii ako výskumný pracovník,
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vychovávateľ, kľúčový pracovník alebo špecialista v spoločnosti, ktorá je zmluvnou
stranou kolektívnej zmluvy.
Ak vaša pracovná pozícia nie je štandardná
a nie je zahrnutá pod niektorú kolektívnu
zmluvu, spadáte pod platné prechodné
pravidlá. To znamená, že ste povinní podať
žiadosť o registráciu pobytu a žiadosť o pracovné povolenie (úradné tlačivo AR6) na
Dánsky imigračný úrad. Predpokladom je,
že vaše mzdové a pracovné podmienky korešpondujú s dánskym štandardom a ste
zamestnaní minimálne na 30-hodinový týždenný pracovný čas.
Nesmiete začať pracovať predtým, než získate pracovné povolenie. V opačnom prípade porušíte dánsky imigračný zákon
a riskujete, že vám bude uložená pokuta.
Pracovné povolenie sa vydáva na
konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorá vám
bola ponúknutá. Ak zmeníte prácu, ste
povinní podať novú žiadosť o pracovné povolenie.
Pracovné povolenie sa spravidla udeľuje na
12 mesiacov. Doklad o registrácii pobytu netreba predlžovať, stačí, ak pred skončením
platnosti pracovného povolenia požiadate
o obnovenie pracovného povolenia
prostredníctvom úradného tlačiva AR6.
Ak máte uzatvorenú pracovnú zmluvu na
dobu určitú a plánujete pokračovať vo
výkone práce s tým istým zamestnávateľom,
vaša žiadosť musí obsahovať kópiu novej
pracovnej zmluvy.
Ak pôvodná pracovná zmluva nie je časovo
ohraničená, nepotrebujete predložiť novú
pracovnú zmluvu, ale stačí predložiť vyhlásenie od zamestnávateľa, v ktorom sa
potvrdí, že ste u zamestnávateľa zamestnaní
a plánujete pokračovať v práci. V tomto prípade môžete u zamestnávateľa pracovať,
pokým imigračný úrad neobnoví pracovné
povolenie i napriek skutočnosti, že platnosť
pracovného povolenia sa skončila.
Ak ste zamestnaní ako výskumný pracovník,

22-23_dansko:Sestava 1

26.11.2008

14:09

vychovávateľ, kľúčový pracovník alebo špecialista a váš zamestnávateľ nie je zmluvnou
stranou kolektívnej zmluvy, spadáte taktiež
pod platné prechodné pravidlá.
Inštrukcie na vyplnenie žiadosti o udelenie pracovného povolenia
Zamestnávateľ vyplní časť 2 úradného
tlačiva AR6 a podpíše sa v sekcii 17. Vyplnené a podpísané tlačivo zamestnávateľ
spolu s príslušnými dokumentmi zasiela žiadateľovi (zamestnancovi). Žiadateľ vyplní
časť 1 úradného tlačiva a podpíše sa v sekcii
8. Žiadateľ po vyplnení a podpísaní svojej
časti tlačiva spolu s požadovanými dokumentmi zasiela žiadosť (tlačivo) na Dánsky
imigračný úrad alebo ho predkladá na dánsky zastupiteľský úrad vo svojej krajine. Ak sa
nachádzate v Dánsku, môžete žiadosť predložiť aj na príslušnom policajnom útvare
alebo v príslušnom centre služieb imigračného úradu.
Po roku výkonu práce
Ak zdokladujete, že ste boli 12 mesiacov
nepretržite zamestnaní na území Dánska,
ste oprávnení mať rovnaké práva a privilégiá
ako ostatní občania z členských štátov
EÚ/EHP. To znamená, že môžete zmeniť
zamestnávateľa bez podania žiadosti o nové
pracovné povolenie.
Viac informácií získate na internetovej
stránke: www.newtodenmark.dk.
Osobné registračné číslo (CPR-number)
Po nájdení práce resp. získaní pracovného
povolenia musíte osobne navštíviť príslušnú
miestnu inštitúciu (Folkeregisteret), kam prinesiete so sebou potvrdenie o registrácii
pobytu, cestovný pas, sobášny list a rodné
listy detí, ak sú potrebné. Po splnení
všetkých náležitostí vám príslušná miestna
inštitúcia vydá preukaz osobného registračného čísla (CPR-number) a národnú
kartu zdravotného poistenia.

Daňová karta
Každá osoba, ktorá pracuje v Dánsku pre
dánskeho zamestnávateľa, musí mať
daňovú kartu. Po získaní osobného registračného čísla musíte osobne navštíviť príslušnú daňovú inštitúciu, kam prinesiete so
sebou platný identifikačný doklad (cestovný
pas alebo občiansky preukaz) a pracovné
povolenie, ak sa vyžaduje. Daňovú kartu
vám vydá príslušná miestna daňová správa
(Told-Skat). Daňovú kartu predložíte
zamestnávateľovi, ktorý ju použije na vypočítanie sumy, ktorá sa vám zrazí z vášho
príjmu.

Hľadanie zamestnania
Ak hľadáte prácu v Dánsku, máte niekoľko
možností. Môžete využiť bezplatné služby
91 job-centier, ktoré poskytujú informácie
o pracovných príležitostiach v Dánsku. Pracovníci job-centier vám poskytnú užitočné
rady, ako prácu nájsť a pomôžu vám pri
umiestňovaní vášho životopisu v databáze
životopisov na www.jobnet.dk, kde sú zve-
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rejňované ponuky v dánskom jazyku, niektoré ponuky však nájdete aj v anglickom
alebo nemeckom jazyku.
Veľa pracovných ponúk je uverejňovaných
na internete, napr. na www.job-guide.dk,
kde nájdete linky na databázu pracovných
ponúk a životopisov a zoznam sprostredkovateľských agentúr.

Pomoc EURES
Pomoc pri hľadaní práce v krajinách EÚ/EHP
môžete získať aj zo siete EURES Dánsko
prostredníctvom dánskych EURES poradcov a v prípade, že máte záujem o sezónne
práce v Dánsku v oblasti poľnohospodárstva
a lesníctva, navštívte internetovú stránku
v anglickom jazyku www.seasonalwork.dk.
Väčšina novín vo svojich vydaniach (streda,
nedeľa) má pracovné sekcie, ktoré obsahujú
pracovné ponuky a možno ich navštíviť aj
cez internet www.jobzonen.dk.
Okrem publikácií a časopisov, ktoré vydávajú príslušné odborové organizácie a obsahujú informácie o prácach, možno získať
prácu aj v prípade, že pracovná ponuka od
zamestnávateľa nie je uverejnená, priamym
kontaktom so zamestnávateľom.

Pracovné podmienky
Týždenný pracovný čas je spravidla dohodnutý na 37 hodín. Zákonné limity práce
nadčas nie sú stanovené, musí sa však dodržiavať minimálny denný odpočinok po
práci, a to 11 hodín. Výška minimálnej mzdy
v Dánsku nie je zákonom ustanovená. Mzdy
sú spravidla regulované cez kolektívne zmluvy dojednané medzi odborovými a zamestnávateľskými zväzmi.

Životné podmienky
Daňový systém
Daň z príjmov fyzických osôb v Dánsku je
progresívna a percentuálna sadzba dane
závisí od výšky príjmu.
Každý má nárok na nezdaniteľnú časť
príjmu na osobu. Ak fyzická osoba nemá
príjem vyšší, ako je stanovená nezdaniteľná
časť na osobu (Personal allowance, rok
2008: 41 000 DKK), nemusí platiť daň
z príjmu.
Okrem dane z príjmov fyzických osôb
všetci zamestnanci musia zo mzdy platiť
príspevok trhu práce (na rok 2008 je Labour
market contribution 8 % z hrubého príjmu).
Maximálne daňové zaťaženie daňovníka
na štátnej a mestskej dani z príjmu nemôže
presiahnuť 59 %. Zvyčajne sa zo zdaniteľného príjmu odvádza mestská daň
(Tax to municipality: 22 % - 27 % zo zdaniteľného príjmu po odrátaní nezdaniteľnej
časti na osobu), daň na zdravotnú
starostlivosť (National Health Care Contribution: 8 % zo zdaniteľného príjmu po
odrátaní nezdaniteľnej časti na osobu)
a štátna daň v najnižšej daňovej sadzbe
(Bottom-bracket tax to the state: 5,48 % z
osobného príjmu, príjem po zrazení 8 %
príspevku trhu práce z hrubého príjmu – po

odrátaní nezdaniteľnej časti na osobu). Pri
strednej daňovej sadzbe (Middle-bracket
tax to the state: 6 % z osobného príjmu, príjem po zrazení 8 % príspevku trhu práce
z hrubého príjmu) po odrátaní základnej
nezdaniteľnej časti dane a najvyššej
daňovej sadzbe (Top-bracket tax to the
state: 15,0 % ÷ tax ceiling reduction of
0,8 % z osobného príjmu (príjem po zrazení
8 % príspevku trhu práce z hrubého
príjmu, po odrátaní základnej nezdaniteľnej časti dane) sa uplatňuje príslušná
základná ne-zdaniteľná časť (Middlebracket tax, rok 2008: 279 800 DKK,
Top-bracket tax, rok 2008: 335 800 DKK).
Bližšie informácie o dánskom daňovom systéme môžete získať na internetovej adrese
www.toldskat.dk alebo na www.skm.dk.
Systém sociálneho zabezpečenia
Bližšie informácie môžete získať aj na internetovej adrese www.dss.dk.
Mgr. Ferdinand Bolibruch
Euresporadca, ÚPSVR Námestovo

Dánske kráľovstvo
Úradný jazyk: Dánčina
Hlavné mesto: Kodaň
Mena: Dánska koruna ( DKK)
Rozloha: 43 098 km2
(bez Faerských ostrovov a Grónska)
Počet obyvateľov: 5 482 266 (údaj IQ
2008, bez Faerských ostrovov
a Grónska)
Štátne zriadenie: konštitučná
monarchia
Územné rozdelenie (členenie):
5 regiónov, 98 samosprávnych miest
Medzinárodné telefónne
smerovacie číslo:
• zo zahraničia do DK: 0045 plus
telefónne číslo účastníka
Internetový kód krajiny: .dk

Užitočné dánske web stránky:
Pracovné príležitosti:
www.workindenmark.dk
www.eures.dk
www.seasonalwork.dk
www.jobnet.dk
www.job-guide.dk
www.jobzonen.dk
www.copcap.com
www.berlingske.dk
Viac o Dánsku:
www.denmark.dk
www.visitdenmark.com
www.newtodenmark.dk
www.studyindenmark.dk
www.investindk.dk
www.ciriusonline.dk
www.cvuu.dk
www.useit.dk
www.toldskat.dk
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poradňa

PORADŇA – Otázky a odpovede
ráve som prišiel o prácu. V takejto
situácii som sa ocitol po prvý raz v živote a neviem, čo mám robiť, komu a kam
sa hlásiť, aké doklady potrebujem a pod.

P

Občan môže (nie je to povinnosť) osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení pracovného
pomeru na úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny v mieste trvalého bydliska. K žiadosti o
zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie stačí predložiť občiansky preukaz a
potvrdenie s presným dátumom ukončenia
zamestnania (zápočtový list je možné zdokladovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
dodatočne). Ak občan podá žiadosť do 7
kalendárnych dní od rozviazania pracovného
pomeru, je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po
rozviazaní pracovného pomeru.
Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si
hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz
za kalendárny mesiac v termíne a na mieste
určenom úradom práce, sociálnych vecí a
rodiny. Uchádzač o zamestnanie je povinný na
účel ponuky vhodného zamestnania alebo
účasti na niektorom z aktívnych opatrení na trhu
práce byť k dispozícii úradu práce, sociálnych
vecí na rodiny do troch pracovných dní od
doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamest-

nanie. Okrem toho je povinný najneskôr do
troch pracovných dní písomne oznámiť každú
zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje uchádzačovi o zamestnanie informačné
a poradenské služby na účely zákona o
službách zamestnanosti pri:
voľbe povolania
výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania
výbere zamestnanca
adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje aj informačné a poradenské služby pri
poskytovaní informácií a odborných rád o:
požiadavkách na odborné zručnosti a praktické
skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu
práce podľa národnej sústavy povolaní,
možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
predpokladoch na výkon povolania,
možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a
na aktivačnej činnosti,
podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti,
podmienkach účasti na partnerstvách
vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný
uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za

Zodpovedne k prechodu na euro
ekcia ESF Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny podobne ako ostatné organizačné
útvary Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v súvislosti so zavedením meny euro
v Slovenskej republike preberá plnú zodpovednosť za plynulý proces prechodu na jednotnú európsku menu. V nadväznosti na
plynulý proces je Sekcia ESF povinná
zabezpečiť predovšetkým plnenie úloh, ktoré
sú stanovené predpísanými zákonmi.
Pri prechode na euro (1. 1. 2009) je potrebné pri
duálnom zobrazovaní uvádzať eurá, uvádzané
slovenské koruny budú plniť účel informatívny.
Peňažné údaje v zmluvách, dohodách a v iných
právnych úkonoch sa odo dňa zavedenia eura
považujú za peňažné údaje v eurách. V prípade vzniknutých právnych vzťahov pred
nadobudnutím účinnosti zákona č. 659/2007
budú peňažné sumy a majetkové hodnoty vyjadrené v slovenských korunách po prechode
na euro vyjadrené taktiež v eurách.
Potreba zavedenia všeobecných opatrení vy-
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plývajúcich zo zákona č. 656/2007 sa premietla
do sumáru čiastkových úloh Sekcie ESF
tvorených špecifikami jednotlivých odborov.
Obsah čiastkových úloh pre jednotlivé odbory
bol stanovený v Akčnom pláne plnenia úloh
v súvislosti zo zavedením eura na sekcii ESF.
Úlohy stanovené v Akčnom pláne predstavujú špecifické činnosti, ktoré sú zamerané na:
úpravu zmlúv o poskytnutí nenávratného
príspevku medzi Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na Národné projekty,
ktorých financovanie prechádza do roku
2009,
úpravu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny a jednotlivými
úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na
Národné projekty, ktorých financovanie
prechádza do roku 2009,
úpravu rozpočtov a finančných plánov

Zamestnanosť a sociálna politika

kalendárny mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych
opatrení trhu práce.
Okrem toho, že občan, ktorý ukončil pracovný
pomer sa má prihlásiť na úrade práce, má sa
hlásiť aj v sociálnej poisťovni resp. v zdravotnej
poisťovni?
Ak si občan nepodá žiadosť o zaradenie do
evidencie uchádzačov o zamestnanie, vyplýva
mu zákonná povinnosť hradiť si zdravotné
poistenie sám, ak však bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, zdravotné
poistenie platí počas evidencie štát.
Ak si záujemca o zamestnanie nezamestnaný
občan opäť našiel prácu, keď napríklad o
mesiac nastúpi do nového zamestnania, aj
tak má ísť na úrad práce a do poisťovne alebo
netreba?
Je na slobodnom rozhodnutí každého občana
či si podá žiadosť o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie alebo bude (ako
v uvedenom príklade) mesiac dobrovoľne
nezamestnaným občanom, pre ktorého vyplýva jediná zákonná povinnosť - hradiť si
zdravotné poistenie.
Ako dlho sa platí podpora v nezamestnanosti
a ako sa vyráta?
Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v
nezamestnanosti najmenej 3 roky počas posledných 4 rokov, alebo najmenej 2 roky za posledné
4 roky pri zamestnaní na dobu určitú. V prvom prípade je dĺžka vyplácania 6 mesiacov, v druhom prípade 4 mesiace. Výška dávky v nezamestnanosti je
50 % denného vymeriavacieho základu. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii
Mgr. Oľga Koštrnová
Sociálnej poisťovne.
Odbor informačných a sprostredkovateľských služieb
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Národných projektov, ktorých financovanie
prechádza do roku 2009,
prepočet monitorovacích ukazovateľov a finančných ukazovateľov NP, ktorých financovanie prechádza do roku 2009,
úpravu interných noriem pre implementáciu
Národných projektov, vrátane príloh, v rámci
pôsobnosti Sekcie ESF,
zabezpečenie koordinácie prechodu na euro
na Ústredí PSVR a úradoch, v rámci pôsobnosti Sekcie ESF.
Zavedenie eura v Slovenskej republike je predo
dvermi a dôležitosť postavenia nás všetkých
v tomto komplikovanom procese akoby sa
blížiacim termínom čoraz viac upevňovala.
Sme presvedčení, že pri snahe pristupovať
k procesu zavedenia eura v Slovenskej republike zodpovedne a s dostatočným predstihom,
bude tento prechod na novú menu omnoho
hladší, bez zbytočných napätí a stresov, čo sa
v konečnom dôsledku odzrkadlí aj v našom
pracovnom procese.
Mgr. Jana Cesnaková
odbor MEP ESF, Ústredie PSVR
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EUROSLOVNÍK

(POKRAČOVANIE)

R Redominancia – prepočítanie základného imania a menovitých hodnôt podielov (vrátane akcií),
ktoré sú vyjadrené v korunách, na eurá
S Sankcie – pokuty
Signatár – podpisovateľ
SIPS – medzibankový platobný systém Slovenskej
republiky, prostredníctvom ktorého sa realizujú
všetky bezhotovostné platby v slovenských korunách
Slovenská koruna – súčasná mena v Slovenskej
republike (Sk)
Národná banka Slovenska a euro – kľúčová inštitúcia v procese prípravy na zavedenie eura. Hlavnou úlohou centrálnej banky je zavedenie
bankoviek a mincí do obehu, stiahnutie národnej
meny, prispôsobenie platobných systémov a
spolupráca s bankovým sektorom a ďalšími inštitúciami
Spotrebiteľský kôš – zoznam komodít sledovaných
pri určovaní kúpnej sily obyvateľstva
SKONIA – Slovac Over Night Index Avarage
– referenčné úrokové sadzby v Slovenskej republike
Sútlačová značka – charakteristika techniky tlače
Stabilita – rovnováha
Sťažnosť – oficiálny nesúhlas s konaním
Symbol – znak
Špeciálna fólia s hologramom – špeciálny materiál používaný pri výrobe bankoviek
Š Štatút ECB – základné pravidlá ECB, je súčasťou
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

T

TARGET 2 – transeurópsky expresný automatizovaný systém hrubého zúčtovania v reálnom
čase. Je to systém pokrývajúci európske teritórium,
ktorý slúži na zúčtovanie platieb v eure v reálnom
čase
Tresk – „veľký tresk“ – súčasné zavedenie eura do
hotovostného aj bezhotovostného obehu bez prechodného obdobia

Ú Účet – základná účtovná jednotka
Úrok – cena za poskytnutý úver
Úroková sadzba – percentuálne označenie výšky
poskytnutého úroku z úveru
Úver – pôžička

V Vnímaná inflácia – inflácia podľa odhadov
spotrebiteľov, meraná na základe prieskumov
verejnej mienky
Vodotlač – technika tlače, keď je možné proti svetlu
rozpoznať kresbu
Výmenný kurz – cena cudzieho obeživa
Výmery – rozhodnutia verejnoprávnych a štátnych
inštitúcií vyplývajúce zo zákona
Výnimka – dočasná úľava členskej krajine Európskej únie z povinnosti zaviesť euro ako zákonné
platidlo. Výnimku môže zrušiť Rada Európskej únie.
Z Zaokrúhľovanie – matematický úkon
Zmluvy – zmluvné dohody podľa platnej legislatívy

Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSVR
Kraj: Bratislavský
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK č.: 2008/35/2
Názov pozície: hlavný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – odborník, posudkový lekár
Počet voľných miest: 3 (4 x 0,5 úväzok a 1x 1,00 úväzok)
Organizačný útvar: Odbor posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy:Koncepčné činnosti na úrovni úradu týkajúce sa
vykonávania lekárskej posudkovej činnosti na účely peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, štátnych sociálnych dávok a na účely
trhu práce. Posudzuje komplexnú zdravotnú dokumentáciu
občana. Stanovuje mieru funkčnej poruchy na účely kompenzácie
a na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a posudzuje odkázanosť občana na jednotlivé formy kompenzácie. Posudzuje nepriaznivý zdravotný stav na účely štátnych
sociálnych dávok a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie. Koordinuje spoluprácu s inými inštitúciami a s odborníkmi
jednotlivých medicínskych odborov. Vypracováva stanoviská
v oblasti lekárskej posudkovej činnosti na účely koncepčných
a legislatívnych zámerov.
Kraj: Banskobystrický
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK č.: 2008/36/2
Názov pozície: hlavný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – odborník, posudkový lekár
Počet voľných miest: 1 (2 x 0,5 úväzok)
Organizačný útvar: Pracovisko Banská Bystrica, Zvolenská
cesta 27, Banská Bystrica
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné činnosti na úrovni úradu týkajúce sa
vykonávania lekárskej posudkovej činnosti na účely peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, štátnych sociálnych dávok a na účely
trhu práce. Posudzuje komplexnú zdravotnú dokumentáciu
občana. Stanovuje mieru funkčnej poruchy na účely kompenzácie
a na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a posudzuje odkázanosť občana na jednotlivé formy kompenzácie. Posudzuje nepriaznivý zdravotný stav na účely štátnych
sociálnych dávok a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie. Koordinuje spoluprácu s inými inštitúciami a s odborníkmi
jednotlivých medicínskych odborov. Vypracováva stanoviská
v oblasti lekárskej posudkovej činnosti na účely koncepčných
a legislatívnych zámerov.
Kraj: Žilinský
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK č.: 2008/37/2
Názov pozície: hlavný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – odborník, posudkový lekár
Počet voľných miest: 0,5 (2 x 0,25 úväzok)
Organizačný útvar: Pracovisko Žilina, J. M. Hurbana 16, Žilina
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné činnosti na úrovni úradu týkajúce sa
vykonávania lekárskej posudkovej činnosti na účely peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, štátnych sociálnych dávok a na účely
trhu práce. Posudzuje komplexnú zdravotnú dokumentáciu
občana. Stanovuje mieru funkčnej poruchy na účely kompenzácie
a na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a posudzuje odkázanosť občana na jednotlivé formy kompenzácie. Posudzuje nepriaznivý zdravotný stav na účely štátnych
sociálnych dávok a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamest-

nanie. Koordinuje spoluprácu s inými inštitúciami a s odborníkmi
jednotlivých medicínskych odborov. Vypracováva stanoviská
v oblasti lekárskej posudkovej činnosti na účely koncepčných
a legislatívnych zámerov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:vysokoškolské II. stupňa
v odbore medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
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. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov, č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a prílohy č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/20 455 868
Fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava
Požadované doklady na prihlásenie sa do výberového
konania:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a s uvedením dĺžky úväzku;
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 za
účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poznámka: Pri prihlásení sa do výberového konania na viac
pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej
pozícii osobitne.
Prihlášky zasielajte v určenom termíne na adresu služobného
úradu, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Termín podania prihlášok je od 5. decembra do 15. decembra
2008.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
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Krížovka
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(expr.)
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zemná surovina
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mys
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pravidelný
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časť poľa
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grónsky Eskimák

kód Kiribati
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tajničky
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spona
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listnatý
strom
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bicí hud.
nástroj

začiatok
tajničky

osobné zámeno

polovica
má dovolené
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tajničky
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vrch nad
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druh motýľa
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silné kriky

kus chleba

bezcenný tovar

pochádzajúce
z orla

tkanina tyl
(zast.)

strach
obeť

Európania

bulharské
mesto

vysievalo

rytím vytvorila

zväzok obilia

prúžok

hovor, reč

lesné zvieratá

alkohol. nápoj
súlad (kniž.)

tropický strom
potrat (lek.)
pieseň z opery

opytovacie
zámeno

ryžový nápoj

kocka,
po latinsky
šľahnem,
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kolísanie

tretia časť
tajničky

náhle oživenie,
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druh mäkkýša

od začiatku, (z
lat.)

pridajú soľ

a pod. (skr.)
české mesto

skaly
ženské meno

skratka violy

karháml

tyčka v kuríne

víno so sódou
am. psov.
šelma

druh kávy,
po česky

domáce meno
Oľgy

26 27

kód Vatikánu

žen.časť domu

uväzujú

not in action
am

Railway Transport Officer

,ľud (hov.)
nuž, no (nár.)

notes

citoslovce
prekvapenia

druhá časť
tajničky

skr. veslárskeho klubu

MPZ Slovenska

odmotaj

písomné
osvedčenie

čiara, po anglicky

čuduje sa

schodok

očar, okúzli
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fotoobjektívom

Aj oddych je dôležitý

Pracovnou náplňou riaditeľky
úradu PhDr. Aleny
Krištofíkovej boli v tento deň
neformálne rozhovory so
zamestnancami.

Začiatkom júla 2008 sa 186 zamestnancov ÚPSVR Prešov zúčastnilo na
športových hrách, ktoré sa konali v krásnom prostredí v rekreačnej oblasti
Sigord v blízkosti Prešova. Zamestnanci si sem prišli oddýchnuť po
náročnej a namáhavej práci, ktorú denne vykonávajú. Cieľom stretnutia,
okrem oddychu, bolo upevniť staré priateľstvá a nadviazať nové. Keďže
bol pekný slnečný deň, záujem o šport bol veľký. Súťažilo sa v rôznych
športových disciplínach – tenise, futbale, streľbe zo vzduchovky, hode
granátom a iných. „Rekreační športovci“ absolvovali aj turistickú
prechádzku po lese spojenú so zbieraním húb.

svojou
sociálnych vecí a rodiny so
Vedúci oddelení Odboru

Pod prísnym okom rozhodcu.

riaditeľkou.

Zamestnanci si na obed pochutnávali
na výbornom guláši.

Riaditeľka úradu odovzdáva
diplom víťazke stolnotenisového turnaja.

Súdržnosť kolektívu oddelenia
IPS a SS je preukázateľná.

Tu sme relaxovali.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac október
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

7,51

7,54

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

2,21

2,26

Trnavský kraj

3,56

3,76

Trenčiansky kraj

4,18

4,15

Žilinský kraj

5,28

5,36

Nitriansky kraj

6,40

6,47

Prešovský kraj

11,72

11,62

Košický kraj

12,13

12,18

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
1,54
1,80
1,84
1,86
2,02
2,26
2,26
2,48
2,58
2,83
2,84
3,28
3,29
3,36
3,53
3,62
3,67
3,87
3,87
3,87
4,10
4,22
4,28
4,75
5,15
5,19
5,25
5,46
5,50
5,52
5,58
5,61
5,85
6,18
6,19
6,29
6,32
6,41
6,50

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

Zmena
poradia
.
2
-1
-1
.
2
2
-1
-3
.
.
.
2
.
-2
.
.
.
.
.
.
1
-1
.
2
-1
1
2
.
1
-5
.
1
1
1
-3
1
2
-2

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
6,55
6,65
7,00
7,05
7,06
7,08
7,09
7,15
7,43
7,77
9,39
9,69
9,89
10,29
10,39
10,68
11,59
11,75
11,91
11,94
12,42
12,85
13,24
13,44
13,61
14,02
14,44
14,76
15,39
15,64
16,08
16,40
16,90
16,96
17,24
17,29
18,80
19,34
24,36
25,68

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
6,56
7,14
7,04
6,86
7,05
7,27
6,91
6,99
7,28
7,50
9,64
9,71
10,12
10,48
10,04
10,63
11,41
12,20
11,63
11,84
12,01
13,17
13,09
13,60
13,33
13,91
14,82
14,58
15,29
15,72
16,13
16,03
16,72
16,72
17,23
17,51
18,66
19,10
24,48
25,83

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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2
-2
1
2
-4
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1
-1
1
-1
.
1
-1
.
.
1
-1
1
-1
.
.
.
.
.
.

