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Recesia na nás doľahla, a čo bude po jej skončení?

Kríza. Nepochybne najfrekventovanejšie
slovo nášho súčasného slovníka. Týka sa
každého. Učiteľa i drevorubača, jedného
viac, iného menej. Tak ako na všetko, aj
na globálnu ﬁnančnú krízu sa dá pozerať
z viacerých uhlov pohľadu. Neustále nové
ohlasované straty pracovných miest predstavujú naozaj jasné a výrazné negatívum.
Atraktívnosť slovenského pracovného trhu
však nepochybne pretrváva aj naďalej.

D

nes musíme každý deň aktívne bojovať
s problémami, pred ktoré nás dynamický
a niekedy naozaj ťažko predvídateľný vývoj
ekonomiky a hospodárstva stavia. Mali by sme však
súčasne myslieť na to, na čo byť pripravení, keď kríza
dosiahne svoje dno.
Podnikatelia, ktorí ju vďaka rozumným opatreniam
prežijú, budú hľadať nový priestor, kde budú pre ich
úspech vytvorené najlepšie podmienky. Som presvedčený, že Slovensko má naozaj všetky predpoklady, prostredníctvom svojej kvalifikovanej pracovnej
sily, taký priestor ponúknuť.
Situácia, v ktorej sa nachádzame, istotne nebude
krátkodobá. Znovu naštartovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy a hlavne dôveru, pretože predovšetkým o nej je úspešné podnikanie, nepotrvá
rok ani dva, ale pravdepodobne oveľa dlhšie. Miera
nezamestnanosti podľa signálov zamestnávateľov
zrejme tiež v dohľadnom čase rapídne klesať nebude. Úlohou ústredia a úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny nie je robiť nemožné na počkanie a zázraky
do troch dní. Celkom určite sme tu však na to, aby
sme sa spolu so sociálnymi partnermi podieľali na
hľadaní čo najefektívnejších opatrení a následne sa
ich snažili aj účinne realizovať. Predpovedať, do akej
miery sa opatrenia, prijaté novelou zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. marca tohto
roka, ujmú, by asi tiež bolo v týchto dňoch predčasné.
Ak sa však obzriem za minulým rokom, musím povedať, že nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktoré
sme prijímali a uvádzali do praxe v máji, takisto sme
nimi reagovali na aktuálnu a konkrétnu situáciu na
trhu práce, vyhodnocujeme dnes z pohľadu záujmu
občanov ako úspešné. Táto skutočnosť ma napĺňa
opätovnou
u vier
vierou
erou
ou vo fundovaný
dov
odborný potenciál,
vysokú osobnú
nú angažovanosť
an
vano
va
noss pracovníkov ústredia
a úradov práce
áce a v ich schopnosť zvládať
ád náročné
pracovné úlohy
ohy aj v tomto krízovom
ízovom čase.
čase

Predpokladom je, samozrejme, uvedomenie si
nových skutočností, pretože v porovnaní s nedávnym obdobím, keď sme mali problém nájsť
dostatok požadovanej, vhodnej a kvalifikovanej
pracovnej sily, dnes sa na úrade práce ocitajú tisíce ľudí, ktorí robiť chcú, vedia a majú pracovné
návyky. Dnes sú preto v centre záujmu iné a nové
príspevky a nástroje, ktorých pozitívnym výsledkom bude udržanie a vytváranie pracovných
miest.
Chceme ponúknuť ľuďom v tejto netypickej a zložitej situácii pomoc. Netreba však len pasívne čakať. Na trhu práce vždy išlo a pôjde naďalej o to,
kto sa ako dokáže prispôsobiť aktuálnemu stavu. Pomoc štátu, nech by bola akokoľvek štedrá,
nikdy nenahradí potrebnú dávku osobnej zodpovednosti za vlastný osud. Pomáhať vieme a môžeme naozaj len tomu, kto dokáže pomocnú ruku aj
správne prijať a využiť vo svoj prospech.
Najdôležitejšie v tomto procese bude, aby tí, ktorých sa to týka, presne vedeli, čo pre nich môžeme
naozaj urobiť. Musím konštatovať, že tu máme zatiaľ veľké rezervy. Nepomáhajú nám príliš, žiaľ, ani
médiá. Mnohé z nich stále uprednostňujú hrozivé
a často skreslené čísla pred užitočnou informáciou. A práve na túto oblasť sa chce ústredie spolu
s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny sústrediť
v najbližšom období. Každý klient, či už uchádzač,
záujemca o zamestnanie, zamestnávateľ alebo
osoba ohrozená stratou pracovného miesta, musí
po návšteve príslušného úradu odchádzať s komplexnou informáciou o všetkých momentálnych
možnostiach a aktuálnych opatreniach. Pevne verím, že keď tento cieľ naplníme, dôsledkom krízy
budeme spoločne čeliť celkom
om
m isto
i
o niečo ľahšie.
PaedDr. Ján Sih
Sihelský,
helsk
lk
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecíí a rodiny
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Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným
Základné informácie k Národnému projektu 100

V rámci globálnej ﬁnančnej krízy sa vytvorila skupina zamestnancov, ktorí sú ohrození hromadným prepúšťaním. Táto skupina nespadá pod žiadne aktívne opatrenia trhu práce a v prípade,
že im úrady PSVR včas neposkytnú pomoc, hrozí im prepadnutie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Okrem toho, že sa v takomto prípade nežiaduco zvyšuje miera
nezamestnanosti, má hromadné prepúšťanie vážne psychické,
sociálne a ekonomické dosahy na život ohrozeného zamestnanca. Včasná identiﬁkácia, diagnostikovanie a podpora týchto zamestnancov môže prispieť k plynulému prechodu od jedného
zamestnávateľa k druhému.
Realizácia projektu: január 2009 – január 2011 (25 mesiacov)
Rozpočet: 3 319 391,89 EUR
Cieľová skupina: 4 532 osôb

V

časné podchytenie ľudí ohrozených stratou zamestnania, realizáciou aktivít navrhovaného projektu, má preventívnu funkciu, ktorou
možno eliminovať prepad zamestnancov
do evidencie úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Projekt je zameraný na pomoc pri prekonávaní krízového obdobia vyvolaného
stratou zamestnania a na poradenstvo
pri znižovaní psychických bariér pri hľadaní a získavaní nového. Je určený pre
zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí

čelia hrozbe hromadného prepúšťania
ako dôsledku globálnej finančnej krízy.
Základné ciele NP 100 vyplývajú z úloh
zameraných na riešenie následkov globálnej hospodárskej krízy, ktoré sa začali prejavovať vzostupom prepúšťaní
zamestnancov niektorých zamestnávateľských subjektov. Projekt sa zameriava
najmä na predchádzanie nezamestnanosti občanov, ktorým v dôsledku globálnej finančnej krízy hrozí strata zamestnania, na podporu efektívnejšieho
využívania opatrení trhu práce, prostred-

Základné ciele NP 100:

Predchádzanie nezamestnanosti občanov, ktorým v dôsledku globálnej finančnej krízy
hrozí strata zamestnania.

Podpora efektívnejšieho využívania opatrení trhu práce prostredníctvom vzdelávania
a prípravy pre trh práce a poskytovaním odbornej poradenskej pomoci a podpory, na riešenie dosahov finančnej krízy v oblasti zamestnanosti.

Zvýšenie aktivity úradov prostredníctvom vytvárania informačných centier u tých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci sú priamo ohrození stratou zamestnania.
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níctvom vzdelávania pre trh práce, ale
i poskytovaním odbornej a poradenskej
pomoci a podpory. Okrem toho je zacielený i na riešenie dosahov finančnej krízy
v oblasti zamestnanosti a zvyšovanie aktivity úradov vytváraním informačných
centier u tých zamestnávateľov, ktorých
zamestnanci sú priamo ohrození stratou
zamestnania.
Cieľovou skupinou NP sú zamestnanci
ohrození prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy, vrátane zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania.

Celoplošná previazanosť
a spolupráca

Odborná poradenská pomoc a podpora
bude nadväzovať na službu informačno-poradenských služieb realizovaných
zamestnancami útvaru spolupráce so
zamestnávateľmi a útvaru IPaSS úradu,
prostredníctvom ktorej budú realizované informačno-poradenské služby a ďalej
v rámci sieťovania monitorovanie potrieb
zamestnávateľov z príslušného, resp. priľahlých regiónov, následne burzy práce
a výberové konania.

Poradenstvo a podpora

Odborná poradenská pomoc a podpora zahŕňa poradenstvo pri zvládaní a prekonávaní krízy spôsobenej ohrozením zo straty
zamestnania, poradenstvo pri prekonávaní
psychických bariér súvisiacich s ohroze-
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prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy
Implementácia projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít:

1.

Odborná poradenská pomoc a podpora občanov, ktorým v dôsledku globálnej finančnej
krízy hrozí strata zamestnania.

2.

Podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce.

ním stratou zamestnania so zameraním na
motiváciu a aktivizáciu pri hľadaní nového
zamestnania, psychologické poradenstvo,
identifikáciu zdrojov a potrieb cieľových
skupín pri vyhľadávaní nového vhodného
zamestnania a pod.

Príprava pre trh

Vzdelávanie občanov, ktorým v dôsledku
globálnej finančnej krízy hrozí strata zamestnania, bude zamerané na podporu

vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa
vlastných požiadaviek resp. potrieb potenciálneho zamestnávateľa, prípadne súčasného zamestnávateľa, podporu cieleného
vzdelávania ako prípravy na samozamestnanie alebo podporu vzdelávania kľúčových zručností.
Výber formy vzdelávacej aktivity bude viazaný na aktuálne potreby trhu práce a individuálne potreby cieľovej skupiny, prípadne jednotlivcov.

Vzdelávanie a príprava UoZ a ZoZ pre trh práce (§ 46)

V

zdelávanie a príprava pre trh práce - rekvalifikácia - je
významným činiteľom aktívnych opatrení trhu práce.
Pomáha nezamestnaným (uchádzačom o zamestnanie
– UoZ), ľuďom hľadajúcim si novú prácu (záujemcom o zamestnanie – ZoZ) i mamičkám na materskej dovolenke. Podmienky
na to vytvára Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v úzkej
spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci celého Slovenska. Legislatívny rámec tejto činnosti je obsiahnutý
v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výber a zabezpečenie vzdelávania

Uchádzačovi o zamestnanie – UoZ – môže úrad zabezpečiťť
vzdelávanie a prípravu pre trh práce najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho
zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Na základe
výberu sa vypracúva s UoZ dohoda o zabezpečení vzdelávania
a prípravy pre trh práce, ktorú podpisuje UoZ a riaditeľ úradu.

Písomná dohoda je podmienkou

Na základe podpísanej dohody úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny preplatí nezamestnanému náklady na kurzovné až do
výšky 100 % nákladov. Úrad uhrádza (v zmysle zákona o cestovných náhradách) aj vedľajšie náklady – na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania rekvalifikačného kurzu.

Príspevky počas prípravy

Nezamestnaným rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím
povinnej školskej dochádzky, ktorí sa zúčastnia na rekvalifikačnom kurze, sa vypláca príspevok na službu pre rodinu s deťmi
vo výške 43,16 € mesačne na jedno dieťa a na každé ďalšie dieťa
suma 33,20 €.
Nezamestnaný, ktorý sa zúčastní rekvalifikačného kurzu v dĺžke
viac ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku vo výške životného minima. (V súčasnosti je výška životného minima
178,92 €.)

V prípade, ak sa uchádzač o zamestnanie zúčastnil na rekvalifikačnom kurze mimo uzatvorenej dohody s úradom, je
úhrada výdavkov na rekvalifikačný kurz neoprávnená.

Vlastná iniciatíva

V zmysle § 44 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si vzdelávanie a prípravu pre trh práce môže zabezpečiť aj
uchádzač o zamestnanie, resp. záujemca o zamestnanie z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady.
Ing. Lucia Filkászová,
oddelenie príspevkov APTP, Ústredie PSVR

marec 03/ 2009
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ÚPSVR

Nové nástroje aktívnej politiky trhu práce od 1. 3. 2009
Príspevok

Popis príspevku

Príspevok sa poskytuje na úhradu

§ 50 d
Príspevok
na podporu
udržania
zamestnanosti

Príspevok sa poskytuje
zamestnávateľovi, ktorý zachová
pracovné miesta aj v prípade
vážnych prevádzkových dôvodov

Preddavku na poistné na zdravotné poistenie,
poistného na sociálne poistenie a príspevku
na starobné dôchodkové sporenie, platených
zamestnávateľom z náhrady mzdy

Po dohode s úradom obmedzí na
prechodné obdobie svoju prevádzkovú
činnosť tak, že nebude zamestnancom
prideľovať prácu v rozsahu
najmenej 4 % ustanoveného
týždenného pracovného času

Sumy preddavku na poistné na zdravotné
poistenie, poistného na sociálne poistenie,
plateného zamestnancom z náhrady
mzdy, ktorá patrí zamestnancovi

Výška príspevku na rok 2009

Úrad poskytne zamestnávateľovi
príspevok za dni, v ktorých bola
zamestnancovi vyplatená náhrada
mzdy v úhrne najviac 60 kalendárnych dní v kalendárnom roku

§ 50 e
Príspevok
na podporu
vytvorenia
pracovného
miesta

Príspevok sa poskytuje
zamestnávateľovi, ktorý na
vytvorené pracovné miesto prijme
do pracovného pomeru UoZ,
ktorý bol vedený v evidencii
UoZ najmenej 3 mesiace
Príspevok sa poskytuje
zamestnávateľovi, ktorý pred
prijatím UoZ na vytvorené pracovné
miesto vykonával svoju činnosť
najmenej 12 mesiacov
Zamestnávateľ je povinný
zachovať vytvorené pracovné
miesto najmenej počas 12
kalendárnych mesiacov
Poskytnutie príspevku max. 12 mesiacov

§ 50 f
Príspevok
ku mzde
zamestnanca

Príspevok sa poskytuje zamestnancovi,
ktorý bol pred prijatím do pracovného
pomeru vedený v evidencii
UoZ najmenej 3 mesiace
Bol poberateľom dávky
a príspevkov v hmotnej núdzi
Do 3 mesiacov od nástupu do
zamestnania písomne požiada
o poskytnutie príspevku
Úrad poskytne príspevok zamestnancovi,
ak jeho hrubá mesačná mzda
dosahuje najviac 1,7 násobok sumy
životného minima poskytovaného
jednej plnoletej fyzickej osobe
podľa zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime, ak zamestnanec
pracuje na plný pracovný úväzok
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Výška príspevku je mesačne:

Mesačná výška príspevku pre 1 osobu:

V Bratislavskom kraji 15 % z CCP
podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
najviac 50 % z CCP zamestnanca, prijatého
na vytvorené pracovné miesto

V Bratislavskom kraji je stanovená
výška príspevku 141,57 €
V ostatných krajoch je stanovená
výška príspevku 283,14 €

V ostatných krajoch 30 % CCP podľa
§ 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
najviac 50 % z CCP zamestnanca, prijatého
na vytvorené pracovné miesto
Výška príspevku sa vypočítava z priemernej
mzdy zamestnanca v hospodárstve SR
za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa príspevok poskytuje

Mesačná výška príspevku pre jedného
zamestnanca na obdobie roku 2009:
22 % z 698,47 € = 153,67 €

Úrad poskytuje príspevok na
základe uzatvorenej písomnej
dohody počas prvých 12 mesiacov
vo výške 22 % z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR
Úrad poskytuje príspevok na základe
uzatvorenej písomnej dohody počas
ďalších mesiacov vo výške 11 %
Príspevok sa neposkytuje za dni
dočasnej pracovnej neschopnosti

Zamestnanosť a sociálna politika
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§ 50 d, 50 e, 50 f, 50 g, 50 h
Príspevok

Popis príspevku

Príspevok sa poskytuje na úhradu

Výška príspevku na rok 2009

§ 50 g

Príspevok sa poskytuje UoZ, ktorý bol
vedený v evidencii UoZ najmenej
3 mesiace, bol poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi a ktorý začne a bude
vykonávať alebo prevádzkovať
samostatnú zárobkovú činnosť
nepretržite 24 mesiacov

Preddavku na poistné na zdravotné
poistenie plateného samostatne
zárobkovo činnou osobou podľa osobitného
predpisu počas 22 mesiacov

Mesačná výška príspevku pre 1 osobu:

Príspevok
na podporu
samostatnej
zárobkovej
činnosti

Príspevok poskytuje úrad po
preukázaní úhrady občanom,
ktorý vykonáva alebo prevádzkuje
samostatnú zárobkovú činnosť vo
výške vypočítanej z minimálneho
vymeriavacieho základu

§ 50 h
Príspevok na
samostatnú
zárobkovú činnosť v oblasti
spracovania
poľnohospodárskych výrobkov
a obchodovania s nimi

Príspevok sa poskytuje UoZ, ktorý
bol vedený v evidencii UoZ
najmenej 3 mesiace, začne a bude
vykonávať alebo prevádzkovať
samostatnú zárobkovú činnosť
v oblasti poľnohospodárskych
výrobkov a obchodovania s nimi
nepretržite 24 mesiacov
Príspevok poskytuje úrad po
preukázaní úhrady občanom,
ktorý vykonáva alebo prevádzkuje
samostatnú zárobkovú činnosť
vo výške vypočítanej
z minimálneho
vymeriavacieho základu

Poistného na sociálne poistenie
plateného dobrovoľným platiteľom poistného
podľa osobitného predpisu po uplynutí 18
mesiacov od začatia vykonávania alebo
prevádzkovania samostatnej zárobkovej
činnosti, najviac počas 4 mesiacov

Preddavku na poistné na zdravotné
poistenie plateného samostatne
zárobkovo činnou osobou podľa osobitného
predpisu počas 22 mesiacov
Poistného na sociálne poistenie
plateného dobrovoľným platiteľom poistného
podľa osobitného predpisu po uplynutí 18
mesiacov od začatia vykonávania alebo
prevádzkovania samostatnej zárobkovej
činnosti, najviac počas 4 mesiacov

Na zdravotné poistenie stanovené
na rok 2009 je 41,37 €
Na sociálne poistenie stanovené
na rok 2009 je 97,80 €
Zmenou minimálneho vymeriavacieho
základu na zdravotné a sociálne
poistenie sa mení aj výška príspevku

Mesačná výška príspevku pre 1 osobu:
Na zdravotné poistenie stanovené
na rok 2009 je 41,37 €
Na sociálne poistenie stanovené
na rok 2009 je 97,80 €
Zmenou minimálneho vymeriavacieho
základu na zdravotné a sociálne
poistenie sa mení aj výška príspevku

Ing. Lucia Filkászová, sekcia SZ,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

marec 03/ 2009
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ÚPSVR

Mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania
Nové
(III. časť) Frýdek-Místek (1)

N

iekedy už určité činnosti vykonávame po dlhšom čase akosi
automaticky. Potom prichádza
obdobie, keď sa opätovne zamýšľame
nad svojou prácou a uvažujeme, ako ju
zlepšiť a skvalitniť. Tak akosi sa na ÚPSVR
v Námestove zrodil nápad, ako si obohatiť odborné vedomosti a skúsenosti
o nové poznatky.

Študijná návšteva v Českej
republike
Program celoživotného vzdelávania
a v rámci neho podprogram Leonardo da
Vinci zahŕňa aj projekt Odborníci služieb
zamestnanosti na ceste k sebarozvoju.
V rámci neho pracovníci odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR v Námestove
(PhDr. Ján Laštík – riaditeľ odboru, Mgr.
Libuša Tichoňová a Mgr. Iveta Chorvátová – odborné poradkyne a odborný
sprostredkovateľ zamestnania Mgr. Peter
Sládkovič), navštívili v dňoch 28. 9. až 3.
10. 2008 Úrad práce vo Frýdku-Místku.
Pozvala ich česká partnerská inštitúcia
prostredníctvom Mgr. Ivany Tvardkovej.
V novopostavenej budove úradu práce nás príjemne prekvapili vstupné
priestranné priestory poskytujúce množstvo informácií a klienti sa mohli obrátiť
aj na informátora. Nás zaujal i samoobslužný systém objednávania klientov.

Systém práce služieb
zamestnanosti v ČR
Za ÚP Frýdek-Místek nás privítal Ing. Vladimír Patáčik a predstavil nám svojich kolegov. V zasadačke, kde sa počas realizácie
projektu denne konali prezentácie a inštrukcie k ďalšiemu programu, nám českí
kolegovia predstavili systém fungovania
služieb zamestnanosti v ČR. Mgr. Axman
nás oboznámil s organizačnou štruktúrou úradu práce, Ing. Vlastimil Najman
hovoril o sprostredkovaní zamestnania
a o poradenstve, Mgr. Ivana Tvardková
nám vysvetlila spôsob evidencie klientov
a systém vyplácania podpory v nezamestnanosti a podpory pri rekvalifikácii
a Ing. Markéta Uhrová nám priblížila projekt Inštitút trhu práce, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov ESF.

Odborná diskusia
Spoločne sme potom dôkladne diskutovali o systéme služieb zamestnanosti,
o úlohách a organizačnej štruktúre úradov práce v ČR a v SR, o situácii na trhu
práce v okrese Frýdek-Místek a v okresoch
Námestovo a Tvrdošín v územnej pôsobnosti ÚPSVR v Námestove. I ďalšie témy
ako - sprostredkovanie zamestnania a poskytovanie odborného poradenstva v ČR
a SR, aktívna politika zamestnanosti v ČR
a v SR, evidencia a podmienky evidencie

na úrade práce, výplata podpory v nezamestnanosti v ČR a poskytovanie dávky
v nezamestnanosti v SR podnietili obe
strany k výmene názorov.
V diskusiách sme nachádzali mnohé spoločné body, ale aj odlišnosti. Kolegovia z ČR
nám predstavili Projekt Inštitút trhu práce,
realizovaný v rámci opatrenia 1.2 Modernizácia verejných služieb zamestnanosti
OP RLZ. Je to pilotný systémový projekt,
ktorého hlavným cieľom je skvalitnenie,
rozšírenie a prehĺbenie služieb zamestnanosti a zvýšenie ich dostupnosti všetkým
cieľovým skupinám. Aktivitami v rámci
projektu sú: prezentácia pracovných miest
strojárenských firiem, prezentácia technických firiem v rámci Trhu študijných a učebných odborov, exkurzie žiakov stredných
a základných škôl vo firmách s technickým
zameraním, individuálne a skupinové poradenstvo pre UoZ (intenzívna práca s UoZ
aj vo forme sprevádzania k zamestnávateľovi, spracovanie informačných brožúr pri
uchádzaní sa o zamestnanie, realizácia Trhu
pracovných príležitosti), ponuka pracovných miest 45 firiem pre 2 000 osôb hľadajúcich zamestnanie, semináre a workshopy pre zamestnávateľov (inštruktáž, ako
hlásiť VPM prostredníctvom internetového
portálu, okrúhly stôl s organizáciou sociálneho zamerania), poskytnuté informácie
o vývoji TP, nástrojoch APZ a pod.
Neskôr sme sa rozdelili do pracovných skupín.

Formy vzdelávania
V prvej pracovnej skupine neformálne
diskutovali za SR PhDr. Ján Laštík a za ČR
Ing. Vladimír Patáčik – vedúci odboru trhu
práce k štruktúre a k spôsobu riadenia úradu práce. Priblížili si históriu úradov práce
od ich vzniku v roku 1993 až po súčasnosť.
Vzájomne sa informovali aj o organizačnej
štruktúre úradov, o náplniach činností jednotlivých oddelení a spôsobe ich riadenia.
Hovorilo sa aj o spôsobe vzdelávania v
rámci služieb zamestnanosti. V tejto téme
svoje skúsenosti a podnety predstavili za
ČR Ing. Vladimír Patáčik a Bc. Šárka Wlosoková, za SR PhDr. Ján Laštík. V odbornej
diskusii sa obe strany zhodli, že odborné
a celoživotné vzdelávanie zamestnancov
úradov práce je dôležité a nevyhnutné.
Podporili aj význam zvyšovania si odbornej kvalifikácie formou externého vysoko-
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školského štúdia, predovšetkým v oblasti
sociálnej práce.
Pri vzdelávaní zamestnancov v obidvoch
úradoch práce máme veľa spoločného.
Väčší pokrok sme dosiahli v SR, keď zamestnanci ÚPSVR v Námestove sa mohli
pochváliť už skončeným školením v oblasti výpočtovej techniky ECDL – Európsky
vodičský preukaz na počítače. Očakávanie
splnila aj téma Úloha a zapojenie služieb
zamestnanosti do ESF. Zástupcovia obidvoch úradov práce sa v odbornej diskusii zhodli na potrebe využívania členstva v Európskej únii. Jednou z výhod je
možnosť čerpania európskych finančných
prostriedkov, ktoré pomôžu členským krajinám EÚ vybudovať konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku, založenú na
zodpovednosti, iniciatíve, inovatívnosti
a kreativite slobodných občanov. Zabezpečí tiež lepšie uspokojovanie ich životných
potrieb a zachovanie kvality životného
prostredia pre nasledujúce generácie.

V druhej pracovnej skupine sme mali
možnosť zúčastniť sa na Infoseminári
pre UoZ, ktorého témou bolo skupinové
poradenstvo pre novoevidovaných UoZ –
oboznámenie UoZ s povinnosťami a právami, ktoré im vyplývajú z evidencie na ÚP,
ako aj s informáciami o nárokoch na dávku hmotného zabezpečenia. Infoseminár
lektorovala pracovníčka sprostredkovania
ÚP, ktorá klientom vysvetlila konkrétne
kroky pri vydávaní odporúčaní na voľné
pracovné pozície a pri vyhľadávaní VPM,
ako aj ponuky RK. Okrem toho poukázala
na možnosť využívania IPK – informačnoporadenskej kancelárie, kde je možnosť
bezplatného pripojenia na internet a písania žiadostí o zamestnanie, motivačných
listov a iné.

Slovensku a v Česku. Išlo hlavne o poukázanie na výhody i problémy v systémoch.
Venovali sme sa tiež aktívnej politike trhu
práce, kde kolegovia z Česka vyzdvihli náš
nový zákon. Kladne sa vyjadrili aj k aktivačným príspevkom, ktoré máme obligatórne.
Ďalej sme sa venovali samotnému procesu
evidencie a sprostredkovania, so zreteľom na inovatívne postupy práce hlavne
v programovom vybavení – ide o systém
pošty, kde sa využíva čiarový kód na jednotlivé záznamy, ale aj program na typovanie údajov o UoZ. Páčil sa nám aj spôsob
objednávania sa klientov k jednotlivým
sprostredkovateľom systémom poradových čísiel, ktoré si klient vo vstupnej hale
vybral z automatu a následne číslo, ktoré
mu bolo pridelené, sa zobrazovalo na jednotlivých termináloch pri sprostredkovateľoch práce.

Informačno-poradenské stredisko

Celoživotné vzdelávanie

Mali sme možnosť zúčastniť sa v IPS na
práve prebiehajúcom preventívnom poradenstve k voľbe povolania, na ktorom
boli žiaci ZŠ. IPS má samostatného pracovníka, ktorý si sám manažuje prácu – plánuje odborné poradenské semináre a vedie
evidenciu žiakov. Zároveň je v kontakte
s vychovávateľmi ZŠ, s ktorými dojednáva
harmonogram poradenských aktivít, búrz
informácií či exkurzií u zamestnávateľov.
IPS je moderne zariadené a vybavené
videotechnikou a PC, kde sa žiaci môžu
otestovať. Na požiadanie rodičov umožní
odborný poradca žiakovi aj individuálnu
formu poradenstva. IPS má k dispozícii letáky a propagačné materiály, tiež aktuálne
katalógy všetkých stredných odborných
škôl.
Zaujímavá bola obojstranná diskusia na
tému sprostredkovanie zamestnania
a poskytovanie odborného poradenstva, mala charakter vzájomnej komparácie systémov sprostredkovania práce na

V tretej pracovnej skupine sme sa venovali problematike vzdelávania vo vzťahu
k aspektom celoživotného vzdelávania
pre zamestnancov a klientov úradu a prípravy projektov a programov v danej oblasti. Navštívili sme Strednú priemyselnú
školu vo Frýdku-Místku, kde sa práve konal
rekvalifikačný kurz CNC stroje pre UoZ.
SPŠ vypracovala projekt, na základe ktorého získala finančné prostriedky na nákup
strojov a vybavenie učebne a v spolupráci
s úradom práce realizujú rekvalifikácie pre
uchádzačov o zamestnanie. Uplatnenie ich
klientov je vysoké, presahuje 70 %. Škola
má prepojenie na firmy, ktoré potrebujú
týchto absolventov a často prispôsobujú
možnosti výuky práve konkrétnym požiadavkám firiem.
Mali sme možnosť vidieť prezentáciu ponuky rekvalifikácie s názvom Fiktívna firma,
ktorá prebiehala v zasadačke úradu práce. V prítomnosti sprostredkovateľa práce
a poradcu dodávateľská firma prezento-

Preventívne poradenstvo

vala program rekvalifikácie, objasnila UoZ
náplň kurzu, časový harmonogram, termín a miesto realizácie. Kurz je 5-mesačný,
počas ktorého sa klienti naučia pracovať
s PC, získajú praktické skúsenosti z vedenia účtovníctva a nadobudnú znalosti na
úspešné začatie podnikania. Nie je to však
aktivita priamo určená len podnikateľom.
V prípade, že klient nechce podnikať, získa
vedomosti a zručnosti, ktoré z neho urobia
kompetentného zamestnanca vo firme.
Sprostredkovateľka zamestnania spolu s poradcom potom realizuje výber na
danú aktivitu. Na jeden hárok sa zapíšu tí
UoZ, ktorí majú záujem o konkrétny kurz.
Tí UoZ, ktorí nemajú záujem o dané aktivity, vypíšu vyhlásenie, kde odôvodnia svoje
kladné alebo záporné rozhodnutie. Túto
skutočnosť následne posúdi sprostredkovateľka práce, ktorá klienta na danú aktivitu odporučila, a rieši jeho ďalšie uplatnenie.
V prípade nezáujmu sa mu okamžite ponúkne voľné pracovné miesto a ak ho odmietne, je vyradený z evidencie úradu práce. Záujemcovia, ktorí sa zapísali na kurz,
sú potom vyberaní podľa toho, kto daný
kurz potrebuje viac na to, aby sa uplatnil
na trhu práce. Výber už presného počtu
UoZ oznámi sprostredkovateľka práce
na oddelení rekvalifikácie – ktoré vystaví dohodu o zaradení na kurz a odovzdá
klientovi na podpis. Zaujímavá bola Nešpecifikovaná rekvalifikácia s praxou pre
absolventov škôl, ktorá je určená pre túto
znevýhodnenú skupinu UoZ. Pozostáva
z praktickej i teoretickej časti, ktoré sa vzájomne prelínajú. Praktickú časť vykonávajú
absolventi priamo pri zamestnávateľovi,
ktorý má možnosť pripraviť si svojho budúceho zamestnanca. Priebeh ponuky danej aktivity bol totožný s aktivitou Fiktívna
firma.
PhDr. Ján Laštík,
riaditeľ OSZ ÚPSVR v Námestove

(Pokračovanie)
marec 03/ 2009
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MPSVR

Najdôležitejšie zmeny v r. 2008
Legislatívne návrhy prijaté v období 1. január 2008 – 31. december 2008 v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
Pokračovanie z predošlého čísla

2. časť
B. II. a III. pilier
V starobnom dôchodkovom sporení (v tzv.
druhom pilieri) sa navrhli v rámci novely
zákona o starobnom dôchodkovom sporení zmeny, ktoré v súlade s programovým
vyhlásením vlády kladú dôraz na zlepšenie informovanosti sporiteľov v druhom
pilieri o výsledkoch činnosti a hospodárenia v jednotlivých dôchodkových
fondoch spravovaných dôchodkovými
správcovskými spoločnosťami.
Rovnako významné zmeny zasiahnu oblasť
investičnej činnosti dôchodkových správcovských spoločností, kde sa prehodnotili
limity na používanie niektorých finančných nástrojov, čo má za následok zvýšenie ochrany finančných prostriedkov
účastníkov druhého piliera.
Precizuje sa postavenie jednotlivých
subjektov pôsobiacich v starobnom dôchodkovom sporení, ako aj ich vzájomné
vzťahy. Napríklad zjednodušenie pravidiel vstupu pre „prvopoistencov“ do
systému starobného dôchodkového
sporenia, odstránenie času potrebného
sporiteľovi na prestup do ďalšej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zavedenie fakultatívnej možnosti pre občanov,
na ktorých prejdú, resp. ktorí zdedia úspory po zomretých sporiteľoch, uložiť si tieto
prostriedky na vlastný osobný účet v dô-

chodkovej správcovskej spoločnosti alebo
zakotvenie štandardných prvkov občianskeho práva do prevodu majetku zomretého sporiteľa na osoby, ktoré určí zákon
alebo zmluva o starobnom dôchodkovom
sporení.
V doplnkovom dôchodkovom sporení sa
navrhli opatrenia smerujúce k posilneniu
významu postavenia doplnkového dôchodkového sporenia v dôchodkovom
systéme Slovenskej republiky. Napríklad:
 Liberalizácia investovania, ktorá podstatným spôsobom mení pravidlá investičnej činnosti oproti tým, ktoré doteraz
platili a ktoré nezodpovedali princípu
dobrovoľnosti uplatňovanému v tomto
systéme dôchodkového sporenia. Navrhlo sa rozšírenie finančných nástrojov, uvoľnenie niektorých obmedzení
a limitov v súlade s postavením doplnkových dôchodkových fondov ako
fondov s dobrovoľnou účasťou, čo by
malo v tomto pilieri zvýšiť výnosnosť
doplnkových dôchodkových fondov
v prospech sporiteľa.
 Prijatie opatrení (napríklad zavedenie
doplnkovej dôchodkovej jednotky),
ktoré výrazným spôsobom zvýšia informovanosť účastníkov doplnkového
dôchodkového sporenia a najmä sprístupnia zreteľné údaje o výnosnosti jednotlivých doplnkových dôchodkových
fondov a zjednotia ich vykazovanie.

 Umožnenie výplaty jednorazového
vyrovnania v tých prípadoch, keď
nasporená suma nedosahuje zmysluplnú výšku na výplatu dôchodku.
V sledovanom období bol prijatý zákon
č. 434/2008 Z. z., prostredníctvom ktorého sa opätovne otvára druhý kapitalizačný pilier na možnosť vstupu a výstupu sporiteľov v časovom období od
15. novembra 2008 do 30. júna 2009.
Prvoradým cieľom prijatia tohto opatrenia
je umožniť vystúpenie z druhého piliera
tým sporiteľom, pre ktorých nie je účasť
v tomto systéme optimálnym riešením,
v súvislosti so svetovou finančnou krízou,
na zhodnocovanie ich úspor (investícií).

Oblasť sociálnej a rodinnej politiky
Novela zákona o príspevku pri narodení
dieťaťa
Od 1. januára 2009 sa bude vyplácať k príspevku pri narodení dieťaťa v sume 4 560
Sk jednorazový príplatok rodičom v sume
20 440 Sk aj pri narodení druhého a tretieho dieťaťa. Rodina tak získa pri narodení prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa
príspevok v celkovej sume 25 000 Sk.
V prípade narodenia viacerých detí súčasne, napr. dvojčiat, trojčiat, sa príspevok pri
narodení dieťaťa zvyšuje o sumu 2 280 Sk
a rodičom patrí príspevok v celkovej sume
27 280 Sk na každé dieťa. Podmienkou je
zodpovedný prístup k rodičovstvu a starostlivosť o zdravie, zodpovedná starostlivosť rodičov o deti a účelné využívanie
finančných prostriedkov poskytnutých
štátom v prospech detí.

Novela zákona o prídavku na dieťa
Prináša zvýšenie prídavku na dieťa o 100
Sk na 640 Sk mesačne, čo v ročnom vyjadrení je zvýšenie prídavku o 1 200 Sk na
každé nezaopatrené dieťa. Zvýšenie sa realizuje po prvýkrát od roku 2004. Zároveň
sa zavedie nový valorizačný mechanizmus
vychádzajúci z každoročnej úpravy sumy
životného minima, aby sa prídavok na dieťa mohol pravidelne každoročne zvyšovať
od 1. januára kalendárneho roka.

Zákon o príspevku na starostlivosť
o dieťa
Pôjde o nový finančný príspevok rodičom,
ktorí sa rozhodnú vrátiť sa do zamestnania
skôr, než dieťa dovŕši vek tri roky, resp.
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šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Prispeje
sa ním na pokrytie časti výdavkov rodičov, ak v čase výkonu zárobkovej činnosti zabezpečia starostlivosť o svoje dieťa
inou fyzickou osobou alebo umiestnením v zariadení, vrátane materských škôl
a jaslí. Rodičia si budú môcť nárokovať
refundáciu spomínaných výdavkov až
do výšky 100 % nákladov, najviac však
do výšky rodičovského príspevku – t. j.
4 780 Sk mesačne. Pracujúci rodičia, ktorí zabezpečia starostlivosť o dieťa sami
a nevyužijú žiadne zariadenie, alebo ktorým sa o dieťa postará fyzická osoba bez
živnostenského listu, napr. príbuzný, budú
mať nárok na príspevok vo výške 25 % zo
sumy rodičovského príspevku – t. j. 1 195
Sk mesačne bez preukazovania výdavkov.
Rodič si môže vybrať medzi príspevkom
na starostlivosť o dieťa a rodičovským príspevkom.
So zavedením príspevku na starostlivosť
o dieťa súvisí zmena v poskytovaní rodičovského príspevku, ktorý bude patriť
len rodičovi, ktorý nepracuje a osobne
sa stará o dieťa do troch, resp. šiestich
rokov, okrem prípadov uvedených v prechodných ustanoveniach novely zákona.
Podmienka osobnej starostlivosti sa bude
považovať za splnenú aj vtedy, ak bude rodič pracovať na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru,
t. j. dohody o vykonaní práce, dohody
o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov. Treba však, aby sa
v čase vykonávania týchto prác postaral
o dieťa rodič sám alebo druhý rodič dieťaťa
prípadne iný príbuzný dieťaťa. Rodič, ktorý
je samostatne zárobkovo činnou osobou,
splní podmienku osobnej starostlivosti
pozastavením prevádzkovania živnosti.
V súvislosti s prijatím zákona o príspevku
na starostlivosť o dieťa sa predpokladá
v roku 2010 prijatie novej právnej úpravy
rodičovského príspevku a jeho zvýšenie.

Zákon o sociálnych službách
Tento zákon vstúpil do platnosti od 1. januára 2009. Ako vyplýva z odôvodnenia
poslaneckého návrhu, ktorým sa vládny
návrh zmenil, keďže garantom poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby je
obec alebo VÚC, právo občana na výber
poskytovateľa je opodstatnené viazať sa
na taký postup, že obec alebo VÚC ponúka občanovi svoje sociálne služby a v prípade, že takéto sociálne služby nemá,
ponúka občanovi na základe jeho súhlasu
alebo výberu iného verejného alebo neverejného poskytovateľa. Aby nedochádzalo
k zabezpečeniu sociálnej služby pre občana v inom prostredí, resp. v inej komunite,
bez jeho súhlasu, zákon vyžaduje jednoznačne súhlas klienta s takýmto zabezpečením sociálnej služby.
Keďže zákon o sociálnych službách explicitne neupravuje spôsob zabezpe-

čenia sociálnej služby pre klienta u neverejného poskytovateľa, t. j. dohodu
medzi klientom a obcou alebo VÚC, je
možné a potrebné riešiť tieto situácie,
a to hlavne pri sociálnych službách, ktoré
svojím charakterom neumožňujú vopred
objednávanie sociálnej služby občanom
u obce alebo VÚC (napr. sociálne služby
pre ľudí bez domova, v nízkoprahových
zariadeniach, pri poskytovaní sociálneho
poradenstva).
MPSVR SR na seminároch so zamestnancami obcí a VÚC na celom Slovensku prezentujú právny názor, že v takýchto situáciách treba zabezpečiť sociálne služby
tak, že neverejný poskytovateľ sa vopred dohodne s obcou alebo VÚC o tom,
že bude zabezpečovať pre klientov obce
alebo VÚC príslušné sociálne služby.
Z uvedeného vyplýva, že klient pri tomto spôsobe zabezpečenia sociálnej služby nemusí navštevovať a kontaktovať
obec alebo VÚC, pretože pri sociálnych
službách, ktoré je nevyhnutné poskytnúť
okamžite a bezprostredne, by to v praxi
ani nebolo možné. O tomto postupe budú
obce, VÚC i neverejní poskytovatelia oboznámení v čo najkratšom čase.
MPSVR SR sa dohodlo s MF a so zástupcami ZMOS a VÚC, že bude pravidelne
monitorovať dosahy zákona i skúsenosti
s implementáciou nového zákona o sociálnych službách v praxi a na základe výsledkov monitoru prijmú zainteresovaní,
t. j. aj MPSVR SR adekvátne opatrenia.
V záujme zabezpečenia dostupnosti sociálnej služby pre občana zákon o sociálnych službách ustanovuje pre obec alebo
VÚC povinnosť poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu v lehote 60 dní od
podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy
o poskytnutí sociálnej služby, ktorú podáva klient. Vzhľadom na to, že od 1. 1.
2009 nebudú na splnenie tejto povinnosti
vytvorené dostatočné podmienky (materiálne, personálne a finančné), táto povinnosť sa vzťahuje na obec alebo VÚC až od
1. 1. 2013. Ak je však život a zdravie klienta
ohrozené, bez ohľadu na stanovenú lehotu
musí byť občanovi sociálna služba poskytnutá alebo zabezpečená bezodkladne.
Keďže obec alebo VÚC je garantom poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej
služby, zákon mu umožňuje rozhodovať
o tom, kto klientovi poskytne sociálnu
službu. Obec alebo VÚC v prvom rade poskytne alebo zabezpečí občanovi sociálnu
službu vo svojom zariadení sociálnych
služieb, a v prípade, že takúto službu neposkytuje alebo v zariadení nemá voľné
miesto, so súhlasom občana zabezpečuje
sociálnu službu u iného verejného poskytovateľa, t. j. u inej obce alebo VÚC alebo
zabezpečí sociálnu službu u neverejného
poskytovateľa sociálnej služby, ktorého
si vybral občan.
Občan odkázaný na sociálnu službu
si môže priamo bez asistencie obce alebo

VÚC vybrať sám neverejného poskytovateľa, v takomto prípade však neverejný
poskytovateľ, a to aj vtedy, ak nedosahuje zisk, nemá nárok na poskytnutie finančných príspevkov od obce alebo VÚC.
Ak však neverejný poskytovateľ bude zabezpečovať občanovi sociálnu službu na
základe požiadania obce alebo VÚC, t. j.
objedná si u neho sociálnu službu, je povinná mu obec alebo VÚC poskytnúť oba
finančné príspevky (pri odkázanosti na pomoc inej osoby a na prevádzku).
Zákon o sociálnych službách upravuje
opatrenia, ktoré sú zamerané v prospech
klienta. Ide napr. o vytvorenie podmienok
na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré
zachovávajú ľudskú dôstojnosť, aktivizujú klienta (individuálny rozvojový plán),
zvyšujú dostupnosť sociálnych služieb,
zavádzajú sa nové druhy sociálnych služieb, zvyšuje sa objektivita posudzovania
pri odkázanosti na pomoc inej osoby, zabezpečuje sa kvalita sociálnych služieb
(štandardy kvality) prostredníctvom požiadaviek na personálne vybavenie, prevádzkové podmienky a materiálno-technické zabezpečenie sociálnych služieb.
Pokračovanie v nasledujúcom čísle.
Zdroj: Mediálne oddelenie MPSVR SR
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ÚPSVR

Michalovce

Poprad

V

N

a Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny v Michalovciach sa 26.
februára 2009 už po tretíkrát
usporiadalo stretnutie zástupcov ÚPSVR
v Michalovciach a zamestnávateľov z regiónu patriaceho do územnej pôsobnosti ÚPSVR. Cieľovou skupinou boli kľúčoví
zamestnávatelia regiónu, pričom zamestnávateľ musel byť priamym zadávateľom
práce. Pozvanie prijali zástupcovia firiem:
Syráreň Bel Slovensko, a. s., Michalovce,
BSH Drives and Pumps, s. r. o. Michalovce, YAZAKI Wiring Technologies Slovakia,
s. r. o. Michalovce, Blažej Jacko Sobrance,
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, ZEKON, a. s. Michalovce, Nothegger
Slovakia, s. r. o. Michalovce, Casspos, a. s.
závod ZEST Michalovce, Mestský úrad Michalovce, EUSTREAM, a. s. Veľké Kapušany
a Slovenské elektrárne, a. s. Vojany.
Po úvodnom slove a privítaní predstavila činnosť úradu Ing. Tatiana Raničová.
O práci referátu EURES informoval Mgr.
Peter Mika. V rámci diskusie boli prezentované štatistické údaje o vývoji nezamestnanosti v regióne, rozprávalo sa o národnom projekte NP XI a o zmenách v novele
zákona číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, t. j. o možnostiach využitia
nových paragrafov pre zmiernenie dosahu
na obyvateľstvo a zamestnávateľov v súvislosti s hospodárskou krízou na Slovensku. Všetci prítomní dostali propagačné a
informačné materiály spolu s písomnými
informáciami o prezentácii.
Raňajky, ktoré boli obohatené o skúsenosti zamestnávateľov a zástupcov ÚPSVR
v Michalovciach, prebehli v priateľskej
a nenútenej atmosfére.
Mgr. Adriana Krepelková,
OÚ ÚPSVR Michalovce
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priestoroch Konferenčnej sály Tatra Hotela usporiadal 19. februára
2009 ÚPSVR v Poprade prostredníctvom siete EURES pracovné Raňajky
so zamestnávateľmi. Podujatia sa zúčastnili zamestnávatelia z okresu Poprad a Levoča. Zástupcovia úradu práce zúčastneným predstavili služby úradu zamerané
na mobilitu pracovnej sily na národnej
a nadnárodnej úrovni, ako aj ostatné nástroje podpory a nové aktívne opatrenia
na trhu práce slúžiace na zmiernenie dosahov hospodárskej krízy, ktoré úrad práce môže zamestnávateľom ponúknuť.
Zamestnávatelia prejavili záujem o príspevky, ktorých cieľom je udržanie za-

mestnanosti. Podľa ich názoru im môžu
pomôcť čiastočne riešiť problémovú situáciu, zároveň by však privítali väčšiu
podporu pre zamestnávateľov – zníženie
daňového a odvodového zaťaženia.
Zamestnávatelia ocenili dobrú spoluprácu s úradom práce a apelovali na zástupcov úradu, aby nimi prednesené problémy nezostali bez povšimnutia a boli
prezentované na ďalších fórach s kompetentnými inštitúciami. Veríme, že stretnutie pomohlo k spoločnému hľadaniu východísk pri riešení situácie na trhu práce
v regióne.
Mgr. Slávka Macuráková,
riaditeľka OSZ ÚPSVR v Poprade

Prievidza

V

súlade s Plánom
aktivít
2008/2009 siete
EURES uskutočnilo sa 3.
marca 2009 v príjemnom prostredí Poradensko-informačného
centra ÚPSVR v Prievidzi pracovné stretnutie
Raňajky so zamestnávateľmi so štrnástimi najvýznamnejšími firmami
prievidzského regiónu.
Čestným hosťom raňajok bol MVDr. Norbert
Turanovič, riaditeľ Sociálnej poisťovne v Prievidzi.
Seminár otvoril a všetkých zúčastnených
privítal riaditeľ Odboru služieb zamestnanosti Ing. M. Madaj a úvodný príhovor
predniesol riaditeľ ÚPSVR Ing. Bc. J. Stopka. Pracovné raňajky boli zamerané najmä
na informovanie zamestnávateľov o aktuálnej situácii na regionálnom trhu práce,
o možnostiach využívania služieb úradov
práce a na prehlbovanie vzájomných vzťahov medzi úradom práce a zamestnávateľmi. V diskusii zástupcovia firiem živo
reagovali na prednesené príspevky Mgr.
J. Kohútovej, Ing. M. Géczyovej i na prezentáciu Ing. Z. Nedeljakovej o službách
siete EURES. Hlavnou témou diskusie boli
podmienky realizácie nových nástrojov
AOTP a možnosti a spôsoby vzájomnej

komunikácie s úradom. Riaditeľ ÚPSVR
prisľúbil zamestnávateľom, že i v ďalšej
spolupráci bude podporovať a naďalej
prehlbovať najmä ľudský prístup, pretože
ide o ľudí – pracovníkov, ktorých sa neistý ekonomický vývoj týka najviac. Čestný
hosť MVDr. N. Turanovič sa poďakoval
ÚPSVR za spoluprácu pri prijímaní žiadostí
o dávku v nezamestnanosti a informoval
o náraste počtu poberateľov dávky v nezamestnanosti a ďalších zmenách v čase
recesie. Zamestnávatelia boli spokojní
s obsahom stretnutia a pozitívne reagovali
na jeho opätovnú realizáciu.
Ing. Zlatica Nedeljaková,
EURES poradkyňa, ÚPSVR Prievidza
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Nové Mesto nad Váhom

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Novom Meste nad Váhom usporiadal dňa 5. 3. 2009 v súlade s Plánom aktivít siete EURES 2008/2009 „Raňajky so zamestnávateľmi“, na ktorých sa
stretli zástupcovia Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom
so zamestnávateľmi okresu Nové Mesto
nad Váhom a Myjava. Pozvanie riaditeľa
ÚPSVR Dr. Mariána Mesiarika prijalo 21
kľúčových zamestnávateľov týchto okresov. V neformálnej atmosfére sa hovorilo
o aktuálnej situácii na trhu práce v okrese
Nové Mesto nad Váhom a Myjava, o cie-

ľoch a plánovaných aktivitách ÚPSVR. Patrícia Králiková zamestnávateľom predstavila európske služby zamestnanosti EURES
a základné fakty o zamestnávaní občanov
EÚ/EHP a Švajčiarska a o zamestnávaní cudzincov v SR. V ďalšej časti stretnutia riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Ing.
Judita Jakubeová informovala účastníkov
o nových nástrojoch aktívnej politiky trhu
práce, ktoré od 1. 3. 2009 priniesla novela
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na záver stretnutia vystúpil Ing. Peter

Staněk, CSc., ekonóm Slovenskej akadémie vied, ktorý informoval o príčinách
a dosahoch hospodárskej krízy, o jej vplyve na naše regióny a o tom, ako postupovať v čase hospodárskej krízy a čoho sa
vyvarovať.
Zamestnávatelia a zástupcovia ÚPSVR si
v rámci voľnej diskusie vymenili množstvo
skúseností a poznatkov v oblasti súvisiacej
s trhom práce. Všetci zúčastnení ocenili prezentované informácie a túto formu
spolupráce by uvítali aj do budúcnosti.
Ing. Patrícia Králiková,
EURES poradkyňa, ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Výstava kompenzačných pomôcok
Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave v spolupráci
s mestom Rožňava zorganizoval 19. 2. 2009 v zasadačke
Mestského úradu v Rožňave výstavu kompenzačných pomôcok určených najmä občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom akcie bolo pomôcť integrovať ŤZP občanov do bežného
života a zmierňovať dôsledky ich hendikepu.
Výstavu otvorila riaditeľka ÚPSVR v Rožňave, JUDr. Margita Petrová,
po nej pozdravil a privítal účastníkov aj primátor mesta Rožňava,
MUDr. Vladislav Laciak. Výstavy sa okrem širokej verejnosti zúčastnili aj pozvaní hostia, prednosta obvodného úradu, riaditeľ Sociálnej
poisťovne, riaditeľka Úradu verejného zdravotníctva a riaditeľ pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Medzi vystavovateľmi boli
firmy, ktoré prezentovali pomôcky pre imobilných klientov (VELCON
s.r.o., ERILENS s.r.o., THUASNE SK s.r.o.), pre klientov so sluchovým
postihnutím (SLOVTÓN), pre klientov so zrakovým postihnutím
(TYFLOCMP s.r.o. v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska). Pracovníci Úradu verejného zdravotníctva v Rožňave
spolu sa študentmi Strednej zdravotníckej školy v Rožňave záujemcom odmerali tlak krvi, hladinu glukózy a cholesterolu v krvi, ako
aj hodnotu tuku v tele. Výstavu doplnila expozícia výtvarných prác
klientov Domu humanity v Rožňave. Podujatie nadchlo návštevníkov, ocenili, že mohli na jednom mieste získať informácie priamo
od pracovníčok úradu PSVR a zároveň si „naživo“ prezrieť pomôcky,
ktoré môžu prispieť k ich plnohodnotnejšiemu životu.
Na záver pozdravili zamestnancov tunajšieho Úradu PVSR aj poslanec NR SR Ing. Ján Babič a generálny riaditeľ Ústredia PSVR PaedDr.
Ján Sihelský, ktorí podporili myšlienku pripraviť aj ďalšie ročníky takéhoto hodnotného podujatia.
Bc. Peter Zakhar
odbor soc. vecí a rodiny, ÚSPVR Rožňava
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ÚPSVR

Aby boli deti šťastné

N

a základe plánu metodických a kazuistických seminárov
Odbor sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej kurately
a poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR
uskutočnil 19. februára 2009 v priestoroch ÚPSVR v Prešove pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov, odborných poradcov,
psychológov z referátov poradensko-psychologických služieb
a psychológov z detských domovov regiónov Prešova a Košíc,
ktoré viedol PhDr. Ivan Valkovič.
Témou pracovného stretnutia bola spolupráca odborníkov v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorí sa podieľajú na príprave záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Výsledkom

pozvánka
V dňoch 21. – 24. apríla 2009 vás spoločnosť
BB EXPO pozýva do Banskej Bystrice
na 8. ročník výstavy regionálneho rozvoja
PRO REGION.
Výstava reaguje na súčasnú situáciu v regiónoch - hľadanie
nových možností rozvoja a podporu miestneho cestovného
ruchu.
Odbornú úroveň podujatia a sprievodných programov garantuje záštita Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
a spolupráca s významnými profesijnými partnermi. Z pripravovaných konferencií dávame do pozornosti:
 Programové obdobie 2007 – 2013 pre rozvoj regiónov (MVRR
SR, 21. 4. 2009)
 Rozvoj vidieka v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja (Úrad BBSK, 22. 4. 2009)
 Komplexné riešenia energetických potrieb územných samospráv (Únia miest Slovenska, 23. 4. 2009)
Počas výstavy sa bude konať zasadnutie Rady a Predsedníctva
ZMOS.
PRO REGION sa koná súbežne s výstavami: PRO ARCH – najväčšia stavebná výstava na strednom a východnom Slovensku;
PRO EKO – najväčšia ekologická výstava na Slovensku, PRO
ENERGO – využívanie obnoviteľných zdrojov a úspor energií
a PRO HOTEL – vybavenie pre hotely a wellness.
Podrobnejšie informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na stránke www.bbexpo.sk.
Tešíme sa na stretnutie s vami v dňoch 21. – 24. apríla 2009
v Banskej Bystrici.
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ich spoločného úsilia by mali byť šťastné deti, dobre pripravení
rodičia a spokojnosť, pretože nie vždy je priebeh interakčného
procesu bezproblémový.
V hlavnom referáte Mgr. Valéria Andrijková zdôraznila potrebu
vzájomnej efektívnej komunikácie v procese sprostredkovania
náhradnej rodinnej starostlivosti. Informovala o sprostredkovaní a nadviazaní osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľmi
prostredníctvom kazuistík. Mimoriadnu pozornosť venovali umiestňovaniu veľkých súrodeneckých skupín a špecifikám
umiestňovania rómskych detí do náhradnej rodinnej starostlivosti v Prešovskom a Košickom kraji.
Záver pracovného stretnutia vyznel v prospech významu kvalitnej úrovne prípravy, dobrej tímovej spolupráce odborníkov
v procese sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti.
Mgr. Eva Šipošová, odbor SPODaSK a PPS,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poďakovanie za prácu

T

rom zamestnancom, odchádzajúcim do starobného
a invalidného dôchodku, poďakovala za prácu riaditeľka
ÚPSVR v Trebišove Mgr. Jana Mondiková. Ocenila ich prácu pre úrad, ich osobný i pracovný život aj v mene stoviek občanov, ktorým pomohli dobrou radou alebo len tým, že si ich
vypočuli. Veľkým počtom vydaných rozhodnutí, ale aj miliónmi
vo vyplatených dávkach, im aspoň sčasti spríjemnili ťažký život.
V ten deň, 27. februára 2009, pani riaditeľka úprimne a so želaním
šťastia v ďalšom živote poďakovala pani Helene Štefankovej, ktorá na odbore sociálnych vecí odpracovala 21 rokov, pani Bc. Anne
Petrovej, ktorá na odbore sociálnych vecí odpracovala 13 rokov
a pánovi Ing. Štefanovi Leczovi, ktorý odpracoval na odbore služieb zamestnanosti 8 rokov. Zdôraznila, že si ich váži ako ľudí,
ktorí k svojej práci pristupovali zodpovedne, vedeli vždy správne
poradiť a pomôcť. Pripomenula, že práca na úrade, či už na odbore služieb zamestnanosti, alebo na odbore sociálnych vecí, je práca s ľuďmi, s ich problémami, ťažkosťami a, samozrejme, aj s ich
osudmi. Popriala všetkým trom, aby si na zaslúženom odpočinku
našli správne miesto, aby z nich boli aktívni dôchodcovia, dobrí
starí rodičia a aby nestratili kontakt s ľuďmi, ktorí sú im blízki.
JUDr. Beáta Tóthová,
vedúca OÚ ÚPSVR Trebišov
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O

hospodárskej a finančnej kríze, ktorá otriasa svetom, sa
toho napísalo už veľa. Po mesiacoch a rokoch znižovania
nezamestnanosti na Slovensku prichádza opäť obdobie,
keď nezamestnaných ľudí pribúda. Firmy, ktoré donedávna prosperovali, obmedzujú výrobu, rady nezamestnaných sa rozširujú.
Kríza zasiahla aj Slovákov pracujúcich v zahraničí. Medzi nezamestnanými je evidovaných čoraz viac tých, čo sa v posledných
týždňoch z krajín EÚ, predovšetkým z Česka, vrátili späť domov.
Do územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Humennom patria okresy Humenné a Snina. Ak sme sa v nedávnej minulosti stretávali s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v našom regióne, teraz začína byť trend opačný. Dosahy
globálnej hospodárskej a finančnej krízy sa prejavujú hromadným prepúšťaním v nosných zamestnávateľských subjektoch,
najzjavnejšie je to v okrese Snina.
Prijatie zákona č. 49/2009 Z. z. je opatrením vlády, ktoré má
efektívne prispieť k zastaveniu prepadu ekonomiky. Realizácia
nových aktívnych opatrení na trhu práce, ako aj zjednodušenie
systému vytvárania sociálnych podnikov, s dôrazom na vznik
obecných sociálnych podnikov, by mali zmierniť dosahy krízy na
zamestnanosť.
Do funkcie povereného riaditeľa a vedúceho služobného úradu
ÚPSVR v Humennom som nastúpil v polovici februára, v službách zamestnanosti však pôsobím už od roku
1995. Dovolím si povedať, že za tie roky sa
mi problematika úradu dostala takpovediac
pod kožu. To, na čo chcem pri výkone tejto
zodpovednej funkcie nadviazať, sú pozitívne výsledky, ktoré náš úrad dosiahol v predchádzajúcich rokoch. Vďaka usilovnej práci
zamestnancov úradu, do štruktúry ktorého je
začlenené aj Detašované pracovisko v Snine,
sa náš úrad v minuloročnom hodnotení 46
úradov na Slovensku umiestnil medzi prvými
šiestimi. Vedomie, že som súčasťou kolektívu
zamestnancov, na ktorých sa dá spoľahnúť, je
pre mňa veľmi dôležité.
Súčasná spoločenská situácia zvyšuje tlak aj
na zamestnancov úradov práce a núti nás meniť doterajšie priority. Či si to uvedomujeme
alebo nie, sme súčasťou krajín postihnutých
hospodárskou krízou nielen v negatívnom
zmysle slova, ale aj v konštruktívnom, pretože každý z nás nielen svojou odbornosťou,
ale aj svojím snažením môže prispieť k tomu,
ako krízu zvládnuť. Preto by naše zamestna-

nie nemalo byť iba prácou, ale aj
poslaním. Zo svojej skúsenosti
viem, že k spokojnosti klienta
často stačí málo. Azda pochopenie, úsmev, milé slovo...
Treba si uvedomiť, že čelíme
mnohým vážnym výzvam a nebude ľahké vyrovnať sa s nimi
v krátkom čase. Naším prvoradým cieľom je efektívna a adresná pomoc klientom a ich maximálna informovanosť. Možno
budeme musieť všetci siahnuť
na dno svojich síl, ale v každom
z nás je potenciál, niekedy aj
skrytý, ktorý treba využiť. Verím, že aj napriek ťažkostiam, ktoré toto obdobie so sebou prináša, spoločnými silami naplníme
ciele, ktoré pred nami stoja. Zároveň chcem úprimne poďakovať
všetkým zamestnancom za ich doterajšiu prácu – možno niekedy
aj na úkor rodiny a za podporu, ktorú prejavujú mne a celému
vedeniu ÚPSVR v Humennom.
Mgr. Ondrej Bartko,
poverený zastupovaním riaditeľa ÚPSVR v Humennom
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predstavujeme

Realizácia nástrojov
APTP
Názov „Oddelenie služieb zamestnávateľom“
nesie v sebe síce prvotnú informáciu o tom, že
sme tu hlavne kvôli zamestnávateľom, ale v konečnom dôsledku spolu so zamestnávateľmi,
ktorým ﬁnančne pomáhame vytvoriť a udržať
pracovné miesta prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce, pomáhame veľkej
skupine klientov úradu, ktorou sú uchádzači
o zamestnanie.
Služby poskytnuté regiónu Humenné a Snina
V priebehu roka 2008 sme podobne ako v predošlé roky podporovali
zamestnávateľov pri tvorbe pracovných miest pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie. I napriek zníženiu výšky príspevku poskytovaného v zmysle § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o službách zamestnanosti“) sa nám podarilo podporiť 32 pracovných
miest. Do povedomia zamestnávateľov sme dostali aj nový nástroj
na udržanie pracovných miest s nízkou mzdou, kde sme podporili 77
pracovných miest v regióne Humenné a Snina.

§ 50 - VYTVORENIE PRACOVNÝCH MIEST PRE ZNEVÝHODNENÉHO UOZ
NP I-2
PM
2008 15

ŠR

§ spolu

doh. suma

PM

doh. suma

1 189 626

17

1 760 448

doh. suma Sk doh. suma €
32

2 950 074

97 924,52

pomocných služieb v potravinárstve, služieb v stavebníctve, opravy
automobilov i v oblasti úpravy dreva. Všetci umiestnení uchádzači
mali v príslušnej oblasti vzdelanie resp. praktické zručnosti.

§ 56 - ZRIADENIE CHD/CHP
NP II-2
PM
2008 14

ŠR
PM

doh. suma

3 525 332

1

131 496

PM
2008 77

ŠR

§ spolu

doh. suma

PM

doh. suma

8 643 096

0

0

doh. suma Sk doh. suma €
77

8 643 096

286 898,23

Osobitou skupinou sú pracovné miesta pre zdravotne postihnutých.
Nám sa podarilo podporiť 15, v zmysle § 56 zákona o službách zamestnanosti pri zriaďovaní chránených dielní a chránených pracovísk, na základe podrobne vypracovaného zámeru na použitie poskytnutých finančných prostriedkov a doložení dokladov v zmysle
platnej legislatívy. Súčasne sme poskytli prostriedky na prevádzkové
náklady zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zdravotne postihnutých v chránených dielňach.
Zdravotne postihnutí uchádzači o zamestnanie, ktorí prejavili záujem
o príspevok v rámci § 57 zákona o službách zamestnanosti a rozhodli
sa stať samostatne zárobkovo činnými osobami, absolvovali internú
prípravu organizovanú úradom. Pozostávala z teoretickej časti, kde
boli uchádzačom vysvetlené podmienky na poskytnutie príspevku,
legislatíva vrátane štátnych schém a nariadení, podľa ktorej je príspevok poskytovaný. Získali tiež základné informácie o sociálnom
poistení, o podmienkach vydania živnostenského oprávnenia,
o spôsobe a podmienkach použitia poskytnutého príspevku, vrátane
oprávnenosti výdavkov. V praktickej časti si každý uchádzač obhájil
a prekonzultoval projekt, ktorý si vypracoval na základe poskytnutej
osnovy pri podávaní prihlášky na internú prípravu.
Podporené pracovné miesta boli vytvorené v oblasti administratívnych služieb, v oblasti účtovníctva, v oblasti školstva a vzdelávania,
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doh. suma Sk doh. suma €
15

3 656 828

121 384,45

§ 57 - PODPORA SZČ PRE UOZ SO ZP
NP II-2
PM
2008 15

ŠR

§ spolu

doh. suma

PM

doh. suma

3 539 656

1

262 872

doh. suma Sk doh. suma €
16

3 802 528

126 220,81

§ 60 - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY CHD/CHP
NP II-2
PM
2008 35

ŠR

§ spolu

doh. suma

PM

doh. suma

1 019 510

0

0

doh. suma Sk doh. suma
35

1 019 510

33 841,53

V roku 2008 sme poskytli príspevok 334 uchádzačom o zamestnanie
na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v zmysle § 49 zákona o službách zamestnanosti. Pri tomto príspevku sme
zaznamenali nárast záujmu o príspevok hlavne po výraznom zvýšení príspevku a nediferencovaní výšky príspevku pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie od 1. 5. 2008. Región sa nachádzal
v pásme 68 374 Sk pre uchádzača o zamestnanie a 94 634 Sk pre
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a po 1. 5. 2008 sa zvýšil
na 103 900 Sk pre uchádzača o zamestnanie bez ohľadu na znevýhodnenie.
Podporené boli činnosti v oblasti účtovníctva, realizácie stavebných
úprav, maloobchodu s rôznymi druhmi tovaru, výroby drevených výrobkov a stolárstva, finančného poradenstva, zvárania, klampiarstva,
opravy automobilov, zámočníctva, murárstva. V menšom počte sa
vyskytlo poskytovanie služieb v oblasti montáže vzduchotechniky,
montáže náhrobných kameňov, foto-služby, fitness, montáže a údržby elektrických zariadení, reklamných agentúr, služieb pre rodiny, organizovania kultúrnych podujatí, ozvučenia podujatí, požičovne šiat
a advokátskej činnosti.

§ 50A - PODPORA UDRŽANIA PRACOVNÝCH MIEST S NÍZKOU MZDOU
NP I-2

§ spolu

doh. suma

§ 49 - PRÍSPEVOK NA SZČO
NPI+NPIA+NPI-2

ŠR

PM

doh. suma

PM

doh. suma

§ spolu

2008 257

26 132 141

77

7 380 589

doh. suma Sk doh. suma €
334

33 512 730

1 112 418,84

§ 47 - PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
NP XI
PM
2008 203

ŠR

§ spolu

doh. suma

PM

doh. suma

2 504 331

0

0

doh. suma Sk doh. suma €
203

2 504 331

83 128,56 €

Na vzdelávanie 203 zamestnancov boli poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 2 504 331 Sk, pričom podporení boli ôsmi zamestnávatelia.

Služby poskytnuté oddelením zamestnateľnosti
§ 46 - vzdelávanie a príprava pre trh práce

Všeobecný trend potreby celoživotného vzdelávania vychádza z nevy-

hnutnosti uplatnenia sa na trhu práce nielen v regióne, na Slovensku,
ale aj v krajinách Európskej únie i mimo nej.
V súčasnosti nestačí základné vzdelanie, je potrebná kombinácia
rôznych foriem vzdelávania a získania zručností, ktoré umožňujú širší
rozhľad, kreativitu a vyžadujú flexibilitu.
Každá získaná vedomosť a zručnosť je stupienkom na priblíženie sa
k možnosti získania vhodného zamestnania. Účasť na vzdelávaní je
motivačným prvkom na vyskúšanie nových aktivít, niekedy úplne
odlišných od tých, ktoré človek po celý život vykonával.
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Vzdelávanie a príprava pre trh práce sa stáva výzvou pre ľudí, ktorí
chcú niečo so svojím statusom nezamestnaného urobiť a pohnúť sa
ďalej a inam.
V roku 2008 ÚPSVR v Humennom v súlade s ust. § 46 zákona realizoval 8 vzdelávacích aktivít pre 210 uchádzačov o zamestnanie. Dodávateľom služieb v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce bolo
vyplatených 1 602 300 Sk.

§ 46 - VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE
NP IIIa

ŠR

§ spolu

poč.miest doh. suma poč.miest doh.

poč.miest doh. suma Sk doh. suma

210

210

1 602 300

0

0

1 602 300

53186,62

Vzdelávacie aktivity, ktoré boli v roku 2008 realizované, boli orientované napríklad na prípravu na podnikanie pre UoZ, na opatrovateľstvo, získanie osvedčenia na výkon strážnej bezpečnostnej služby,
získanie osvedčenia na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, na kozmetické služby, pokladanie sadrokartónu a v rámci výziev na zváračov
a operátorov CNC strojov.
Zapojením sa do Výzvy č. 1/2007 a Výzvy č. 1/2008 úrad realizoval
vzdelanie a prípravu pre 100 UoZ v rámci robotníckych profesií zvárač a operátor CNC strojov. Za služby vzdelávania bola dodávateľom
uhradená suma vo výške 1 738 771 Sk.

§ 54 - VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE - VÝZVY
NP IIIa

ŠR

§ spolu

poč.miest doh. suma poč.miest doh.

poč.miest doh. suma Sk doh. suma

100

100

1 738 771

0

0

1 738 771

57716,62

§ 49a – zapracovanie znevýhodnených UoZ
Nový nástroj APTP umožňuje zamestnávateľovi dať priestor UoZ na
vyskúšanie si profesie, na ktorú má byť neskôr prijatý. V roku 2008
zapracovanie získavalo 8 UoZ a týmto bol vyplatený príspevok počas
zapracovania v celkovej výške 129 360 Sk.

§ 51 – absolventská prax
Od mája 2008 je vďaka atraktívnej výške príspevku veľký záujem
o absolventskú prax, pre absolventov vedených v evidencii nezamestnaných. V minulom roku bolo na absolventskú prax zaradených
135 absolventov a celkový objem finančných prostriedkov predstavuje 2 561 180 Sk.

§ 51 ABSOLVENTSKÁ PRAX

§ 52 - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ - OBCE - OD NOVELY ZÁKONA (1. 5.2008)
NP V - 2

ŠR

§ spolu

poč.miest doh. suma poč.miest doh.

poč.miest doh. suma Sk doh. suma

135

135

2 561 180

0

0

2 561 180

85015,6

Činnosti, ktoré počas absolventskej praxe absolventi vykonávali, boli
v prevažnej miere administratívneho charakteru, v malom počte boli
zaradení do oblasti služieb.

§ 52 – aktivačná činnosť
Aktivačná činnosť bola v roku 2008 realizovaná v 3 etapách, ktoré sú-

viseli s ukončením jedného programového obdobia čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu do apríla 2008 a začiatkom ďalšieho programového obdobia od mája 2008.
Do apríla 2008 bolo na aktivačnú činnosť zaradených 2 599 UoZ.

§ spolu
poč.miest doh. suma Sk doh. suma

698

698

6 999 673

0

0

6 999 673

232346,58

§ 52a – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby
O výkon aktivačných prác formou dobrovoľníckej služby prejavili
veľký záujem právnické a fyzické osoby aj uchádzači o zamestnanie.
Príspevok vo výške životného minima pri týždennom 20-hodinovom
pracovnom čase sa stal vyhľadávaným príspevkom a samotní uchádzači o zamestnanie vyhľadávali subjekty. Vzhľadom na nutnosť kvalifikovaného výkonu dobrovoľníckych služieb nebolo možné riešiť
všetkých žiadateľov.
Od 1. 5. 2008 bolo uzatvorených 161 dohôd s UoZ a dohodnutý príspevok pre právnické a fyzické osoby, ktoré organizovali dobrovoľnícku službu a pre UoZ, predstavoval 6 553 773 Sk – čo je porovnateľná
suma s aktivačnou činnosťou, ktorú sme dohodli s obcami a mestami
v regióne oproti neporovnateľnému počtu umiestnených uchádzačov o zamestnanie.

§ 52A - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ FORMOU DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY
NP V - 2

ŠR

§ spolu

poč.miest doh. suma poč.miest doh.

poč.miest doh. suma Sk doh. suma

161

161

6 553 773

0

0

6 553 773

217545,41

Služby poskytnuté oddelením informačno-poradenských
a sprostredkovateľských služieb
§ 53 – príspevok na dochádzku za prácou
Jednou z možností, ako motivovať ľudí pri hľadaní si práce aj mimo
miesta svojho trvalého bydliska vo vzdialenejších mestách, je príspevok na dochádzku za prácou. Zmenou podmienok od mája 2008 sa
zvyšuje záujem žiadateľov aj o tento príspevok. V roku 2008 túto možnosť využilo 118 žiadateľov. Celková výška vyplateného príspevku
bola 800 600 Sk.

§ 53 – PRÍSPEVOK NA DOCHÁDZKU ZA PRÁCOU
NP I - 2
počet
žiadostí
74

NP IX

ŠR

poč.miest doh. suma poč.miest doh.

ŠR
poskytnu- počet
tý príspe- žiadostí
vok Sk
160 550
44

§ spolu
poskytnu- počet
tý príspe- žiadostí
vok Sk
640 050
118

poskytnutý príspevok Sk
800 600

poskytnutý príspevok €
26 575

§ 32 ods. 12 písm. d) a ods. 13 a 14 – náhrada časti cestovných
výdavkov UoZ súvisiacich v absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa
V roku 2008 o tento príspevok požiadalo 190 žiadateľov, ktorým bol
vyplatený príspevok v sume 83 319 Sk. Z celkového počtu žiadateľov bolo 107 žien. Prevažujúcimi miestami konania vstupného pohovoru alebo výberového konania boli Bratislava a Košice.
§ 32 ods. 12 písm. d) a ods. 13 a 14 – náhrada časti cestovných výdavkov UoZ súvisiacich
v absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa
ŠR
počet žiadostí
190

poskytnutý príspevok
Sk

€

83 319

2 766

§ 52 - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ DO 30. 4. 2008
NPV
PM

ŠR
doh. suma

2008 2 599 4 216 400

§ 53a – príspevok na presťahovanie za prácou

§ spolu

PM

doh. suma PM

doh. suma Sk doh. suma €

0

0

4 216 400

2 599

139 958,84 €

Od 1. 5. 2008 bolo na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona zaradených
698 UoZ a dohodnutý príspevok pre obce a mestá na výdavky spojené s organizovaním aktivačných prác realizovaných formou menších
obecných služieb predstavovali sumu 6 999 673 Sk.

O tento príspevok v roku 2008 požiadal 1 žiadateľ. Príspevok bol na základe
predložených dokladov vyplatený až v januári 2009 vo výške 529,98 eur (15
966 Sk). Žiadateľ zmenil trvalý pobyt z Humenného do Spišskej Novej Vsi.
Ing. Gabriela Karšková, vedúca oddelenia služieb zamestnávateľom
Mgr. Magdaléna Chvostaľová, vedúca oddelenia služieb zamestnateľnosti
Ing. Michal Druga, vedúci oddelenia informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb ÚPSVR Humenné
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Skupinovými aktivitami
bližšie ku klientom
O

ddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských
služieb (IPaSS) úspešne zaviedlo skupinové poradenstvá v Stredisku
informačno-poradenských služieb pre
rôzne skupiny uchádzačov o zamestnanie
– novo zaradených uchádzačov o zamestnanie, absolventov, občanov starších ako
50 rokov, uchádzačov o zamestnanie so
zdravotným postihnutím, či pre dlhodobo
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Moderný prístup k poskytovaniu
služieb
Na skupinových aktivitách poskytujeme
uchádzačom o zamestnanie najaktuálnejšie informácie. Každé skupinové poradenstvo má hlavnú a podstatnú štruktúru
a popritom ho dopĺňame aktuálnymi informáciami. Túto novú formu poskytovania poradenstva uchádzači privítali a ich
ohlasy sú pozitívne. Záverečné diskusie
bývajú rušné, plné otázok a požiadaviek
o upresnenie alebo vysvetlenie informácií, ktoré naši klienti získali z médií a ktoré
sú niekedy nepresné, skresľujúce alebo
zavádzajúce.

Obojstranný záujem o dianie na
trhu práce
Klienti sa najčastejšie informujú o poskytovaní príspevkov na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej činnosti, o vzdelávaní a príprave pre trh práce a absolventskej praxi.
V poslednom období ich najviac zaujímajú zamestnávateľské subjekty v regióne,
tiež situácia na trhu práce v regióne aj
na Slovensku. Pre absolventov pravidelne organizujeme informačné stretnutia
s prizvaným odborníkom v oblasti zamestnateľnosti, EURES a služieb zamestnávateľom. Záujem o tieto stretnutia s absolventmi prejavili aj zamestnávatelia.

Preventívne poradenstvá pre
končiacich stredoškolákov
Svet práce sa rozvíja a je čoraz rozmanitejší. Čím komplikovanejší je svet, v ktorom žijeme, tým viac sa musí človek starať
o to, aby sa v ňom nestratil. Čoraz väčšmi
narastá potreba získavania aktuálnych
informácií o trhu práce. S cieľom rozšíriť
informácie o možnostiach uplatnenia sa
a potrebe zvyšovania právneho vedomia,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Hu-

mennom usporiadal v marci 2008 seminár pod názvom SVET PRÁCE.

Kompletné informácie z úradu
práce
Do priestorov divadelnej sály Mestského
kultúrneho strediska v Humennom prišlo
440 študentov končiacich ročníkov humenských stredných škôl. Prezentované
témy sme im pripravili v troch informačných blokoch. V prvom, zameranom na
trh práce, sme informovali o regionálnom
trhu práce, o jeho vývoji, o možnostiach
uplatnenia sa absolventov po skončení
štúdia na regionálnom, slovenskom i európskom trhu práce. Hovorili sme aj o činnosti siete EURES a o sprostredkovaní
zamestnania v krajinách EÚ. Zamestnanci
úradu prezentovali všeobecné informácie
o trhu práce, o vývoji dopytu a ponuky,
pracovnej mobilite a o mzdovom vývoji
v regiónoch Slovenska. Poskytli aj konkrétne a praktické rady zamerané na aktívne hľadanie pracovných miest a uchádzanie sa o zamestnanie. Stredoškolákom
poradili v otázkach komunikovania s po-

18|19

18_19_Skupinove.indd 18

Zamestnanosť a sociálna politika

3/26/09 11:58:18 AM

tenciálnym zamestnávateľom, písania
žiadosti o prijatie do zamestnania, či písania motivačného listu. Študenti sa dozvedeli aj dôležitú informáciu - ako a kedy
sa majú po skončení štúdia zaevidovať na
úrade práce, aké dokumenty budú na
evidenciu potrebovať a aké služby úrad
uchádzačom o zamestnanie poskytuje.

Dôležité informácie z poisťovní
Druhý, nemenej dôležitý informačný blok,
sme zamerali na koordináciu systémov
sociálneho zabezpečenia. Zamestnanci
z humenskej pobočky Sociálnej poisťovne hovorili o systéme sociálneho zabez-

odborných rád o voľbe povolania, potrebných na ďalšiu profesijnú orientáciu
žiaka a študenta. To umožňuje rýchlejší
a cielenejší rozvoj jeho osobnosti a jeho
efektívnejší vstup na trh práce.

Záujem a kreativita stredných škôl

pečenia občana SR počas jeho života, prípravy na povolanie, produktívneho života
a jeho postproduktívneho života. Tretí informačný blok využili na svoje prednášky
zamestnanci Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Humennom. Vysvetlili problematiku zdravotného poistenia a zabezpečenia občanov SR a upozornili na zákonné
povinnosti občana k týmto formám poistenia. Na základe pozitívnych vyjadrení
účastníkov na margo seminára môžeme
povedať, že naplnil ich očakávania. Mladí ľudia sa dozvedeli dôležité informácie,
ktoré im pomôžu začleniť sa do spoločnosti pracujúcich ľudí, či už na domácom,
alebo zahraničnom trhu práce.

Burza informácií - ponuka a dopyt
po pracovnej sile
Vydareným podujatím k téme voľby povolania a orientácie na trhu práce bola
v poradí už tretia Burza informácií, ktorú
sme zorganizovali 6. novembra 2008. Zámerom bolo zosúladenie ponuky pracovnej sily a dopytu po pracovnej sile na trhu
práce, tiež informovanie a poskytnutie

Na burze sa prezentovalo 14 stredných
škôl z Humenného, zo Sniny, z Vranova
nad Topľou, Medzilaboriec a Prešova. V jeden deň tak bola možnosť osloviť vyše
1 100 žiakov končiacich základné školy,
ich rodičov a učiteľov. Teší nás, že stredné
školy majú o takúto prezentáciu záujem
a z roka na rok siahajú po originálnejších
a kreatívnejších spôsoboch propagovania
svojich odborov. Žiaci základných škôl na
jednom mieste vidia, hodnotia a porovnávajú naraz niekoľko škôl. Dozvedajú sa,
aké profesie a odbory štúdia ponúkajú.
Môžu o nich priamo diskutovať s pedagógmi a študentmi týchto škôl.

Predstavili sa vysoké školy
Až 780 študentom končiacim stredné
školy v Humennom a Snine sa predstavilo
7 slovenských vysokých škôl. Na humenskú burzu prišli zástupcovia STU Bratislava, UPJŠ Košice, UVL KOŠICE, VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov,
UMB Banská Bystrica, TU Košice – fakulta
elektrotechniky a informatiky a hutnícka
fakulta, Žilinská univerzita - strojnícka
a elektrotechnická fakulta. Nechýbali ani
agentúry a zamestnávateľské subjekty,
ktoré prezentovali svoju činnosť a ponúkali aj možnosť zamestnania po ukončení
štúdia. Tretia burza informácií rozhodne
splnila naše stanovené ciele a očakávania. Predpokladáme, že sme atraktívnym
spôsobom vzbudili záujem o voľbu po-

volania a zosúladenie vlastného záujmu
s požiadavkami trhu práce.

Vplyv na štruktúru učebných
a študijných odborov
Počas burzy rokovali za okrúhlym stolom generálny riaditeľ Ústredia PSVR
PaedDr. Ján Sihelský, zástupcovia VÚC
Prešov, ZMOS, PPP, riaditelia základných,
stredných škôl a zástupcovia zamestnávateľských subjektov. Cieľom bolo
ovplyvňovanie štruktúry učebných a študijných odborov, v nadväznosti na potreby trhu práce a zamestnávateľov, tiež
prehlbovanie spolupráce medzi školami
a zamestnávateľmi. Jednými zo záverov
rokovania a úloh na ďalšie obdobie je potreba zorganizovať stretnutia zamestnávateľov, stredných odborných škôl, VÚC,
KŠÚ, základných škôl a úradu práce, aby
sa v nadväznosti ovplyvňovala štruktúra
učebných a študijných odborov a skvalitňovala sa príprava mladých ľudí na trh
práce.

Aktuálne potreby
Nemenej dôležitý je monitoring potrieb
zamestnávateľov v oblasti trhu práce
a poskytovanie spätných informácii o vývoji na trhu práce a možnostiach úradu
práce riešiť tento vývoj. Keďže jasným
cieľom je zosúladenie ponuky pracovnej
sily a dopytu po pracovnej sile, je žiaduce,
aby VÚC a KŠÚ operatívnejšie reagovali
na požiadavky trhu práce a prispôsobovali im odbornú prípravu. Novým špecifikom, ktoré prinieslo dianie na trhu práce,
je hľadanie možnosti duálnej profesijnej
prípravy mladých ľudí.
Ing. Michal Druga,
vedúci oddelenia IPaSS, ÚPSVR Humenné
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Raňajky so zamestnávateľmi

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Humennom už tretí rok uskutočnil pod záštitou siete EURES
neformálne „Raňajky so zamestnávateľmi“,
ktorých sa zúčastnili zástupcovia 15 zamestnávateľských subjektov.
Každý rok sa toto stretnutie nesie v inom
duchu a venuje sa zásadným otázkam súvisiacim so zmenami na trhu práce. V tomto roku bolo cieľom stretnutia oboznámiť
rozhodujúcich zamestnávateľov regiónu
s možnosťou využitia nových nástrojov
aktívnej politiky trhu práce pre zamestnávateľov, účinných od 1. marca 2009.
Konkrétne išlo o príspevky na podporu
udržania zamestnanosti (§ 50 d zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov) a na podporu vytvorenia nového pracovného miesta
(§ 50 e uvedeného zákona). V rámci stretnutia rezonovala aj otázka udržania za-

mestnanosti a tvorby pracovných miest prostredníctvom
národných projektov (NP I, NP
II, NP XI a NP IX) a ďalších projektov navrhnutých zamestnávateľmi v rámci § 54 uvedeného zákona. Ich realizáciou
by sa malo zlepšiť postavenia
uchádzačov o zamestnanie
na trhu práce a podporiť
rozvoj regionálnej zamestnanosti, ktorý
schvaľuje Výbor pre otázky zamestnanosti a realizuje úrad po pridelení finančných
prostriedkov. Tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu a umožňujú viacerým zamestnávateľom a ďalším partnerom, aby sa do nich zapojili. Príkladom je
spoločný projekt úradu a potravinárskych
firiem z regiónu, zameraný na odbornú
prípravu zamestnancov, tzv. hygienické
minimum. Na zlepšenie situácie na trhu

práce, v súvislosti s aktívnou spoluprácou
so zamestnávateľmi v regióne, treba využiť všetky dostupné opatrenia aj v rámci
klientsky orientovaných služieb.
V najbližšom období sa preto uskutočnia
ďalšie stretnutia so zástupcami zamestnávateľov a samosprávy, na ktorých radi
privítame návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť
súčasný stav.
Ing. Gabriela Karšková,
vedúca odd. služieb zamestnávateľom, ÚPSVR Humenné

Práca, ktorá si vyžaduje celého človeka
Č

innosť zamestnancov zaradených
na úseku pomoci v hmotnej núdzi
už bola prezentovaná na stránkach tohto časopisu vo februári 2007. Čo
sa od tohto obdobia zmenilo? Naďalej
konštatujeme, že práca na tomto úseku
je náročná, aj vzhľadom na to, že pracujeme s občanmi, ktorí nemajú dostatok
príjmov na zabezpečenie svojich základných životných potrieb, ich vedomostná
a vzdelanostná úroveň je rôzna a ocitli sa
v krízovej situácii.
Práca zamestnancov v roku 2007 bola
ovplyvnená viacerými faktormi. Tak ako
na ďalších 46 úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny, aj na našom úrade došlo
k zníženiu stavu zamestnancov na základe uznesenia vlády. Na úseku pomoci
v hmotnej núdzi pracovalo 28 zamestnancov a tento počet sa znížil o osem.
K zmene počtu zamestnancov došlo
v čase, keď sme vykonávali prepočty
výšky dávok a príspevkov v hmotnej
núdzi s účinnosťou od 1. 7. a následne
od 1. 8. z dôvodu valorizácie dôchodkov
a od 1. 9. nás čakal hromadný prepočet
výšky dávok a príspevkov v súvislosti so
zmenou výšky dávok a príspevkov na základe účinnosti nariadenia vlády.
Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo
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treba vynaložiť zvýšené pracovné úsilie
tých, ktorí zostali v štátnozamestnaneckom pomere. Nárast práce sme zvládli
a dávky a príspevky klientom boli vyplatené včas a v zmysle platnej legislatívy.
Pri výkone treba naďalej sledovať zmeny
v právnych predpisoch, ktoré je potrebné z hľadiska posúdenia nároku na dávku a príspevky v hmotnej núdzi v praxi
aplikovať.
V tomto smere ani roky 2007 a 2008 neboli výnimkou. Pomerne časté zmeny
v legislatíve kladú zvýšené nároky na
pozornosť a precíznosť zamestnancov
a, samozrejme, aj na potrebu neustáleho
vzdelávania sa. Zmeny v zákonoch majú
pomôcť občanom zlepšiť ich situáciu,
ale niekedy skomplikujú rozhodovanie
vo veci nároku na dávku a príspevky.
Zákon NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý nadobudol
účinnosť 1. 1. 2004, bol k 1. 1. 2009
už 20-krát novelizovaný a ešte aj tak
nie je rozhodovanie v každom prípade
jednoduché, s jednoznačným výkladom
platného znenia zákona.
Vzhľadom na to, že životné osudy a situácie občanov sa nedajú pri tvorbe
zákonov predvídať, želali by sme si, aby

pripomienky z praxe boli operatívnejšie
zapracované do noviel zákonov.
Okrem vybavovania žiadostí občanov
o dávky a príspevky v hmotnej núdzi
zamestnanci oddelenia vybavujú tiež
žiadosti o náhradné výživné a žiadosti
o dotácie právnických a fyzických osôb.
Za pozitívnu zmenu považujeme účinnosť zákona NR SR č. 201/2008 Z. z.
o náhradnom výživnom od 1. 7. 2008,
na základe ktorého sa urýchlil proces
rozhodovania o náhradnom výživnom
a správoplatnenia rozhodnutí, a to najmä z toho dôvodu, že povinná osoba už
nie je účastníkom konania, čím sa odbúrali problémy s doručovaním rozhodnutí.
Neoddeliteľnou súčasťou práce je naďalej aj poskytovanie dotácií v zmysle platného výnosu MPSVR SR a komplexného
poradenstva klientom, ktorí požiadajú
úrad o pomoc.
V súčasnom období sme zaznamenali
tak v sídle úradu, ako aj na Detašovanom pracovisku v Snine, nárast počtu
žiadateľov o dávku a príspevky v hmotnej núdzi, ktorý súvisí s nárastom miery
nezamestnanosti.
Ing. Peter Brezík,
vedúci oddelenia PHN, ÚPSVR Humenné
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Salla už vie, aké je to byť odlišný

N

a základe Dohody č. 168/1999 Z. z.
medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a organizáciou CIMO (Centre for International Mobility) o výmene stážistov pôsobila na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom na detašovanom pracovisku v Snine
a v Sociálnom centre Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove tri mesiace stážistka z Fínska Dr. Salla Matlena Määttä. Salla
študovala na univerzite v meste Jyväskylä
vo Fínsku interkulturálnu komunikáciu
a špeciálnu pedagogiku. Pobyt na Slovensku považovala za vhodné doplnenie svojho štúdia. Jej cieľom bolo získať praktické
skúsenosti v oblasti sociálnej práce a služieb zamestnanosti, ako aj spoznať štýl života, kultúru a prírodné danosti Slovenska.
Hoci za svojho nie až priveľmi dlhého života už pochodila veľký kus sveta, na Slovensku ešte nebola.
Počas pobytu sa zoznámila s prácou
ÚPSVR, kde okrem iného pomáhala klientom pri hľadaní práce v zahraničí. Zoznámila sa aj so sociálnym systémom SR, navštívila viaceré zariadenia Gréckokatolíckej
diecéznej charity v Prešove a zúčastňovala sa na aktivitách Nízkoprahového centra
v Snine. Veľmi kladný ohlas mali jej návštevy na hodinách angličtiny a zemepisu na
základných a stredných školách v Snine.
Čo však o svojich dojmoch z našej krajiny,
mesta a ľudí hovorí samotná Salla?
„V januári 2008 som zistila, že fínska organizácia CIMO má partnerský program
aj so Slovenskou republikou. Po skončení
univerzity som chcela ísť do zahraničia
a pobyt na Slovensku sa mi zdal veľmi zau-

EURES

jímavý, pretože som tu nikdy predtým nebola. Na Slovensko som prišla začiatkom
augusta, aby som pracovala v kancelárii
EURES (Európske služby zamestnanosti) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Snine a v Sociálnom centre v Snine.
Privítanie bolo veľmi vrúcne, spôsob,
akým ma ľudia prijali do svojich životov,
bol úžasný. Prekážkou nebolo ani to, že
sme vždy nehovorili rovnakým jazykom.
Bola to však skôr výzva než prekážka.
Zistila som, že rozprávanie pomocou rúk
je tiež možnosťou, ako sa dá dohovoriť.
Pre mňa, čerstvú absolventku špeciálnej
pedagogiky, to bola obzvlášť významná
skúsenosť. Vo Fínsku, kde máme množstvo imigrantov, deti, ktoré prichádzajú
do Fínska z mnohých cudzích krajín a nevedia po fínsky, sú aj napriek našej vysokej
tolerancii voči cudzincom považované za
odlišné od miestnej populácie. Preto je
pre učiteľa veľmi užitočné mať skúsenosť
s tým, aké to je, keď on sám je iný ako tí
okolo neho. Na Slovensku som to bola
ja, kto bol odlišný od ostatných, pretože
som nevedela po slovensky a v regióne,
kde som pôsobila, len málo ľudí vedelo
po anglicky. Je to veľmi frustrujúce, keď
vám ľudia nerozumejú a vy nerozumiete
im. Verím, že pre každého človeka by bolo
prospešné mať takúto skúsenosť – aké to
je byť odlišný.
O Slovákoch som toho pred príchodom
na Slovensko veľa nevedela. Fíni sú veľmi
presní, dôslední, preto ma príjemne prekvapilo, že aj Slováci zvyknú dodržiavať
dohodnuté termíny. Ale napríklad v Mexiku som čakala u kaderníka tri hodiny,
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napriek tomu, že som bola objednaná.
Všetci naokolo to považovali za bežné. Čo
som zaznamenala ako odlišné od mojej
vlasti, sú veľmi silné hierachické rozdiely
(power distance). V škandinávskych krajinách to tak nie je. Ak vo Fínsku pozorujete komunikáciu medzi zamestnávateľom
a zamestnancom, neviete povedať, ktorý
z nich je nadriadený.
Slovensko je krajina s nádhernou prírodou a prívetivými ľuďmi. Má bohatú kultúru s mnohými aspektmi a ja som rada,
že som ju mohla aspoň čiastočne spoznať.
Učiť sa a spoznávať zvyky a spôsob života
miestnych ľudí bola pre mňa vynikajúca
skúsenosť. Dúfam, že aj ja som im priniesla trocha našej kultúry.“
RNDr. Oľga Peštová, CSc.,
EURES ÚPSVR Humenné

Projekt „Badanti“

Sieť EURES Slovensko prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom už takmer dva roky spolupracuje s talianskou Agenzia Regionale Molise Lavoro. Spoločnou snahou sa nám s talianskymi kolegami podarilo v rámci tohto projektu umiestniť
viacero záujemkýň, ktoré často aj po prijatí do zamestnania využívajú naše služby a s dôverou sa na nás obracajú pri riešení problémov, či už osobných alebo pracovných.
Práca opatrovateľky nie je vždy ľahká. Vyžaduje si silnú dávku empatie a láskavosti, zvlášť vtedy, keď je potrebné komunikovať v cudzom jazyku, ktorého výučba nie je na Slovensku bežná. Väčšina starších obyvateľov južného Talianska totiž hovorí len svojím rodným jazykom, a preto nebolo vždy jednoduché nájsť toho správneho kandidáta, ktorý by navyše ovládal aspoň ako-tak taliansky
jazyk. No podarilo sa to, ako napríklad v prípade pani Jarmily z Handlovej, ktorá je v Taliansku už vyše roka a pravidelne od nej dostávame krásne pohľadnice s poďakovaním. Jej húževnatosť a pevná vôľa, ktorá ju aj vo veku 57 rokov priviedla k štúdiu taliančiny,
opatrovateľských zručností a nemeckého jazyka, jej otvorila dvere aj na pracovný trh Talianska, a dnes sa stará o osemdesiatročnú
pani v Campobasse. Podobne sa zamestnali aj ďalšie zanietené opatrovateľky z Nitry, Banskej Bystrice, či Prešova.
V súčasnej nepriaznivej hospodárskej situácii nás záujemkyne o túto prácu kontaktujú v čoraz väčšom počte, čo nás teší a zároveň
zaväzuje k prehlbovaniu vynikajúcej spolupráce a osobných kontaktov s talianskou stranou, ktoré sú základom úspešnosti každého
projektu.
Mgr. Miroslava Hiľovská, EURES ÚPSVR Humenné

marec 03/ 2009
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Základné informácie:
Hlavné mesto: Tallinn
Mena: estónska koruna (EEK)
Úradný jazyk: estónčina
Medzinárodná telefónna predvoľba: +372
Internetový kód: .ee

Registrácia
Občania EÚ/EEA majú právo na slobodný pohyb,
usadenie sa a hľadanie si práce v Estónsku za rovnakých podmienok ako estónski občania. Toto
právo je rozšírené aj na členov rodiny občana
EÚ/EEA.
Za členov rodiny občana EÚ sa považujú: manžel,
dieťa do 21 rokov alebo dospelé dieťa respektíve
vnúča závislé od rodičov alebo prarodičov, závislý
rodič alebo prarodič občana EÚ a ich manžel.
Občania EÚ smú zostať v Estónsku bez povolenia
na pobyt do 3 mesiacov od okamihu vstupu na
územie. Potom musia požiadať o povolenie na
pobyt na Úrade pre občianstvo a migráciu
(www.mig.ee).
Občania EÚ a členovia ich rodín dostanú povolenie na pobyt za týchto podmienok:
- ak majú dostatočný legálny príjem, ktorý poskytuje obživu pre nich a členov rodiny; ak majú
uzatvorenú zmluvu o poistení, ktorá pokrýva
zdravotné výdavky vznikajúce pri chorobe alebo
zranení počas platnosti povolenia na pobyt; ak
majú skutočné miesto pobytu v Estónsku.

Kde možno nájsť pracovné ponuky
Pracovné ponuky možno v Estónsku nájsť na
rôznych miestach.
Úrady práce
Úrady práce informujú o situácii na trhu práce
a o možnosti prípravy na trh práce, radia pri výbere
profesie, sprostredkúvajú prácu, ponúkajú podporu na začatie podnikania, prideľujú podporu
zamestnávateľom na zamestnávanie znevýhodnených ľudí, organizujú projekty naliehavých prác,
vyplácajú dávky v nezamestnanosti, schvaľujú žiadosti o pracovné povolenie, prijímajú žiadosti
o dávky poistenia v nezamestnanosti.
Kontakt na úrad trhu práce:
Estonian Labour Market Board, Ehitaja tee 114,
Tallinn 15156, tel: +372 – 6257700, www.tta.ee
Personálne náborové agentúry
Personálne náborové agentúry ponúkajú informácie o voľných miestach a sprostredkúvajú prácu.
Väčšie personálne náborové agentúry sú: Ariko
Reserv, Fontes a Professional People, ktoré sa zaoberajú náborom osôb, výberom a hodnotením.
Noviny
Pracovné inzeráty sú publikované vo väčších novinách (Eesti Ekspress vo štvrtok, Eesti Päevaleht
v pondelok, Postimees vo štvrtok).
Najväčšie denníky v Estónsku:
Eesti Päevaleht: www.epl.ee, Postimees: www.postimees.ee, SL Ohtuleht: www.sloleht.ee, Äripäev:
www.aripaev.ee.
Najväčšie inzertné noviny v Estónsku:
Kuldne Börs: www.kuldnebors.ee a Soov:
www.soov.ee
Pracovné ponuky na internete
Stránka Úradu pracovného trhu: www.tta.ee voľné pracovné miesta v celom Estónsku
CV – online: www.cv.ee – informácie o možnej
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ESTÓNSKO
V Estónsku môžu pracovať
občania členských štátov
Európskeho hospodárskeho priestoru
bez pracovného povolenia, na základe
uplatnenia princípu voľného pohybu pracovníkov.
príprave, pracovné ponuky a informácie o kariére
– po anglicky, estónsky a rusky
CV – centrum: www.cvkeskus.ee – ponuky práce,
informácie o možnej príprave – po estónsky a rusky
Fontes Personaliotsing: www.executivesearch.ee
– ponuky práce, formulár na zapojenie sa do databázy zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie
Práca na internete: www.job.ee
Portály vyhľadávania informácií na internete:
www.neti.ee, www.delfi.ee

Ako sa v Estónsku uchádzať o prácu
Popri žiadosti o zamestnanie musíte predložiť
zamestnávateľovi CV (curriculum vitae - životopis)
a sprievodný list. Niektorí zamestnávatelia
vyžadujú aj fotografiu, ale nie je to povinné.
Dobre napísané a zaujímavé CV zaujme zamestnávateľovu pozornosť a vytvára šancu na pohovor.
CV je osobný propagačný materiál. Takticky ho
treba skoncentrovať do kľúčových slov, ktoré
charakterizujú túto osobitnú pracovnú ponuku,
o ktorú žiadate.
CV by malo byť vytlačené na formáte A4, na bielom
papieri, na jednej strane, veľkosť písma 12.
Správne CV obsahuje: krstné meno a priezvisko;
osobné identifikačné číslo; dátum narodenia;
občianstvo; adresa, uvedená bežným spôsobom
(ulica, dom, byt, PSČ, obec/mesto, štát); telefónne
číslo domov a do práce; rodinný stav (slobodný, ženatý/vydatá); vzdelanie (od posledne získaného,
v chronologickom poradí po stredoškolské vzdelanie označujúce čas štúdia, názov školy, získanú
špecializáciu a kvalifikáciu); ďalšie vzdelanie (uviesť
len tie, ktoré majú vzťah k ponúkanej práci); pracovné skúsenosti – začínajúce od posledného
zamestnania (názov organizácie, vaše pole pôsobnosti, pozícia a oblasť zodpovednosti v organizácii); jazykové schopnosti (začínajúce od materského jazyka, pokračujúce cudzími jazykmi
v poradí podľa úrovne ovládania – schopnosti
plynulej komunikácie, spolu s úrovňou ďalších
jazykových zručností); záľuby – činnosti, v ktorých
ste zručný na odbornej úrovni a ktoré vykonávate
vo voľnom čase.
Odporúčania, posudky – nie sú povinné, ale môžu
zvýšiť kandidátovu cenu; očakávaná mzda – môže
sa uviesť, ak to je uvedené v inzeráte.
Sprievodný list by mal odpovedať na otázky
napríklad: Čo je vaším cieľom v novej práci; aké sú
vaše dobré vlastnosti (3 - 5), ktoré môžete poskytnúť budúcemu zamestnávateľovi; ako možno spo-
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jiť skúsenosti a ponúkanú prácu; prečo
chcete začať pracovať v tejto spoločnosti;
prečo by ste mali byť najlepším kandidátom na túto prácu; kde ste získali informácie o tejto pracovnej ponuke a pod.
Uznávanie diplomov a kvalifikácií
Doklady o vzdelaní získané v cudzom štáte v Estónsku ohodnocuje estónske centrum ENIC/NARIC
(www.socrates.ee/et/enicnaric.html). Každý estónsky občan a cudzinec má právo obrátiť sa na
toto centrum na získanie ohodnotenia kvalifikácie
získanej v cudzom štáte. Zamestnávatelia a vysoké
školy, ktorým boli tieto doklady predložené, sa tiež
môžu obrátiť na centrum, aby získali ich ohodnotenie.
Dane
Platiteľmi dane z príjmu sú fyzické osoby alebo osoby, ktoré trvalo bývajú v Estónsku alebo zotrvávajú v Estónsku 183 dní alebo dlhšie počas zdaňovacieho obdobia. Fyzická osoba bývajúca
v Estónsku platí daň z príjmu zo všetkých príjmov
z Estónska aj mimo Estónska. Sadzba dane z príjmu
je 21 %, čo znamená, že všetky daňové subjekty sú
zdanené jednotnou sadzbou bez ohľadu na
veľkosť príjmu.
Zdravotné a nemocenské poistenie
Zdravotné poistenie je v Estónsku povinné.
Zamestnávatelia sú zo zákona povinní odvádzať
sociálne príspevky za zamestnancov, ktoré sú príjmovým zdrojom zdravotnej poisťovne.
Preukazy zdravotného poistenia majú všetky osoby kryté zdravotným poistením vtedy, ak boli
zaregistrované miestnym úradom Fondu zdravotného poistenia (www.haigekassa.ee). Členský
preukaz dáva osobe právo na lekársku starostlivosť
vo všetkých zdravotníckych inštitúciách, ktoré
uzatvorili zmluvu s Fondom zdravotného poistenia,
okrem súkromných zdravotníckych inštitúcií, ktoré
s Fondom zmluvu neuzavreli.
Dôchodkové zabezpečenie
V Estónsku sa vypláca štátny dôchodok a povinnosťou každého je uzatvoriť dôchodkovú poistnú
zmluvu. Poberať dôchodok sú oprávnené osoby,
ktoré dosiahli 65 rokov a v zamestnaní odpracovali zákonom požadované obdobie potrebné na
poberanie dôchodku – 15 rokov. Starobný dôchodok sa poskytuje do konca života. Starobný
dôchodok pozostáva z niekoľkých častí: základná
suma, časť vypočítaná na základe odpracovaných
rokov a poistná časť. Ďalšie informácie nájdete na
stránke Úradu sociálneho poistenia - www.enIng. Jana Dolná, EURES poradkyňa Košice
sib.ee.
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výberové konania
VOĽNÉ ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉ MIESTA
V REZORTE PSV

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK 2009 / 5 /2
Názov pozície: odborný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar:Sekcia sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Nitra, Štefánikova trieda č. 88, Nitra
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné, usmerňovacie a metodické činnosti na úrovni
ústredného orgánu štátnej správy. Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce v rozhodovaní v druhom stupni správneho konania
na základe analytického posúdenia a vyhodnotenia konkrétnych zistení
dôkazových materiálov vo veci pomoci v hmotnej núdzi a náhradného
výživného. Vybavovanie podaní, podnetov a sťažností občanov a iných
orgánov štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom
výživnom
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK 2009 / 6 / 2
Názov pozície: odborný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Nitra, Štefánikova trieda č. 88, Nitra
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné, usmerňovacie a metodické činnosti na úrovni
ústredného orgánu štátnej správy. Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce v rozhodovaní v druhom stupni správneho konania
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 447/2008
Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, opatrenie
MPSVR SR č. 7/2009, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
VK 2009 / 7 / 2
Názov pozície: hlavný radca

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – odborník, posudkový
lekár
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné koncepčné činnosti na úrovni ústredia týkajúce sa vykonávania lekárskej posudkovej činnosti na účely peňažných
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu
a parkovacieho preukazu, štátnych sociálnych dávok a na účely trhu
práce. Schopnosť zabezpečiť jednotný postup pri implementácii zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ďalších právnych predpisov vo väzbe na lekársku posudkovú činnosť,
na účely koncepčných a ďalších legislatívnych zámerov. Koordinácia
a spolupráca s inými inštitúciami a odborníkmi jednotlivých medicínskych
odborov. Metodik pre lekársku posudkovú činnosť.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:vysokoškolské II. stupňa v odbore
medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované 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. 447/2008 o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 63 ods. 1 zákona
č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Kontakt na poskytovanie informácií o uvedených VK na
Ústredie PSVR (VK 2009 / 5 / 2, VK 2009 / 6 / 2, VK 2009 / 7 / 2)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/20 455 868, fax: 02/5975 3780
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Kraj: Nitriansky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
VK 2009 / 1 / 18
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci
v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o priznaní, zvýšení, znížení, odňatí
a vrátení dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Rozhodovanie o zúčtovaní preddavkovo poskytnutej dávky v hmotnej
núdzi. Rozhodovanie o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky
v hmotnej núdzi. Vedenie databázy poberateľov dávky v hmotnej núdzi.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
VK 2009 / 2 / 18
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych
sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom
úseku štátnej správy – odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenia štátnych sociálnych dávok. Odborná príprava rozhodnutí, príprava podkladov na rozhodovanie o priznaní, zastavení, obnovení výplaty, o odňatí,
vrátení príspevku, nevyplatení, resp. zamietnutí žiadosti o príspevok.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo VŠ
I. stupňa alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, č. 280/2002 Z. z.
o rodičovskom príspevku, 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, č. 627/2005
Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti v platnom
znení
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
VK 2009 / 3 / 18
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych
sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom
úseku štátnej správy – odbore sociálnych vecí a rodiny, oddelenia
štátnych sociálnych dávok. Odborná príprava rozhodnutí, príprava
podkladov na rozhodovanie o priznaní, zastavení, obnovení výplaty,
o odňatí, vrátení príspevku, nevyplatení, resp. zamietnutí žiadosti
o príspevok.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie.
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, č.280/2002 Z. z.
o rodičovskom príspevku, 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa,
č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti
v platnom znení
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
VK 2009 / 4 / 18
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 3
Organizačný útvar: Oddelenie finančné
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Samostatné odborné ekonomické a účtovné činnosti
spočívajúce v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní účtovných a ekonomických výsledkov. Samostatné odborné činnosti v systéme Štátnej
pokladnice.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo VŠ
I. stupňa alebo VŠ II. stupňa.
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, Internet, Softip Profit
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zákona č. 312/2001
Z.z. o štátnej službe v platnom znení, účtovníctvo v rozpočtových organizáciách
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
MAREC 03/2009
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výberové konania
Poznámka: Kontakt na poskytovanie informácií o uvedených VK na
ÚPSVR v Nitre (VK 2009 / 1 / 18, VK 2009 / 2 / 18, VK 2009 / 3 / 18 VK 2009
/ 4 / 18)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Ivan Huček
Telefón: 037/2440 120
E-mail: ivan.hucek@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova trieda č. 88, 949 01 Nitra

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. 5/2004 Z. z. Zákon o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
VK 2009 / 1 / 20
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku oddelenia informatiky, analýz a štatistických zisťovaní. Administrácia aplikačného
programového vybavenia, inštalácia APV, konfigurácia a údržba APV,
údržba a inštalácia PC techniky. Sprevádzkovanie novej a zabezpečovanie
servisu výpočtovej techniky, zabezpečovanie požadovaných presunov PC
techniky na úrade práce. Zabezpečovanie zálohovania APV a antivírusovej
ochrany všetkých systémov.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: operačné systémy na administrátorskej úrovni:
LINUX, Windows server 2003, Windows XP, Windows Vista; administrácia počítačovej siete LAN, administrácia Lotus Domino server,
Oracle databázový server, Lotus Notes, balík programov Office (OpenOffice, Microsoft Office), Internet, elektronická pošta, registratúra
úradu WinAsu.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: 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. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontakt na poskytovanie informácií
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Štefan Bakaľár
Telefón: 038 2440 150, fax: 038 2440 109
E-mail: stefan.bakalar@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany,
www.upsvarto.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
VK 2009 / 4 / 20
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, referát sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít na úseku referátu sprostredkovateľských služieb. Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a spolupráca so
zamestnávateľmi. Realizácia výberu uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov, výcvikov. Posudzovanie rozhodných
skutočností o zaradení resp. nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie základných informácií o možnostiach
a podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti. Vydávanie potvrdení o evidencii uchádzačov o zamestnanie, vedenie evidencie záujemcov o zamestnanie a poskytovanie informačno-poradenských služieb.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Power Point
Osobitné kvalifikačné predpoklady: 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. 5/2004 Z. z. Zákon o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka: Kontakt na poskytovanie informácií o uvedených VK na
ÚPSVR Topoľčany (VK 2009 / 2 / 20. VK 2009 / 4 / 20)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Soňa Sílešová
Telefón: 038 2440 310, fax: 038 2440 109
E-mail: sona.silesova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany,
www.upsvarto.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
VK 2009 / 2 / 20
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačnoporadenských a sprostredkovateľských služieb, referát informačno-poradenských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít na úseku referátu informačno-poradenských služieb.
Posudzovanie rozhodných skutočností o zaradení resp. nezaradení občana
do evidencie uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie základných informácií o možnostiach a podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti.
Vydávanie potvrdení o evidencii uchádzačov o zamestnanie, vedenie
evidencie záujemcov o zamestnanie a poskytovanie informačno-poradenských služieb.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdelanie
alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Internet, Microsoft Power Point
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
VK 2009 / 3 / 20
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie Európskeho sociálneho fondu (ESF)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku ESF
vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými útvarmi v služobnom
úrade a riadiacimi orgánmi. Príprava rozhodnutí na koordinovanie
a usmerňovanie aktivít, zabezpečovanie agendy v oblasti uplatňovania
nástrojov aktívnej politiky trhu práce, najmä projektov financovaných prostredníctvom ESF. Zabezpečovanie zmluvných vzťahov pre
určené projekty, príprava návrhov na dodatky k zmluvám, finančné
plánovanie a riadenie projektov v zmysle platných predpisov a interných noriem.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Power Point
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov
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Zamestnanosť a sociálna politika

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. 5/2004 Z. z.
Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Kontakt na poskytovanie informácií
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. René Schmizing
Telefón: 038 2440 230, Fax: 038 2440 109
E-mail: rene.schmizing@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany, www.upsvarto.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
VK 2009 / 5 / 20
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb
zamestnateľnosti, referát zvyšovania zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku referátu zvyšovania zamestnateľnosti. Poskytovanie finančných príspevkov
na aktívne opatrenia trhu práce v územnej pôsobnosti úradu práce.
Zabezpečovanie aplikácie inovatívnych postupov v oblasti nástrojov aktívnej politiky trhu práce na základe schválených projektov a programov. Vypracovávanie návrhov projektov, dohôd o poskytnutí
príspevkov, prijímanie a evidovanie žiadostí o úhradu platby, overovanie
oprávnenosti výdavkov na základe predložených žiadostí.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Power Point
Osobitné kvalifikačné predpoklady: 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. 5/2004 Z. z. Zákon o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontakt na poskytovanie informácií
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Edita Kubinská
Telefón: 038 2440 450, Fax: 038 2440 109
E-mail: edita.kubinska@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany, www.upsvarto.sk
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch
VK 2009 / 4 / 19
Názov pozície: odborný radca – predstavený – vedúci úseku služieb
zamestnanosti Detašovaného pracoviska Šaľa
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanosti, Detašované pracovisko
Šaľa
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby. Riadenie, koordinovanie a kontrola aktivít vo
vymedzenom úseku štátnej služby. Zabezpečenie rozhodovacieho procesu v rámci správneho konania.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona
č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v platnom znení, zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch
VK 2009 / 5 / 19
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Ústava SR, zákonník práce, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Poznámka: Kontakt na poskytovanie informácií o uvedených VK na
ÚPSVR v Nových Zámkoch (VK 2009 / 5 / 19, VK 2009 / 4 / 19)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121, fax: 035/2440109
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových
Zámkoch, Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Kraj: Banskobystrický

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
VK 2009 / 1 / 35
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, sociálnoprávna
ochrana detí a sociálna kuratela, detašované pracovisko Krupina
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti v oblasti sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača:VŠ I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes na užívateľskej úrovni,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v zmysle § 93 ods. 1
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v odbore sociálna práca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
VK 2009 / 2 / 35
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych
sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených odborných agend s rozhodovacou právomocou, odborná
príprava rozhodnutí v oblasti štátnych sociálnych dávok
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes na užívateľskej úrovni,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
VK 2009 / 3 / 35
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb
zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených odborných agend s rozhodovacou právomocou v oblasti
služieb zamestnávateľom
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes na užívateľskej úrovni,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Poznámka: Kontakt na poskytovanie informácií o uvedených VK
na ÚPSVR vo Zvolene (VK 2009 / 1 / 35, VK 2009 / 2 / 35
a VK 2009 / 3 / 35)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Eleonóra Ostrihoňová
Telefón: 0452440120
E-mail: eleonora.ostrihonova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene,
M. R. Štefánika 22, 960 09 Zvolen

Kraj: Trnavský

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante
VK 2009 / 1 / 7
Názov pozície: odborný radca – predstavený – vedúci oddelenia
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
peňažných príspevkov na kompenzáciu
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení
a usmerňovaní činností zamestnancov na oddelení peňažných
príspevkov na kompenzáciu. Samostatné vykonávanie odborných
a špecializovaných činností spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace
a rozhodovacie schopnosti, vyrovnaná harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel, Lotus Notes, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
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. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ŤZP, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Anna Grellová
Telefón: 031/2444120, fax: 031/7804598
E-mail: anna.grellova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante,
Staničná 5, 924 01 Galanta

Kraj: Trenčiansky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
VK 2009 / 1 / 15
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti - oddelenie služieb
zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení služieb
zamestnateľnosti,
realizácia národných projektov financovaných z ESF a ŠR
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 460/1992 Zb.
Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Janka Bútorová
Telefón: 032/2440120
Fax: 032/6400233
E-mail: janka.butorova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti
(VK 2009 / 5 / 2, VK 2009 / 6 / 2, VK 2009 / 7 / 2, VK 2009 / 1 / 18, VK 2009
/ 2 / 18, VK 2009 / 3 / 18 VK 2009 / 4 / 18, VK 2009 / 1 / 20, VK 2009 / 2
/ 20, VK 2009 / 3 / 20, VK 2009 / 4 / 20, VK 2009 / 5 / 20, VK 2009 / 4 /
19, VK 2009 / 5 / 19, VK 2009 / 1 / 35, VK 2009 / 2 / 35, VK 2009 / 3 / 35
a VK 2009 / 1 / 15): angažovanosť a profesionalita, schopnosť a vôľa sa
učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické
a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita
Požadované doklady na prihlásenie sa do výberového
konania:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla
výberového konania;
motivačný list;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu
o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné
vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení
o výberovom konaní);
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
profesijný štruktúrovaný životopis;
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže
uchádzať len občan SR,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR;
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR;
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie
štátnej služby;
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených
v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov s cieľom
výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne. Na obálku
a v žiadosti treba uviesť číslo VK.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania pošlite na adresy služobných
úradov, v termíne od 3. do 20. apríla 2009 .
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke
MAREC 02/2009
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fotoobjektívom

Popoludnie plné hier
Ú

spešná spolupráca ÚPSVR s Okresnou radou Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých občanov a Športovým klubom Tatran začína
v Prešove prinášať prvé plody. Výsledkom
bol februárový fašiangový karneval ťažko zdravotne postihnutých detí, spojený
s popoludním plným hier a zábavy v telocvični ZŠ na Mukačevskej ulici. Podmienkou vstupu do telocvične bola pozvánka
s vlastnoručne vymaľovaným klaunom
a samozrejme vlastnoručne zhotovená
maska. Za výdatnej pomoci ABC – Centra
voľného času, ktoré sprostredkovalo hudobnú produkciu akcie, sa podarilo vytvoriť spontánnu náladu strhujúcu deti, ale
aj ich rodičov. Dievčatá športového klubu
(tiež zamaskované) dávali pozor na bezpečnosť detí počas zábavy i počas súťaženia a tie, povzbudzované trénerkou ŠK
Tatran Ingrid Chalupovou, cvičili, skákali
na fitloptách, fúkali balóny, ale súťažili aj
v slalome s invalidným vozíkom. Na konci každej súťažnej disciplíny víťazov, ale aj
porazených, čakali sladké odmeny, ktoré
štedro rozdávali zamestnanci ÚPSVR Prešov Mgr. Viera Miklošková, Mgr. Jarmila
Kovalská a Mgr. Mária Mihoková.
Čo dodať na záver? Zostáva nám dúfať,
ako povedala predsedníčka OR Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
v Prešove Renáta Oravcová, že aj ďalšie
plánované podujatia: Májová akadémia
pri príležitosti Dňa matiek, Medzinárodný
deň detí a Deň otcov, zanechajú rovnako
ako karneval v účastníkoch veľa nezabudnuteľných zážitkov.
Mgr. Jarmila Kovalská, Mgr. Viera Miklošková,
ÚPSVR Prešov

marec 03/ 2009
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac február
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

9,72

9,03

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

2,77

2,49

Trnavský kraj

5,63

5,05

Trenčiansky kraj

6,25

5,58

Žilinský kraj

7,43

6,68

Nitriansky kraj

8,88

8,03

Košický kraj

14,74

14,12

Prešovský kraj

14,83

13,97

Banskobystrický kraj

16,11

15,20

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

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

Por.

Územie

1,57
2,04
2,09
2,18
2,39
2,93
3,25
3,80
4,29
4,56
4,63
4,96
5,13
5,20
5,22
5,24
5,25
5,64
5,76
6,24
6,26
6,55
6,64
6,81
6,86
6,90
6,99
7,20
7,45
7,51
7,51
8,05
8,24
8,28
8,31
8,33
8,53
8,55
8,59
8,62

1,53
1,89
1,93
1,98
2,21
2,68
2,96
3,29
3,57
4,11
4,08
4,01
4,76
4,71
4,68
4,75
4,80
5,11
5,12
5,90
5,81
6,19
5,56
5,55
6,35
5,93
6,53
6,72
6,66
6,72
6,95
7,68
7,28
7,19
7,50
7,82
7,55
7,81
8,14
8,25

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

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

8,72
9,04
9,48
9,80
9,92
10,04
10,18
10,45
10,54
12,12
12,18
12,60
12,84
13,06
13,15
14,55
14,71
15,71
15,86
15,88
16,19
17,48
17,95
17,96
18,25
18,36
18,48
18,60
18,70
18,77
19,44
20,30
20,46
22,19
22,34
22,36
23,48
28,84
30,48

8,16
8,03
8,31
9,12
9,37
9,11
9,50
9,23
9,90
10,85
11,57
11,77
12,22
12,38
12,34
13,76
13,22
14,82
15,33
14,75
15,48
16,48
16,78
16,98
17,61
17,36
17,28
17,31
17,86
18,08
18,11
19,26
19,50
21,15
21,48
21,65
22,48
27,45
29,11

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

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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