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Ani tie totiž pre nás jednoduché neboli. V minulosti naše inštitúcie evidovali už aj 450 000 UoZ. V roku minulom novela zákona o službách zamestnanosti, implementácia jej nových nástrojov v oblasti aktívnej politiky trhu práce, prechod na novú
menu euro, príprava na aplikáciu rozsiahleho balíka nových
Vážené kolegyne, vážení kolegovia a klienti, sociálnych zákonov v tesnom závere roka, to všetko boli o nič
menej náročné úlohy ako tie, ktoré na nás čakajú v najbližšom
ak som presne pred rokom tu na tomto mieste hovoril o tom, čase. Nie vždy ide všetko úplne hladko a ideálne. Pre uplatneže nie som výnimkou a rovnako ako aj vy s radosťou podlie- nie nového zákona v praxi to platí dvojnásobne. Presvedčili nás
ham eufórii a nádejam, ktoré vždy spájame so vstupom do no- o tom aj prvé dni nového roka a niektoré problémy, ktoré vyvého roka, tentoraz budem asi predsa len trochu zdržanlivejší. vstali z uvedenia spomínaných sociálnych zákonov do praxe.
Nepatrím rozhodne k ľuďom, ktorí majú sklon k pesimizmu Rád by som preto poprosil našich klientov o trpezlivosť. Môa tendenciu vidieť budúcnosť v čiernej farbe. Práve naopak! žem všetkých uistiť, že tak ako v minulých rokoch, ani v tomto
Zodpovednosť ma však núti
sa nič nezmení na tom, že
upozorniť na to, že najbližústredie a úrady práce, sošie mesiace pre nás všetkých
ciálnych vecí a rodiny a ich
nebudú práve prechádzkou
činnosť sa bude orientovať
ružovým sadom.
predovšetkým na klientov
Všetci veľmi dobre vieme, aké
a na kvalitné služby pre
horúce chvíle nám pripravilo
nich.
v závere minulého roka vyAktuálny vývoj hospodárpuknutie globálnej finančnej
stva prinesie našej spoločkrízy, ktorá má vážny dosah
nosti veľa zmien. Nevyhnú
na naše národné hospodársa ani nám, ústrediu a úrastvo a, samozrejme, aj na náš
dom práce, sociálnych vecí
pracovný trh. Každomesača rodiny. Situácia na pracovné lámanie historických renom trhu sa mení a budeme
kordov poklesu evidovanej
na to musieť reagovať. Rok
miery nezamestnanosti sa
2009 bude pre nás v rámci
stalo na nejaký čas minulosnašich pracovných úloh aj
ťou. Na aký dlhý? Odpoveď
rokom hľadania efektívnejna túto otázku by isto rád
šieho pôsobenia. Naše úrapoznal každý z nás. V tejto
dy čaká prieskum ich reálnechvíli na ňu neviem úplne
ho zaťaženia a kalibrovania
presne odpovedať ani ja, ani
ich pracovnej činnosti. Efeknaša vláda, ani renomovaní
tívnejšie musia fungovať aj
ekonomickí analytici sveta,
detské domovy, pred nami
ani najvyšší predstavitelia
je zjednocovanie agendy
členských krajín Európskej
ekonomického a mzdovéúnie či európskych inštitúcií.
ho účtovníctva. Trh práce si
Problémy s dodávkami plynavyše pravdepodobne vynu pre Slovenskú republiku,
žiada znovu aj legislatívne
ktoré na nás pre zmenu dozmeny. Opäť budeme muľahli v úvode tohto roka, nám
sieť byť pripravení poskyttakisto rozhodne nepomohli
núť potrebnú fundovanú
a strategickým investorom,
súčinnosť pri tvorbe ďalšej
súčasne aj zamestnávateľom,
novely zákona o službách
vyrobili na čelách ďalšie vrászamestnanosti, ktorá sa náMôžem všetkých uistiť, že tak ako v minuky. Náhle už nie sú hlavnými
sledne opäť, tak ako v obdolých rokoch, ani v tomto sa nič nezmení
dôvodmi našich stretnutí
bí od mája minulého roka,
s nimi problémy s nedostatna tom, že ústredie a úrady práce, sociálnych významne dotkne aj činnoskom kvalifikovaných pracovti úradov a zabezpečovania
vecí a rodiny a ich činnosť sa bude orientoných síl a potreba ich impornašich služieb.
tu z tretích krajín. Zrazu sa už
Rád by som sa všetkým povať predovšetkým na klientov a na kvalitné
rozprávame o hromadných
ďakoval. Našim pracovníslužby pre nich.
prepúšťaniach a opatreniach
kom, mojim kolegom a kolesmerujúcich k tomu, aby
gyniam, za ich kvalifikovanú
o prácu prišlo čo najmenej
a zodpovednú prácu počas
ľudí, živiteľov rodín.
minulého roka. Či už išlo o spomínaný prechod na novú menu
Samozrejme, ak by sa toto všetko nestalo, pozerali by sme sa euro, alebo pracovné úlohy v oblasti sociálnych vecí a služieb
v ústrety najbližším mesiacom pokojnejšie a s väčšou dávkou zamestnanosti, zvládli ich kompetentne a na vysokej úrovni.
optimizmu. Sú to však situácie, aj keď určite nie všedné, kto- Moja vďaka patrí aj našim klientom, tým, pre ktorých sme tu
ré so sebou sem-tam život prináša. Našou úlohou je potlačiť predovšetkým, za ich ústretovosť a pochopenie, ktoré našim
v sebe prirodzený ľudský sklon prepadať panike a venovať pracovníkom prejavujú v každodennom osobnom kontakte.
všetky svoje sily tomu, aby sme im dokázali čo najúčinnejšie Súčasne nám všetkým držím palce, aby sme v skúškach, ktoré
čeliť a vďaka premysleným a efektívnym opatreniam minimali- nám rok 2009 chystá, obstáli profesionálne a so cťou.
zovali v čo najvyššej možnej miere ich negatívne následky.
PaedDr. Ján Sihelský
Nebojíme sa ťažkých úloh. Môžem to vyhlásiť s plným vedomím
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
a na základe osobných skúseností aj z predchádzajúcich rokov.
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ÚPSVR

Inšpiratívne cesty
Realizácia projektu „Odborníci služieb zamestnanosti na ceste k sebarozvoju“ nadobudla v septembri konkrétnu podobu: Odborníci z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove (ďalej
len „úrad“) navštívili Wojewodský urzad pracy v Rzesówe a mesto Calais.
Na projekte podporenom ﬁnančnými prostriedkami Európskej komisie v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci participovali ÚPSVR Námestovo, Ústredie práce, SVR
Bratislava a bardejovský úrad PSVR. Umožňoval každému zo žiadateľov navštíviť dve organizácie, ktoré poskytujú služby zamestnanosti svojim klientom. Bardejovčania oslovili partnerov
v Poľsku a vo Francúzsku.
Druhý septembrový týždeň strávila skupina štyroch zamestnancov úradu vedená Mgr. Viktorom
Gumanom, vedúcim oddelenia služieb zamestnateľnosti, v poľskom Rzeszówe, aby načerpala
nové inšpirácie najmä v oblasti vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie pre trh práce,
v oblasti vyhľadávania nových pracovných miest a sprostredkovania zamestnania.

Hufce Pracy), centra vzdelávania a práce
s mládežou v Rzeszówe, ktorého história
siaha do 30. rokov 20. storočia. OHP sa venuje práci s mládežou vo veku od 15 do
25 rokov a od roku 2004 sú súčasťou tejto
štátnej inštitúcie mobilné centrá profesijných informácií.
Dôležitým prvkom na poľskom poli práce
s nezamestnanými je Centrum informácií
a plánovania profesijnej kariéry (Centrum
informacji i planowania kariery zawodowej
– CIiPKZ), ktoré poskytuje komplex odborných a psychologických služieb prostredníctvom individuálnych a skupinových
aktivít, pričom využíva moderné odborné
poradenské metódy, psychologické testy,
školenia a interpersonálne výcviky. Zaujímavosťou boli terénne odborné poradenské služby, ktoré realizujú s klientmi vo
výkone trestu odňatia slobody.

SSrdečné
d č é prijatie
ij i v R
Rzeszówe
ó
Hlavným cieľom pracovnej skupiny, ktorú
v prijímajúcej inštitúcii – Krajskom úrade
práce v Rzeszówe (Wojewódsky Urzed
Pracy – WUP), viedol riaditeľ WUP Jacek
Posłuszny, bolo zoznámiť sa so systémom
služieb zamestnanosti, odbormi a zamestnancami zodpovednými za riešenie nezamestnanosti v partnerskej organizácii,
prácou s nezamestnanými, právami a povinnosťami uchádzačov o zamestnanie,
vzdelávaním a prípravou pre trh práce
v podmienkach partnera. Ďalším cieľom
bolo predstaviť štruktúru, poslanie a úlohy WUP na regionálnej a miestnej úrovni,
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ako i získať prehľad o situácii na trhu práce
a štruktúre nezamestnanosti v Poľsku
a Podkarpatskom regióne.
V rámci programu sa účastníci oboznámili
s inštitúciami kooperujúcimi pri riešení zamestnanosti – navštívili pracovisko Centra
Plus, ktoré je výsledkom poľsko-britského
projektu realizovaného v roku 2004. Partneri podrobne informovali aj o problematike ďalšieho, celoživotného vzdelávania
poradcov a iných odborných pracovníkov
verejných služieb zamestnanosti v Poľskej
republike.
Zaujímavá a inšpiratívna bola aj návšteva Krajského veliteľstva OHP (Ochotnicze
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Inšpirácie v Calais
Návšteva partnerského mesta Calais sa
konala 21. – 26. septembra 2008. Francúzski partneri pripravili stretnutia takmer
so všetkými subjektmi, ktoré participujú na službách zamestnanosti v regióne
Nord-Pas de Calais. V pracovnej skupine
piatich odborníkov úradu boli aj Ing. Daniela Šothová, riaditeľka odboru služieb
zamestnanosti, a Mgr. Marcela Čechová,
vedúca osobného úradu, ktorá jazykovo
zabezpečovala túto pracovnú cestu, takže
skupina nepotrebovala tlmočníka.
Z mnohých nápadov spomenieme dva,
ktoré zaujali slovenskú skupinu najvýraznejšie: prvým je prepracovaný systém
vzdelávania uchádzačov o zamestnanie
(v našom systéme je to rekvalifikácia a príprava pre trh práce), záujemcov o zamestnanie (tí, ktorí pracujú, ale chceli by zmeniť
prácu), ale aj zamestnancov. Navštívené
vzdelávacie inštitúcie, ktoré dodávateľsky preškoľujú (rekvalifikujú) uchádzačov
o zamestnanie s cieľom ich umiestnenia
na trhu práce, majú 80 % vzdelávacieho
programu zameraného na praktické vyučovanie (nadobudnutie zručností) a len 20 %
na teoretické vedomosti. A tak sme navštívili „výučbový autoservis“, v ktorom sa
rekvalifikovali budúci automechanici, šijacie dielne pre budúce krajčírky a dielne pre
čalúnnikov. Zaujímavosťou je, že v hale,
v ktorej sa preškoľovali budúci murári, mal
každý rekvalifikant svoje vlastné stavenisko, svoj vlastný „múr“ a na jeho prácu dohliadal majster. Boli sme naozaj ohromení
dokonalou imitáciou reálnych pracovných
podmienok a vôbec sme nepochybovali
o tom, že takto rekvalifikovaní uchádza-

či o zamestnanie
sa umiestňujú na
trhu práce veľmi
efektívne.
Druhým inšpirujúcim podnetom je
sociálna preventívna práca s mladými ľuďmi, ktorú
robia neziskové
organizácie pôsobiace v meste
Calais. Finančne
sú podporované
všetkými úrovňami
samosprávy
a štátnej správy
cez
predložené
projekty. Väčšinou
tieto organizácie
pracujú s mladými
ľuďmi od 16 do 25
rokov zo sociálne slabších vrstiev. Často im
pomáhajú nájsť zmysel života, pomáhajú
im vyriešiť ich sociálne problémy a napokon ich sprevádzajú pri vypracovaní plánu
hľadania si zamestnania. Klientmi týchto
organizácií sú aj ťažko zdravotne postihnutí mladí ľudia, ktorí podľa druhu hendikepu pracujú buď individuálne, alebo sú
začleňovaní do skupín s nehendikepovanými mladými ľuďmi.
Nedá sa nespomenúť projekt „Boja proti
negramotnosti“ podporovaný Ministerstvom školstva Francúzskej republiky.
Francúzsko ako jedna z prvých krajín Európy priznala, že má do 10 % negramotnej
dospelej populácie. Bolo by mylné myslieť
si, že k tejto skupine patria len imigranti.

Mali sme možnosť vidieť vzdelávanie takejto skupiny, ktorá sa začínala učiť písať
a čítať s pomocou špeciálnych pedagógov.
V skupine boli dyslektici, dysgrafici, ale aj
iní dospelí, ktorí prešli základným vzdelaním v škole, ale z rozličných dôvodov sa
nenaučili čítať a písať. Podľa názoru vedúcej projektu je zlomovým momentom
účastníka tohto vzdelávania priznanie si
vlastnej negramotnosti a individuálna
práca psychológov a špeciálnych pedagógov s účastníkom, s cieľom dať mu nádej,
že v budúcnosti to môže zmeniť.
Mgr. Marcela Čechová
Mgr. Gabriela Šarišská
ÚPSVR Bardejov

Na ceste k sebarozvoju

Mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania

P

od koordinačným vedením Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove a v spolupráci s ÚPSVR
v Bardejove a Ústredím PSVR v Bratislave sa
v priebehu septembra a októbra 2008 realizoval mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci s názvom Odborníci služieb
zamestnanosti na ceste k sebarozvoju. Jeho
podstatou boli študijné návštevy skupiny
vybraných zamestnancov partnerských
inštitúcií v inštitúciách v zahraničí s cieľom
jednak podrobnejšie sa oboznámiť s podmienkami výkonu služieb zamestnanosti
v tamojších podmienkach, jednak prispieť
aj k obojstrannej výmene skúseností.
Vybraní zamestnanci partnerských inštitúcií, účastníci zahraničných pracovných ciest
(bolo ich spolu 25) sa v súlade s projektom

zamerali na nasledujúce okruhy:
- riadenie, metodické usmerňovanie činnosti služieb zamestnanosti,
- priamy výkon informačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb,
- vzdelávanie zamestnancov (najmä poradcov) a klientov služieb zamestnanosti.
V rámci projektu sa uskutočnilo celkom
šesť zahraničných pracovných ciest:
ÚPSVR Bardejov:
Poľsko – Rzeszów, 7. – 12. 9. 2008
Francúzsko – Calais, 21. 9. - 26. 9. 2008
ÚPSVR Námestovo:
Česká republika – Frýdek-Místek, 28. 9. –
3. 10. 2008
Poľsko – Katovice, 5. – 10. 10. 2008
Ústredie PSVR:
Česká republika – Praha, 13. – 17. 10. 2008
Poľsko – Varšava, 26. – 31. 10. 2008

Prostredníctvom stránok časopisu Zamestnanosť a sociálna politika by sme sa
radi podelili s poznatkami a skúsenosťami, ktoré sme v rámci tohto projektu pri
návštevách v jednotlivých krajinách a ich
inštitúciách získali – z toho obrovského
množstva informácií sa pokúsime vybrať
aspoň tie najzaujímavejšie a pre našu prácu najobohacujúcejšie. Veríme pritom, že
sa nám takto podarí naplniť aj jeden z cieľov projektu – zabezpečiť disemináciu získaných poznatkov a skúseností. V tomto
čísle prinášame informácie z pracovných
ciest zamestnancov ÚPSVR v Bardejove do
Rzeszówa v Poľskej republike a do Calais vo
Francúzsku.
PhDr. Štefan Grajcár,
odbor poradenstva a zvyšovania zamestnanosti, Ústredie PSVR
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ÚPSVR

Kvalitnejšie služby v nových priestoroch
Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave PaedDr. Ján Sihelský a riaditeľ Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Ing. Viliam Holeva
slávnostne otvorili v piatok 9. januára 2009 novú prístavbu
úradu PSVR.

P

racovná cesta Jána Sihelského sa
začala návštevou vo firme SVIK,
s.r.o., Svidník, ktorá patrí do územného obvodu úradu práce. Tento najväčší
zamestnávateľ v okrese Svidník nahlásil
koncom decembra minulého roku hromadné prepúšťanie týkajúce sa 270 zamestnancov. Dôvodom hromadného
prepúšťania, ktoré by sa malo uskutočniť
etapovite v čase od 12. januára do 30. júna
tohto roku a aktuálne sa počet upravil na
175 zamestnancov, je zníženie odbytu
v dôsledku aktuálnej hospodárskej krízy.
Po viacerých rokovaniach s vedením úradu práce, kde obe strany rokovali o riešení
tejto situácie a spoločne hľadali možnosti
na zníženie dosahu tohto hromadného
prepúšťania, sa stretnutie Jána Sihelského a konateľa firmy SVIK, s.r.o., Svidník
Ladislava Koudelku za prítomnosti riaditeľa ÚPSVR Bardejov Viliama Holevu nieslo
v podobnom duchu. Po oboznámení sa
s aktuálnou situáciou v tejto firme sa obe
strany dohodli na tom, že budú v kontakte a budú zodpovedne hľadať riešenia na
zníženie dosahu tohto hromadného prepúšťania.
Po návrate do Bardejova Ján Sihelský
a Viliam Holeva, v prítomnosti riaditeľov
úradov práce Prešovského kraja, slávnostne prestrihli zelenú stuhu a oficiálne uviedli do prevádzky novú prístavbu
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úradu práce. „Od roku 1990 bol tento
priestor nevyužitý a uzatvorený a slúžil
na skladovanie nepotrebných vecí. Rozsiahlou rekonštrukciou v hodnote 10,6
mil. Sk sme získali novú prístavbu, ktorá
skvalitní poskytované služby pre klientov
a pracovné prostredie pre zamestnancov,“ uviedol v príhovore Viliam Holeva.
Rekonštrukcia prístavby umožní zlepšenie a skvalitnenie poskytovaných služieb
pre klientov ÚPSVR, skvalitnenie pracovných podmienok pre zamestnancov,
a zároveň je prvým krokom v realizácii
spoločného cieľa – vytvoriť z úradu práce moderné a otvorené pracovisko. Prístavba bardejovského ÚPSVR, jedného
z desiatich úradov v rámci Slovenska,
v ktorých sa pilotne overuje rakúsky trojzónový systém služieb zamestnanosti, je
zrekonštruovaná tak, aby v nej boli všetky tri zóny práce s klientom.
Na prvom podlaží je front-office (pracovisko prvého kontaktu – je súčasťou
prvej zóny), v ktorom sa poskytujú komplexné základné informácie pre klientov,
ako i nové moderne zariadené Informačno-poradenské stredisko. IPS slúži na individuálne i skupinové poradenstvo, preventívne poradenstvo a na individuálnu
prácu s klientom.
Okrem toho sa na tomto podlaží nachádza päť kancelárií sprostredkovateľských

služieb, ktoré sú súčasťou druhej zóny
a úrad práce v nich poskytuje komplexné
sprostredkovateľské činnosti.
Na druhom podlaží novej prístavby je päť
kancelárií, v ktorých zamestnanci poskytujú odborné poradenské služby v rámci tretej zóny, a zároveň niektoré z príspevkov
aktívnych opatrení trhu práce. Na tomto
podlaží sa nachádza aj nová zasadacia
miestnosť, v ktorej prebiehajú všetky oficiálne stretnutia vedenia úradu a jej súčasťou je aj Klub práce, ktorý slúži odborným
poradcom pri realizácii odborných poradenských služieb.
V nových priestoroch sú samozrejmosťou bezbariérové sociálne zariadenia pre
uchádzačov o zamestnanie so zdravotným
postihnutím.
Viliam Holeva v závere vyjadril presvedčenie, že klienti aj zamestnanci sa v novootvorenej prístavbe budú cítiť príjemne
a nové priestory prispejú k skultúrneniu
pracovného prostredia.
Mgr. Marcela Čechová
Foto PhDr. Rastislav Klima
ÚPSVR Bardejov
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I keď sú iní, sú tu

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dunajskej Strede aktívne spolupracuje so Združením na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede a so Spoločnosťou na pomoc
osobám s autizmom v Dunajskej Strede.
Táto spolupráca sa ešte prehlbuje účasťou
na viacerých spoločných akciách:
- Deň krivých zrkadiel
- návšteva Domu Nezábudka v obci Tureň
- návšteva združení a konzultácia s rodičmi o legislatívnych zmenách v sociálnej
oblasti
Vyvrcholením plodnej spolupráce medzi
úradom a združeniami bolo slávnostné
otvorenie malej výstavy na ÚPSVR v Dunajskej Strede, ktoré sa uskutočnilo dňa
9. decembra 2008. Vystavené kresby a
obrázky nakreslili deti s rôznym typom
postihnutia. Tieto kresby a obrázky (ďalej
v obrázkovej prílohe) verne zobrazujú ich
vnútorný svet, túžby a pocity radosti osoby človeka ako bytosti a živého tvora.
Zúčastnených v mene úradu privítala
riaditeľka úradu Mgr. Patrícia Tóthová
a združeniam poďakovala za doterajšiu
spoluprácu. Zvlášť pochválila deti za zaujímavé obrazy a pekné práce. Po prejave

riaditeľky úradu dostali
slovo vedúci združení
a prítomných informovali o práci, činnosti
a aktivitách združenia.
Nasledoval krátky kultúrny program, ktorý
pripravili deti so zdravotným postihnutím.
Záverom pani riaditeľka
účinkujúcim poďakovala a odovzdala im vianočné balíčky. Táto putovná výstava si vytýčila
za cieľ „Upozorniť občanov v regióne na
schopnosti ľudí so zdravotným postihnutím a i keď sú iní, sú tu“.
Občania majú možnosť spoznať ľudí so
zdravotným postihnutím, dozvedieť sa
niečo o ich živote, túžbach a snoch. Obrázky odkrývajú ich nevyslovené túžby,
potreby a želania. Po slávnostnom otvorení si hostia, ako aj zamestnanci mohli prezrieť výstavu. Veríme a sme presvedčení,
že naša spolupráca bude aj naďalej úspešne pokračovať.
Ing. Judita Kollárová, vedúca oddelenia PPnK,
ÚPSVR Dunajská Streda

Burzy práce a informácií v Brezne a Závadke

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne zrealizoval v Brezne
(9. 10.) a v Závadke nad Hronom
(16. 10.) burzy práce a burzy informácií
(ďalej BP a BI). Z pozvaných 54 zamestnávateľských subjektov účasť na jednu či na
obidve potvrdilo 24. V Brezne bolo zastúpených celkovo 16 zamestnávateľov a 13
agentúr a poisťovní, z toho 12 zamestnávateľov a 2 agentúry z Brezna a Horehronia. V Závadke nad Hronom ponúkalo 11
zamestnávateľov a 9 agentúr a poisťovní
celkovo 2 138 voľných pracovných miest
(VPM), v rámci okresu však len 113 VPM
z oblasti strojárstva, stavebníctva, poľnohospodárskych strojov, služieb a hotelierstva.
Aby sme skvalitnili priebeh budúcich BP
a BI, vypracovali sme dotazníky pre zamestnávateľov, uchádzačov o zamestnanie (UoZ), záujemcov o zamestnanie (ZoZ)
a všetkých, ktorí sa zaujímajú o ponúkané
VPM. Väčšina zamestnávateľov hodnotila
organizáciu a priebeh BP a BI veľmi pozitívne. Celkovo sa BP a BI zúčastnilo 1 080
klientov. Vyplnené dotazníky odovzdalo
394 respondentov, z ktorých až 173 po-

tvrdilo, že účasť na BP
a BI im zvýšila šance
na zamestnanie a 70
odpovedalo, že sa im
podarilo získať zamestnanie, resp. prísľub od
zamestnávateľa. V dotazníku sme sa zaujímali
aj o námety klientov na
zlepšenie organizácie
pre budúce BP a BI. Odpovede boli prevažne
pozitívne, ale zarezonovali aj odpovede, ktoré
vyjadrovali nespokojnosť s nedostatkom
pracovných miest pre
ženy, občanov nad 50
rokov, či pre nízko kvalifikovaných klientov.
Po predchádzajúcich skúsenostiach bolo
tendenciou ÚPSVR osloviť zamestnávateľov, ktorí by zastrešovali čo najširšiu škálu
profesií, ako i tých, ktorí potrebujú zamestnancov aj na pomocné práce, pretože snahou úradu práce je dosiahnuť uplatnenie
na trhu práce aj pre túto cieľovú skupinu.

Podľa nášho názoru nám odpovede respondentov pomohli získať nové informácie
na zlepšenie našej práce. Ceníme si všetky
názory (aj negatívne), ktoré nás môžu posunúť vpred.
Mgr. Janka Turisová
oddelenie ISO a PS, ÚPSVR Brezno
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ÚPSVR

Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele

D

ňom 1. januára 2009 nadobudol
účinnosť (s výnimkou niektorých
ustanovení) zákon č. 466/2008
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prijatie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon) od 1. septembra
2005 bolo dôležitým medzníkom vo vývoji sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Tento zákon v praxi predstavoval novú právnu úpravu, ktorá v histórii
prvýkrát komplexne upravila obsah a postupy vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a úplne prvýkrát upravila
výkon opatrení sociálnej kurately.
Dosahy novej právnej úpravy boli prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v súčinnosti s Ústredím
práce, sociálnych vecí a rodiny neustále
monitorované a vyhodnocované. Výsledky monitoringu a vyhodnocovania si vyžiadali doplnenie a zmenu tohto právneho predpisu.
Novelou sa okrem zmien a doplnení zameraných na odstránenie interpretačných

problémov doterajšej právnej úpravy
dopĺňajú opatrenia na celkové zlepšenie
podmienok v oblasti náhradnej rodinnej
starostlivosti, výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, na predchádzanie a riešenie krízových situácií v rodine,
opatrení vykonávaných v rodinnom a náhradnom rodinnom prostredí. Zároveň sa
rozširuje spektrum a možnosti sociálnej
kurately detí. Nanovo je upravená tvorba
priorít, spôsob poskytovania finančných
príspevkov úradmi práce, sociálnych vecí
a rodiny a opatrenia finančného charakteru v časti povinnosti obce.
Praktická skúsenosť z implementácie zákona ukázala, že niektoré opatrenia bez
spresnenia úpravy umožňujú rôznu interpretáciu, resp. spôsobujú interpretačné
problémy. Preto bolo potrebné precizovať
náležitosti vykonávania viacerých opatrení, napr. rozhodovanie o výchovných
opatreniach, zaraďovanie detí do organizačných súčastí detských domovov, doplnenie opatrení na predchádzanie krízovým
situáciám v rodine, programy krízových
a resocializačných stredísk, povinné náležitosti individuálnych plánov práce s klientmi krízových a resocializačných stredísk.

Zároveň vzhľadom na potreby maloletých
detí bolo nutné rozšíriť spektrum a možnosti programov sociálnej kurately detí,
výchovných opatrení, opatrení vykonávaných v rodinnom a náhradnom rodinnom
prostredí, možnosti doplnenia prípravy aj
v prípade náhradnej osobnej starostlivosti
a informačného poradenstva pre osoby,
ktoré si berú dieťa do svojho rodinného
prostredia z detského domova a pod.
Cieľom novely je rozšírenie a skvalitnenie doterajšieho výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. K najpodstatnejším novelizačným
bodom patrí:
úprava výslovného zákazu používania telesných trestov na dieťati a iných hrubých
alebo ponižujúcich foriem zaobchádzania
a foriem trestania dieťaťa pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré mu spôsobujú alebo
môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo psychickú ujmu. Ak je orgán sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately upozornený na použitie hrubých alebo ponižujúcich foriem zaobchádzania a foriem trestania dieťaťa, alebo ak pri výkone opatrení
podľa tohto zákona zistí ich použitie rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará

Spolupráca so zložkami polície pri odhaľovaní
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Z

amestnanci oddelenia kontroly
ÚPSVR Prešov vykonávajú v rámci
kontrolnej činnosti aj kontroly zamerané na dodržiavanie zákona NR SR č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Kontroly s týmto zameraním
sa vykonávajú priebežne od nadobudnutia účinnosti zákona, t. j. od 1. 4. 2005, keď
boli vôbec po prvýkrát legislatívne zadefinované pojmy, ako je nelegálna práca
a nelegálne zamestnávanie.
Pretože výsledky kontrolnej činnosti v tejto oblasti v predchádzajúcich obdobiach
preukázali porušovanie zákonom stano-
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vených pravidiel ako zo strany zamestnávateľa, tak aj fyzických osôb vykonávajúcich nelegálnu prácu, oddelenie kontroly
zaradilo do plánu svojej činnosti na prvý
polrok 2008 aj kontroly s týmto zameraním.
Kontroly nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania sa uskutočnili aj ako tzv.
„večerné akcie“ v reštauračných, stravovacích a pohostinských zariadeniach nášho
mesta. V tomto čase je z pohľadu zamestnávateľov menšia pravdepodobnosť výkonu kontroly v zariadeniach s večernou
a nočnou prevádzkou, a tým väčší priestor
na využívanie závislej práce fyzickej osoby bez založenia pracovnoprávneho

vzťahu, resp. nesplnenie si oznamovacej
povinnosti voči Sociálnej poisťovni neprihlásením zamestnanca na nemocenské
poistenie, na dôchodkové poistenie a na
poistenie v nezamestnanosti pred začatím
výkonu činnosti zamestnanca.
Na druhej strane sa pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania vytvoril priestor
na spoluprácu s Policajným zborom Slovenskej republiky, keď bezpečnosť priebehu výkonu kontroly zabezpečovali príslušníci hraničnej a cudzineckej polície, resp.
príslušníci poriadkovej polície. Jednotlivých kontrolných akcií sa zúčastnili vždy
dvaja zamestnanci oddelenia kontroly a
potrebný počet príslušníkov polície nielen
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o dieťa, je povinný v závislosti od ich povahy a závažnosti uplatniť niektoré z opatrení podľa tohto zákona, rozšírenie opatrení
na predchádzanie a riešenie problémových, krízových a konfliktných situácií v rodinách a v náhradných rodinách o
• mediáciu ako odbornú metódu na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine,
• odborné metódy práce na prispôsobenie
sa novej situácii v prirodzenom a náhradnom prostredí dieťaťa,
• odborné metódy na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám, ktoré sa stali
obeťami obchodovania,
• poradensko-psychologická pomoc rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách,
rozšírenie možností pomoci deťom s poruchami správania, najmä
• nové výchovné opatrenie – uloženie
povinnosti dieťaťu podrobiť sa odbornej
diagnostike v špecializovanej ambulantnej
starostlivosti, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným vhodným
spôsobom,
• zabezpečenie účasti rodičov alebo
osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará, na
výchovnom alebo sociálnom programe,
skvalitnenie sprostredkovania náhradnej
rodinnej starostlivosti:
• skúmanie okolností na strane dieťaťa vylučujúce splnenie účelu osvojenia,
• príprava fyzickej osoby na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, prípadne fyzickej osoby, ktorá podala návrh

na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej
starostlivosti, ak prejaví o prípravu záujem,
• informačné poradenstvo v rozsahu minimálne 3 hodiny pre fyzické osoby, ktoré majú záujem, aby sa dieťa opakovane
zdržiavalo mimo detského domova, nová
úprava organizačného členenia detského
domova. V zmysle novely zákona sa detský
domov zriaďuje ako domov detí alebo centrum detí.
V domove detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine
a v samostatnej skupine výlučne v samostatných rodinných domoch alebo v samostatných bytoch, ktoré sa nachádzajú
v obytných domoch. V jednom rodinnom
dome alebo byte domova detí možno
zriadiť len jednu samostatnú skupinu alebo jednu samostatnú diagnostickú skupinu a ak sú v domove detí utvorené vhodné podmienky zodpovedajúce potrebám
detí, aj jednu špecializovanú samostatnú
skupinu.
V centre detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné
opatrenie v profesionálnej rodine, v samostatných diagnostických skupinách, v samostatných skupinách alebo špecializovaných samostatných skupinách. V objekte,
ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo samostatným bytom, možno
zriadiť skupiny tak, aby celkový počet detí
nepresiahol počet 40.
Novela zákona preferuje realizáciu rozhodnutia súdu o ústavnej starostlivosti
a rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení v profesionálnej rodine pred samostatnými skupinami a špecializovanými

samostatnými skupinami. Ak nie je možné
dieťa umiestniť v profesionálnej rodine,
vykonávanie súdneho rozhodnutia v samostatných skupinách domovov detí má
prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách centier detí.
Zmena spôsobu zapojenia akreditovaných subjektov do výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a to takým spôsobom, že úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny môžu za stanovených podmienok zabezpečiť vykonávanie opatrení aj prostredníctvom výziev
na podávanie projektov akreditovanými
subjektmi.
V príspevku sú načrtnuté zásadnejšie zmeny pri výkone opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí, ktoré prináša novela zákona s cieľom skvalitnenia výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately so zachovaním primárneho cieľa,
ktorým je zabezpečenie ochrany dieťaťa nevyhnutnej pre jeho blaho. Ochrana
dieťaťa rešpektuje jeho najlepší záujem
v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa, výchovy a všestranného vývinu v jeho prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom prostredí v prípade, keď dieťa
z rôznych dôvodov nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. Túto skutočnosť
musia mať na zreteli všetky subjekty z oblasti štátnej správy, samosprávy, neštátnych organizácií, či akreditované subjekty, ktoré participujú na realizácii výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.

v služobnom, ale aj civilnom oblečení, čím
nedošlo k „rýchlemu odhaleniu“ kontrolnej akcie. Pri výkone kontroly boli príslušníci polície nápomocní nielen ohľadom
bezpečnosti zamestnancov kontroly, ale
aj pri zisťovaní totožnosti kontrolovaných
osôb vykonávajúcich prácu na pracovisku zamestnávateľa. Výbornou pomôckou
pri získaní rýchlej informácie o kontrolovaných osobách bol služobný notebook
s možnosťou pripojenia na internet, kde
bolo možné overiť podľa databázy Sociálnej poisťovne prihlásenie zamestnanca
do registra poistencov, ďalej základné informácie o zamestnávateľovi, ale aj informáciu o prípadnej evidencii uchádzača
o zamestnanie. Zároveň boli tieto kontroly
zaujímavé aj pre samotných príslušníkov
hraničnej a cudzineckej polície, ktorí po
svojej línii kontrolovali prípadných cudzincov v súvislosti s povolením na prechodný
pobyt na našom území. Zamestnanci oddelenia kontroly zase u týchto osôb kontrolovali povolenie na zamestnanie.
V rámci takejto spolupráce boli vykonané

dve večerné akcie, jedna kontrolná akcia
bola vykonaná cez víkend, ďalšie tri kontroly boli vykonané v bežných pracovných
dňoch. Spolu bolo prekontrolovaných 35
zamestnávateľských subjektov. Porušenie
zákona o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní bolo konštatované v 8 prípadoch, keď boli zamestnávateľom uložené pokuty spolu vo výške 51 000 Sk. Tieto
pokuty boli uložené za vykonávanie závislej práce bez založeného pracovnoprávneho vzťahu, resp. za neprihlásenie zamestnancov do registra poistencov Sociálnej
poisťovne v zákonom stanovenej lehote.
Okrem týchto nedostatkov v mnohých
prípadoch kontrolóri zistili, že pretrvávajúcim „kameňom úrazu“ je nahrádzanie
klasického pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy dohodami o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Pri takomto spôsobe výkonu prác mnohé
osoby často využívajú súčasné poberanie
dávok v hmotnej núdzi v súbehu s vyplatenou odmenou, ktorú úradu nepriznajú,
a účasť na zdravotnom poistení plateného

štátom, čím takéto osoby vedome zneužívajú sociálny systém. Na druhej strane si
„takto zarábajúci“ občania však často neuvedomujú, že v takomto prípade zostávajú bez akejkoľvek právnej ochrany. Strácajú všetky právne nároky vyplývajúce
z riadneho pracovného pomeru, t. j. vyplatenie mzdy, dodržiavanie dĺžky pracovného času, dovolenky, stravovania, odškodnenie poškodenia zdravia, poskytnutie
osobných ochranných prostriedkov a podobne. Zamestnávatelia zase využívajú
nelegálne zamestnávanie najmä s cieľom
nižších odvodových povinností.
Kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní vykonávané v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru majú svoje
opodstatnenie a sú prínosom pre obidve
strany. Na základe doterajších poznatkov
a skúseností bude takáto forma spolupráce využívaná aj pri ďalších kontrolách.

Mgr. Zuzana Ruthoferová,
odbor SPOD a SK, PPS, Ústredie PSVR

Ing. Peter Karas, oddelenie kontroly ÚPSVR Prešov
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ÚPSVR

Kompenzácie
v novom roku po novom
P
racovné stretnutie k novému zákonu o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý nadobudol účinnosť
1. 1. 2009, usporiadalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia a odbor posudkových činností
v spolupráci s MPSVR SR, odborom integrácie osôb so zdravotným postihnutím
a sociálnych služieb a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove. Stretnutia
10. 12. 2008 sa v priestoroch Mestského
úradu Trebišov zúčastnilo viac ako dvesto

zamestnancov úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny Prešovského a Košického
kraja, zástupcovia ústredia práce, MPSVR,
ako aj firmy ponúkajúce zdravotnícke pomôcky VELCON, s. r. o., a ARJO Humanic
Slovakia.
Cieľom pracovného stretnutia bolo
podrobne sa oboznámiť so zmenami,
ktoré tento zákon prináša. Okrem toho aj
v rozsiahlej odbornej diskusii objasniť a rozobrať jednotlivé ustanovenia, ale i možné
problémy a ťažkosti pri jeho realizácii tak,
aby boli vytvorené záruky na jeho dôslednú, jednotnú a bezproblémovú implementáciu v praxi.
Nový zákon upravuje právne vzťahy
pri kompenzáciách
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia tak, aby sa pre
fyzické osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím vytvorili porovnateľné
príležitosti v každodennom živote
a eliminovali bariéry, s ktorými sa títo
ľudia denne stretávajú. Zákon ustanovuje a definuje
oblasť kompenzácií
ťažkého zdravotného postihnutia,

Spätná väzba burzy práce
B
urzy práce sa v jeseni organizovali určite na všetkých úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny na
Slovensku. O ich realizácii informovali hádam všetky médiá. Menej však už odznelo informácií o ich výsledkoch. Na našom
ÚPSVR Prešov sme si položili po skončení
burzy viaceré otázky: Zorganizovali sme
burzu tak, aby priniesla očakávané výsledky? Vybrali sme vhodných zamestnávateľov? Podarilo sa nám skontaktovať ponúkajúcich aj hľadajúcich?
Výsledky prieskumu, ktorý sme uskutočnili po burze, zodpovedali aj na tieto otázky.
Namiesto slovného hodnotenia najvýstiž-
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nejšie úspešnosť burzy vyjadruje číslo,
ktorým je počet uzatvorených pracovných
pomerov (v priebehu jedného mesiaca
od skončenia burzy). A 163 uzatvorených
pracovných zmlúv je určite výsledok, ktorý
dal jednoznačnú odpoveď na všetky položené otázky.
Spolu s ÚPSVR Prešov sa na organizácii
prešovskej jesennej burzy práce podieľali
aj Mestský úrad v Prešove, Prešovská regionálna komora SOPK a Regionálne poradensko-informačné centrum v Prešove.
Na burze hľadalo zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest spolu
32 subjektov. Z uvedeného počtu bolo 12

právne podmienky poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu v štyroch oblastiach kompenzácie – mobility
a orientácie, komunikácie, sebaobsluhy
a zvýšených výdavkov, zavádza osobitnú
úpravu lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti, novým spôsobom vymedzuje odkázanosť fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
na kompenzácie.
Zároveň prináša novú formu preukazu –
parkovací preukaz pre fyzické osoby so
zdravotným postihnutím, nový príspevok
na kúpu zdvíhacieho zariadenia a úpravu
osobného motorového vozidla. Opätovne
sa zavádza valorizačný mechanizmus opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu tak, že výška týchto príspevkov
je vyjadrená v percentách zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu, čo zabezpečí zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu pri každom zvýšení sumy životného
minima.
Je nesporné, že pred úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny stojí náročná a zodpovedná úloha. Aplikácia zákona v praxi prinesie zvýšenie nárokov na zamestnancov
oddelení posudkových činnosti a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia, zmení sa systém
práce, zvýši sa administratívne zaťaženie.
Napriek tomu už dnes možno konštatovať, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trebišove sa na túto zmenu dôkladne
pripravil, prijal účinné opatrenia tak, aby
občania s ťažkým zdravotným postihnutím pocítili iba pozitívne účinky prechodu
na nový systém a aby vytvoril záruky na
dôslednú ochranu ich práv a záujmov tak,
aby boli spokojní s kvalitou aj rozsahom
poskytovaných služieb.
Mgr. Mária Juhasová, riaditeľka odboru SV, ÚPSVR Trebišov

výrobných (odevníctvo, strojárenstvo, drevospracujúci priemysel, výroba automobilového príslušenstva) a 20 nevýrobných
(personálne, pracovné a sprostredkovateľské agentúry, poisťovne, obchodné organizácie).
ÚPSVR Prešov v spolupráci s Prešovskou
regionálnou komorou SOPK v Prešove
oslovili približne mesiac po realizácii burzy
zamestnávateľov aj agentúry, ktoré sa na
burze zúčastnili. Chceli sme od všetkých
zúčastnených získať spätnú väzbu, preto sme im v dotazníku položili niekoľko
otázok, aby zhodnotili obsah, priebeh
aj výsledky burzy. Na otázku: Bola pre
vás burza práce prínosom? – odpovedali
všetci účastníci, okrem jedného subjektu,
kladne. Zástupcovia zamestnávateľov vo
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Chránené dielne a pracoviská
v okrese Čadca

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci v rámci bližšieho poznania činností chránených dielní a chránených pracovísk zorganizoval
9. decembra 2008 vo svojich priestoroch
na Matičnom námestí v Čadci pilotnú akciu s názvom „Prezentačný deň chránených dielní a chránených pracovísk v okrese Čadca“. Cieľom akcie bola prezentácia
vlastných poznatkov, ako i získaných skúseností z úradov práce v rámci INTERREGU
v Českej republike.
Záštitu nad celým podujatím prevzala

väčšine prípadov uviedli, že pracovné pomery neuzatvárali priamo na burze. Uchádzačov o zamestnanie najprv oboznámili
s pracovnými podmienkami vo svojich
spoločnostiach, získali od nich kontakty,
prípadne vyplnené dotazníky s osobnými
údajmi. Takýchto uchádzačov si potom
pozývali na osobné pohovory a výberové
konania.
Výrobné subjekty uzatvorili spolu 32 pracovných pomerov. Najviac, až 22 pracovných miest, obsadil zamestnávateľ, ktorý
sa zaoberá výrobou a skladaním sedadiel
a iných interiérových súčiastok do automobilov. Nevýrobné subjekty, prevažne
personálne, pracovné a sprostredkovateľské agentúry, priamo uzatvorili alebo
sprostredkovali uzatvorenie 121 pracov-

riaditeľka ÚPSVR v Čadci PaedDr.
Eleonóra Nekorancová. Vzhľadom
na to, že šlo o pilotný program, akcie sa zúčastnilo 8 vybraných prevádzkovateľov chránených dielní,
ako aj prevádzkovateľov z radov
samostatne zárobkovo činných
osôb, občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sa zaoberajú najmä výrobou.
Aj keď šlo o tzv. prvotinu z hľadiska prezentácie chránených dielní a chránených
pracovísk, podujatie sa stretlo s veľkým
záujmom občanov mesta
a okolitých obcí. Podujatie
prišiel svojou účasťou podporiť aj primátor mesta Čadca Ing. Jozef Vražel.
Prevádzkovatelia chránených
dielní a chránených pracovísk
sa prezentovali širokou škálou ponúkaných výrobkov.
Okrasa, v. d., Čadca napríklad
ponúkala vianočné ozdoby
rôznych druhov, HONOR,
s. r. o., Čadca predaj bytových
doplnkov, ako sú vankúšiky,
zásterky, paplóny a obliečky. Juraj Šerík ako osoba samostatne zárobkovo činná
ponúkal a prezentoval výrobky z mosadzného drôtu
špičkovej kvality, I. Tran, s. r.
o., Turzovka pletené výrobky
a termo oblečenie, predajňa

Káva – čaj Drahomíry Hrabalovej ponúkala široký sortiment čajových výrobkov
obohatený o kvalitné čajové doplnky, ako
sú šálky, hrnčeky a liečivé bylinkové vankúšiky. Katarína Urbánková ponúkala vianočné ozdoby a doplnky, Terézia Baníková
textil pre deti a dospelých, ako aj pracovnú a turistickú obuv. Príjemným prekvapením pre kupujúcich bola firma ROCH, spol.
s r. o., majiteľa Jurka Králika, zaoberajúca
sa výrobou a predajom chleba, bieleho
pečiva a koláčikov – priamo v predajných
priestoroch zabezpečovala pečenie a predaj vianočných oblátok a trubičiek.
Akcia sa stretla s veľkým záujmom širokej
verejnosti, ale aj prevádzkovateľov chránených dielní a pracovísk. Treba len dúfať,
že tak, ako sa osvedčil samotný pilotný
program, sa táto akcia stane každoročnou
a trvalo tradičnou v rámci činnosti úradu
práce v Čadci. Dôkazom toho boli hodnotenia zúčastnených i samotných prevádzkovateľov chránených dielní a pracovísk.
PaedDr. Eleonóra Nekorancová
Mgr. Martina Barnová Liptáková, Dušan Peteraj
ÚPSVR Čadca

ných pomerov. Poisťovacie spoločnosti
získali na burze 10 nových zamestnancov.
S výsledkami burzy boli spokojní nielen
organizátori, ale aj subjekty, ktoré hľadali vhodných zamestnancov. A dovoľte mi
vyjadriť aj presvedčenie, že okrem 163
nezamestnaných, ktorí si našli pracovné
uplatnenie, spokojnosť zavládla aj v rovnakom počte rodín, ktorých rodinní príslušníci „vymenia“ podporu v nezamestnanosti alebo dávky pomoci v hmotnej
núdzi za mzdu. A to dáva odpoveď aj na
poslednú otázku: Budeme organizovať
burzu práce aj v budúcom roku?
Určite áno.
Ľuboš Berka, poverený riadením OSZ ÚPSVR Prešov
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Burza informácií v Poprade
V

ybrať sa tým správnym krokom
pred vstupom do dospelosti je jedným z najdôležitejších rozhodnutí
mladých ľudí po skončení základnej školy.
A práve pri tejto voľbe sa ÚPSVR v Poprade snaží byť nápomocný a uľahčiť žiakom
ZŠ rozhodnúť sa, čím
chcú v budúcnosti
byť, nájsť tú správnu
profesiu, ktorá ich
bude nielen baviť, ale
ich aj uživí.
Podujatie, ktoré malo
vysokú účasť, zorganizoval v novembri
úrad v spolupráci
s mestom Poprad
a Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie Poprad
v rámci Národného
projektu NP VII A
„Modernizácia služieb zamestnanosti
podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“ a bolo
spolufinancované EÚ z prostriedkov ESF.
Svoje učebné odbory prišlo prezentovať
23 stredných škôl z okresu Poprad, Levoča,
Kežmarok, Spišská Nová Ves a Košice, ako
aj niektorí zamestnávatelia. Na otvorení
burzy informácií sa zúčastnil aj námestník
GR pre sekciu služieb zamestnanosti Ing.

Ján Gramata. Postupne prichádzali žiaci
takmer z 30 základných a stredných škôl,
ktorí mali možnosť vyberať si zo širokej ponuky. Výrobky, praktické ukážky a výsledky práce žiakov dosiahnuté počas štúdia
rozhodne prispeli k tomu, aby žiaci devia-

tych ročníkov ZŠ získali cenné informácie
a lepšie sa zorientovali v ponuke štúdia
na stredných školách. Jeden z najväčších
zamestnávateľov regiónu – Tatravagónka,
a.s., Poprad ako jediný svoju firmu osobne
odprezentoval, pričom nadviazal na prezentáciu SOŠ v Poprade. Tento zamestnávateľ je zároveň jedným z mála zamestná-

vateľov, ktorý udržuje aktívnu spoluprácu
s partnerskou odbornou školou.
Zamestnanci úradu PSVR poskytovali informačno-poradenské a odborné poradenské služby, informácie o nástrojoch
aktívnych opatrení trhu práce, o možnostiach štúdia, životných a pracovných
podmienkach v zahraničí,
štatistické
údaje o regionálnom
trhu práce.
Súčasťou burzy informácií bola aj diskusia
partnerov na trhu
práce za okrúhlym
stolom, na ktorej sa
zúčastnení partneri
zhodli, že je potrebné klásť väčší dôraz
na spoluprácu medzi
školami, zamestnávateľskými subjektmi
a úradom. Ďalším krokom do budúcnosti
bude prehodnocovanie diferenciácie
a štruktúry učebných odborov na jednotlivých školách a ich prispôsobenie sa trhu
práce so zreteľom na regionálny trh práce
a vypracovávať vízie, stratégie škôl so zreteľom na budúci vývoj a potreby trhu práce, ekonomiky.
Mgr. Slávka Macuráková, riaditeľka odboru SZ, ÚPSVR Poprad

Keď sa podarí dobrá vec

M

yšlienka, ktorá vznikla už v roku 2007 z iniciatívy úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, spojila všetkých vlastníkov
najväčšej administratívnej budovy v Pezinku. Spoločným
úsilím začali administratívno-technické kroky, ktoré smerovali k vybudovaniu bezbariérového vstupu do budovy. Dôvodom na vybudovanie bezbariérového vstupu bolo sprístupnenie budovy pre
občanov so zdravotným postihnutím, ale poslúži aj rodičom s detskými kočíkmi a občanom, ktorým robia problémy schody do budovy. V budove sídli poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Bratislava, Daňový úrad Pezinok, Vinohrady, s.r.o., Bratislava, v ktorých priestoroch sídli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku.
Všetci spoločným úsilím prispeli k realizácii bezbariérového prístupu, aby ten od septembra 2008 mohol slúžiť občanom.
ÚPSVR v Pezinku je spokojný, že jeho dobrá myšlienka našla pochopenie u všetkých zainteresovaných a v meste Pezinok pribudla
ďalšia administratívna budova vybavená dnes už štandardným bezbariérovým prístupom a podarilo sa zrealizovať ďalšiu dobrú vec
v prospech občanov.
Mgr. Ladislav Švrček, riaditeľ odboru SZ, ÚPSVR Pezinok
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Z roka na rok

z 2008 na 2009

Uplynul rok 2008 a začal sa nový. Tak ako každý čas prináša do nášho života klady aj zápory, tak aj každý rok má svoje pôvaby, ale i rôzne odióznosti. A platí to v plnej miere i o roku
predošlom. Vo svojom závere nám totiž priniesol mnohé negatíva, krízy, ktorých následky
pocítime aj v roku 2009. Bol to rok náročný a postavil pred nás do budúcnosti množstvo
nových náročných úloh a výziev. Ale v každom okrese je situácia iná, každé mesto, každá
obec má svoje osobitosti a borí sa s inými, i keď veľmi podobnými, ale predsa len špeciﬁckými problémami. Preto sme všetkým našim riaditeľom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sú v centre diania a najlepšie poznajú realitu v jej konkrétnej podobe, položili
niekoľko stručných anketových otázok:

1. Čo pozitívne i negatívne vám priniesol
uplynulý rok?
2. Čo pozitívne i negatívne očakávate
od nastávajúceho roka?
3. Vaše nesplnené (nesplniteľné) želanie?
Ing. Július Telek, riaditeľ
ÚPSVR Banská Bystrica

1. Zistenie, že
po optimalizácii
na úrade pracujú
skutoční profesionáli, ktorí napriek
zložitej
situácii
spôsobenej legislatívnymi zmenami zabezpečili kvalifikovaný výkon štátnej
správy počas celého roka.
2. Verím, že po aplikácii sociálnych zákonov bude Slovensko skutočne sociálne
orientovanou trhovou ekonomikou a zamestnanci úradu budú do zamestnania
chodiť s radosťou, lebo práca na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny nie je povolaním, ale poslaním. Dúfam, že štátneho
úradníka si budú občania viac vážiť, ako to
bolo v uplynulom období.
3. Nesplnené želanie? Chcel som zlepšiť dostupnosť poskytovaných služieb pre
klientov úradu zámenou prevádzkových
priestorov, čo sa, žiaľ, zatiaľ nepodarilo.
Dúfam, že tento rok sa to podarí.

Ing. Viliam Holeva, riaditeľ
ÚPSVR Bardejov

1. Ak sa zamyslím nad uplynulým
rokom, medzi pozitívne udalosti určite patrí dostavanie novej prístavby
úradu. Je to prvý
krok v našej snahe
zlepšiť služby klientom a zároveň i pracovné podmienky pre zamestnancov. Po rokoch stabilizácie trhu práce, keď v rámci
nášho regiónu výrazne ubudlo nezamestnaných, sa v posledných mesiacoch roku
2008 začal prejavovať vplyv hospodárskej
krízy, ktorá nás opäť vracia do vyšších čísel.
To je pre mňa negatívum minulého roka.
2. Verím, že v roku 2009 dosah hospodárskej krízy nebude taký ťažký, ako očakávame, a zvládneme ho kvalitnou prácou
s klientom, jeho rekvalifikáciou, či vyhľadávaním vhodných pracovných miest.
V roku 2009 by sme chceli vylepšiť pracoviská prvého kontaktu – prvej zóny v prospech klientov i zamestnancov a doriešiť

parkovanie pred úradom.
Takýmto smerom som neuvažoval.
Snažím sa dávať si také ciele, o ktoré sa
môžem pokúsiť. Preto také želanie nemám, neskromne môžem povedať, že sa
mi naplnili všetky očakávania.

3.

Mgr. Patricia Tóthová,
riaditeľka ÚPSVR
Dunajská Streda

1. Rok 2008 bol
úspešný z pohľadu
klesajúcich hodnôt
miery nezamestnanosti v okrese. Ako
úspech hodnotím
aj spoluprácu s našimi klientmi, či naštartovanie zahraničných projektov úradu. Celkové výsledky
ku koncu roka zatienili prvé náznaky krízy
v okrese.
2. V novom roku očakávame najmä
úspešnú implementáciu sociálnych zákonov do praxe a využitie prostriedkov z ESF
január 09/ 2009
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anketa
a nástrojov aktívnej politiky práce pri prekonávaní problémov spôsobených hospodárskou krízou.
3. Nesplniteľné sny (želania) nemám.
Som realista. Možno snaha o lepšie medziľudské vzťahy...?

Ing. Štefan Páchnik, riaditeľ
ÚPSVR Bratislava

1. P o z i t í v n e :
Úspešné ukončenie programového
obdobia 2004 –
2006 s maximálnym vyčerpaním
rozpočtových
prostriedkov a plynulý prechod v rámci Národných programov NP I, II a V na nové programové
obdobie, ako aj udržanie miery nezamestnanosti na úrovni roka 2007. Negatívne:
Voľné pracovné miesta nahlasované zamestnávateľmi nekorešpondovali s profesiami uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú
vedení v evidencii nezamestnaných.
2. Pozitívne: Realizácia nových národných programov v novom programovom
období, takých, ktoré by prispeli k udržaniu miery nezamestnanosti, resp. by pomohli umiestniť čo najviac uchádzačov
o zamestnanie na trhu práce. Ukončenie
rekonštrukcie prízemia budovy sídla úradu na sprostredkovateľské a poradenské
služby v rámci trojzónového systému práce s klientmi. Negatívne: Možné dosahy
svetovej finančnej krízy na rast nezamestnanosti a na rast počtu poberateľov dávok
na odbore sociálnych vecí a rodiny.
3. Nemožnosť finančného ohodnotenia
zamestnancov pri neustálom náraste pracovných povinností vyplývajúcich z nových právnych predpisov a z toho vyplývajúca vysoká fluktuácia.

Ing. Štefan Šulek, riaditeľ
ÚPSVR Banská Štiavnica

1.

Každá doba
má svoje čaro, a to
platí aj o uplynulom roku 2008. Preto by som veľmi nerád hovoril o tom,
že nám uplynulý
rok priniesol nejaké negatíva. Bol to rok náročný a postavil
pred nás množstvo náročných nových úloh
a výziev. Úspechom je pomerne stabilná
situácia na trhu práce v okrese Žiar nad
Hronom. Vyplýva to zo silnej ekonomickej
základne s nižším podielom zahraničného
kapitálu, v dôsledku čoho zamestnávatelia
nie sú svojou produkciou orientovaní len
na jedného odberateľa a jedno odvetvie.
2. Rok 2009 určite nebude menej ná-
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ročným rokom, pretože bude rokom implementácie nových právnych predpisov
najmä v odbore sociálnych vecí a rodiny.
Verím, že sme sa na realizáciu týchto zmien
dobre pripravili. Negatívom roku 2009
bude určite pretrvávanie finančnej a ekonomickej krízy a jej dosah na obyvateľov
nášho regiónu, ktorý sa začal prejavovať
už koncom minulého roku a jeho vyvrcholenie očakávam práve v roku 2009.
3. V roku 2009 si ako riaditeľ úradu želám, aby všetci klienti nášho úradu od nás
odchádzali spokojní a s pocitom, že naši
zamestnanci pre nich urobili všetko, čo
bolo v ich silách a možnostiach. Aby u nás
našli tú správnu pomoc a podporu, ktorá
im uľahčí život. Zároveň si želám zdravých
a spokojných zamestnancov úradu, pre
ktorých práca nebude len zamestnaním,
ale stane sa naozaj poslaním a koníčkom,
za čo budú aj adekvátne ohodnotení či už
finančne, spoločensky, alebo morálne.

Ing. Eva Krahulcová, riaditeľka ÚPSVR Brezno

1. Pracovný život
na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je zaujímavý
a zároveň zložitý
z dôvodu rôznorodosti
agend
jednotlivých oddelení, ale i klientely. Keby som chcela
presne vyšpecifikovať, čo pozitívne a čo
negatívne so sebou priniesol uplynulý rok,
v každom prípade skončím pri človeku, pri
medziľudských vzťahoch, pri spolupatričnosti k jednej inštitúcii. Chcela by som
vyzdvihnúť odbornú fundovanosť našich
zamestnancov, ich profesionálny prístup
k riešeniu pracovných úloh, kolegiálnosť
a pocit zodpovednosti. V takomto pracovnom kolektíve aj negatívne situácie majú
miernejší dosah a vnímame ich pozitívne, pretože, ako sa hovorí: „Všetko zlé je
na niečo dobré“.
2. 365 dní nastávajúceho roka prinesie so sebou opäť množstvo vypätých
a mimoriadne náročných situácií, je však
len a len na nás, ako si s nimi poradíme.
Pozitívnym myslením sa dajú zvládnuť aj
tie najťažšie. Našou víziou pre rok 2009 je
v zmysle platnej legislatívy pracovať s ľuďmi a pre ľudí, skvalitniť servis poskytovaných služieb, zvyšovať odbornú informovanosť klientov, prioritne využívať zdroje
EÚ na riešenie zamestnanosti v regióne.
Svetová finančná kríza nám určite prinesie
ešte veľa problémov a to je to negatívne,
čoho sa v tomto roku obávame. Verím však
zamestnávateľom v našom regióne a súčasnej vláde, že vyvinú maximálne úsilie
na jej preklenutie, aby dosahy na občanov
boli čo najmenšie.
3. Na záver len konštatovanie, že praco-

vať na čele takého úžasného pracovného
kolektívu, ako je u nás, je moje splnené želanie.

Mgr. Vladimír Príbelský,
riaditeľ ÚPSVR Galanta

1. P o z i t í v a :
V roku 2008 sa
nám podarilo aj
vďaka posilneniu
regionálneho postavenia
úradu
a vďaka novým prístupom v aplikácii
APTP rozbehnúť s významnými zamestnávateľmi interné projekty, ktorých tvorba
bola prispôsobená potrebám trhu práce
v našom regióne, čo sa celkovo odrazilo
na znížení miery nezamestnanosti – k 31.
12. 2008 predstavovala 2,84 %. V spolupráci s obcami sa nám podarilo prispieť
k začleneniu UoZ zaradených na AČ do trvalého pracovného pomeru. Nadviazali
sme intenzívnu spoluprácu so zväzom ZP
a inými subjektmi, ktoré riešia zložitú situáciu slabších sociálnych skupín v regióne.
Uskutočnili sme činnosti, ktoré sa v minulom období nerealizovali, ako napríklad:
Deň bez bariér pre ťažko zdravotne postihnuté deti, Výchovno-rekreačný tábor
pre deti s poruchami správania a pod.
Negatíva: V plnej miere sa nám nepodarilo
naplniť očakávania v oblasti nadregionálnej spolupráce, a to najmä v období, keď
sme pociťovali akútny nedostatok pracovnej sily v regióne.
2. Pozitíva: Na základe dobre fungujúcej
vzájomnej spolupráce so zamestnávateľmi
a kvalitného tímu pracovníkov, ktorí vedia
pružne reagovať na potreby trhu práce
v regióne, budeme sa snažiť vyhľadávať
nové pracovné miesta, a tým sa budeme
snažiť o udržanie miery nezamestnanosti
v regióne Galanta od 3,5 % do 4 %. Negatíva: Očakávame, aké budú dosahy celosvetovej hospodárskej krízy na náš región.
3. Doposiaľ sa úradu nepodarilo v spolupráci so samosprávou a VÚC zriadiť
v okrese krízové centrum. Dúfam však, že
v spolupráci s partnermi sa nám podarí
tento projekt zrealizovať v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Mgr. Ján Fink, riaditeľ ÚPSVR
Humenné

1. Za pozitívne
považujem
pomerne stabilizovaný vývoj počtu
nezamestnaných
v mesiacoch január až november
2008 v regióne,
praktickú realizáciu novely zákona o služ-
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bách zamestnanosti od mája 2008 v podmienkach regiónu, ktorá priniesla viaceré
pozitíva nezamestnaným občanom a vydarené akcie: EURES, burzy práce, burzy informácií a pod. Negatívne hodnotím záver
roka 2008, keď nás nepríjemne prekvapili
hlásené hromadné prepúšťania v niektorých veľkých podnikoch okresu Humenné
aj Snina.
2. Mojím želaním je, aby sme všetci
k sebe boli ohľaduplnejší a zdvorilejší, aby
šťastnejší – úspešnejší vedeli a chceli pomôcť tým, ktorí to dnes potrebujú, lebo
nikto nevie, či zajtra nebude potrebovať
pomoc on sám. Ako negatívum očakávam
nárast počtu nezamestnaných v regióne.
Verím však, že všetci máme už dostatok
skúseností a schopností na to, aby sme
tieto problémy zvládli k spokojnosti klientov.
3. Spokojnosť každého občana i zamestnávateľa s našou každodennou prácou (hoci po skúsenostiach z doterajšej
praxe viem, že vždy sa nájde jednotlivec
– občan či zamestnávateľ, ktorý s naším
riešením nebude spokojný). Ďalším nesplneným želaním bude aj to, aby väčšina
nezamestnaných mala prácu.

PaedDr. Eleonóra Nekorancová, riaditeľ ka ÚPSVR Čadca

1. V minulom
roku hodnotím ako
obrovský úspech
schválenie cezhraničného partnerstva medzi 3 štátmi
– SR, ČR a PR – pod
názvom Eures T
Beskydy, ktoré sa tvorilo niekoľko rokov.
Náš úrad sa stal v roku 2007 lídrom tohto
partnerstva a zároveň správcom konta.
Od svojho schválenia partnerstvo intenzívne prehlbuje spoluprácu uvedených
3 štátov a pracuje v rámci schválených
aktivít. Negatívne hodnotím stresujúce
naštartovanie novely zákona o službách
zamestnanosti, keď sme museli často
operatívne riešiť vzniknuté nevyjasnené
situácie (napríklad ohľadom aktivačných
činností) vyžadujúce veľa času.
2. V nastávajúcom roku očakávam pokračovanie úspešne naštartovanej komunikácie so zamestnávateľmi, ktorá bude,
predpokladám, intenzívna vzhľadom
na terajšiu finančnú krízu. Chcem naďalej
pokračovať v efektívnej a tvorivej komunikácii s ostatnými partnermi nielen v rámci
Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky a Poľskej republiky. Očakávam bezproblémový priebeh legislatívnych zmien v sociálnej oblasti. Pevne verím, že nebudem
musieť uvádzať ako negatívum väčší počet hromadných prepúšťaní v rámci nášho
okresu. Naopak, verím, že zamestnávatelia
budú motivovaní súčasnou legislatívou,

aby vytvárali nové pracovné miesta a podporovali už existujúce, pri čom bude ÚPSVR zohrávať dôležitú úlohu.
3. V tomto roku chcem zlepšiť kultúru našej organizácie, vybudovať vzťah zamestnancov k štátnej inštitúcii a ako nesplnené želanie vidím nedostatočné finančné
ohodnotenie zamestnancov za odvedenú
prácu v roku 2008.

PaedDr. Jozef Bajčičák,
riaditeľ ÚPSVR Dolný Kubín

1. Podarilo sa
nám aj s malým
počtom zamestnancov plniť úlohy
sociálnej
politiky štátu v súlade
s
Programovým
vyhlásením vlády
SR v podmienkach regiónu Dolný Kubín.
Chcem aj touto cestou poďakovať MPSVR
a Ústrediu PSVR za poskytnutie zdrojov
na opravu budovy – rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu okien. Za negatívum
považujem veľké množstvo vykonávanej
agendy, často neodôvodnene administratívne náročnej, s malým počtom zamestnancov. To počas celého roku spôsobovalo
veľké preťaženie zamestnancov a komplikovalo zastupiteľnosť.
2. Personálne posilnenie úradu, aby
bolo možné doplniť oddelenia, kde pracujú len dvaja zamestnanci (oddelenie kontroly) a oddelenie ESF z titulu nových projektov aj na úseku odboru sociálnych vecí
a rodiny. Ako negatíva očakávam možné
hromadné prepúšťania a zvyšovanie nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín.
3. Zatiaľ nesplnené želanie – možnosť
prehodnotenia platového ohodnotenia
a zvýšenie počtu zamestnancov.

Mgr. Anna Babičová,
riaditeľ ka ÚPSVR Kežmarok

1. P o z i t í v n e :
Účasť na odborných vzdelávacích
aktivitách zamestnancov, čo prispelo k ich osobnému i odbornému
rastu, zvládnutie
všetkých termínovaných úloh v náročnom období.
Negatívne: Nárast agendy, časová náročnosť plnenia úloh pri zníženom počte
zamestnancov, nedostatok finančných
prostriedkov na finančné ohodnotenie
práce zamestnancov, značné pracovné vyťaženie a jeho vplyv na zhoršenie medziľudských vzťahov.
2. Pozitívne očakávania: Finančné zlepšenie a ocenenie práce zamestnancov, na-

výšenie počtu zamestnancov, spravodlivé
hodnotenie úradov PSVR s rešpektovaním
ich špecifík v jednotlivých regiónoch, zlepšenie kvality práce a ich vzájomnej komunikácie na jednotlivých oddeleniach úradu. Negatívne očakávania: Nárast agendy,
zvýšená náročnosť na kvalitné plnenie
úloh pri nedostatočnom počte zamestnancov, odlev kvalifikovanej pracovnej
sily z úradu.
3. Z medziľudských vzťahov sa vytráca
úcta k práci druhého a slová poďakovania
za drobné každodenné prejavy dobroty
a úctivosti. Mojím druhým nesplneným
želaním je nemožnosť si udržať na pracovisku dlhoročných, skúsených, odborne
i ľudsky zdatných zamestnancov z dôvodu
vyššieho finančného ohodnotenia u neštátneho zamestnávateľa. Nesplniteľné
želanie: Nesplniteľné želanie nemám, pretože žijem vo svete reality, kde sa zázraky
nedejú.

Ing. Rastislav Juhár,
riaditeľ ÚPSVR Levice

1. Uplynulý rok
2008
hodnotím
pre ÚPSVR Levice
pozitívne. Úlohy
sme splnili z odbornej stránky bez
väčších nedostatkov s vysokým nasadením našich zamestnancov. Zamestnanci úradu úspešne zvládli zavedenie
do praxe novely zákona č. 5/2004 Z. z., ako
aj prípravu na zavedenie eura. Pozitívne
hodnotím prípravu zamestnancov OSVR
k novým zákonom, ktoré prichádzajú
do platnosti od 1. 1. 2009 a, samozrejme,
úspešné ukončenie starého programovacieho obdobia v oblasti ESF. S výraznými
negatívami sme sa, až na malé drobnosti,
pri našej práci nestretli.
2. V nastávajúcom roku 2009 očakávame, tak ako aj doteraz, vysoké pracovné nasadenie našich zamestnancov. Ako
prihraničný okres očakávame negatíva
v dôsledku hospodárskej krízy v návrate
občanov okresu do evidencie UoZ, najmä
tých, čo pracujú v priemyselných zónach
Maďarskej republiky.
3. Zatiaľ nesplnený, ale veríme, že nie
nesplniteľný, je náš cieľ v riešení dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je pre nás nelichotivá. Chceli by sme ako úrad, ktorý má
silné sociálne zameranie, vyvolať diskusiu
a načrtnúť smer riešenia sociálnej otázky
rómskych detí v rámci prístupu k vzdelávaniu, ako aj pravidelnej dochádzky do škôl.
Prvý krok sme v tejto oblasti už urobili tým,
že sme si pozvali na úrad zodpovedné inštitúcie a osobnosti, ktoré majú možnosť
riešiť túto problematiku
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Ing. Mária Poláčková,
riaditeľka ÚPSVR Komárno

1.

Pozitívne
hodnotím, že sme
v takom hektickom
roku plnom legislatívnych
zmien
a pri takomto počte zamestnancov
dobre zvládli všetky úlohy k spokojnosti všetkých, vrátane
klientov.
2. Každá doba prináša negatíva aj pozitíva, negatíva prinášajú problémy a tie treba riešiť. Pokiaľ sa nám podarí vyriešiť ich,
bude to pozitívne.
3. Nemám nesplniteľné želania, želám si
len dobré zdravie, rovnako aj svojim blízkym a spolupracovníkom. Všetko ostatné
je riešiteľné.

Mgr. Jana Petrakovičová,
riaditeľ ka ÚPSVR Malacky

1.

Za pozitívnu
zmenu považujem
všetky
iniciatívy
smerujúce k zlepšeniu situácie na trhu práce, či už vo
forme novelizácií
platnej legislatívy,
alebo iných opatrení, vrátane tých, ktoré
sú podporované z prostriedkov ESF. Toto
všetko je prínosom pre občana i zamestnávateľov a pomôže riešiť dlhodobú nezamestnanosť. Už aj na základe praktických
skúseností môžem povedať, že zníženie
stavu zamestnancov úradu negatívne
ovplyvnilo jeho činnosť. Rovnako ako asi
každého z nás, ma nepotešila hospodárska a finančná kríza, ktorej vplyvom sa
nevyhne ani náš rezort. Nárast počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie je
prvým dôsledkom krízy, ktorý negatívne
pociťujeme aj na našom úrade.
2. Moje pozitívne očakávania do roku
2009 spočívajú vo viere, že zavedenie novej euromeny bude ochranným štítom
pre našu republiku, ktorý nedovolí, aby
mal dosah finančnej krízy dlhodobé a nepriaznivé dôsledky na naše hospodárstvo
a oblasť služieb zamestnanosti. Na druhej
strane mám, samozrejme, obavy o stabilitu zamestnanosti v regióne úradu, ktorý
riadim. Už dnes viem, že na udržanie miery
nezamestnanosti, ktorá dnes predstavuje niečo vyše 4 %, bude potrebné prijať
mimoriadne účinné opatrenia a vynaložiť
enormné úsilie celého kolektívu zamestnancov úradu.
3. Neviem, či je moje želanie vôbec
splniteľné, ale najradšej by som každému
uchádzačovi o zamestnanie poskytla prácu, akú požaduje a v ktorej by sa dokázal
realizovať. Nebolo by potrebné vyplácať
dávky v hmotnej núdzi a počet chudob-
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ných rodín by sa zmenšil. Som však realista a viem, že k splneniu tohto želania nás
čaká ešte dlhá cesta...

Ing. Juraj Briškár, riaditeľ
ÚPSVR Košice

1. Uplynulý rok
priniesol predovšetkým priaznivý
počet nových pracovných príležitostí
v regióne, čo vplývalo na postupné
znižovanie miery
nezamestnanosti, ktorá v minulom roku
dosiahla minimum v histórii SR. Záver roka
priniesol aj prvé dôsledky finančnej krízy,
čo sa prejavilo najmä radikálnou stratou
voľných pracovných miest v regióne a zvýšeným počtom uchádzačov o zamestnanie.
2. Najväčšou obavou je, aký bude rozsah
finančnej krízy a hlavne aký bude jej dosah
na situáciu na trhu práce, a tým na obyvateľstvo regiónu i Slovenska. Verím však, že
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú
tou inštitúciou, ktorá realizáciou aktívnych
opatrení trhu práce, a tiež realizáciou prijatých opatrení v sociálnej oblasti pomôže
zmierniť dôsledky finančnej krízy na Slovensku.
3. Ponúknuť každému nezamestnanému vhodné zamestnanie.

RSDr. Ján Vaculčiak, riaditeľ
ÚPSVR Lučenec

1. V uplynulom
roku 2008 môžem
pozitívne hodnotiť
vývoj zamestnanosti v našom regióne Novohrad, pretože nám v oboch
okresoch (LC aj PT)
klesla miera nezamestnanosti pod hranicu
17 %. Negatívne na druhej strane je, že veľké firmy ako Slovglass a.s. Poltár, Novoker
a.s., Thorma s.r.o. Fiľakovo prepúšťali pracovníkov.
2. Pozitívne je, že sme sa v roku 2009
zaradili medzi štáty so spoločnou menou
euro, čo by malo motivovať ďalších investorov prísť podnikať na Slovensko a vytvárať
tak ďalšie pracovné príležitosti pre našich
občanov. Negatívne očakávania od roku
2009 nemám, pretože som optimista.
3. Do Lučenca neprišiel potenciálny
veľký investor. Sľuboval som si od jeho príchodu veľký krok vpred v oblasti zníženia
miery nezamestnanosti – čo by zároveň
bolo motiváciou aj na príchod ďalších investorov.

Ing. Peter Nemec, riaditeľ
ÚPSVR Liptovský Mikuláš

1. P o z i t í v u m :
V roku 2008 sa realizovala rekonštrukcia budovy ÚPSVR,
čím sa zlepšilo
pracovné prostredie zamestnancov.
Negatívum: V 2.
polovici roku 2008 boli nahlásené viaceré
hromadné prepúšťania, ktoré vznikli aj ako
dôsledok finančnej krízy.
2. Pozitívum: V roku 2009 prebehne dokončenie prestavby budovy ÚPSVR. Negatívum: Hromadné prepúšťania prechádzajú aj do roku 2009 a pokračuje nárast miery
nezamestnanosti v regióne.
3. Zdravie všetkým pracovníkom ÚPSVR,
zvýšenie pracovných príležitostí a s tým
spojené zvýšenie životnej úrovne občanov
v regióne

1.

Mgr. Stanislav Ivanička,
riaditeľ ÚPSVR Nitra

Rok 2008 hodnotím ako veľmi
náročný a zároveň
aj úspešný. Nastavenými prioritami, koncepčným
smerovaním, pracovnými akciami
a aktivitami, efektívnou komunikáciou, intenzívnou tímovou a terénnou prácou sme
sa výrazne priblížili k spokojnosti všetkých
cieľových skupín, čo bol náš hlavný zámer.
2. V roku 2009 budeme žiť témami euro,
svetovou finančnou krízou a zmenami
právnej legislatívy v sociálnej oblasti. Náš
pracovný kolektív si je vedomý zodpovednosti voči našim klientom, zamestnávateľom a partnerom. Pevne verím, že i tento
náročný rok zvládneme k vzájomnej spokojnosti.
3. Hovorí sa, že ak vyslovíš želanie – nesplní sa.

Ing. Vladimír Božek, riaditeľ
ÚPSVR Martin

1.

Pozitívne pociťujeme zlepšenie
medziľudských
vzťahov v ÚPSVR
v Martine. Negatívne pôsobí prepúšťanie zamestnancov v našom
regióne následkom
krízy.
2. Spoločnosť Volkswagen Slovakia
v Martine buduje výrobnú halu, kam bude
stiahnutá výroba prevodoviek komponentov do osobných motorových vozidiel z ČR
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a predpokladá zamestnať asi 350 zamestnancov. Radi by sme očakávali zlepšenie
koncepcie učňovského školstva, so zameraním na robotnícke profesie, ktorých pociťujeme nedostatok. Predpokladáme, že v nasledujúcom roku bude negatívne pôsobiť
ďalšie prepúšťanie zamestnancov a zvýši sa
miera nezamestnanosti v regióne Turca.
3. Naším želaním bolo dosiahnuť zníženie miery nezamestnanosti v pôsobnosti
nášho úradu pod 5 %. Toto sa nám takmer
podarilo, pretože v októbri 2008 bola miera
nezamestnanosti 5,03 %, ale od novembra
2008 vplyvom hospodárskej krízy stúpa.

Dr. Marian Mesiarik, riaditeľ
ÚPSVR Nové Mesto nad
Váhom

1.

Za
pozitívne v uplynulom
roku považujem
to, že sme na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Novom Meste
nad Váhom zvládli všetky úlohy aj napriek zníženému stavu zamestnancov
úradu o 42 ľudí a prácu sme museli rozdeliť medzi ostatných. Keby takto postupovali na všetkých štátnych úradoch, štát
by pre občanov veľa ušetril.
Negatívne bolo najmä to, že sľubný vývoj
zamestnanosti a sociálneho rastu v regióne začala narúšať svetová finančná kríza.
2. Od budúceho roka očakávam, že
dokážeme zastaviť negatívny dosah krízy
na občanov. Lenže ak sa kríza prejaví naplno, tak ako v niektorých vyspelých krajinách, bude to nerealizovateľné.
3. Mojím želaním je, aby každý občan,
ktorý chce pracovať, mal prácu, aby mal
sociálnu istotu a nestresoval sa, z čoho
bude žiť, aby naši zamestnanci na úrade
na odbore hmotnej núdze nemali ani jednu stránku, aby ľudia chodili na úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny po radu, informácie a nie preto, že sú sociálne a hmotne odkázaní. Som si však vedomý toho, že je to
nesplniteľné.

všetkých pracovísk a aj z profesionálnej
stránky sme napriek zmenám všetko zvládli
s prehľadom. Negatívne sme pociťovali
najmä výsledky legislatívnych nedostatkov novely č. 139/2008 Z. z. (absencia prechodných ustanovení), ktoré zamestnanci
museli riešiť často zoči-voči nespokojným
klientom.
2. Ja som optimista. Napriek negatívnym dosahom hospodárskej krízy očakávam, najmä v spojitosti so zavedením eura,
zrýchlenie hospodárskeho rastu, životnej
úrovne, vytváranie nových pracovných
miest a rast miezd. Pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň
na úroveň priemernej mzdy v národnom
hospodárstve. Negatívne veci v novom
roku neočakávam, ony sa ohlásia samy.
Načo ich privolávať.
3. Vytvoriť atmosféru a priestor, v ktorých by ľudí práca napĺňala natoľko, aby
vedeli dodať chuť do života, pocit dôvery,
istoty a bezpečnosti rovnako svojim rodinám, ako aj všetkým klientom. Aby úrad
„smrdel človečinou“.

Ing. Kamil Pajer, riaditeľ
ÚPSVR Pezinok

Ing. Helena Bohátová,
riaditeľ ka ÚPSVR Nové Zámky

1. Úrad práce,
sociálnych
vecí
a rodiny v Nových
Zámkoch úspešne
zvládol najmä úlohy spojené s dočerpaním finančných prostriedkov
z národných projektov z programovacieho obdobia 2004 – 2006 a plynulý prechod na nové programovacie obdobie.
Pozitívne hodnotím aj implementáciu
zmien v novele zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vznp.
2. V roku 2009 očakávam pozitíva spojené so zmenou legislatívy
najmä v sociálnej oblasti.
Ako negatívum vnímam dosahy globálnej
finančnej krízy. Verím, že správne zvolenými nástrojmi aktívnych opatrení trhu práce
sa nám podarí tieto dosahy zmierniť.
3. Mojím želaním do roku 2009 je spokojnosť klientov, ale i zamestnancov ÚPSVR.

Mgr. Daniela Fejová,
riaditeľka ÚPSVR Námestovo

1.

Myslím, že pri
hodnotení minulého roku z pozície
riaditeľky úradu,
môžem smelo povedať, že bol prevažne úspešný.
Väčšina zamestnancov dostala nové alebo zrekonštruované priestory, všetci zamestnanci prešli
IT vzdelávacou aktivitou ECDL, zorganizovali sme vydarené neformálne stretnutia

skom a v Bánovciach nad Bebravou.
Negatívom pre celé Slovensko je finančná
kríza, ktorá zmarila naštartovanú etapu
znižovania nezamestnanosti.
Ďalším negatívom – čo pociťujem aj ako
matka – je nárast počtu detí s poruchami
správania a záškoláctvo, čo je zrejme odrazom neustále sa zvyšujúcej prezentácie
násilia.
2. Pozitívom je prínos prechodu na menu
euro v ekonomike krajiny, predpokladom
je pozitívny ohlas zmien zákonov v oblasti pomoci mladým rodinám a občanom
s ťažkým zdravotným postihnutím.
Obávam sa však dosahu finančnej krízy
na mieru nezamestnanosti v regióne, aj
napriek výstavbe priemyselného parku
v Partizánskom.
3. Stabilita legislatívy, implementácia
statusu sociálneho pracovníka do praxe, odmeňovanie zamestnancov úradu
na úrovni priemerných platov v národnom
hospodárstve.

Mgr. Mária Janíková, riaditeľka ÚPSVR Partizánske

1. Pozitívnym pre

náš úrad bola stabilizácia kolektívu
ÚPSVR v Partizánskom a z hľadiska
uľahčenia života
občanom, ako aj
zamestnancom
úradu, bolo obnovenie súdu v Partizán-

1.

V roku 2008
sme úspešne zabezpečili realizáciu
združenej investície
finančných
zdrojov majiteľov
budovy na vybudovanie bezbariérového prístupu do sídla ÚPSVR v Pezinku
napriek skutočnosti, že v objekte sme ako
nájomcovia.
2. Predpokladáme, že dosahy finančnej
krízy v roku 2009 nebudú mať veľký vplyv
na vývoj nezamestnanosti v regióne Pezinok a Senec a aplikácia sociálnych opatrení v praxi zabezpečí sociálnu stabilitu občanov, ktorí sú na pomoc štátu odkázaní.
3. Zatiaľ nesplnené želanie - získanie
kapitálových zdrojov na plánovanú realizáciu rekonštrukcie budovy Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Senci na Krátkej
ulici č.1.

Ing. Tatiana Raničová,
riaditeľka ÚPSVR Michalovce

1. Rok 2008 –
rýchly a dynamický – sa niesol v znamení úspešného
plnenia
pracovných úloh, vzdelávania a sceľovania
kolektívu úradu.
2. Typickou črtou slovenského národa
je húževnatosť a pracovitosť, takže v roku
2009 budeme úročiť tieto nadobudnuté zručnosti zamestnancov v prospech
našich klientov. Verím, že za pomoci ľudí
január 09/ 2009
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anketa
na Úrade PSVR v Michalovciach, Ministerstva PSVR SR a Ústredia PSVR sa nám podarí úlohy naplniť.
3. Mojím želaním je, aby ľudia v sebe pozdvihli ohľaduplnosť, harmóniu a šťastie,
ktoré by viedli k nastoleniu čistej, ústretovejšej atmosféry v medziľudských vzťahoch.

Miloš Tamajka, M.B.A.,
riaditeľ ÚPSVR Piešťany

1. P o z i t í v n e :
Rok 2008 bol pre
mňa veľmi hektický, ale určite veľmi
zaujímavý. Nastúpil som do funkcie
riaditeľa ÚPSVR, čo
bola pre mňa pozitívna výzva. Chápem to skôr ako poslanie
a uvedomujem si mieru zodpovednosti.
Negatívne: Pociťujem časovú náročnosť,
je veľa vecí, ktoré je potrebné zvládnuť
a chcel by som toho veľa stihnúť. V podstate sa mi to darí, ale je to často na úkor
času, ktorý by som mal venovať svojej rodine.
2. V nasledujúcom roku z pracovnej
stránky očakávam pozitívny prístup pri
riešení negatívnych dôsledkov hospodárskej krízy. V regióne Piešťan nedisponujeme priemyselnými parkmi a efektívna
riešiteľná cesta, ako umiestniť UoZ, je
spolupráca ÚPSVR s existujúcimi zamestnávateľmi. Moje očakávania smerujú
k budovaniu profesionálnych vzťahov
ÚPSVR s majiteľmi firiem v našom regióne.
3. Nedávam si nesplniteľné želania,
som realista a chcem sa tešiť z napĺňania
svojich želaní.

Ing. Jozef Machyna, riaditeľ
ÚPSVR Žilina

1.

Som spokojný
so skutočnosťou,
že v uplynulom
roku sa náš úrad
úplne
stabilizoval, čo sa prejavilo
na veľmi dobrej
spolupráci so zamestnávateľmi a inštitúciami. Chcel by
som sa poďakovať všetkým zamestnancom úradu za vykonanú prácu a zaželať
im v nastavajúcom roku veľa zdravia, šťastia a pokoj v rodinách. Nech sa im splnia
všetky želania. Koniec roka 2008 sa niesol
v znamení hospodárskej krízy. Tá neobišla
ani náš región. Išlo o hromadné prepúšťanie vo firmách INA Kysucké Nové Mesto
a Kinex Bytča.
2. Očakávam, že nové zákony v sociálnej oblasti účinné od tohto roku pomôžu
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ľuďom pri riešení vzniknutých sociálnych
dosahov. Rodinám s deťmi pomôžu zvýšené prídavky na deti, resp. príspevky pri
narodení dieťaťa, ako i ďalšia pomoc pre
občanov, ktorú komplexnejšie rieši nová
legislatíva. Tieto zákony budú aktívnym
nástrojom pri zabezpečovaní zamestnanosti a nadviažu na dobrú spoluprácu
s úradmi a zamestnávateľmi.
Očakávam, že hospodárska kríza bude
síce naďalej pokračovať, ale nebude sa
ďalej prehlbovať, pretože by to ovplyvňovalo zamestnanosť v našom regióne.
3. Nepodarilo sa nám umiestniť viac detí
do profesionálnych rodín. Bol by som rád,
keby sme čoraz menej museli umiestňovať
deti do detských domovov a keby každé
dieťa malo skutočnú rodinu.

Ing. Ján Ferianc, riaditeľ
ÚPSVR Ružomberok

1.

Uplynulý rok
hodnotím ako veľmi dobre zvládnutý napriek jeho
náročnosti. Borili
sme sa, podobne ako ostatné
úrady, s rozsiahlou novelou zákona o službách zamestnanosti, a to najmä v oblasti aktívnych
opatrení trhu práce. Úspešne sme ukončili národné projekty z programového obdobia 2004 – 2006. Napriek prebiehajúcej
finančnej kríze sme v uplynulom roku
nezaznamenali výraznejší nárast počtu
uchádzačov o zamestnanie.
2. Ako pozitívum vnímam, že budeme
realizovať aktivity prostredníctvom projektov a programov v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia najmä v oblasti znižovania dlhodobej nezamestnanosti a vzdelávania.
Aj v našom regióne očakávam, že sa negatívne prejavia dôsledky globálnej ekonomickej krízy, a to najmä v oblasti zníženia počtu pracovných miest.
3. Prial by som si, aby sa životná úroveň
našich občanov čo najviac a čo najskôr
priblížila životnej úrovni občanov vo vyspelých krajinách Európskej únie.

Mgr. Ján Šumega, riaditeľ
ÚPSVR Považská Bystrica

1.

Uplynulý rok
bol úžasný, krásny,
skvelý – jednoducho super. Ale aj
mierne stresujúci, stál ma zopár
vlasov, ktoré sú
nenávratne preč
a pribudli mi na tvári nové vrásky, ktoré
neľutujem, pretože boli dôsledkom spl-

nenia predsavzatí a určení vlastných priorít, ku ktorým patrí najmä snaha dostať
za pomoci kolegýň a kolegov čo najviac
občanov z evidencie uchádzačov o zamestnanie na trh práce. Úrad svojou
činnosťou pomáhal zmierňovať dôsledky najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, ale pozornosť sme venovali i rodine a ochrane tých najmenších – detí.
Najnegatívnejšie na moju prácu zapôsobila ekonomická a hospodárska kríza, ktorá sa dotkla nepriaznivo i nášho regiónu.
2. S úsmevom idú aj tie najťažšie veci
lepšie – preto si ho chcem zachovať v každej chvíli a rozdávať ho aj okoliu. A ak
na úsmev práve nebude dôvod, budem
ho čo najrýchlejšie hľadať, a tým určite
niekomu pomôžem vyriešiť problém,
ktorý mi ten úsmev z tváre odobral. Napríklad zamestnať nezamestnaného občana či pomôcť občanovi so zdravotným
postihnutím príslušnými kompenzáciami
alebo pomôcť dieťaťu vrátiť sa do prirodzeného rodinného prostredia.
3. Medzi takéto želania určite patria
tie, ktoré sa dotýkajú klientov: zamestnať všetkých občanov, ktorí majú záujem
pracovať. Nemať v regióne ani jedného
zamestnávateľa, ktorý by hromadne prepúšťal zamestnancov, ale ani rodinu, čo
by sa svedomite nestarala o svoje deti.
Nemať zdravotne postihnutých občanov
a sociálne odkázaných obyvateľov.

Ing. Jozef Stopka, riaditeľ
ÚPSVR Prievidza

1.

Pozitívne:
Dobrú
komunikáciu s Ústredím
práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave na všetkých
riadiacich
úrovniach a všetkých
oblastiach, hlavne ústretovosť generálneho riaditeľa a ekonomickej námestníčky pri riešení havarijných situácií.
Dobrých a spoľahlivých spolupracovníkov a všetkých zamestnancov nášho úradu, medzi ktorými sa cítim dobre.
Negatívne: Drobné problémy s organizáciou práce po znížení stavov zamestnancov nášho úradu.
2. Pozitívne: Riešenie hmotného a finančného zabezpečenia zamestnancov
úradov na úroveň zamestnancov iných
rezortov, prípadne na úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve aj
na úrovni referentov úradu a ich silnejšieho postavenia v zákone o štátnej službe.
Negatívne: Mierne problémy s klientmi
po zavedení eura, hlavne občanov, ktorí
sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a nárast miery nezamestnanosti v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou.
3. Najmä veľa zdravia všetkým. Väč-
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ší pokoj pri práci, dostatok finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzkové náklady, rekonštrukciu budovy ÚPSVR v Prievidzi a vysunuté pracoviská v Handlovej
a Novákoch.

PhDr. Alena Krištofíková,
riaditeľ ka ÚPSVR Prešov.

1. Rok 2008 priniesol úspešné zavŕšenie čerpania finančných pro striedkov končiacich národných projektov z ESF.
Priniesol
búrlivé
zmeny v službách zamestnanosti
a po počiatočných problémoch nám
priniesol umiestnenie všetkých detí
do 1 roka v profesionálnych rodinách.
Bol náročný a vďaka práci celého tímu aj
úspešný, za čo im patrí poďakovanie.
2. Rok 2009 prináša euro, zmeny v oblasti sociálnych vecí a rodiny a prehlbujúcu sa finančnú krízu. Tiež bude náročný
a verím, že vďaka intenzívnej komunikácii
a neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb našimi zamestnancami aj
úspešný.
3. Všetkým prajem pevné zdravie a veľa
pozitívnej energie.

1.

Ing. Jozef Petrán, riaditeľ
ÚPSVR Poprad

Pozitívne bolo,
že sme v rámci novej organizačnej
štruktúry
zvládli
úspešne a efektívne
prerozdeliť agendu
pracovníkov,
ktorá bola dovtedy
v kompetencii pracovníkov dotknutých znižovaním stavov zamestnancov v priebehu
júla až decembra 2007 tak, aby tento krok
klienti ÚPSVR v Poprade pocítili čo najmenej. Jednou z tých horších skúseností v roku
2008 bolo neúmerné množstvo žiadostí
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, a to predovšetkým od jedného žiadateľa, ktorý týmto
spôsobom zákon zneužíval a v priebehu
r. 2008 podal na úrad 216 z celkového počtu
244 žiadostí, čím oberal pracovníkov o čas
a možnosť venovať sa podstatne dôležitejším záležitostiam. Práve preto by som chcel
znova zdôrazniť, že je potrebná novelizácia
zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe
k informáciám, aby sa predišlo jeho zneužívaniu.
2. Pevne verím, že rok 2009 prinesie ďalšie príležitosti pre našich zamestnancov
súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie a ešte
väčšiu spokojnosť našich klientov v porov-

naní s predchádzajúcim rokom. Isté obavy
mám z dosahu finančnej krízy na zamestnanosť, dúfam, že ju spoločnosť pocíti čo
najmenej a naši pracovníci túto situáciu
zvládnu.
3. Do nového roku by som si želal, aby
sa nám podarilo zrekonštruovať priestory
ÚPSVR, ktoré sa nám podarilo minulý rok
získať bezplatným prevodom od Ministerstva obrany SR (bývalé Duklianske kasárne)
a ešte väčšiu radosť by mi urobilo, ak by sa
do nich úrad aj presťahoval, čím by boli vytvorené dôstojnejšie pracovné a priestorové podmienky pre klientov, predovšetkým
zdravotne postihnutých, ako aj pre pracovní
íkovv úradu.
úrad
du.
níkov

JUDr. Margita Petrová,
riaditeľ ka ÚPSVR Rožňava

1. Jednou z negatívnych vecí boli
dôsledky znižovania počtu zamestnancov v roku
2007, teda výrazné
oslabenie pracovného tímu na úrade v uplynulom roku. Vďaka zamestnancom, ktorí boli ochotní k svojej doterajšej
práci pribrať aj ďalšiu a vykonávajú ju naďalej kvalitne a zodpovedne, sme to zvládli.
A práve poznanie, že máme dobrý pracovný
tím, ktorý vie v ťažkej chvíli zabrať, je to, čo
ma v uplynulom roku potešilo asi najviac.
2. Od budúceho roka očakávam len pozitívne veci, stále milých klientov a najmä posilnenie trhu práce, ktoré by prinieslo nové
pracovné príležitosti do nášho okresu.
3. Moje zatiaľ nesplnené, ale verím, že
splniteľné želanie je zvýšiť počet zamestnancov na úrade, aby mohli zamestnanci
vo svojom pracovnom vypätí troška poľaviť.

latívou a rozšírením nástrojov APTP v maximálnej miere zintenzívnime spoluprácu
so zamestnávateľmi v regióne. Hlavným
zámerom je riešiť uplatnenie dlhodobo
nezamestnaných na TP. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí prispejeme k skvalitneniu súčinnosti s verejnou správou
(najmä samosprávou), s podnikateľskými subjektmi, ako aj s tretím sektorom.
Vo vzťahu k finančnej kríze očakávame mierny nárast miery nezamestnanosti, pretože
mnoho našich občanov pracuje v ČR, vo
Veľkej Británii, respektíve v Írsku. Na druhej
strane v súvislosti so vstupom do Eurozóny
predpokladáme stabilitu slovenskej ekonomiky, a tým aj udržanie zamestnanosti.
3. Napriek priebežnému znižovaniu je
mojím nesplneným želaním zmena v prvenstve na rebríčku miery nezamestnanosti
v rámci SR.

Ing. Viera Hanesovská,
riaditeľ ka ÚPSVR Revúca.

1. V minulom
roku sa nám až
do októbra úspešne darilo znižovať
mieru nezamestnanosti, uvádzať
novelu
zákona
o zamestnanosti
do praxe a presťahovať sa do vlastnej budovy.
2. Vzhľadom na dosahy finančnej krízy
očakávame v rámci hromadného prepúšťania uvoľňovanie zamestnancov u dvoch najvýznamnejších zamestnávateľov v okrese a pevne verím, že sa nám v rozsahu
našich kompetencií túto situáciu podarí
zvládnuť.
3. Získať pre náš región po 20 rokoch aspoň jedného investora, ktorý by pomohol
zmierniť zlú sociálnu situáciu v okrese tak,
aby sme sa aspoň sčasti mohli vyrovnať
iným regiónom Slovenska.

Ing. Ida Melichová, riaditeľ ka
ÚPSVR Rimavská Sobota

1.

V roku 2008
do regiónu Rimavskej
Soboty
prišiel
zahraničný investor, ktorý
vytvoril približne
1 000 pracovných
miest a zamestnal
UoZ s nízkou kvalifikáciou. Ako pozitívum
vnímam aj skvalitnenie nami poskytovaných služieb klientom koncentrovaním
pracovísk úradu do vlastných priestorov.
Za negatívne naďalej považujem nedostatok voľných pracovných miest v regióne.
Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra
obmedzuje príchod investorov, respektíve
nevytvára dostatočné podmienky na rozvoj malého a stredného podnikania.
2. V roku 2009 v súvislosti s novou legis-

JUDr. Michal Komara, PhD,
riaditeľ ÚPSVR Spišská
Nová Ves

1. Rok
2008
som vnímal predovšetkým
ako
rok významných
legislatívnych
zmien v oblasti
služieb
zamestnanosti a v oblasti sociálnych vecí
a rodiny, ako i cez dôsledky globálnej
finančnej krízy v závere roka, čo sa prejavilo zvýšením miery nezamestnanosti najmä pre hromadné prepúšťanie
v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.
Pozitívne hodnotím zlepšenie komunikácie so zamestnávateľmi a nárast tých uchájanuár 09/ 2009
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anketa
dzačov o zamestnanie, ktorí chcú riešiť svoju situáciu začatím podnikateľskej činnosti.
Negatívne hodnotím zvyšujúcu sa administratívu, ktorá sa dotýka každého zamestnanca úradu – najmä na úseku služieb zamestnanosti.
2. Od roku 2009 očakávam a verím, že
finančná kríza nebude trvať viac rokov
– ako to avizujú ekonómovia. Verím, že
rok 2009 bude implementačným rokom
na všetkých úsekoch činnosti ÚPSVR.
Očakávam, že rast miery nezamestnanosti bude premietnutý do personálneho
posilnenia našej inštitúcie, ako i do pozitívneho mzdového vývoja.
3. Legislatívna, personálna, inštitucionálna a organizačná (ne)stabilita a s tým
súvisiaca (ne)možnosť vytvárania väčšieho záujmu, priestoru a času pre našich
klientov.

JUDr. Anna Aftanasová,
riaditeľ ka ÚPSVR Stará
Ľubovňa

1. Za pozitívum
minulého
roka
považujem to, že
i napriek výrazne
zníženému počtu zamestnancov
sme zodpovedne
a kvalitne plnili všetky úlohy v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.
Do negatív minulého roka môžem zaradiť to, že sa nám vzhľadom na sociálnoekonomickú situáciu v okrese nepodarilo
zamestnať mnohých vzdelaných a schopných ľudí, ktorých profesijné zameranie
nekorešponduje s ponukou voľných pracovných miest v regióne.
2. Vstup Slovenska do eurozóny, voľný
pohyb pracovnej sily, možnosti čerpania
zdrojov z EÚ, motivačná podpora samopodnikateľov, avizovaný príchod talianskeho investora do okresu s predpokladaným vytvorením 150 pracovných miest,
legislatívne zmeny v sociálnej oblasti, sú
pozitívne výzvy, od ktorých očakávam
veľký krok vpred v riešení zamestnanosti
a sociálnej situácie občanov.
Negatívne môže našu prácu v roku 2009
ovplyvniť prebiehajúca globálna finančná
kríza a s tým spojená recesia v hospodárstve. Návrat pracovnej sily pracujúcej v zahraničí do nášho okresu, ktorý je charakteristický veľkou migráciou za prácou, tiež
môže spôsobiť výrazný vzrast nezamestnanosti.
3. Mojím profesijne nesplneným želaním je zvýšenie počtu zamestnancov
úradu, odbúranie ich psychickej záťaže
a stresu, ktorý sprevádza túto prácu počas
celého roka a rovnako i dostatok vhodných voľných pracovných miest v regióne.
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Mgr. Ivan Kleban, riaditeľ
ÚPSVR Stropkov

1. P o z i t í v n e
v roku 2008 bolo
to, že aj napriek
percentuálne najvyššiemu zníženiu
počtu zamestnancov (27 % = 35 ľudí)
a nárastu agendy
sme dokázali splniť všetky úlohy, ktoré nám
vyplývajú zo zákona a poskytovať občanom nášho regiónu kvalitné služby.
Negatívne ovplyvnila našu prácu skutočnosť, že sa nám nepodarilo zvýšiť počet
pracovných miest ani o jedno a naďalej
trvá stav, že naši zamestnanci musia pracovať aj po pracovnom čase, ba často sú
nútení chodiť do práce aj cez víkend.
2. Negatívnym sa už od začiatku
nového roka javí vývoj nezamestnanosti v regióne, zo zahraničia sa vracajú ľudia, ktorí v dôsledku ekonomickej krízy prišli o zamestnanie.
Jednoznačne pozitívnym je vývoj okolo
výstavby tzv. hnedých priemyselných parkov v Stropkove a Medzilaborciach, ktorý
by spomínaný negatívny vývoj zmenil
k lepšiemu.
3. Mojím doteraz nesplneným želaním
je získanie lepších priestorov pre detašované pracovisko úradu v Medzilaborciach,
ktoré sa zatiaľ nachádza v bývalej podnikovej ubytovni.

Mgr. Ľuboš Hano, riaditeľ
ÚPSVR Topoľčany

1.

Rok 2008 bol
pre nás rokom zásadných
zmien,
predovšetkým
legislatívnych.
Za pozitívum preto považujem najmä kvalitné i keď
nie bezbolestné plnenie úloh na úsekoch služieb zamestnanosti a sociálnych
vecí a rodiny v režime optimalizovaného
počtu zamestnancov. Vysoko tiež hodnotím skutočnosť, že rok 2008 bol pre
nás prvým rokom, keď celý topoľčiansky
úrad fungoval pod „jednou strechou“,
čo ocenili najmä naši klienti.
Za negatívum uplynulého roka považujem
prvé nepriaznivé dosahy finančnej krízy,
ktorá sa nevyhla ani nášmu regiónu.
2. Od roku 2009 očakávam pozitívne
premietnutie legislatívnych zmien do implementačnej praxe s priaznivým dosahom
na občanov využívajúcich naše služby.
Obávam sa však destabilizácie regionálneho trhu práce v dôsledku finančnej krízy a na ňu nadväzujúcu nezamestnanosť
a zvýšený počet sociálne odkázaných občanov.
3. Želám si hlavne plnú spokojnosť

všetkých našich klientov, a preto svojim
spolupracovníkom prajem mnoho pracovného elánu a životného optimizmu pri
výkone ich záslužnej práce.

Mgr. Jana Mondíková,
riaditeľ ka ÚPSVR Trebišov

1. Som rada, že
sa mi podarilo vytvoriť lepšie pracovné podmienky
pre zamestnancov,
a tým skvalitniť aj
služby pre našich
klientov. Rovnako
ma teší, že zamestnanci pochopili, aká dôležitá pri ich práci je komunikácia s klientom a, samozrejme, ma teší i to, že sa
podarilo dokončiť prístavbu a nadstavbu
úradu spolu s parkoviskom.
Negatívne vnímam vysoké percento miery nezamestnanosti v okrese aj napriek
rôznym aktivitám úradu. V evidencii stále
zotrvávajú klienti, ktorých sa nepodarilo
presvedčiť o tom, že pracovať sa oplatí.
2. V budúcom roku by som, samozrejme, chcela aj napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze znížiť mieru nezamestnanosti v našom regióne. Najdôležitejšie
však je, aby sme boli všetci zdraví, mali
pohodu v rodine, čo je predpokladom dosahovania pracovných úspechov.
3. Nemám.

Ing. Ján Kovár, riaditeľ
ÚPSVR Senica

1. Minulý rok
sme dosiahli v rámci okresu Senica
a Skalica historicky najnižšiu mieru
nezamestnanosti
(priemerná ročná
evidovaná miera
nezamestnanosti: Senica – 5,53 %, Skalica – 4,01 %). Podarilo sa nám získať 406
záujemcov o zamestnanie (stav k 31. 12.
2008), rozbehli sme pravidelné stretávanie
so zamestnávateľmi regiónu. Uskutočňovali sa buď na úrade, alebo u konkrétneho
zamestnávateľa, čo sa stretlo s pozitívnym
ohlasom. Stabilizoval sa aj kolektív úradu
po organizačných zmenách. To sú tie pozitíva. Negatíva sa už začali objavovať koncom roku, rastom množstva hromadných
prepúšťaní.
2. Negatívny trend z konca roku 2008
pociťujeme hneď od začiatku roka. Nápor,
ktorý zaznamenali na oddelení informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, ma v tom utvrdzuje. A to je
len začiatok roka. Verím, že sa nám podarí
naďalej aktívne spolupracovať so zamestnávateľmi. 15. 1. 2009 organizujeme regio-
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nálne stretnutie s personalistami jednotlivých zamestnávateľov. Som presvedčený,
že pozitívne zmeny v zákonoch zo sociálnej oblasti prinesú spokojnosť našich
klientov.
3. Nesplneným želaním je doriešenie
priestorových podmienok pracoviska
v Senici a získanie finančných prostriedkov na vážnu opravu budovy v Holíči.

Ing. Teresa Pavlásková,
riaditeľ ka ÚPSVR Tenčín

1. Pozitívne: Dostatok finančných
zdrojov na realizáciu AOTP.
Negatívne:
Sústredenie zdrojov v závere roka.
Moja vďaka patrí
všetkým zamestnancom za nasadenie, ktoré vyvinuli pri
zabezpečovaní úloh úradu.
2. Negatívne: Dosah finančnej krízy
na klientov úradu.
3. Želaniasanemajúzverejňovať,pretože
potom sú, vraj, odkázané na neúspech, ale...
Zamestnancom úradu želám klientov, ktorým budú môcť vyhovieť a klientom ústretových a vľúdnych úradníkov.

RSDr. Rudolf Boroš, riaditeľ
ÚPSVR Veľký Krtíš

1. Bol to rok
hektický, rok významných a zásadných legislatívnych
zmien. Z pohľadu profesijného
za najpozitívnejšiu
považujem skutočnosť, že i keď do
okresu „neprišiel“ žiaden „veľký“ investor,
k 30. 10. 2008 sme mieru nezamestnanosti znížili oproti januáru 2007 o 5,14 %
na 17,29 % – najmä aktívnou, odbornou
a účinnou prácou zamestnancov ÚPSVR
pri vyhľadávaní voľných pracovných miest,
zaraďovaním uchádzačov o zamestnanie
do jednotlivých aktivít úradu. Za negatívne pokladám čiastočné interpretačné
a aplikačné ťažkosti pri implementácii
novely zákona č. 5/2004, najmä § 52a) –
aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej
služby.
2. Pozitívne: Verím a staviam na vzdelanosti, múdrosti, pracovitosti, ochote
a iniciatíve všetkých pracovníkov úradu.
Som teda optimista pri stabilizácii nového programového obdobia, začatí implementácie nových národných projektov,
ako i nových právnych predpisov, zmien
a doplnení platných právnych predpisov
na úseku sociálnych služieb. Negatívne:

Možnosť, že vynaložené úsilie pracovníkov
ÚPSVR bude viac či menej znehodnotené
vonkajšími vplyvmi, najmä dôsledkami
svetovej finančnej krízy.
3. Neudržanie historicky (od r. 1993)
najnižšej miery nezamestnanosti v okrese
z októbra 2008 (17,29 %), keď ku koncu
r. 2008 miera nezamestnanosti stúpla približne na 19 %.

Ing. Alžbeta Kučerová,
riaditeľ ka ÚPSVR Zvolen

1. Za pozitívum
považujem to, že
napriek náročnosti
pracovných úloh
počas celého uplynulého roka si zamestnanci i predstavení plnili svoje
povinnosti svedomito a načas pri udržaní
korektnej a priateľskej atmosféry v kolektíve. Ako negatívum vnímam začiatok
hospodárskej krízy, ktorá sa začala prejavovať aj v našom regióne pri nahlasovaní
hromadných prepúšťaní.
2. Za veľké pozitívum r. 2009 osobne považujem skutočnosť, že ÚPSVR
vo Zvolene bude sídliť v novej budove,
a tak bude poskytovať služby svojim
klientom komplexne na jednom mieste.
Moje obavy smerujú k prehlbovaniu hospodárskej krízy a s tým súvisiacim zvyšovaním miery nezamestnanosti v regióne.
Verím však, že našim klientom poskytneme kvalifikovanú pomoc.
3. Každý človek má určité želania či už
v súkromnom alebo profesijnom živote,
ktoré motivujú túžbu ich naplnenia. Sú
však aj také, ktoré nie je možné uskutočniť iba vlastným úsilím a často ostávajú
v rovine snov. Mojím doposiaľ neuskutočneným prianím je kvalitatívne vyššia úroveň medziľudských vzťahov vo všeobecnosti. V pracovnej oblasti dosiahnutie
takej zamestnanosti v regióne, aby počet
uchádzačov o zamestnanie, ktorí žiadajú
o pomoc úrad práce, bol čo najnižší. Či
tieto moje želania budú nesplnené alebo
nesplniteľné, ukáže čas.

Ing. Ján Ragan, riaditeľ
ÚPSVR Vranov nad Topľou

1. Za úspech
minulého
roka
považujem modernizáciu a zefektívnenie systému
poskytovania
služieb
zamestnanosti a zníženie
miery nezamestnanosti v okrese Vranov
nad Topľou na najnižšiu mieru za obdobie
posledných 15 rokov.

2.

Ako odborník v oblasti služieb zamestnanosti mám vážne obavy z vplyvu
finančnej krízy na zamestnanosť v našom
regióne. V priemysle sú zastúpené odvetvia, ktoré veľmi rýchlo pociťujú zníženie
odbytu ich produkcie. Týka sa to najmä textilnej a drevospracujúcej výroby.
Pozitívny vplyv na zamestnanosť by mohol
mať – za predpokladu záujmu investorov
a dostatku finančných zdrojov – vybudovaný priemyselný park.
3. Napriek pozitívnemu spoločenskému, sociálnemu a hospodárskemu vývoju
v štáte sme regiónom s vysokou mierou
nezamestnanosti a podielom občanov,
ktorí našli prácu v zahraničí. Nebolo v mojich silách a ani v silách zamestnancov úradu vytvoriť také podmienky, aby všetci, čo
chcú pracovať, pracovali a aby deti vyrastali v úplných rodinách.

1.

Ing. Augustín Hambálek,
riaditeľ ÚPSVR Trnava

Ohliadnuc
sa dozadu na rok
2008 môžem konštatovať, že z hľadiska svojej pozície
na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a môjho sociálneho a ľudského postoja som mohol aspoň
málom prispieť k zlepšeniu životnej situácie
ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom ocitli
v ťažkej sociálnej a spoločenskej situácii
a deťom nachádzajúcim sa v našich zariadeniach, ktoré nepoznajú istotu rodinného kruhu a rodičovskej lásky. Z tohto
hľadiska to bol pre mňa pozitívny rok.
Uplynulý rok mi v plnej nahote ukázal, koľko
ľudského nešťastia a nepochopenia zo strany blízkych, ale i spoločnosti stále existuje,
a to i napriek tomu, že žijeme v 21. storočí
a ako veľmi sú narušené normálne medziľudské vzťahy.
2. Z toho, čo cítim ako negatívum, logicky vyplýva, že by som si v budúcom roku
želal najmä zlepšenie medziľudských vzťahov, viac ľudského pochopenia, aby ľudia,
ktorí to potrebujú, našli prácu, deti v našich
zariadeniach našli svoje rodiny a aby sme si
všetci viac vážili jeden druhého. Jednoducho pokojnejší a veselší život pre všetkých.
Z hľadiska prehlbujúcej sa finančnej krízy
očakávam problémy so zamestnanosťou,
poklesom príjmov a s tým spojené zhoršenie ekonomickej situácie mnohých ľudí.
3. Nemám zvláštne nesplnené ani nesplniteľné želania. Ako som už povedal, želám
si pokojnejší a veselší život, zdravie nielen
pre seba a svoju rodinu, blízkych, ale i pre
všetkých, ktorí to potrebujú. A z hľadiska
pracovného čo najmenej nezamestnaných
a ľudí odkázaných na sociálnu pomoc.
A niekedy si myslím, že toto jednoduché
želanie je vlastne nesplnené a nesplniteľné.
január 09/ 2009
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Chcete pracovať v Európskej únii?

ČESKÁ REPUBLIKA
Česká republika, člen Európskej únie od roku 2004
a v súčasnosti aj predsednícka krajina Rady Európskej
únie, je svojím pracovným trhom pre občanov Slovenskej republiky pohostinná a poskytuje dobré pracovné
podmienky. Jazyková príbuznosť, prepojená spoločná
minulosť oboch krajín a celková blízkosť k Slovenku spôsobujú, že pomerne veľké množstvo občanov Slovenskej
republiky tu nachádza svoje pracovné uplatnenie.

Česká Republika
Hlavné mesto: Praha
Rozloha: 78 866 km2
Počet obyvateľov: 10 230 060
(posledné sčítanie v roku 2001)
Úradný jazyk: čeština
Mena: česká koruna (CZK)
Štátne zriadenie: republika
• Prezident: Václav Klaus;
• Predseda vlády: Mirek Topolánek
Územné rozdelenie (členenie):
14 samosprávnych krajov
Telefonické spojenie:
zo zahraničia do ČR: ++420
plus telefónne číslo účastníka
Užitočné stránky:
Stránky Českej správy sociálneho
zabezpečenia: www.cssz.cz
Stránky ministerstva práce
a sociálnych vecí: www.mpsv.cz
Ďalšie užitočné stránky
a informácie:
www.czech.cz
www.domavcr.cz

Povolenie na pobyt
Počas prvých 3 mesiacov odo dňa vstupu
na územie občan EÚ a rodinný príslušník
majú právo požiadať o povolenie na pobyt
na cudzineckej polícii, pokiaľ predpokladaný pobyt bude dlhší ako 30 dní; (do 30 dní
sa nahlasuje miesto pobytu). K žiadosti treba predložiť cestovný doklad, 3 fotografie,
doklad potvrdzujúci účel pobytu, doklad
o zdravotnom poistení a čestné vyhlásenie, že počas pobytu nebude občan žiadať
o priznanie dávok sociálnej starostlivosti.
To neplatí, ak je účelom pobytu zamestna-
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nie, podnikanie alebo výkon funkcie člena
štatutárneho orgánu právnickej osoby.
Povolenie na pobyt bude vydané formou
preukazu o povolení na pobyt pre štátneho príslušníka členského štátu EÚ.
Trvalý pobyt môžete získať, ak budete
na území Českej republiky žiť a nepretržite
pracovať 3 roky, alebo ak máte na území
ČR prechodný pobyt nepretržite 5 rokov.

Pracovné podmienky
Ako žiadať o prácu v ČR:
• formou listu – do listu vložte žiadosť
o prácu, špecifikujúci záujem o danú pozíciu a štruktúrovaný životopis. Obsah by mal
byť stručný a výstižný, informácie by sa mali
vzťahovať na pracovné miesto, ktoré hľadáte. Zamestnávatelia vyžadujú doklad o dosiahnutom vzdelaní a referencie z predchádzajúcich zamestnaní. Od zamestnávateľa
dostanete na vyplnenie profesijný dotazník.
• osobným pohovorom – nezabudnite priniesť životopis, doklady o vzdelaní, certifikáty a referencie.
V prípade nástupu do zamestnania je potrebné potvrdenie o zdravotnom stave –
od obvodného lekára.
Informácie týkajúce sa uzatvárania pracovnej zmluvy, náležitosti pracovnej
zmluvy, trvania pracovného pomeru a pod. nájdete na webovej stránke:
www.mpsv.cz.
Uznávanie diplomov a kvalifikácií
Uznávanie slovenských diplomov a vzdelania zabezpečuje Centrum pre štúdium
vysokého školstva. Jeho adresa je:
CSVŠ – Středisko pro ekvivalenci dokladů a vzdĕlání, U Lužnického semináře 13, 118 00 Praha 1 – Malá Strana;
tel: 2 5701 1335, 2 5753 0500;
e-mail: skuhrova@csvs.cz.

Neuniverzitné vzdelanie uznávajú odbory školstva krajských
úradov. Ďalšie informácie získate
na webovej stránke: www.msmt.cz
(ministerstvo školstva).

Dane a odvody
Výška daní z príjmov fyzických osôb závisí od výšky príjmu (pohybuje sa od 12 %
do 32 %).
Nepriame dane: DPH 19 %, znížená
sadzba 5 %.
Ďalšie dane: V ČR sa platia aj ďalšie dane:
spotrebná daň, cestná daň, daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, darovacia daň
a daň z prevodu nehnuteľností... Viac
informácií nájdete na web stránkach:
www.finance.cz.
Príjem a životné náklady
Najvyššie príjmy majú obyvatelia Prahy,
Stredočeského a Plzenského kraja.
• priemerná mzda: 23 182 Kč (2.Q.
2008)
• minimálna mzda: 8 000 Kč
Ubytovanie
Ubytovanie v ČR si možno zabezpečiť napríklad prostredníctvom inzerátov. Širokú
ponuku inzerátov nájdete na web stránkach: www.reality.cz, resp. www.byty.cz.
Nájom sa platí mesačne, nájomca vyberá
často zálohu, respektíve nájomné za prvé
3 mesiace.
Ďalšie možnosti ubytovania:
- ubytovne realitných kancelárií
- prenájom prostredníctvom turistických
kancelárií
- kúpa prostredníctvom mládežníckych
organizácií
Pri kúpe, predaji a inej transakcii je potrebné mať notárske potvrdenie, verifikáciu
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podmienok transakcie, čo je spravidla jednou zo služieb realitných agentúr.

Systém zdravotníctva
Pred vycestovaním do ČR s cieľom hľadania zamestnania nezabudnite navštíviť
svoju zdravotnú poisťovňu na Slovensku.
Na prípadné poskytovanie zdravotnej
starostlivosti je potrebné preukázať sa
Európskym preukazom zdravotného poistenia vydaným vašou poisťovňou. To
platí i pre členov vašej rodiny.
V prípade, že začnete pracovať na základe
pracovnej zmluvy, náklady na zdravotnú
starostlivosť bude hradiť zdravotná poisťovňa v ČR. Starostlivosť o zdravie v ČR
je systém založený na verejných službách, financovaný prevažne z verejných
prostriedkov. Účasť na verejnom zdravotnom poistení je stanovená zákonom.
Ľudia bývajúci na území Českej republiky
s cieľom zárobkovej činnosti a zamestnanci zamestnávateľov, ktorých sídlo je
na území ČR, podliehajú českému systému zdravotného poistenia. Hlavnými výnimkami sú napríklad vyslaní pracovníci.
Zamestnanec a zamestnávateľ platí dohromady odvody zdravotného poistenia
vo výške 13,5 % z hrubého platu, z toho
zamestnanec 4,5 % a zamestnávateľ 9 %.
Zoznam dávok nemocenského poistenia
• nemocenské dávky
• podpora pri ošetrovaní člena rodiny
• vyrovnávací príspevok počas tehoten stva a materstva
• peňažná pomoc v materstve.
V ČR sú aj súkromné nemocnice, kde si

hradíte všetky náklady. Ošetrenie a pobyt
vo verejných nemocniciach je zadarmo.
Lieky, ktoré vám predpíše lekár, hradí
čiastočne alebo úplne zdravotná poisťovňa. Lieky na voľný predaj musíte hradiť
v plnej sume.
Na získanie podrobnejších informácií týkajúcich sa zdravotného poistenia a výplaty nemocenských dávok môžete kontaktovať ktorúkoľvek miestnu pobočku
zdravotnej poisťovne.
V Českej republike je momentálne 9 zdravotných poisťovní:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna:
www.vzp.cz
• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR:
www.vozp.cz
• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví:
www.ozp.cz
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda:
www.zpskoda.cz
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra: www.zpmvrc.cz
• Revírní bratrská pokladna v Ostravě,
zaměstnanecká zdravotní pojišťovna:
• www.rbp-zp.cz
• Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance:
www.zpma.cz
• Česká národní zdravotní pojišťovna:
www.cnzp.cz
• Hutnická zaměstnanecká pojišťovna:
www.hzp.cz
Zoznam českých zdravotných poisťovní
nájdete aj na:
www.cmu.cz/kontakty/ceskezp.htm.

Sociálna starostlivosť
Sociálne zabezpečenie spravuje Česká
správa sociálneho zabezpečenia a je realizované výplatou sociálnych dávok alebo
poskytovaním služieb. Sociálne zabezpečenie v ČR je koncipované na troch pilieroch:
• povinné sociálne poistenie
• štátna sociálna podpora
• sociálna pomoc.
Platitelia poistného: zamestnávatelia, zamestnanci, samostatne zárobkovo činné
osoby, osoby dobrovoľne účastné dôchodkového poistenia.
Výška nemocenských dávok: 69 % denného vymeriavacieho základu, 25 % za prvé
tri dni pracovnej neschopnosti.
Dĺžka poberania dávok: maximálne 1 rok.

Dôchodkové poistenie
Podmienky pre nárok na dôchodok:
• najmenej 25 rokov doba poistenia
a dôchodkový vek
• najmenej 15 rokov doba poistenia a vek
aspoň 65 rokov.
Základný výmer pri všetkých dôchodkoch,
ktorý môže zvyšovať vláda nariadením, je
1310 Kč mesačne.
Možnosť predčasného dôchodku:
• o 2 roky – je dočasne krátený
• o 3 roky – je trvalo krátený.

Mgr. Denisa Hudáková
Eures poradkyňa, ÚSPVR Levice

január 09/ 2009

22_23_Cesko.indd 23

1/28/09 10:42:17 AM

poradňa

Od

1. januára 2009 úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „platiteľ“)
vyplácajú novú sociálnu dávku určenú
rodičom alebo náhradným rodičom,
ktorí popri výkone zárobkovej činnosti
zabezpečia starostlivosť o dieťa. Podmienkou priznania nového príspevku
je, že počas tejto doby sa o dieťa postará zariadenie na tento účel zriadené, fyzická osoba, ktorá zabezpečuje
starostlivosť o dieťa na základe živnostenského oprávnenia, alebo rodič sám,
prípadne iná plnoletá fyzická osoba.

Čo to znamená po 1. 1. 2009 pre rodičov,
poberateľov rodičovského príspevku
Rodič, ktorý pred 1. 1. 2009 vykonával zárobkovú činnosť a ktorému bol priznaný
rodičovský príspevok a naďalej túto činnosť vykonáva aj po 1. 1. 2009 a o dieťa sa
stará sám alebo iná plnoletá fyzická osoba
nie na základe živnostenského oprávnenia,
môže rodičovský príspevok poberať naďalej aj po 1. 1. 2009.
Ak však po 1. 1. 2009 tento rodič, poberateľ
rodičovského príspevku, zmení starostlivosť o dieťa tak, že ho umiestni do materskej školy, platiteľ mu rodičovský príspevok
odníme. Rodič má v tomto prípade právo požiadať o príspevok na starostlivosť
na každé dieťa.
V súčasnosti poberateľ rodičovského príspevku vykonáva zárobkovú činnosť, zabezpečuje starostlivosť o dve deti do troch
rokov veku, pričom jedno z detí navštevuje
materskú školu a druhému dieťaťu zabezpečuje starostlivosť starý rodič.
Ak sa po 1. 1. 2009 zmení zabezpečovanie
starostlivosti o mladšie dieťa tak, že ho rodič umiestni do jaslí, naďalej môže poberať
rodičovský príspevok alebo sa rozhodne
a požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa. Nárok na tento príspevok má na každé
dieťa. Na základe žiadosti o príspevok
na starostlivosť o dieťa platiteľ rodičovský
príspevok odníme.
Požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa je výhodné pre rodiča, ktorému sa v súčasnosti rodičovský príspevok neposkytuje z dôvodu, že počas výkonu zárobkovej
činnosti starostlivosť o dieťa zabezpečuje
predškolské zariadenie. Po 1. 1. 2009 má
tento rodič možnosť uplatniť si nárok
na príspevok na starostlivosť o dieťa.
Ak rodič poberá rodičovský príspevok,
nemá nárok na príspevok na starostlivosť
o dieťa. Poberanie týchto dvoch príspevkov
súčasne sa vylučuje. Rodičovský príspevok
patrí rodičovi v jednej sume, aj keď zabezpečuje starostlivosť o dve deti do troch rokov
veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku
dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, pričom príspevok na starostlivosť o dieťa patrí rodičovi na každé dieťa
do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
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Príspevok na starostlivosť o dieťa
Na čo a komu sa príspevok na starostlivosť
poskytuje
Príspevok je poskytovaný:
• na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku
dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom,
• rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len „rodič“) na náklady vynaložené na starostlivosť o dieťa,
• s cieľom vytvárať rodičovi podmienky
na zosúladenie rodinného života, osobného života, pracovného života, zlepšiť
prístup na trh práce, zvýšiť zamestnanosť
a zabezpečiť rovnosť príležitostí v pracovnom uplatnení a v profesijnej mobilite.
Starostlivosť o dieťa
• Starostlivosť o dieťa je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického
a duševného vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase,
keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej alebo vysokej škole.
Starostlivosť o dieťa sa vykonáva:
• v rodinnom prostredí dieťaťa (napr. starý
rodič),
• v prostredí účelovo vytvorenom na výkon
starostlivosti (napr. jasle, materská škola)
alebo
• v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa (SZČO).
Kto môže zabezpečovať starostlivosť
o dieťa
Zabezpečovateľom starostlivosti o dieťa
môže byť:
• materská škola, jasle, zariadenie dočasnej
starostlivosti o dieťa, materské centrum,
• opatrovateľka (ktorá je zamestnancom
obce),
• fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa na základe živnostenského
oprávnenia (SZČO),
• iná fyzická osoba, ak nie je SZČO a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, napr.
starý rodič dieťaťa, iný príbuzný,
• rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť
a sám osobne si zabezpečí starostlivosť
o svoje dieťa a nevyužije služby uvedených poskytovateľov.
•
Za akých podmienok má rodič nárok
na príspevok
Nárok na príspevok má rodič, ak:
• má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
• má dieťa trvalý alebo prechodný pobyt
na území SR,
• vykonáva zárobkovú činnosť, študuje
dennou formou na strednej alebo vysokej
škole alebo študuje dennou formou doktorandské štúdium, poberá náhradu platu
alebo náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské

dávky, poberá obdobnú dávku v cudzine
alebo poberá materskú alebo obdobnú
dávku v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.
V týchto prípadoch sa poskytuje starostlivosť o dieťa poskytovateľom na území Slovenskej republiky.
Čo sa považuje za zárobkovú činnosť
Zárobková činnosť je činnosť, ktorá zakladá
nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti alebo inej činnosti.
Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie:
• náhrady služobného platu,
• náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti,
• nemocenskej dávky rodičovi, ktorý si
uplatnil nárok na príspevok, ktorý je zamestnancom alebo povinne nemocensky
poistenou samostatne zárobkovo činnou
osobou alebo
• materskej dávky rodičovi, ktorý si uplatnil
nárok na príspevok, ktorý je zamestnancom alebo povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, najdlhšie do šiestich mesiacov odo
dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.
• Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie obdobných dávok, vyššie uvedených, v cudzine.
Suma príspevku
Suma príspevku za kalendárny mesiac je:
• v sume preukázaných výdavkov rodičom,
najviac v sume rodičovského príspevku
(4 780 Sk /158,67 €), ak starostlivosť zabezpečuje zariadenie alebo SZČO,
• 25 % sumy rodičovského príspevku, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba.
Kedy nevzniká nárok na príspevok
Nárok na príspevok nevzniká rodičovi, ak:
• jeden z rodičov má nárok na materskú alebo obdobnú dávku v cudzine po uplynutí
šiestich týždňov od narodenia ďalšieho
dieťaťa,
• jeden z rodičov má nárok na rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku v cudzine,
• jednému z rodičov alebo manželovi rodiča
dieťaťa sa poskytuje príspevok na služby
pre rodinu s deťmi podľa zákona o službách zamestnanosti.
Kedy zaniká nárok na príspevok
Nárok na príspevok zaniká:
• uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa
v mesiaci, za ktorý patril,
• smrťou rodiča, ktorý bol žiadateľom o príspevok alebo
• smrťou dieťaťa.
Mrg. Jana Kovárová,
Odbor ŠSD, Sekcia SVaR, Ústredie PSVR
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
V LEVICIACH
VK č.: 2008/12/17
Názov pozície: odborný radca - predstavený vedúci oddelenia pomoci v hmotnej núdzi
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti zamestnancov oddelení pomoci v hmotnej núdzi.
Samostatné vykonávanie odborných a špecializovaných činností spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet,
Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť, riadiace
schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, základné poznatky o EÚ, 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. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, č. 201/2008 o náhradnom výživnom, č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
VK č.: 2008/13/17
Názov pozície: odborný radca - predstavený vedúci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti
zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Samostatné vykonávanie
odborných a špecializovaných činností spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psychológ, právo alebo v študijných

odboroch pedagogického zamerania podľa §
93 zákona NR SR č. 305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet,
Microsoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, harmonická a vyrovnaná osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť, riadiace
schopnosti.
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.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
VK č.: 2008/14/17
Názov pozície: odborný radca - predstavený vedúci oddelenia štátnych sociálnych dávok
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti zamestnancov oddelení štátnych sociálnych dávok.
Samostatné vykonávanie odborných a špecializovaných činností spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet,
Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť, riadiace
schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, základné poznatky o EÚ, 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. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zne-

ní neskorších predpisov, č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom,
ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí
alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie
zákony v znení neskorších predpisov, č. 238/1998
Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších
predpisov, č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, č. 600/2003
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších
predpisov, č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia
Kováčová
Telefón: 036 2440 120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, Ľ. Štúra 53, 934 01
Levice
Termín podania prihlášok: do 16. 2. 2009
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
POŽADOVANÉ DOKLADY:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania s uvedením čísla výberového konania;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu;
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,
výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
motivačný list
písomný súhlas so spracovávaním svojich
osobných údajov na účely výberového konania
v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prihlášky posielajte na adresy služobných úradov
v termínoch uvedených v textoch inzerátov.

január 09/ 2009
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Správne riešenie krížovky z minulého čísla: „Darčekov jak smetí prajeme vám deti“. Výhercovi pánovi Ing. Štefanovi Hlavačkovi z Klátovej Novej Vsi srdečne blahoželáme a zasielame knižnú odmenu.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac november
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

7,80

7,51

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

2,18

2,21

Trnavský kraj

3,71

3,56

Trenčiansky kraj

4,38

4,18

Žilinský kraj

5,67

5,37

Nitriansky kraj

6,66

6,40

Prešovský kraj

12,02

11,72

Košický kraj

12,82

12,13

Banskobystrický kraj

13,57

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
40

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

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

1,50
1,73
1,76
1,81
1,99
2,27
2,45
2,50
2,68
2,71
2,85
3,37
3,47
3,49
3,56
3,87
3,99
3,99
4,02
4,25
4,28
4,47
4,61
4,78
5,37
5,46
5,57
5,67
5,71
5,80
5,80
6,07
6,07
6,20
6,34
6,54
6,55
6,79
6,86
7,04

1,54
1,80
1,84
1,86
2,02
2,26
2,26
2,48
2,83
2,84
2,58
3,28
3,53
3,29
3,36
3,62
3,87
3,87
3,67
4,10
3,87
4,22
4,28
4,75
5,19
5,25
5,15
5,61
5,52
5,50
5,46
5,85
5,58
6,32
6,19
6,18
6,55
6,50
6,41
6,29

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

Por.

Územie

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

41 Poprad
7,09
7,09
5
42 Turčianske Teplice
7,18
6,65
-1
43 Košice II
7,34
7,00
-1
44 Kysucké Nové Mesto
7,53
7,15
3
45 Komárno
7,54
7,05
-2
46 Bytča
7,62
7,43
2
47 Dolný Kubín
7,69
7,06
-3
48 Tvrdošín
7,83
7,08
-3
49 Stará Ľubovňa
8,00
7,77
•
50 Prešov
9,76
9,69
1
51 Žiar nad Hronom
9,78
9,39
-1
52 Humenné
9,91
9,89
•
53 Levice
10,64
10,29
•
54 Brezno
10,96
10,39
•
55 Spišská Nová Ves
11,05
10,68
•
56 Stropkov
12,00
11,75
1
57 Levoča
12,27
11,91
1
58 Detva
12,60
11,59
-2
59 Snina
12,88
11,94
•
60 Krupina
13,33
12,85
1
61 Banská Štiavnica
13,72
12,42
-1
62 Michalovce
14,15
13,44
1
63 Bardejov
14,15
13,24
-1
64 Svidník
14,31
13,61
•
65 Žarnovica
14,70
14,02
•
66 Vranov nad Topľou
15,14
14,76
1
67 Sobrance
15,19
14,44
-1
68 Gelnica
15,44
15,39
•
69 Medzilaborce
16,22
16,08
1
70 Košice - okolie
16,61
15,64
-1
71 Poltár
16,83
16,40
•
72 Lučenec
17,09
16,90
•
73 Sabinov
17,18
16,96
•
74 Veľký Krtíš
18,07
17,29
1
75 Trebišov
18,49
17,24
-1
76 Kežmarok
19,31
18,80
•
77 Rožňava
20,75
19,34
•
78 Revúca
24,53
24,36
•
79 Rimavská Sobota
25,93
25,68
•
*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac december
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

8,39

7,80

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

2,27

2,18

Trnavský kraj

4,29

3,71

Trenčiansky kraj

4,95

4,38

Žilinský kraj

6,20

5,67

Nitriansky kraj

7,41

6,66

Prešovský kraj

12,86

12,02

Košický kraj

13,50

12,82

Banskobystrický kraj

14,25

13,57

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

1,46
1,75
1,75
1,87
2,06
2,36
2,78
2,84
2,88
3,29
3,43
3,86
3,92
4,09
4,26
4,29
4,32
4,40
4,63
4,71
5,01
5,22
5,27
5,38
5,89
6,00
6,01
6,05
6,24
6,34
6,51
6,59
6,60
6,93
6,93
7,01
7,30
7,33
7,40
7,41

1,50
1,76
1,73
1,81
1,99
2,27
2,68
2,45
2,50
2,85
2,71
3,56
3,37
3,49
3,47
4,02
3,87
3,99
3,99
4,25
4,47
4,78
4,61
4,28
5,57
5,46
5,80
5,37
5,67
5,71
6,07
6,34
5,80
6,55
6,07
6,20
6,86
7,09
6,79
7,04

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

Por.

Územie

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

41 Nové Zámky
7,45
6,54
-5
42 Košice II
7,56
7,34
1
43 Turčianske Teplice
7,71
7,18
-1
44 Kysucké Nové Mesto
8,06
7,53
•
45 Komárno
8,48
7,54
•
46 Tvrdošín
8,58
7,83
2
47 Dolný Kubín
8,68
7,69
•
48 Stará Ľubovňa
8,73
8,00
1
49 Bytča
8,80
7,62
-3
50 Žiar nad Hronom
10,30
9,78
1
51 Prešov
10,52
9,76
-1
52 Humenné
10,76
9,91
•
53 Brezno
11,35
10,96
1
54 Spišská Nová Ves
11,43
11,05
1
55 Levice
11,53
10,64
-2
56 Stropkov
12,82
12,00
•
57 Levoča
12,84
12,27
•
58 Detva
13,26
12,60
•
59 Krupina
13,89
13,33
1
60 Snina
14,87
12,88
-1
61 Banská Štiavnica
14,89
13,72
•
62 Michalovce
14,95
14,15
•
63 Svidník
15,36
14,31
1
64 Bardejov
15,75
14,15
-1
65 Sobrance
16,09
15,19
2
66 Žarnovica
16,11
14,70
-1
67 Vranov nad Topľou
16,12
15,14
-1
68 Gelnica
16,51
15,44
•
69 Medzilaborce
16,71
16,22
•
70 Košice - okolie
17,37
16,61
•
71 Poltár
17,67
16,83
•
72 Lučenec
17,96
17,09
•
73 Sabinov
18,07
17,18
•
74 Veľký Krtíš
19,06
18,07
•
75 Kežmarok
19,75
19,31
1
76 Trebišov
19,80
18,49
-1
77 Rožňava
21,74
20,75
•
78 Revúca
25,57
24,53
•
79 Rimavská Sobota
26,83
25,93
•
*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

1/28/09 11:24:35 AM

