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Obdobie dospievania mladého 
človeka je obdobím dramatic-
kých zmien. Sprevádzajú ho 

rozpory medzi biologickou dospelos-
ťou a psychickou a sociálnou závislos-
ťou od rodičov.
Ak k  týmto dramatickým zmenám 
pribudne strata zamestnania, smerovanie mladého 
človeka k životným istotám vyruší pocit neistoty. Hľa-
danie miesta v  spoločnosti sa odďaľuje a  nastupuje 
pochybovanie o svojich schopnostiach osamostatniť 
sa a postarať sa o seba.

Nezamestnanosť je negatívny sociálny jav a má vplyv 
aj na spomalenie ekonomiky v  spoločnosti. U  ľudí 
bez práce, a  teda aj bez dostatku fi nancií, dochádza 
k zmenám životného štýlu. Najviac sú ohrození mladí 
ľudia, ktorí si pracovné návyky ešte nevytvorili. 

Čo s voľným časom?
Mení sa ich denný rytmus medzi odpočinkom, prácou 
a zábavou, s tendenciou nočného života. Táto skupi-
na mladých ľudí väčšinou nemá ekonomické záväzky, 
teda starostlivosť o vlastnú rodinu, a z tohto dôvodu 
motivácia hľadať si prácu je nízka. Ich „detstvo“ sa pre-
dlžuje, v  „rodičovskom hniezde“ zotrvávajú ďalších 
niekoľko rokov. Je samozrejmé, že svoj voľný čas na-
pĺňajú rôzne a majú blízko aj k hazardným hrám. Toto 
životné skĺznutie prichádza s vidinou získania fi nancií. 
Vďaka neskúsenosti si volia ľahšiu cestu a  v  hazard-
ných hrách vidia zdroj zbohatnutia. Nepredpokladajú 
riziko podľahnutia patologickému hraniu. Neraz sa 
táto závislosť spája so závislosťou od drog, čo je úzko 
previazané s  krádežami a  nárastom  inej kriminality 
či prostitúcie. Nadmerné pitie alkoholu je v kategórii 
mladých ľudí silno zastúpené.
Sociálna izolácia od spoločnosti sa u nezamestnané-
ho prejavuje rozdielnym spôsobom a  môže viesť až 
k psychických ochoreniam. Je pozoruhodné, že stratu 
zamestnania z  psychickej stránky ťažšie znášajú je-
dinci orientovaní na vlastnú realizáciu ako tí, ktorí jej 
pripisujú menší význam.

Zákon pamätá na mladých
Nám všetkým – či už v úlohe rodiča, sociálneho pra-
covníka, alebo zamestnanca štátnej inštitúcie – musí 
záležať na tom, aby sme podporovali rast ega u mla-
dého človeka. Rodičovské uznanie a  povzbudenie 
ho vždy posilní vo viere vo vlastné schopnosti. Ako 
situáciu mladý človek prijme, závisí od procesu jeho 
vývoja od detstva, od toho, akým príkladom mu boli 

rodičia, ako sa k nemu správali a koľko 
času mu venovali. To všetko má vplyv 
na utváranie charakteru dieťaťa a  na 
jeho zdravý psychický, fyzický a  soci-
álny vývin.
Lenže ako riešiť náročnú životnú situ-
áciu – nezamestnanosť mladých ľudí, 
keď v  nich vidíme budúcnosť spoloč-
nosti – konfl ikt medzi dvomi tenden-
ciami?
Ustanovenia mnohých zákonných 
predpisov v  Slovenskej republike sú 
zamerané na pomoc mladým ľuďom. 
Zákon o  zamestnanosti obsahuje 

špeciálne ustanovenia napr. o  absolventskej praxi, 
o ochranných opatreniach pre mladých ľudí, ktorí na-
stúpili po prvýkrát do pracovného pomeru. Zákonník 
práce okrem toho špeciálnymi ustanoveniami chráni 
aj zdravie a  pracovné podmienky mladých zamest-
nancov. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania eko-
nomicky zvýhodňuje mladých ľudí pri zaobstarávaní 
si vlastného bývania. Množstvo sociálnych zákonov 
upravuje sociálne výhody pre mladých. 

Treba ich povzbudiť a motivovať
Zákon č. 305/2005 Z. z. o  sociálno-právnej ochra-
ne detí a  o  sociálnej kuratele a  o  zmene a  doplnení 
niektorých ďalších zákonov vo svojom rozsahu čin-
ností osobitnú pozornosť venuje skupine „mladých 
dospelých“, teda plnoletým fyzickým osobám od 18 
do 25 rokov, ktorí sú najviac náchylní na páchanie so-
ciálno-patologických javov. 
Tu treba podotknúť, že pri kuratele dospelých, na 
rozdiel od kurately maloletých, môže orgán sociál-
no-právnej ochrany a  sociálnej kurately postupovať 
v zmysle zákona, len ak dospelý o pomoc požiada.
Napriek mnohým zákonným úpravám – motiváciu 
mladého človeka, teda proces riadiaci sily zodpoved-
né za usmerňovanie a udržiavanie zacieleného sprá-
vania – možno dosiahnuť v jednote s výchovou jedin-
ca v rodine, ktorá bude v súlade s cieľmi spoločnosti 
a v súlade s predstavami mladého človeka o sebe sa-
mom.

Buďme tými rodičmi či sociálnymi zamestnancami, 
ktorí dokážu poskytnúť bezpečie mladým ľuďom 
v konfl iktných situáciách. Svojím správaním si môže-
me získať ich dôveru. 
Veď prostredie, v ktorom sa mladý človek pohybuje, 
značne prispieva k  povzbudeniu alebo potlačeniu 
vývoja jeho ega, a tým aj možnosti vedieť, ale najmä 
chcieť riešiť konfl ikty. Nezabúdajme, že sociálne uče-
nie sa uskutočňuje pozorovaním a napodobňovaním 
správania, postojov a emocionálnych reakcií druhých 
ľudí – teda aj nás!

Ing. Ľudmila Kolláriková, 
námestníčka pre sekciu sociálnych vecí a rodiny Ústredia PSVR 

Nezamestnanosť 
vedie mladých k pasivite 
a zmene hodnôt
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Michal Pialoux ešte v  roku 1979 
poukázal na skutočnosť, že 
niektorým nekvalifi kovaným 

mladým ľuďom z  predmestia vyhovova-
lo pracovať v dočasných zamestnaniach, 
ktoré im vytvárali pocit slobody. Našli 
v nich istý druh úniku pred nekvalifi kova-
nou prácou vo veľkých podnikoch, ktoré 
však vyžadovali prísnu disciplínu. V  prí-
pade dočasného zamestnávania fl exibili-
tu a prispôsobivosť žiadali tí, čo zamest-
nanie ponúkali, ale aj tí, ktorí ju hľadali. 
Skúsenosť s  netypickým zamestnaním, 
ktorá sa postupne stala podmienkou na 
získanie dlhodobejšieho zamestnania, 
však často môže viesť k nezamestnanosti.

Narastá vôľa študovať
Mladí ľudia veľmi často vykonávajú iba 
dočasné zamestnanie. Je medzi nimi 
mnoho takých, ktorí prežívajú striedavé 
obdobie dočasnej zamestnanosti a  ne-
zamestnanosti. Dočasné zamestnanie 
sa stáva etapou, ktorou treba prejsť pred 
získaním stálej práce. Firmy vytvárajú 
čoraz väčší počet dočasných pracovných 
miest či už preto, že sa snažia dosiah-
nuť čo najväčšiu fl exibilitu pracovnej 
sily, alebo preto, že chcú najprv vyskú-
šať, či im bude zamestnanec vyhovovať 
a  môžu mu ponúknuť zmluvu na dobu 
neurčitú.
Vysokoškolské vzdelanie je možnosť, 
ako získať vyšší sociálny status, lebo 
s  vyššou úrovňou vzdelania sa znižuje 
riziko nezamestnanosti. Predlžovanie 
dĺžky štúdia má dve motivácie – získať 
vysokoškolský diplom, teda väčšiu nádej 
nájsť si prácu, a oddialiť čo najviac vstup 
do pracovného procesu, a tým znížiť rizi-
ko nezamestnanosti. 
Mladí ľudia preto vstupujú na trh práce 
čoraz neskoršie, majú vôľu študovať, čo 
je aj v  záujme rodiny. Potreba študovať 
je tiež odrazom požiadaviek zamestná-
vateľov. Tí vyžadujú čoraz vyššiu úroveň 
kvalifi kácie a  odrážajú tak neustále sa 
zvyšujúci konkurenčný tlak, s ktorým sa 
stretávajú všetci, ktorí hľadajú zamest-
nanie. Miera aktivity mladých sa tak ra-
pídne znižuje.
Zmenil sa i spôsob vstupu mladých ľudí 
do sveta dospelých. V minulosti sa mla-
dí ľudia osamostatňovali oveľa skôr. 
Vo veku 25 rokov už mali mladí 
muži po štúdiách i  po zá-
kladnej vojenskej 
službe, boli za-
mestnaní, 

mohli opustiť svojich rodičov a založiť si 
rodinu. Samostatná životná dráha žien 
sa začínala ešte skôr. Rodinu si zaklada-
li už v  dvadsiatich dvoch, dvadsiatich 
troch rokoch. Dnes sú mladí ľudia viac 
postihovaní zmenami v  ekonomickej 
konjunktúre – miera nezamestnanosti 
sa u  nich výrazne mení v  závislosti od 
ekonomickej situácie. V období konjunk-
túry, keď sa vytvárajú pracovné miesta, 
nezamestnanosť klesá, a  naopak, vý-
razne stúpa v okamihu, keď ekonomika 
stagnuje. 

Ťažšie to majú mladí bez praxe
Vzdelávanie je jednou z  priorizovaných 
oblastí aj v rámci Európskej únie. Aktivi-
ty nasmerované do tejto oblasti sa odví-
jajú od ambicióznej stratégie premeny 
tohto spoločenstva na krajinu s najpros-
perujúcejšou a  najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcou ekonomikou založenou na 
vedomostiach, ktorá by bola schopná 
zabezpečiť trvalý ekonomický rast a po-
skytnúť viac a  lepšie možnosti zamest-
nať sa a širšiu sociálnu kohéziu.
Problémy so zamestnávaním mladých 
ľudí vyplývajú z absencie ich odborných 
skúseností, pracovných zručností a návy-
kov. V  podmienkach vysokej nezamest-
nanosti sa ich situácia ešte viac vyhro-
cuje. Na trhu práce sa na strane ponuky 
objavuje masa nezamestnaných, medzi 
ktorými sú kvalitní, skúsení odborníci, 
a tí sú pri uchádzaní sa o voľné pracovné 
miesta v  oveľa výhodnejšej pozícii ako 
mladí ľudia bez praxe. K  nezamestna-
nosti mladých ľudí prispieva aj nezosúla-
denie pracovnej sily z hľadiska určitých 
odborností so štruktúrou odborov 
vyučovaných na školách, problémy 
sú aj v obsahovej príprave, vo vy-
bavení škôl modernejšími tech-
nickými zariadeniami, v  spo-
lupráci podnikovej sféry 
a  škôl a  pod. Rizikovým 
faktorom je cyklický ná-
rast počtu mladých 
ľudí bezprostredne 
po ukončení školy 
a  neschop-
n o s ť 

trhu práce absorbovať ich v danom ob-
dobí. 

Dôležitá je jazyková gramotnosť
Funkčná gramotnosť sa chápe ako 
schopnosť aktívne participovať vo sve-
te informácií. Zahŕňa literárnu gramot-
nosť – schopnosť nájsť v texte informá-
cie a  porozumieť im a  dokumentovú 
gramotnosť – schopnosť vyhľadávať 
a  využívať konkrétne informačné zdro-
je, numerickú gramotnosť, jazykovú 
a mediálnu gramotnosť.
Funkčná negramotnosť je rozšírenej-
ším fenoménom ako samotná negra-
motnosť. Osoby „funkčne negramotné“ 
majú problémy so zvládnutím čítania 
a  písania. Funkčná negramotnosť ro-
dičov je vždy zdrojom problémov vo 
vzdelávaní ich detí a  reprodukuje sa 
z  jednej generácie na druhú. Táto ne-
gramotnosť je rovnako faktorom sociál-
nej exklúzie a vylúčenia z trhu práce. Až 
72 % tých, čo majú problémy s jazykom, 
sú nezamestnaní. Ak si takí ľudia prácu 
nájdu, vykonávajú fyzicky veľmi nároč-
nú prácu, pri ktorej sa pracovné úkony 
monotónne opakujú. 

Nový pohľad na odbornosť
Nezamestnanosť je ovplyvnená 
aj štrukturálnymi pohybmi vo 
vývoji ekonomiky, ktorých 
dôsledkom sú výkyvy 
a  disproporcie me-
dzi vzdelanostnou 
a  kvalifikačnou 
štruktúrou eko-
nomicky ak-
tívnej po-
pulácie 
n a j -

 ÚPSVR

Zamestnávatelia požadujú odbornosť  
aj zvládanie viacerých funkcií
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mä z  hľadiska odborového zamerania 
a  požiadavkami a  potrebami jednotli-
vých odvetví na profil pracovnej sily. 
Ukazuje sa, že funkciu vzdelávania 
vo vzťahu k  možnostiam uplatniť sa 
na trhu práce možno v  zásade vnímať 
v dvoch polohách:
1. Vzdelávanie môže pôsobiť ako vý-
znamný faktor prevencie, ktorý znižu-
je riziko nezamestnanosti a  zabraňuje 
marginalizácii a  sociálnej exklúzii. Cel-
kový prepad nekvalifikovanej práce 
bude pokračovať aj pri zastavení rastu 
nezamestnanosti a že vysoká miera ne-
zamestnanosti a  dlhodobá nezamest-
nanosť pracovnej sily s  nízkym vzdela-
nostným a  kvalifikačným potenciálom 
bude pretrvávať aj v  konsolidovanej-
ších podmienkach.
2. Z  hľadiska dlhodobého rozvoja 
spoločnosti má vzdelávanie strategic-
ký význam, umožňuje totiž na jednej 
strane participáciu na vedecko-tech-
nickom rozvoji, zvyšuje konkurencie-
schopnosť podnikov a veľmi významne 
sa tak podieľa na ekonomickej prospe-
rite spoločnosti. Na druhej strane roz-
voj vzdelanostnej úrovne obyvateľstva 

je jedným z  kľúčových faktorov, ktorý 
môže zabrániť rozvoju chudoby a soci-
álnej exklúzie. 
Slabnúci záujem o  nekvalifikovanú 
pracovnú silu a  narastajúce nároky 
na vzdelanostnú úroveň a  odbornosť 
zamestnancov sú jedným z  aspektov 
zmien prebiehajúcich na pozadí celko-
vého ekonomického vývoja. Druhým 
aspektom, ktorý prispieva k  nevyváže-
nosti ponuky a  dopytu po pracovnej 
sile sú zmenené požiadavky na odbor-
né zamerania vzhľadom na ich kvantita-
tívne proporcie a na novú kvalitu vzde-
lania pracovnej sily. Tieto požiadavky sú 
odrazom reštrukturalizácie priemyslu, 
prieniku nových technológií, informa-
tizácie spoločnosti a zvyšovania konku-
rencie. 
Analýzy zmien v oblasti profesií pouka-
zujú:
 na stieranie hraníc medzi jednotlivými 

profesiami,
 znižuje sa objem jednoduchých 

a  opakujúcich sa pracovných úkonov 
a  rastie intelektuálna náročnosť tech-
nológií a organizácie na jednej strane 
a na strane druhej to vedie k rastu poč-

tu manažérov, inžinierov a  stredných 
technikov,
 prejavuje sa trend chápať určité po-

volania širšie. Od pracovníkov sa vy-
žaduje, aby boli menej špecializovaní, 
zvládli širší okruh funkcií a  dokázali 
sa zorientovať v širšom a stále sa me-
niacom prostredí. Zamestnávatelia 
prijímajú zamestnancov skôr podľa 
ich širších schopností a osobnostných 
charakteristík, než podľa ich technic-
kých znalostí.

Vytláčanie pracovnej sily s  nízkym 
vzdelanostným a  kvalifikačným poten-
ciálom do okrajových pozícií na trhu 
práce a  s  veľkou pravdepodobnosťou 
prepadu do nezamestnanosti, resp. do 
dlhodobej nezamestnanosti, je jedným 
zo základných trendov, ktorý charakte-
rizuje vývoj na našom trhu práce.

Miroslava Fedoreková, 
odbor poradenstva a zvyšovania zamestnanosti, Ústredie PSVR

Použité zdroje: 

Srnáková, 2002, 

Mountoussé – Renouard, 2005,
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Zamestnanosť mladých treba kom-
plexne riešiť

Mladí ľudia patria medzi rizikovú, 
ohrozenú skupinu na trhu prá-
ce. Je to tak od nepamäti a je to 

tak u nás i v celej Európskej únii, ba i v šir-
šom civilizovanejšom svete. Príčin je viac 
a  medzi najvýraznejšie patrí nedostatok 
praxe, pracovných a životných skúsenos-
tí, ktoré požadujú zamestnávatelia. Tieto 
parciálne nedostatky znevýhodňujú naj-
mä mladých ľudí pri hľadaní si zamest-
nania a uplatnenia na trhu práce. Znevý-
hodnenie sa ešte znásobuje, lebo mladí 
ľudia, absolventi, nemajú skúsenosti s po-
stupmi pri hľadaní pracovného uplatne-
nia. V  tejto situácii sa ocitli po prvý raz. 
Škola ich málokde a málokedy dokáže na 
to pripraviť a zvyčajne sa o to ani neusilu-
je. Očakávania mladých ľudí vstupujúcich 
do pracovnej etapy života sú veľké a rov-
nako veľká je aj zraniteľnosť pri prvom ne-
úspechu. A s tým treba počítať. 

Vstup mladých ľudí na trh práce 
Je to obdobie, v ktorom mladí ľudia začí-
najú byť ekonomicky aktívni a v ktorom 
sa začínajú prejavovať efekty investícií 

do vzdelania a  odbornej prípravy. Za-
čiatok pracovného života je spravidla aj 
začiatkom budovania ekonomickej ne-
závislosti od rodičov (toto sa všeobec-
ne považuje za jeden z  najvýraznejších 
znakov ich nezávislosti), v tomto období 
môžu tiež pokračovať v  rozvíjaní zruč-
ností a  upevňovaní si návykov potreb-
ných na celé obdobie pracovného života 
v dospelosti. 

Niekoľko porovnaní
V  ekonomických a  sociálnych štatisti-
kách sa najčastejšie pracuje s  vekovými 
kategóriami 15 – 19 rokov, 20 – 24 rokov, 
niekedy sa medzi mladých zaraďujú aj 
osoby vo veku 25 – 29 rokov. V  štatisti-
kách o  ekonomickej aktivite, zamestna-
nosti vs. nezamestnanosti, najčastejšie 
nájdeme vekovú skupinu 15 – 24-roč-
ných. 
Náš zákon č. 5/2004 Z. z. o  službách 
zamestnanosti a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov kategóriu občanov mladších 
ako 25 rokov uvádza v § 8 hneď ako prvú 
v  zozname znevýhodnených uchádza-
čov o zamestnanie a podľa tohto vyme-
dzenia sem patrí „... občan mladší ako 

25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú 
prípravu na povolanie v  dennej forme 
štúdia pred menej ako dvomi rokmi a ne-
získal svoje prvé pravidelne platené za-
mestnanie (ďalej len ‚absolvent školy‘)“. 
V tejto súvislosti je zaujímavé, že pojem 
„občan mladší ako 25 rokov veku“ sa 
v zákone plne stotožňuje s pojmom „ab-
solvent školy“ – čo možno považovať za 
mierne zjednodušenie, keďže medzi jed-
nou i  druhou skupinou by sa dalo nájsť 
viacero významnejších rozdielov s impli-
káciami na možnosti uplatniť sa na trhu 
práce. 
Nezamestnanosť mladých ľudí je celo-
svetový fenomén. Počet nezamestna-
ných mladých ľudí vo vekovej skupine 
15 – 24 rokov sa v priebehu rokov 1997 – 
2007 zvýšil zo 62,8 milióna na 71,4 milió-
na, t. j. o 13,1 %, od roku 2004, keď to bolo 
74,9 milióna, však už zaznamenávame 
mierne klesajúci trend. Miera nezamest-
nanosti (podiel nezamestnaných ľudí vo 
veku 15 – 24 rokov, ktorí si hľadajú prácu 
a ktorých je možné okamžite zamestnať, 
na celkovom počte pracovnej sily) sa pri-
tom v uvedenom období zvýšila z 10,9 % 
na 11,9 %. Podiel mladých ľudí na celko-
vej nezamestnanosti vo svete predsta-

Doba si žiada komplexné riešenie
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vuje 40,2 %. Na celkových zdrojoch pra-
covnej sily, t. j. populácii staršej ako 15 
rokov, sa však mladí ľudia podieľajú len 
jednou štvrtinou (24,7 %). Platí tiež, že 
miera nezamestnanosti mladých ľudí vo 
veku 15 – 24 rokov je približne dvakrát 
vyššia ako celková miera nezamestna-
nosti. (Zdroj: Global Employment Trends 
for Youth, October 2008; ILO)
V  európskych krajinách OECD bola 
v roku 2007 priemerná miera nezamest-
nanosti mladých ľudí na úrovni 16,3 % 
(vo všetkých krajinách OECD to pritom 
bolo len 12,1 %), Slovenská republika 
však v tomto porovnaní vychádza veľmi 

nepriaznivo: vyššiu mieru nezamestna-
nosti ako Slovensko (20,1 %) vykazovali 
len tri krajiny – Grécko (22,0 %), Poľsko 
(21,7 %) a  Taliansko (20,3 %). (Zdroj: 
OECD Employment Outlook 2008) 
Podobne je to aj v porovnaní s krajinami 
Európskej únie – Slovenská republika dl-
hodobo patrí medzi krajiny s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí. 
Podľa údajov Eurostatu (EU economic 
data pocketbook 4-2008) bola priemer-
ná miera nezamestnanosti mladých ľudí 
vo veku do 25 rokov v EÚ-27 15,5 %, pri-
čom najnižšie hodnoty boli v Holandsku 
(5,3 %), Rakúsku (7,5 %) a  Dánsku (7,6 
%), najvyššie potom v  Španielsku (26,6 
%), Maďarsku (20,3 %) a  vo Švédsku 
(20,0 %); miera nezamestnanosti na 
Slovensku v  roku 2008 bola na úrovni 
19,8 %, čo predstavuje neveľmi lichotivé 
20. miesto spomedzi 24 krajín, ktorých 
údaje sú k  dispozícii. Za zmienku stojí 
skutočnosť, že od roku 1998 je miera ne-
zamestnanosti mladých ľudí na Sloven-
sku najnižšia – najvyššia bola v  r. 2001 
(39,2 %), odvtedy má tento ukazovateľ 
klesajúci trend.
Vývoj nezamestnanosti mladých ľudí vo 
vekovej skupine 15 – 24 rokov za obdo-
bie posledných piatich rokov podľa na-
šich štatistík dobre ilustruje tabuľka, na 
ktorej vidíme, že počet 15 – 24-ročných 
uchádzačov o  zamestnanie od r. 2004 
klesá tak absolútne, ako aj relatívne.

 Príčiny a možné riešenia
Nezamestnanosť mladých ľudí, problémy 
bezprostredne súvisiace s  ich vstupom 
na trh práce ako špecifi cké fenomény, 
sú predmetom dlhodobého záujmu vý-
skumníkov, analytikov, prognostikov a ďal-
ších expertov. K dispozícii je množstvo štú-
dií, analýz a  ďalších materiálov z  rôznych 
uhlov pohľadu. Na túto tému sa organi-
zujú medzinárodné konferencie, odborné 
semináre a workshopy, kde sa prezentujú 
skúsenosti krajín a  najmä dobré príklady 
z praxe. 
V  januári 2007 sa vo Viedni uskutočnil 
workshop na tému „Mládež v  ťažkostiach 

– operatívne reakcie európskych služieb 
zamestnanosti“, ktorý pripravila európ-
ska pobočka WAPES – Svetovej asociácie 
verejných služieb zamestnanosti v  spolu-
práci so Službami zamestnanosti Rakúska 
(AMS). Prezentovali sa tu napr. aj tieto in-
formácie: 
 O  problematiku zamestnanosti mla-

dých ľudí prejavujú zvýšený záujem vlá-
dy celého sveta. 
 Je viacero dôvodov, prečo treba riešiť 

zamestnanosť mladých ľudí, jedným 
z  nich sú expertné odhady, podľa kto-
rých pri znížení miery nezamestnanosti 
mladých ľudí o polovicu je možné do-
siahnuť rast HDP o 4 až 7 %.
 V  mnohých krajinách sveta dlhodobo 

stúpa miera nezamestnanosti mladých 
ľudí.
 Pomer miery nezamestnanosti mla-

dých ľudí k celkovej miere nezamestna-
nosti sa takisto zhoršuje v neprospech 
mladých ľudí. 
 V  krajinách združených vo WAPES je 

dnes 20 miliónov mladých ľudí, ktorí sú 
mimo vzdelávacieho systému, odbor-
ného vzdelávania a  nie sú ani zamest-
naní, zvyšuje sa percento tých, ktorí 
pracujú len dočasne alebo na čiastočný 
pracovný úväzok, zvyšuje sa podiel mla-
dých ľudí na neformálnej ekonomike.
 Riešenie problému zamestnávania mla-

dých ľudí je jednou z priorít, ktoré v re-
zolúcii schválilo 178 krajín ILO v  roku 

2005, zvyšovanie podielu zamestna-
nosti mladých ľudí je tiež jeden z  cie-
ľov Európskej stratégie zamestnanosti 
a Paktu mládeže (Youth Pact).
 Na národnej úrovni riešenie tohto prob-

lému predpokladá integrovaný prístup 
zameraný na opatrenia zvyšujúce za-
mestnanosť mladých ľudí aj na cielené 
opatrenia zamerané na špecifi cké zne-
výhodnené skupiny. 
 Verejné služby zamestnanosti sú naj-

dôležitejšou inštitúciou, ktorá môže 
implementovať konkrétne nástroje ak-
tívnej politiky zamestnanosti zamerané 
na mladých ľudí.

Analýze príčin nezamestnanosti a prob-
lémom mladých ľudí pri uplatnení sa na 
trhu práce na Slovensku sa v  júni 2007 
venovala aj medzirezortná konferen-
cia Zosúladenie trhu práce s  odborným 
vzdelávaním. Hlavným posolstvom kon-
ferencie bolo upozorniť na to, že prob-
lém treba riešiť v  celonárodnom kon-
texte. Konkrétne riešenia by mali mať 
podobu opatrení a  aktivít, ktoré zvýšia 
kvalitu vzdelávania a dokážu zacieliť roz-
sah a  štruktúru prípravy žiakov v  rámci 
odborného vzdelávania v súlade s aktu-
álnymi a  strednodobými požiadavkami 
zamestnávateľov. Na konferencii odzne-
lo o. i. tvrdenie, že Slovenská republika 
má jednu z  najnižších mier tzv. „drop-
outs“, t. j. ľudí, ktorí neukončia stredné 
vzdelanie (odborné alebo všeobecné), 
čo popri už uvedenej informácii o ich vy-
sokej miere nezamestnanosti znamená, 
že problémy súvisiace s uplatnením mla-
dých ľudí na trhu práce nie sú dôsled-
kom toho, že by nemali vzdelanie, ako je 
to v mnohých iných krajinách, ale toho, 
že vzdelanie, ktoré majú, nezodpovedá 
požiadavkám trhu práce, preto zamest-
návatelia o  nich nemajú záujem. Účast-
níci konferencie prijali odporúčania pre 
oba kľúčové rezorty, niektoré z nich sa už 
začali napĺňať, na ďalšie zrejme príde rad 
neskôr. 
Problematiku zamestnávania mladých 
ľudí na Slovensku, ich prechodu zo školy 

p y p „ ý

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku v SR 

spolu do 19 r.

z toho

20 - 24 spolu 15-24

% 
z celkového
počtu UoZ15 r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r.

DEC04 383 155 20 547 1 1 228 2 435 5 234 11 649 52 033 72 580 18,94

DEC05 333 834 18 653 2 1 317 2 486 4 586 10 262 44 937 63 590 19,05

DEC06 273 437 15 139 1 1 288 2 433 3 869 7 548 34 726 49 865 18,24

DEC07 239 939 13 435 1 1 403 2 283 3 263 6 485 28 708 42 143 17,56

DEC08 248 556 6 797 0 109 1 144 2 095 3 449 35 076 41 873 16,85

ZDROJ: ÚPSVR
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na trh práce, veľmi podrobne analyzuje 
rozsiahla štúdia OECD z r. 2007 Zamest-
nanie pre mladých – Slovenská repub-
lika. Dokument obsahuje informácie 
i  odporúčania na riešenie mladých bez 
práce. 
Z pomerne veľkého množstva nástrojov 
aktívnej politiky zamestnanosti, ako ich 
vymedzuje zákon o službách zamestna-
nosti v platnom znení, sa na absolventov 
škôl špecifi cky a  výlučne zameriava len 
absolventská prax (§ 51 zákona č. 5/2004 
Z. z.) a  s  tým súvisiaci Národný projekt 
IX. Nebudeme sa ním na tomto mieste 
podrobnejšie zaoberať, treba tu však 
uviesť, že tak samotný nástroj, ako aj naň 
naviazaný národný projekt sú špecifi c-
kými opatreniami aktívnej politiky trhu 
práce, ktoré sú zamerané na riešenie 
dôsledkov, nie príčin problémov uplat-
nenia mladých ľudí na trhu práce. Tu 
by malo oveľa aktívnejšiu úlohu zohrať 
ministerstvo školstva a  ním zastrešova-
né odborné vzdelávanie. Všetko však 
nasvedčuje tomu, že v najbližšej budúc-
nosti sa v tejto oblasti začnú diať pozo-
ruhodné veci – pripravujú sa legislatívne 
opatrenia a ďalšie kroky, ktoré by posta-
venie a  vyhliadky mladých ľudí na trhu 
práce mohli výrazne zlepšiť. K  tým naj-
významnejším patrí zákon o  odbornom 

vzdelávaní, ktorý by mal začať platiť od 
septembra 2009, či národný kvalifi kač-
ný rámec a  z  neho vyplývajúcu národ-
nú sústavu povolaní a  národnú sústavu 
kvalifi kácií, ktoré by mali byť k dispozícii 
v  priebehu najbližších dvoch-troch ro-
kov. 
Je možno škoda, že aj v nadväznosti na 
dostupné dokumenty a  materiály ne-
pokračuje u  nás intenzívnejšia diskusia 
oboch rezortov a  sociálnych partnerov 
na tému uplatnenia mladých ľudí na 
trhu práce. Vzhľadom na to, ako je na 
tom Slovenská republika v  porovnaní 
s  ostatnými krajinami, dozrel azda čas 
na prijatie národného akčného plánu 
zameraného na komplexné riešenie za-
mestnanosti mladých ľudí. Sú vypraco-
vané usmernenia, dalo by sa oprieť aj 
o skúsenosti niektorých členských krajín 
EÚ, kde v posledných rokoch došlo k vý-
raznému poklesu miery nezamestnanos-
ti tejto vekovej skupiny (napr. v  Poľsku, 
Španielsku, Slovinsku), alebo kde sa 
dlhodobo darí udržiavať túto mieru na 
veľmi nízkej úrovni (Holandsko, Dánsko, 
Rakúsko). Takýto prístup by si naši mla-
dí ľudia zaslúžili, žiada si to však najmä 
doba. Služby zamestnanosti by sa mali 
efektívnejšie odraziť najmä spoluprá-
cou ministerstva práce, sociálnych vecí 

a  rodiny, ministerstva školstva,  ďalších 
ústredných orgánov štátnej správy, sa-
mosprávnych orgánov a sociálnych part-
nerov.

PhDr. Štefan Grajcár
odbor poradenstva a zvyšovania zamestnanosti
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Región EURES Zamagurie 
Vo Vysokých Tatrách sa 5. marca 2009 
stretli pracovníci úradov práce zo severo-
východného Slovenska a  južného Poľska, 
ktorí sú zapojení do cezhraničnej spolu-
práce v  rámci regiónu EURES Zamagurie. 
Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčast-
nili zástupcovia ÚPSVR v  Poprade, Starej 
Ľubovni, Bardejove a  Kežmarku. Poľské 
prihraničné úrady reprezentovali Nowy 
Sazc, Gorlice, Nowy Targ a Zakopane. Vyso-
ké Tatry boli vybrané zámerne, lebo geo-
grafi cky spájajú obidve krajiny.

Dosahy krízy sú rovnaké
Stretnutie bolo zamerané na prehĺbenie 
spolupráce prostredníctvom výmeny ak-
tuálnych informácií o situácii na trhu práce 

v regióne a tiež na prezentáciu zrealizova-
ných a plánovaných aktivít. Ako vyplynulo 
z  jednotlivých príspevkov, na slovenskej 
aj na poľskej strane úrady práce momen-
tálne riešia problémy súvisiace s  dosah-
mi hospodárskej krízy. V oboch krajinách 
rastie miera evidovanej nezamestnanos-
ti, znižuje sa počet nahlásených voľných 
pracovných miest, hromadne sa prepúšťa 
a aktuálne sa riešia s tým súvisiace legisla-
tívne zmeny. 

Informačné body
Spolupráca v rámci regiónu EURES Zama-
gurie má už päťročnú tradíciu. Jej základy 
položili úrady práce zo Starej Ľubovne 
a Noweho Saczu. Postupne sa počet par-
ticipujúcich úradov na oboch stranách 

rozrástol a  pribudlo aj množstvo aktivít 
a  stretnutí na podporu pracovnej mobi-
lity v  prihraničnom regióne. V  Nowom 
Saczi a  Starej Ľubovni vznikli informačné 
body, kde sa klienti môžu oboznámiť so 
životnými a pracovnými podmienkami za 
hranicou. Dostupné sú aj letáky a brožúry 
s potrebnými údajmi o prihraničnom regi-
óne, slovensko-poľská „nahláška“ voľného 
pracovného miesta a  slovensko-poľský 
formulár pre uchádzačov o zamestnanie.

Práca aj za hranicami
Počas trvania spolupráce sa stretávali aj 
zamestnávatelia s  obyvateľmi prihranič-
ných obcí so zámerom obsadiť voľné pra-
covné miesta ľuďmi spoza hraníc. Príno-
som bol aj seminár na podporu vzájomnej 
výmeny informácií medzi inštitúciami za-
oberajúcimi sa otázkami mobility pracov-
nej sily v rámci krajín EÚ/EHP a cezhranič-
nej mobility, ktorý pripravil ÚPSVR v Starej 
Ľubovni v minulom roku. 

V  ďalšom roku by sa okrem tradičných 
aktivít EURES Zamagurie mala vytvoriť 
aj internetová stránka, ktorá by sprístup-
ňovala informácie o  voľných pracovných 
miestach a o životných a pracovných pod-
mienkach v prihraničnom regióne. Veríme, 
že plánované aktivity prispejú k podpore 
slovensko-poľskej spolupráce a pracovnej 
mobility. 

Mgr. Mária Selepová, 
EURES asistentka, ÚPSVR Poprad

 ÚPSVR
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V  priestoroch PD Vinohrady Choňkovce uskutočnila sa 20. 
apríla 2009 konferencia pod názvom Sociálne podniky, kto-
rú organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalov-
ce a  Úradom práce, sociálnych vecí a  rodiny Humenné pod zášti-
tou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Ing. Viery Tomanovej, PhD. Hostí na konferencii privítala Mgr. Jana 
Vaľová, poslankyňa NR SR, ktorá program moderovala. Po uvítaní 
a úvodnom vystúpení ministerky práce ozrejmila Ing. Mária Janu-
šová, PhD., generálna riaditeľka Sekcie práce MPSVR SR legislatívu 
v spojitosti so sociálnymi podnikmi a Ing. Juraj Ťapák, generálny ria-
diteľ Sekcie riadenia ESF MPSVR SR sa zasa detailne venoval výzvam 
k sociálnym podnikom. Po týchto vystúpeniach pani Vaľová otvorila 
diskusiu, ktorá sa rýchlo rozprúdila aj vzhľadom na to, že bolo po-
zvaných 130 ľudí a medzi pozvanými nechýbali poslanci, zástupco-
via VÚC Košice, primátori a zástupcovia okolitých miest, starostovia 
a  zástupcovia okolitých obcí, riaditelia a  zamestnanci z  okolitých 
úradov, zástupcovia rôznych organizácií a podnikatelia a zamestná-
vatelia z východného regiónu. K slovu sa dostali aj médiá, pretože 
po diskusii nasledovala tlačová konferencia.
Veríme, že konferencia aj vzhľadom na percentuálne vysokú mieru 
nezamestnanosti bude prínosom pre tento región.

Mgr. Adriana Krepelková, 
ÚPSVR Michalovce

Podnetná konferencia

Na slovensko-poľskom stretnutí dominovala téma trhu práce
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Stretnutie organizovala sieť EURES na Cyp-
re a  zúčastnili sa na ňom predstavitelia 
Ministerstva práce, sociálnych vecí Cyprus 
a  zamestnávatelia z  oblasti zdravotníctva, 
hotelových a reštauračných služieb a elek-
trotechnického priemyslu. Medzi účast-
níkmi stretnutia boli aj EURES manažéri 
a  EURES poradcovia zo Slovinska, Maďar-
ska, Českej republiky, Poľska, SRN, Estónska, 
Lotyšska, Poľska, Rakúska, Belgicka, Nórska, 
Fínska, Francúzska, Švédska, Veľkej Británie, 
Grécka, Rumunska a Bulharska.
Pracovné stretnutie bolo spojením pred-
nášok a  prezentácií, skupinových diskusií 
a osobných pohovorov predstaviteľov siete 
EURES so zamestnávateľmi. Bol vytvorený 
veľmi dobrý priestor na prezentáciu nedo-
statkových profesií a  ponúk voľných pra-
covných miest zo strany zamestnávateľov.

O pracovných podmienkach
Jeden deň bol zameraný na prezentova-
nie životných a  pracovných podmienok 
na Cypre. Prednášalo sa, diskutovalo a po-
núkol sa takmer dokonalý obraz o situácii 
na cyperskom trhu práce. Seminár otvoril 
pán Nelson Neocleus, riaditeľ úradu práce, 
ktorý privítal všetkých účastníkov. EURES 
koordinátor Mr. Antonis Kafouros prezen-
toval trendy a  charakter cyperského trhu 
práce a priblížil účastníkom najdôležitejšie 
štatistické údaje súvisiace so zamestna-
nosťou, nezamestnanosťou a  zamestná-
vaním cudzincov na Cypre.
Dozvedeli sme sa, že v  roku 2008 bolo 
na Cypre zamestnaných 2  450 občanov 
Slovenskej republiky, čo predstavuje 7. 
miesto po Grécku (cca 9  100 občanov), 
Rumunsku (cca 9 000 občanov) a Bulhar-
sku (cca 8 500 občanov, VB (cca 5 800 ob-
čanov), Poľsku (cca 4 200 občanov), pokiaľ 
ide o občanov EÚ. 
EURES poradca pán George Spyrou po-
tom informoval, akým spôsobom je 
možné hľadať si prácu na Cypre, kde sa 
treba registrovať, za akých podmienok, 
hovoril o  uznávaní kvalifi kácií a  vzdela-
nia, o  daniach, odvodových zaťaženiach, 
sociálnom zabezpečení, zdravotnom 
zabezpečení, možnostiach ubytovania 

a o ostatných podmienkach súvisiacich so 
životom a prácou na Cypre.
Ešte hlbšie do problémov zamestnávania 
načrela predstaviteľka Ministerstva prá-
ce a  sociálneho poistenia pre pracovné 
vzťahy pani Margity Theofi lidou. Priblížila 
informácie o  pracovných a  legislatívnych 
podmienkach zamestnávania. V  závere 
tohto dňa sme sa dozvedeli aj ďalšie zau-
jímavé fakty o  krajine v  rámci veľmi živej 
diskusie. Obohatením dňa boli fi lmové 
dokumenty o  pracovných príležitostiach 
na Cypre, osobné skúsenosti ľudí z Lotyš-
ska, Poľska a  ďalších krajín, ktorí pracujú 
na Cypre, a dokumentárny fi lm cyperskej 
organizácie pre cestovný ruch a turizmus 
o krásach a pozoruhodnostiach krajiny.

Náborový veľtrh
Poslaním druhého dňa bol európsky ná-
borový veľtrh, počas ktorého prebiehali 
osobné stretnutia cyperských zamest-
návateľov a  zamestnancov Európskych 
služieb zamestnanosti zo spomínaných 
krajín. Zástupcovia európskych služieb za-
mestnanosti mali k  dispozícii stánky, kde 
bol priestor aj na rozhovory so zamestná-
vateľmi. Každý predstaviteľ pozvanej kraji-
ny mal možnosť stretnúť sa s cyperskými 
zamestnávateľmi a  prostredníc-
tvom osobných rokovaní nadvia-
zať spoluprácu a získať pracovné 
ponuky pre svojich občanov. Za-
mestnávatelia na tomto podujatí 
prezentovali požiadavky obsa-
dzovania voľných pracovných 
pozícií. Pozvaní boli tiež zástup-
covia zamestnávateľov pôsobia-
cich v  rôznych sektoroch, ktorí 
chcú zamestnať ľudí z krajín EÚ/
EHP. 
Vzhľadom na celosvetovú krízu 
a  z  toho vyplývajúce zvyšovanie 
nezamestnanosti bol počet za-
mestnávateľov podstatne nižší. 
Kým v  predchádzajúcich rokoch 
prišlo 50 a viac zamestnávateľov, 
na tohtoročnej burze sa zúčast-
nilo len 18 zamestnávateľov. Ich 
požiadavky boli najmä na pro-

fesie lekár, zdravotná sestra, pomocný 
zdravotnícky personál, čašník, kuchár, po-
mocná sila v  kuchyni, elektrotechnik, in-
štalatér, technický kreslič a  ďalšie. Okrem 
požiadaviek týkajúcich sa vzdelania a pra-
xe v závislosti od pozície, zamestnávatelia 
vyžadujú znalosť anglického jazyka. Zna-
losť iných jazykov je vítaná, ale znalosť 
anglického jazyka aspoň na základnej 
úrovni je nevyhnutná.

EURES robí užitočnú činnosť
Táto pracovná cesta opäť jednoznačne 
ukázala, že sieť EURES zohráva dôležitú 
úlohu nielen na cyperskom, ale aj na ce-
loeurópskom trhu práce v oblasti výmeny 
voľných pracovných miest, výmeny pra-
covníkov a  študentov v  priestore EHS. Je 
veľmi dôležité získavať od zamestnáva-
teľov čo najviac informácií o  pracovných 
podmienkach a   o  fungovaní trhu práce. 
Pracovné ponuky, ktoré sme na Cypre zís-
kali, aj ďalšie informácie si nájdu záujem-
covia na národnom portáli siete EURES 
Slovensko. 
Veľkým prínosom bola pre nás možnosť 
nadviazať pracovné kontakty so zamest-
návateľmi a stretnúť sa s tými, ktorí ponú-
kajú pracovné príležitosti záujemcom zo 
Slovenska a  konzultovať o  podmienkach 
zamestnávania. Pracovná cesta potvrdila 
dôležitú úlohu, ktorú plnia zástupcovia 
siete EURES, a ukázala, ako môžu byť EU-
RES poradcovia nápomocní zamestnáva-
teľom, ktorí majú záujem o  pracovníkov 
z iných krajín EÚ. Avšak najvýznamnejším 
prínosom sú pracovné ponuky v tejto kra-
jine pre našich ľudí. Podpora mobility pra-
covných síl je naším prvoradým zámerom. 
Splnilo sa nám aj ďalšie očakávanie, prehĺ-
bili sme už existujúce a  nadviazali nové 
kontakty s predstaviteľmi služieb zamest-
nanosti na Cypre a s ostatnými zúčastne-
nými kolegami z iných členských krajín. 

Ľubica Cibulová 
EURES poradkyňa, ÚPSVR Nitra

Cesta za zamestnávateľmi na CYPRUS 
v rámci náborového projektu
Účelom našej pracovnej cesty bolo zo strany siete EURES 
Cyprus a ministerstva práce a sociálnych vecí na Cypre 
poskytnúť informácie o životných a pracovných podmien-
kach obyvateľov tejto krajiny, o súčasnej situácii na trhu 
práce, prebytku i nedostatku pracovných síl. Súčasne sa 
konal 5. európsky náborový veľtrh, kam boli pozvaní za-
mestnávatelia z rôznych sektorov cyperského hospodárstva.
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Asociácia zamestnávateľov v  spo-
lupráci s  Úradom vlády SR, pod 
záštitou podpredsedu vlády SR 

Dušana Čaploviča, ocenila najlepších za-
mestnávateľov zamestnávajúcich občanov 
so zdravotným postihnutím za rok 2008. 
Medzi nimi bola aj fi rma MONTRADE, s. r. o., 
Považská Bystrica a jej majiteľovi Ing. Mila-
novi Sklenářovi odovzdali diplom Najlepší 
zamestnávateľ občanov so zdravotným po-
stihnutím.
Firma MONTRADE vznikla v roku 1993 a od 
začiatku zamestnáva občanov so ZPS. Z cel-
kového počtu 85 zamestnancov je 70 práve 
so ZPS. V roku 2008 Ing. Milan Sklenář zalo-
žil novú fi rmu Baltrade, s. r. o., ktorá vyko-
náva podobné práce ako fi rma MONTRADE 
a  v  súčasnosti zamestnáva 25 zamestnan-
cov so ZPS. Podľa vykazovanej evidencie je 
momentálne fi rma MONTRADE najväčšou 

chránenou dielňou v  SR s  naj-
vyšším počtom zamestnancov 
so ZPS.
Aj napriek rizikám...
Výrobným programom fi rmy 
je šitie ochranných pracovných 
odevov, čo využívajú najmä 
fi rmy ako možnosť náhradného plnenia 
za neplnenie povinného zamestnávania 
pracovníkov so ZPS, druhým programom 
je balenie nábytkových komponentov pre 
zahraničného dodávateľa z Dánska.
Firma počas existencie uskutočnila už via-
cero projektov na vytvorenie pracovných 
miest v úzkej a príkladnej spolupráci s ÚP-
SVR v Považskej Bystrici. Aj napriek rizikám.
Podnikanie v  chránených dielňach je do 
istej miery podobné ako pri bežných pod-
nikoch, iná je však práca s ľuďmi. Je omno-
ho ťažšia. Zamestnávanie občanov so ZPS 

z  hľadiska organizácie práce, produktivity 
a efektivity výroby, fl exibility pracovnej sily 
a pod. denne prináša omnoho vyššie riziká. 
Bez príslušných kompenzácií a  podpory 
zo strany štátu by existencia chránených 
dielní nebola možná, najmä v čase fi nanč-
nej a  hospodárskej krízy. Preto si títo za-
mestnávatelia zaslúžia úctu a obdiv za ich 
každodennú snahu pomáhať našim zdra-
votne postihnutým občanom nájsť si prácu 
a uplatnenie.

Ing. Milan Sklenář, 
MONTRADE, s. r. o.

Chránená dielňa získala ocenenie, 
podnikateľ aj obdiv

Zámerom tejto aktivity je podporo-
vať deti v zvládaní školských náro-
kov. Program je realizovaný v rámci 

rómskeho oratória niekoľkokrát týždenne, 
vždy pred začiatkom voľnočasových aktivít 
(krúžkov). Adresátmi doučovania sú najmä 
deti 1. stupňa základných či pomocných 
škôl. Účasť na doučovaní je dobrovoľná 
a otvorená všetkým záujemcom. K do-
chádzke na doučovanie sú deti stimulova-
né bodmi, avšak neúčasť na tomto progra-
me neznamená žiadne obmedzenie pri 
využívaní ďalšej ponuky stredísk.
Výsledky výskumu
Respondenti uvádzali doučovanie ako bod 
programu, ktorý ich v stredisku najviac baví 
a dôvod, prečo tam chodia. Možnosť „dou-
čovať sa“ by uviedli aj svojim kamarátom 
ako dôvod, prečo by mali aj oni stredisko 
navštevovať. Zmieňovali sa aj o predme-
toch, v ktorých sa vďaka tejto aktivite stre-
diska v škole zlepšili.
Doučovanie a dôsledky
Výhody doučovania respondenti vidia 
v  možnosti vypracovať si domácu úlohu, 
prípadne naučiť sa aktuálnu látku na ďalší 
deň. Doma na to buď nemajú podmienky, 
alebo im nemá kto s učením a úlohami po-
môcť.
Pozitívne hodnotili individuálny prístup 
predovšetkým vďaka tomu, že im asistenti 
látku v prípade potreby opakovane vysvet-
lili „Tu mi i poradia, keď niečo neviem a nie 
sú na mňa hnusní,“ (Tomáš, České Budějo-

vice); „… pani učiteľka nám to raz vysvetlí, 
ale potom, keď to zabudneme, nám to už 
nevysvetlí,“ (Kevin, Teplice).
Kladný prínos doučovania a možnosť na-
písať si úlohy popisujú respondenti tiež 
v spojitosti s pozitívnym ohlasom od vyuču-
júcich v škole. Konkrétne popisujú prípady, 
že už nedostávajú zlé známky či poznámky 
za nevypracovanú alebo nesprávne vypra-
covanú domácu úlohu: „Hlavne mám napí-
sané úlohy. Za úlohy som vždy dostávala 
päťky alebo poznámky, ale teraz už nie,“ 
(Jitka, Ostrava). Prípadne ich vyučujúci po-
chvália za zlepšenie prospechu. „… potom 
som začal chodiť na to doučovanie a bolo 
to lepšie. Učiteľka ma pochválila pred celou 
triedou,“ (Ondro, Teplice).
Zlepšenie respondenti uvádzali predo-
všetkým v matematike, písaní a v českom 
jazyku. „Vylepšil som si tu češtinu a matiku, 
skoro všetko som si vylepšil teraz., (David, 
České Budějovice). „Naučila som sa tu pek-
ne písať,“ (Erika, České Budějovice).
Čo ťa tu najviac baví
Význam doučovania vidieť tiež z toho, ako 
často sa zmieňujú v odpovediach na túto 
otázku. To patrí spolu so záujmovými krúž-
kami, kolektívnymi hrami a pingpongom 
medzi štyri najčastejšie preferované aktivi-
ty. „Najviac ma tu baví tancovanie a potom 
doučovanie.“ (Erika, České Budějovice)
Ako by motivoval iných k účasti
Podobné výpovede sa objavujú i na zákla-
de tejto otázky, keď práve možnosť doučo-

vania bola menovaná ako jeden z možných 
stimulov  participácie na programe. „… že 
tam môže robiť rôzne veci, ako napríklad to 
doučovanie., (Jitka, Ostrava).
Akcia s väzbou na asistentov
Významnú úlohu v  rámci doučovania 
v  SaSM hrá tiež osoba učiteľa. V  prípade 
stredísk ide o asistentov, ktorí sa s klientmi 
poznajú z oratória. Doučovanie teda pre-
bieha tiež na podklade osobného vzťahu 
a väzby. Asistenti majú vďaka tomu dob-
ré východiskové pozície na pedagogickú 
a edukačnú činnosť. „A ja tam chodím rada, 
pretože ma doučuje Marika a ona je veľmi 
fajn,“ (Jitka, Ostrava).
Možnosť doučovať sa v stredisku ohodno-
tili respondenti kladne, dokonca táto akti-
vita bola menovaná medzi tými, ktoré deti 
v stredisku najviac bavia. Dôvodov na toto 
kladné hodnotenie môže byť niekoľko, 
jednak si tu respondenti môžu vypracovať 
domáce úlohy a naučiť sa alebo zopakovať 
si látku na nasledujúci deň. Na túto činnosť 
majú vytvorené  podmienky (niekto im 
s úlohou pomôže). Kladne hodnotený bol 
aj osobný prístup asistentov, ktorí preberú 
a zopakujú práve to, čo je pre respondenta 
dôležité. Istú rolu tu zohráva aj osobný kon-
takt a väzba na osobu daného asistenta.
Na základe vypracovaných úloh a pripra-
venosti na výučbu v škole sú deti kladne 
hodnotené vyučujúcimi, čo podmieňuje 
ich motiváciu na doučovanie sa v stredis-
ku. Pozitívna je tiež spolupráca strediska so 
školou respondenta, vďaka čomu je možné 
pri doučovaní viac sa sústrediť na to, v čom 
má dieťa podľa pedagóga závažnejšie ne-
dostatky.

Mgr. David Urban

Doučovanie rómskych detí a žiakov v prostredí 
saleziánskych stredísk mládeže
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Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa

V  úvodnom príhovore riaditeľ Úra-
du PSVR v  Bardejove Ing. Viliam 
Holeva sa zmienil aj o  tom, že 

v  mnohých prípadoch je aj rodina ná-
chylná k  násiliu voči dieťaťu. Je smutné, 
že práve dieťa, pre ktoré je rodič priam 
zidealizovaná osoba, sa stáva predmetom 
jeho agresivity. Fyzická, no najmä psy-
chická bolesť je nemerateľná a pretrváva 
dlho po ublížení. V živote neexistujú situ-
ácie, ktoré by boli zúfalejšie a krutejšie pre 
dieťa, predstavujúce najväčšiu hodnotu 
rodiny.

Syndróm CAN 
Prvú prednášku s názvom Syndróm CAN 
– syndróm týraného, zneužívaného a za-
nedbávaného dieťaťa predniesol zástup-
ca ÚPSVR v  Bardejove PhDr. PaedDr. 
Ján Maník, PhD. Zameral sa na objas-
nenie tohto pojmu, na jeho formy, 
podoby, príznaky a dôsledky aj na 
komplexnú starostlivosť o  týrané, 
zneužívané a  zanedbávané die-
ťa. Syndróm CAN (v anglosaskej 
literatúre označovaný ako child 
abuse and neglect) je súbor 
nepriaznivých príznakov v  naj-
rôznejších oblastiach fyzického, 
psychického a sociálneho vý-
vinu dieťaťa a  jeho postavenia 
v  spoločnosti, predovšetkým 
v rodine. Je to výsledok najmä 
úmyselného ubližovania dieťaťu, 
ktoré mu spôsobujú jeho najbližší, 
teda vlastní alebo nevlastní rodičia, 
ale aj iné osoby.

Psychologické aspekty 
Psychologické aspekty syndrómu CAN bola 
ďalšia zaujímavá prednáška. PhDr. Dezider 
Kolaj z  Referátu poradensko-psychologic-
kých služieb ÚPSVR v Bardejove v nej pou-
kázal na psychické dôsledky, medzi ktoré 
patrí úzkosť dieťaťa, uzavretie sa do seba, 
ustráchanosť, nízka sebadôvera a sebahod-
notenie. Dieťa sa ťažko presadzuje, ťažko 
vyjadruje svoje požiadavky, priania, názory 
na agresívne konanie, na problémy v medzi-
ľudských vzťahoch. Má poruchy správania, 
inklinuje k záškoláctvu, klamstvám a úte-
kom z  domu. Často pociťuje bolesti hlavy 
a brucha a objavuje sa uňho nevysvetliteľná 
zvýšená teplota.
Otázku, ako dieťaťu pomôcť, zodpoveda-
la vo svojom príspevku vedúca oddelenia 

sociálno-právnej ochrany ÚPSVR v Bardejo-
ve Mgr. Monika Mačeková. „Ak dochádza 

k  týraniu, zneužívaniu alebo zanedbá-

vaniu dieťaťa v rodine, treba v  mnohých 

prípadoch vyňať dieťa z  rodiny a  zveriť 

ho do výchovy a starostlivosti inej oso-

by alebo umiestniť dieťa do krízového 

strediska alebo nariadiť ústavnú sta-

rostlivosť,“ uviedla vo svojej prednáške. 
V  rámci krízovej intervencie pomoc po-
skytujú aj občianske združenia ako naprí-
klad Pomoc deťom v  ohrození Bratislava 
(www.pomocdetom.sk), Fenestra Košice 
(www.fenestra.sk) či Pro Familia Humenné.

Dôsledky pre tyrana
JUDr. Vladislava Slosarčíková z Okresnej 
prokuratúry v Bardejove sa zamerala na 
trestnoprávne otázky syndrómu CAN. 
Hovorila aj o  týraní blízkej či zverenej 
osoby, sexuálnom zneužívaní a  zaned-
baní povinnej výživy v zmysle Trestného 
zákona. 

Zmeny v správaní dieťaťa
Lekári prichádzajú často do kontaktu 
s týranými deťmi. Primárka Detského 
oddelenia NsP sv. Jakuba v  Bardejove 

MUDr. Mária Medrická sa zamerala na 
medicínske aspekty syndrómu CAN. Ho-
vorila o fyzických symptómoch týrania, 
zneužívania a  zanedbávania dieťaťa, 
akými sú rany a popáleniny nevysvet-
liteľného pôvodu. Potvrdila, že takéto 
dieťa nechce hovoriť o  ranách a  pora-
neniach v  dôsledku neúmerných tres-
tov, o strachu zo stretnutia s  rodičmi, 
o modrinách, ktoré sú následkom ští-
pania, hryzenia alebo bitia, o strachu z 
prezliekania pred hodinou telesnej vý-
chovy. Dieťa sa pritom bojí ísť domov, 
ale má strach aj z lekárskej pomoci alebo 
zákroku, má sklony k sebatrýzneniu, ag-
resivite voči ostatným, k útekom od ro-
dičov. Lekár odhalí aj zatvorené porane-
nia, otrasy mozgu a miechy. Vie posúdiť, 
že modriny, kruhovité alebo plošné krv-
né výrony – hematómy, stopy po vytrhá-
vaní vlasov, po pohryznutí, ale aj pora-
nenia svalov, šliach, nervov, ciev a kĺbov, 
poranenia kostí, zlomeniny, popáleniny 
sú zvyčajne zámerne spôsobené niekým 
iným. 

Nebuďme voči týraniu nevšímaví
V rámci starostlivosti o dieťa so syndró-
mom CAN je dôležitá kooperácia via-
cerých odborníkov z  rôznych profesií. 
Jeden tím by mali tvoriť sociálny pra-
covník, pediater, psychológ, špeciálny 

pedagóg, detský psychiater, právnik, 
učiteľ. Sú si rovní a  každý podľa po-
treby vstupuje do riešenia prípadu 
svojím dielom, opierajúc sa o  me-
tódy a postupy vlastného odboru. 
Spoločne riešia prípad vo všetkých 
jeho etapách, na všetkých úrov-
niach a zo všetkých aspektov. Ten-
to postup sa považuje za zásadný 
pri riešení syndrómu CAN. Veľmi 
dôležitou súčasťou interdiscipli-
nárneho prístupu sú tiež spoločné 
semináre a  konferencie, ponúkajú 

sa overené praktiky, hľadajú sa ces-
ty a spôsoby ďalšieho postupu.

V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že 
každý občan, ktorý je svedkom týrania, 

zneužívania či zanedbávania dieťaťa, 
má v  zmysle zákona NR SR č. 305/2005 
Z. z. o sociálno-právnej ochrane dieťaťa 
a  sociálnej kuratele v  znení neskorších 
predpisov povinnosť oznámiť túto sku-
točnosť orgánu sociálno-právnej ochra-
ny dieťaťa. „Každý je povinný upozor-

niť orgán sociálno-právnej ochrany 

detí a  sociálnej kurately na porušova-

nie práv dieťaťa“ (§ 7 zákona NR SR č. 

305/2005 Z. z.).

Syndróm CAN je nevyhnutné ponímať 
ako veľmi zložitý spoločenský jav a je len 
na nás, či sa k  nemu postavíme aktívne 
alebo pasívne, či budeme o ňom hovoriť 
alebo mlčať, či pomôžeme alebo nepo-
môžeme týmto deťom.

PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.
ÚPSVR Bardejov

Sympózium zamerané na problematiku týrania, zneužívania a za-
nedbávania dieťaťa zorganizoval 24. marca 2009 ÚPSVR v Barde-
jove. Bolo určené pre pedagogických pracovníkov základných škôl 
v okrese Bardejov a Svidník. Učitelia totiž môžu výrazným spôso-
bom pomôcť pri odhaľovaní násilia páchaného na deťoch.
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Najdôležitejšie zmeny 
v r. 2008 
Legislatívne návrhy prijaté v období od 1. januára 2008 do 
31. decembra 2008 v oblasti sociálneho poistenia a dôchod-
kového sporenia

Pokračovanie z predošlého čísla, 4. časť

Oblasť práce:
Príspevky na dochádzku za prácou do 
30 kilometrov od miesta trvalého alebo 
prechodného pobytu sa zvýšili na 50 €, 
do 60 km na 80 €, do 90 km na 100 €, 
do120 km na 110 €, do 250 km na 120 €, 
do 600 km na 130 € a nad 600 kilomet-
rov na 135 €. O tento príspevok môžu pí-
somne požiadať nezamestnaní, ktorí sú 
v  evidencii uchádzačov o  zamestnanie 
najmenej 3 mesiace.
V  súvislosti so zavedením meny euro 
v Slovenskej republikenadobudol účin-

nosť zákon č. 460/2008 Z. z., ktorým sa 

v článku VII novelizuje zákon č. 312/2001 

Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. Upravujú sa ním najmä 
ustanovenia zákona o  štátnej službe, 
ktoré ustanovujú:

–  spôsob zaokrúhľovania zložiek funkčné-
ho platu štátneho zamestnanca v mene 
euro

–  výpočet zahraničného funkčného platu 
štátnym zamestnancom, ktorí sú dočasne 
vyslaní na vykonávanie štátnej služby do 
cudziny (napr. na zastupiteľstvá Sloven-
skej republiky v cudzine).
Nadobudlo účinnosť nariadenie vlády 
Slovenskej republiky, ktorým sa ustano-

vujú zvýšené platové tarify štátnych 

zamestnancov.

Nadobudla účinnosť Kolektívna zmluva 
vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 
2009.

Od  1. januára 2009 nadobudli účinnosť 
viaceré všeobecne záväzné právne pred-
pisy, ktoré sú v pôsobnosti odboru pracov-
ných vzťahov. Patrí k nim najmä:

Novela zákona o výkone práce vo ve-
rejnom záujme
Novelou zákona sa ustanovilo vymeno-
vanie ako predpoklad výkonu funkcie 
štatutárneho orgánu právnickej osoby 
zriadenej štátnym orgánom. Ak zamest-
nanec bude z  funkcie zriaďovateľom 
odvolaný, prestane spĺňať predpoklad 

určený týmto zákonom. Následne sa 
zamestnávateľ môže so zamestnancom 
dohodnúť na zmene dohodnutých pra-
covných podmienok v zmysle § 54 Zá-
konníka práce.
Oproti terajšej právnej úprave sa vylúči-
la vzájomná podriadenosť, resp. nadria-
denosť blízkych osôb tak, že nemožno 
zaradiť do vzájomnej podriadenosti 
alebo nadriadenosti blízke osoby, kto-
rými sú zamestnanec a  fyzická osoba 
vykonávajúca verejnú funkciu.
Zaviedla sa povinnosť pre zamestná-
vateľa pri výkone práce vo verejnom 
záujme požadovať náhradu škody od 
zamestnanca.
Oproti terajšej právnej úprave sa no-
velou limituje výška odstupného a od-
chodného v podnikových kolektívnych 
zmluvách pre zamestnávateľov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme. Výška 
odstupného a odchodného sa limituje 
preto, že ide o zamestnávateľov, ktorí sú 
fi nancovaní z verejných rozpočtov.

Novela zákona o  odmeňovaní niekto-

rých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a  vykonávací predpis 

k  zákonu – nariadenie vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa ustanovujú kataló-

gy pracovných činností pri výkone práce 

vo verejnom záujme

Od 1. 1. 2009 sa zmenil rozsah pôsob-
nosti zákona. Zákon upravuje aj od-
meňovanie zamestnancov, ktorými sú 
samostatní divadelní umelci, divadelní 
umelci v zbore, v orchestri alebo v inom 
umeleckom zoskupení, alebo ktorí sú 
ďalšími umeleckými zamestnancami, 
ako aj zamestnancami inej umeleckej 
ustanovizne, ktorej predmetom činnosti 
je interpretovať hudobné diela s výnim-
kou Slovenského národného divadla 
a Slovenskej fi lharmónie.
Vo väzbe na školský zákon a zákon o vy-
sokých školách sa v  zákone upravuje 
kvalifi kačný predpoklad stupňa vzdela-
nia.

V  zákone sa určujú liberalizačné prvky 
v odmeňovaní, ktorými je najmä:

– možnosť priznania osobného platu na-
miesto funkčného platu; výška osob-
ného platu nie je v zákone obmedzená. 
Osobný plat nesmie byť nižší ako funkč-
ný plat, ktorý by patril zamestnancovi

– možnosť určiť zamestnancovi tarifný 
plat podľa príslušnej stupnice platových 
taríf v  rámci rozpätia najnižšej platovej 
tarify a najvyššej platovej tarify platovej 
triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od 
dĺžky započítanej praxe; to neplatí pre 
pedagogického zamestnanca. Takto ur-
čený tarifný plat nesmie byť nižší ako by 
bol tarifný plat určený podľa zaradenia 
do platového stupňa. Okruh pracovných 
činností vykonávaných zamestnancami, 
ktorým sa tarifný plat takto určí, dohod-
ne zamestnávateľ v  kolektívnej zmluve 
alebo ich vymedzí vo vnútornom pred-
pise.
Umeleckému zamestnancovi a  zamest-
nancovi, ktorý vykonáva pracovné čin-
nosti s  prevahou fyzickej práce, môže 
zamestnávateľ podľa množstva a kvality 
práce poskytovať mesačne výkonnostný 

12_13_MPSVR.indd   1212_13_MPSVR.indd   12 27.5.2009   8:4927.5.2009   8:49



máj 05/ 2009

príplatok. Jeho priznaním nie je dotknu-
tá možnosť priznať osobný príplatok.
Namiesto príplatku za prácu v sťaženom 
a zdraviu škodlivom pracovnom prostre-
dí zamestnancovi patrí za ustanovených 
podmienok platová kompenzácia za 
sťažený výkon práce,  zo zákona sa vy-
púšťa príloha č. 7, v  ktorej je zoznam 
činností, pri ktorých vykonávaní patrí 
príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu 
škodlivom pracovnom prostredí.
Podľa osobitnej stupnice platových taríf 
vybraných skupín zamestnancov, ktorá 
je v prílohe č. 4, sa určuje tarifný plat za-
mestnancom, ktorí vykonávajú odborné 
pracovné činnosti:

– špeciálno-pedagogickej diagnostiky 
alebo psychologickej diagnostiky osôb 
s  duševnými poruchami a  poruchami 
správania v zariadeniach sociálnych slu-
žieb alebo v zariadeniach sociálnopráv-
nej ochrany detí a  sociálnej kurately 
(rozdiel medzi platovou tarifou v 11. pla-
tovej triede v  základnej stupnici a  oso-
bitnej stupnici predstavuje cca 45,50 €)

– v oblasti sociálnej práce v zariadeniach 
sociálnych služieb a v zariadeniach soci-

álnoprávnej ochrany detí a sociálnej ku-
rately (rozdiel v tarifnom plate predsta-
vuje cca od 14 € do 45,50 € v závislosti 
od platovej triedy, do ktorej je zamest-
nanec zaradený).
Podľa osobitnej stupnice platových taríf 
vybraných skupín zamestnancov, ktorá 
je v prílohe č. 4, sa určuje tarifný plat aj 
zamestnancom, ktorými sú samostat-
ní divadelní umelci, divadelní umelci 
v zbore, v orchestri alebo v  inom ume-
leckom zoskupení, alebo ktorí sú ďalší-
mi umeleckými zamestnancami, ako aj 
zamestnancami inej umeleckej ustano-
vizne.
V súvislosti s prechodom na menu euro 
sa upravuje poskytovanie platu a návrat-
ného preddavku pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme v zahraničí, upravuje sa 
zaokrúhľovanie na 50 eurocentov nahor 
a ustanovujú sa stupnice platových taríf 
v eurách zvýšené v súlade s kolektívnou 
zmluvou vyššieho stupňa na rok 2009.

Zákon o sociálnych službách
Podľa nového zákona o sociálnych služ-
bách sa v  zariadeniach sociálnych slu-

žieb poskytuje zdravotná starostlivosť. 
V  dôsledku toho, že zdravotné sestry 
budú vykonávať náročnejšie pracovné 
činnosti, v  katalógu pracovných čin-
ností sa doplnili, v  hierarchii podľa ná-
ročnosti, pracovné činnosti v  časti 15. 
Práca a sociálne veci v 08. a 09. platovej 
triede s  kvalifi kačným predpokladom 
vyššie odborné vzdelanie a  so špecia-
lizáciou v  príslušnom odbore a  v  09. 
platovej triede pracovná činnosť s kvali-
fi kačným predpokladom vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa a  príslušnou 
špecializáciou. Zvýšenie tarifného pla-
tu predstavuje sumu cca od 33,20 do 
76,35 € v  závislosti od platovej triedy, 
do ktorej budú zaradení; plat sa naďalej 
určuje podľa „zdravotníckej stupnice“ 
platových taríf ustanovenej v  prílohe 
č. 5 zákona.
Podľa nového zákona o  sociálnych 
službách sa zvyšuje náročnosť pracov-
ných činnosti opatrovateliek v  zariade-
ní sociálnych služieb a  opatrovateliek, 
ktoré poskytujú opatrovateľskú službu 
v  domácnosti občanov. Z  toho dôvo-
du, v  hierarchii podľa náročnosti, sa 
v  katalógu dopĺňajú v  časti 15. Práca 
a sociálne veci v 05. a 06. platovej triede 
pracovné činnosti opatrovateliek s usta-
noveným kvalifi kačným predpokladom 
úplné stredné vzdelanie.

Nariadenie vlády, ktorým sa ustano-
vuje suma minimálnej mzdy
Ustanovili sa nové sumy minimálnej 

mzdy na úrovni 295,50 eura mesačne 

pre zamestnanca odmeňovaného me-

sačnou mzdou a 1,698 eura za hodinu 
pre ostatných zamestnancov. Zvýšenie 
minimálnej mzdy od 1. januára 2009 
oproti minimálnej mzde platnej v  roku 
2008 predstavuje 9,9 %.
Súčasne so zvýšením minimálnej mzdy 
sa o rovnaké percento zvýšili aj sadzby 
minimálnych mzdových nárokov odvo-
dené zo sumy minimálnej mzdy; ten-
to inštitút garantuje minimálnu výšku 
mzdy zamestnanca tzv. podnikateľskej 
sféry, ktorého mzdové podmienky nie 
sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, di-
ferencovane podľa náročnosti ním vy-
konávaných prác.
V  nadväznosti na zvýšenie sumy mi-
nimálnej mzdy sa o  rovnaké percento 
zvýšili spodné hranice mzdového zvý-
hodnenia za nočnú prácu, mzdovej 
kompenzácie za sťažený výkon práce 
a  náhrady za čas neaktívnej časti pra-
covnej pohotovosti mimo pracoviska, 
ktoré nesmú byť nižšie ako 20  % sumy 
minimálnej mzdy (spodná hranica mini-
málnych súm predstavuje 0,3396 eura 
na hodinu).

Pokračovanie v nasledujúcom čísle. 

Zdroj: Mediálny odbor MPSVR SR
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Pokiaľ ide o prírodné krásy tohto okresu, narátali by sme iba plusy. Iný 
pohľad sa nám naskytne na obyvateľov. Nielenže populácia starne, ale veľ-
ká časť obyvateľov má nízku vzdelanostnú úroveň, čo sa odráža aj na soci-
álnej situácii rodín. O to viac povinností majú zamestnanci Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny so sídlom vo Veľkom Krtíši.

Plusy a mínusy okresu Veľký Krtíš

Kde žijeme?
Veľkokrtíšsky okres sa nachádza v  južnej 
časti stredného Slovenska, v  Banskobys-
trickom kraji. Okres bol vytvorený v roku 
1968 začlenením obcí, ktoré sa po zrušení 
okresu Modrý Kameň (v r. 1960) stali sú-
časťou okresov Lučenec a Zvolen.
Rozlohou 848 km2 patrí medzi stred-
ne veľké okresy (3. miesto v  rámci kraja 
a 18. miesto v rámci SR ). Rozprestiera sa 
v priestore vymedzenom Krupinskou pla-
ninou a  riekou Ipeľ, ktorá súčasne tvorí 
štátnu hranicu s  Maďarskou republikou. 
Severná časť okresu je prevažne horna-
tá s  prírodnými zvláštnosťami a  surovi-
novým potenciálom. Južnú časť tvoria 
nížiny s vysokým podielom pôd, ktorých 
produkčné schopnosti sú porovnateľné 
s  Podunajskou nížinou. Táto časť je obý-
vaná väčšinou obyvateľstvom maďarskej 
národnosti.
Prírodné podmienky vytvárajú dobrú 
základňu na individuálne formy rekreo-
vania, najmä agroturistiku, vidiecky turiz-
mus, cykloturistiku či chalupárčenie.
V súvislosti s klimatickými podmienkami 
patrí okres Veľký Krtíš medzi mierne teplé 
až teplé oblasti s mierne suchou a mier-
nou zimou. Najnižšia nadmorská výška 
dosahuje 129 m.n.m. a  najvyššia 643 m.
n.m. (Španí laz).
Poloha okresu, priaznivé klimatické 
a  pôdne podmienky vytvárajú dobré 
predpoklady na rozvoj poľnohospo-
dárstva a  lesného hospodárstva. Do-
minantnou drevinou v  tomto lesnom 
spoločenstve je agát biely, ktorý okrem 
drevoprodukčnej a pôdoochrannej funk-
cie má význam aj pre včelárstvo. Ďalej je 

to dub cerový, dub zimný a vyskytuje sa 
aj hrab obyčajný. Ihličnaté dreviny sú za-
stúpené borovicou obyčajnou, smrekom 
štíhlym a borovicou čiernou.
V poľnohospodárskej výrobe v južnej čas-
ti okresu sa pestujú obilniny, potravinár-
ska pšenica, jačmeň, kukurica, cukrová 
repa, zelenina a vinič (rozsiahle vinohrady 
a vínne pivnice sú typickým obrazom re-
giónu), v severnej časti sa pestujú hlavne 
krmoviny a  zemiaky. V  živočíšnej výrobe 
prevláda chov hovädzieho dobytka, oší-
paných, oviec, hydiny, produkcia mlieka 
a vajec.

Ako žijeme?
Napriek geografi ckým podmienkam, 
ktoré okres má, demografi cké výsledky 
nie sú priaznivé. Tak ako väčšina okresov 
na juhu Slovenska aj Veľkokrtíšsky má 
nízku dynamiku rastu počtu obyvateľ-
stva. K 31. 12. 2007 bol počet obyvateľov 
46 003 (mužov 22 357, žien 23 816 ). Na 
1 km2 žije len 54 ľudí, čo môže byť zaprí-
činené i  členitým terénom. Nepriaznivá 
je i skutočnosť, že v okrese starne popu-
lácia a klesá počet novonarodených detí. 
Úbytok obyvateľstva sčasti spôsobuje aj 
migrácia. Prevažná časť populácie okre-
su Veľký Krtíš je v  produktívnom veku 
(63,69 %) čo je priaznivá hodnota, ktorá 
ponúka investorom dostatok pracovnej 
sily. Silne problematická je však vzdela-
nostná úroveň obyvateľstva. Táto skutoč-
nosť je v  určitej miere zavinená zlou so-
ciálnou situáciou  množstva rodín, kde sa 
vzdelanosť, resp. nevzdelanosť, prenáša 
z  rodičov aj  na ďalšie generácie. Väčšina 
z  nich sa potom nevie uplatniť na trhu 
práce a žije zo sociálnych dávok. S nízkou 
vzdelanosťou súvisí aj jazyková bariéra, 
ktorá marí možnosti uplatniť sa na trhu 
práce aj v krajinách EÚ. 
Podľa národnostnej a  etnickej skladby 
obyvateľov možno hovoriť o zmiešanom 
regióne, avšak vzniká chyba pri štatistic-
kom zisťovaní určitých menšín, ktoré sa 
zväčša hlásia k  inej národnosti. V  oblas-

ti prevažuje slovenská národnosť so 
68 %, k  maďarskej národnosti sa 

hlási 27,5 % obyvateľstva, 
2 % k  rómskej 
a  2,5 % k  iným 
národnostiam.

Ako sa nám darí?
Nuž, v  týchto geografických a  demo-
grafických podmienkach pracujú v špe-
cializovanej štátnej správe zamestnanci 
úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny. 
Sídlo úradu je v  strede mesta, v   býva-
lej budove ONV vo Veľkom Krtíši, ktorá 
bola čiastočne zrekonštruovaná v  roku 
2004. 
S  hrdosťou môžem konštatovať, že 
väčšina zamestnancov a  pracovníkov 
úradu sú ľudia na správnom mieste. 
Svedčí o  tom i  skutočnosť, že napriek 
organizačným zmenám, kde sa nám 
v  roku 2007 znížil počet pracovníkov 
zhruba o  20 %, dosahujeme priazni-
vé výsledky. Veď v  roku 2007 z  piatich 
kritérií, ktoré hodnotilo ústredie, sme 
z možných 100 % získali 91 %.
Pri hodnotení kvantifikovaných cieľov 
úradov za rok 2008 náš úrad, v  rám-
ci 8 úradov  PSVR v  Banskobystrickom 
kraji, sa umiestnil na 1. mieste a  získal 
skoro 87 % bodov, v  rámci 17 úradov  
PSVR skupiny C sme sa umiestnili na 
delenom 2. mieste a v rámci 46 úradov  
PSVR sa náš úrad umiestnil na delenom 
4. mieste. Angažovanosť a  pracovné 
nasadenie zamestnancov sa odzrkadli-
li v skutočnosti, že v októbri roku 2008 
sme dosiahli historicky najnižšiu mieru 
nezamestnanosti, a to 17,29 %.
Je pravda, že v dôsledku finančnej krízy 
sme sa z týchto úspechov netešili dlho. 
Zamestnanci však nepoľavili, presne na-
opak, vynakladajú ešte väčšie úsilie, ne-
šetria nasadením ani časom, ale rast ne-
zamestnanosti sa nepodarilo zastaviť. 
Ku koncu apríla 2009 stúpla na 23,63 %.
Verím, že dôsledky krízy pominú, verím 
že opatrenia vlády napomôžu zmietnuť 
a  prekonať dôsledky krízy, verím origi-
nálnym nápadom našich podnikateľov 
či zamestnávateľov, verím zamestnan-
com a  pracovníkom úradu  PSVR vo 
Veľkom Krtíši, že pre všetkých budú vy-
tvárať také podmienky a  aktivity, ktoré 
v budúcnosti i v našom okrese zabezpe-
čia kvalitnejší život všetkých obyvate-
ľov, ktorí aktívne budú hľadať možnosti 
uplatnenia.

RSDr. Rudolf Boroš, 

riaditeľ ÚPSVR Veľký Krtíš
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Celkový počet uchádzačov o  za-
mestnanie (ďalej UoZ) evidova-
ných na ÚPSVR vo Veľkom Krtíši 

sa v  roku 2008 oproti roku 2007 znížil 
(priemerný počet UoZ v  roku 2007 bol 
4 833 UoZ), priemerný počet evidovaných 
UoZ za rok 2008 bol 4 300. V októbri 2008 
sa miera nezamestnanosti pohybovala na 
historicky najnižšej úrovni, predstavovala 
17,29 %. Priemerná miera nezamestna-
nosti za rok 2008 bola 18,14 %. Čo pre náš 
región bolo niečo neuveriteľné. 

Dôsledkami fi nančnej krízy eufória vý-
borných výsledkov upadla už v novembri 
2008 a  k  31. decembru 2008 bolo v  evi-
dencii už 4  518 UoZ, čo predstavovalo 
mieru nezamestnanosti 19,06 %. V  de-
cembri 2008 bolo zaradených do eviden-
cie 379 UoZ a vyradených z evidencie 204 
UoZ, išlo o  nárast 175 UoZ v  porovnaní 
s  predchádzajúcim mesiacom. V  januári 
2009 už predstavoval nárast 276 UoZ, vo 
februári 2009 bol nárast 188 UoZ a v mar-
ci až 246 UoZ. 
Podľa tabuľky a  grafu vidieť, že sme sa 
dostali na úroveň apríla a mája roku 2006. 
Historicky najnižšia miera nezamestna-

nosti bola v januári 1992 – 12,56 % a naj-
vyššia vo februári 2002, predstavovala 
historicky až 37,64 %. Dúfajme, že táto 
hranica sa nikdy neprekročí, ale je pred-
poklad, že v roku 2009 sa bude miera ne-
zamestnanosti ešte zvyšovať minimálne 
na 25 až 26 %. V  marci to bolo 23,01 % 
s  5  205 UoZ, v  apríli 2009 už 23,63 % a, 
žiaľ, priebežne pribúdajú ďalší klienti. 
Vysoký podiel v evidencii UoZ predstavu-
jú UoZ evidovaní nad 12 mesiacov. V evi-
dencii UoZ je tiež vysoký podiel UoZ s níz-

kym stupňom vzdelania a bez vzdelania. 
UoZ s  nízkym stupňom vzdelania príp. 
bez vzdelania nemajú dostatočné množ-
stvo príležitostí uplatniť sa na trhu práce. 
Vzdelanostné a jazykové bariéry ich zba-
vujú možností, ktoré ponúka trh práce 
doma, mimo regiónu a v krajinách EÚ. Sú 
dlhodobo najrizikovejšou skupinou UoZ. 
Ženy nepatria do rizikovejšej skupiny ako 
muži, pokiaľ ide o zamestnanosť. Do roku 
2006 bolo v evidencii UoZ viac mužov ako 
žien, po roku 2006 zase viac žien ako mu-
žov, momentálne je rozdiel minimálny. 
V  súvislosti s  ekonomickou a  hospodár-
skou krízou sme koncom roka 2008 oča-

kávali problémy vo výrobných závodoch, 
čo sa však nepotvrdilo. Hromadné pre-
púšťanie v roku 2008 sme nezaznamenali 
a v  roku 2009 bolo nahlásené len jedno. 
Dlhodobé problémy s  udržaním sa na 
trhu majú však poľnohospodárske podni-
ky, najmä v oblasti živočíšnej výroby. 
Kľúčovými zamestnávateľmi v  regióne, 
okrem poľnohospodárskych podnikov, 
sú: 
  Baňa Dolina, a. s. – ťažba lignitu,
  PAZZ, s. r. o. – výroba ostatného vrchné-
ho ošatenia,
  PRP s. r. o. – pilovanie a hobľovanie dre-
va,
Technogym E. E., s. r. o. – výroba športo-
vých potrieb,

   SISME SLOVAKIA, s. r. o. - nový závod, 
ktorý začal výrobu elektromotorov 
v  Priemyselnom parku Malý Krtíš v  de-
cembri 2008. 

Okres Veľký Krtíš patrí medzi ekonomicky 
najmenej výkonné okresy v  Banskobys-
trickom samosprávnom kraji. Dlhodobým 
problémom je nízka priemerná mzda. 
V robotníckych profesiách a v poľnohos-
podárstve sa mzdy pohybujú na úrovni 
minimálnej mzdy. 

Ing. Jana Mišurdová, 

vedúca odd. SS a SOP, zástupkyňa riaditeľa OSZ

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Január 12,56 16,82 22,38 22,34 21,28 21,49 23,94 30,51 34,4 34,69 37,51 32,33 32,32 28,41 26,41 22,43 19,25 21,48
Február 13,06 17,62 22,52 21,73 20,92 21,46 24,2 30,66 33,88 34,29 37,64 31,81 32,18 27,94 25,95 21,98 18,66 22,34
Marec 13,5 18,54 22,35 20,18 20,25 20,67 23,21 30,17 33,25 33,73 36,85 31,64 31,52 27,87 25,64 21,56 18,13 23,01
Apríl 13,71 18,27 20,65 19,57 19,03 20,08 22,61 28,81 32,12 31,38 34,99 30,37 30,63 25,99 24,33 21,02 17,69 23,63
Máj 13,52 18,65 20,88 18,96 18,43 18,94 22,59 28,96 31,51 30,19 34,06 28,38 29,08 24,74 23,24 20,65 18,3
Jún 13,92 19,63 21,23 19,71 19,13 19,62 24,35 30,38 32,09 30,13 33,1 27,74 27,66 24,49 22,26 20,64 18,4
Júl 14,13 20,72 21,63 20,74 20,07 19,65 26,18 30,74 32,57 29,89 32,74 27,45 26,54 24,44 22,23 20,53 17,98
August 13,95 20,4 21,22 20,14 19,42 19,86 24,99 30,49 26,79 29,78 31,81 27,02 25,7 23,71 21,83 20,12 17,39
September 14,02 20,13 20,78 20,09 19,07 19,95 26,04 29,35 25,17 29,18 31,86 26,63 25,57 23,99 21,59 19,95 17,51
Október 13,74 19,84 20,68 19,17 19,78 19,84 26,34 29,82 24,95 29,77 31,72 26,78 25,02 23,31 21,19 19,68 17,29
November 13,69 20,74 20,25 19,79 20,64 18,4 27,63 32,38 27,42 31,52 33,97 27,95 25,63 23,77 21,08 19,32 18,07
December 13,78 21,66 21,39 20,92 21,95 22,03 30,26 33,71 32,02 33,81 35,5 30,33 26,42 25,58 21,56 19,49 19,06

MIERA NEZAMESTNANOSTI PODĽA MESIACOV ZA OBDOBIE  ROKOV 1992 AŽ 2009 V OKRESE VEĽKÝ KRTÍŠ

Vývoj miery nezamestnanosti 

Historicky najnižšia miera nezamestna- skou krízou sme koncom roka 2008 oča- vedúca odd. SS a SOP, zástupkyňa riaditeľa OSZ

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009

Január  Február   Marec  Apríl  Máj  Jún  Júl  August  September  Október  November  December

MIERA NEZAMESTNANOSTI PODĽA MESIACOV ZA OBDOBIE   

ROKOV 1992 AŽ 2009 V OKRESE VEĽKÝ KRTÍŠ
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16|17  Zamestnanosť a sociálna politika

Realizácia jednotlivých nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce na 
oddelení príspevkov APTP bola 

v  roku 2008 poznamenaná ukončením 
národných projektov v  rámci Sektorové-
ho operačného programu ľudské zdroje. 
Zároveň sa začali implementácie nového 
operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia a schválenie novely zá-
kona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.  
Napriek týmto skutočnostiam prebiehalo 
uzatváranie dohôd na jednotlivé nástroje 
kontinuálne, bez väčších časových sklzov. 
Potešiteľné je, že v niektorých prípadoch 
sme zaznamenali zvýšený počet zarade-
ných UoZ. 

Príspevok na samostatnú zárobko-
vú činnosť
Pri tejto možnosti APTP sme zaznamenali 
najvyšší nárast zaradených UoZ, v porov-
naní s  rovnakým obdobím roku 2007. 
V roku 2008 bolo zaradených v porovna-
ní s rokom 2007 o 131 UoZ viac. Zvýšený 
záujem bol najmä po 1. máji 2008, keď 
sa zvýšila výška fi nančného príspevku. 
Finančný príspevok sa najčastejšie posky-
toval do oblasti služieb, na obchodnú čin-
nosť a sprostredkovateľskú činnosť.

Príspevok na zamestnávanie znevý-
hodneného UoZ
Keďže sme okres, kde je pretrvávajúci ne-
dostatok voľných pracovných miest, nie je 
o tento nástroj APTP zo strany zamestná-
vateľov záujem. Pokles sme zaznamenali 
najmä v súvislosti so zmenou legislatívy, 
ktorou sa znížila výška príspevku. Ďalšou 
nevýhodou je štruktúra UoZ, ktorých 
nízka kvalifi kácia a  profesijná štruktúra 
mnohokrát nezodpovedá požiadavkám 
zamestnávateľov.

Príspevok na podporu udržania 
v zamestnaní zamestnancov s níz-
kymi mzdami
Ide o relatívne nový nástroj APTP a v roku 
2008 sa ním podporilo 38 pracovných 

miest. Je to forma príspevku, ktorá za-
mestnávateľom v  našom regióne vyho-
vuje, pretože aspoň na čas rieši ich „prob-
lémy“ s odvodmi do poisťovní a zároveň 
aspoň čiastočne rieši nízke mzdy týchto 
zamestnancov.

Značný nárast sme zaznamenali v  roku 
2008 pri vzdelávaní a príprave na trh prá-
ce UoZ, kde sa do 35 kurzov zaradilo až 
535 UoZ, čo je v porovnaní s rokom 2007 
o 389 UoZ viac. Dohodnutý fi nančný prí-
spevok činí 173 026,75 €. 
Kurzy boli zamerané najmä na tých, ktorí 
plánujú vykonávať samostatnú zárobko-
vú činnosť a v porovnaní s minulým ob-
dobím sa výrazne zvýšil záujem o  tento 
typ vzdelávania. Záujem o kurzy prejavili 
UoZ aj na základe prísľubu budúceho 
zamestnávateľa o  prijatí do pracovného 
pomeru a tiež tí, ktorí si chceli rozšíriť ro-
botnícke profesie a všeobecné vzdelanie. 
UoZ sa tak umožnilo čo v najkratšom čase 
zapojiť sa opäť do pracovného života.

Vzdelávanie a príprava pre trh 
práce zamestnancov
V  r. 2008 sa zrealizovali 2 dohody na 77 
zamestnancov v  celkovej dohodnutej 
sume 46 870 €.

Absolventská prax
Už niekoľko rokov jedným z  preferova-
ných nástrojov APTP je absolventská prax. 
Záujem prejavujú zamestnávatelia i absol-
venti a významnejšie zmeny nenastali ani 
v období, keď sa zamestnávateľom prestal 
poskytovať fi nančný príspevok. Naopak 
atraktívnejším sa stal od 1. 5. 2008, od-
kedy sa absolventom poskytuje paušálny 
fi nančný príspevok vo výške životného 
minima. V roku 2008 to bol z  nášho po-
hľadu úspešný projekt, keďže absolven-
tom pomohol rozšíriť si rozhľad a nájsť si 
uplatnenie na trhu práce. Absolventi, ktorí 
chceli vykonávať prax vo  vyštudovanom 

odbore, mali dostatok možností praxovať 
u rôznych zamestnávateľov.

Aktivačná činnosť
Naďalej pretrvával veľký záujem o  akti-
vačnú činnosť, ktorá bola v  sledovanom 
období realizovaná z  viacerých fi nanč-
ných zdrojov. Január až apríl bol fi nan-
covaný z  prostriedkov NP V  a  v  tomto 
období sa na tento nástroj zaradilo 3 
738 UoZ. Po novelizácii zákona sa akti-
vačná činnosť od 1. 5. 2008 začala reali-
zovať formou menších obecných služieb 
(§ 52) a formou dobrovoľníckych služieb 
(§ 52a). Zamestnávatelia, rovnako ako aj 
UoZ, prejavili záujem o  obidva nástro-
je. V  rámci menších obecných služieb sa 
podporilo 1 093 UoZ a na dobrovoľnícke 
služby bolo zaradených 1165 UoZ. Tieto 
počty jednoznačne deklarujú, že aktivač-
ná činnosť je podobne ako v  minulých 
rokoch najdominantnejším nástrojom 
aktívnej politiky. 
Na aktivačnú činnosť sme v  roku 2008 
uzatvorili dohody na sumu 2 319 722,57 
€. Na základe kontrol a zisteného poruše-
nia podmienok dohôd sme od niektorých 
dohôd odstúpili, v  iných prípadoch sa 
zrušili konkrétne miesta a v mnohých prí-
padoch sa fi nančný príspevok zamestná-
vateľom krátil pre neoprávnený výdavok. 
K 31. 12. 2008 sme na aktivačnú činnosť 
vynaložili 1 564 761,99 €.
Hlavným cieľom projektu je podpora 
udržiavania pracovných návykov uchá-
dzačov o  zamestnanie (ďalej len UoZ) 
s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných 
a  nezamestnaných v  hmotnej núdzi ako 
prostriedok zvyšovania ich zamestnateľ-
nosti. Väčšina činností aj v roku 2008 bola 
zameraná na úpravu verejných priestran-
stiev, na drobné stavebné úpravy a na po-
mocné administratívne práce.

V  porovnaní s  minulým obdobím sa vý-
razne zvýšil záujem zamestnávateľov 
o  vytváranie pracovných miest pre ob-
čanov so ZP. Súvisí to najmä s  novelou 
zákona a  z  toho vyplývajúcim výrazným 
zvýšením fi nančného príspevku. V  roku 
2008 sme uzatvorili 4 dohody na § 56 na 
39 pracovných miest, s celkovým dohod-
nutým fi nančným príspevkom vo výške 
322 812,19 €. Záujem bol aj o nový nástroj 

Nástroje APTP na prelome dvoch období

Tabuľka č. 1:

Dohodnuté PM Počet 

umiest. UoZ
Ženy Z UoZ

Počet Suma

332 1 106 495 384 162 198

Tabuľka č. 2:

Dohodnuté PM Počet 

umiest. UoZ
Ženy Z UoZ

Počet Suma

61 126 500 78 37 78

Tabuľka č. 3:

Dohodnuté PM Počet 

umiest. UoZ
Ženy Z UoZ

Počet Suma

3 141 586 38 19 8

Tabuľka č. 5:

Dohodnuté PM Počet 

umiest. UoZ
Ženy Z UoZ

Počet Suma

217 190889 226 133 147

Tabuľka č. 4:

Počet zamestnancov 

zaradených na VzPrTP
Počet zamestnancov, kt. ukončili VzPrTP

Spolu
z toho

Spolu
z toho

Ženy Ženy Z UoZ
77 60 77 60 0
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APTP, a to o § 56a, na ktorý bolo uzatvo-
rených 14 dohôd na 66 pracovných miest 
s  celkovým dohodnutým fi nančným prí-
spevkom 207 829,91 €. Traja OSZČ so ZP 
požiadali o  fi nančný príspevok na § 57 
v celkovej výške 24 831,71 €. 
Novelou zákona prišla aj zmena vo vy-

plácaní prevádzkových nákladov, ktoré 
sa od 1. 5. 2008 vyplácali štvrťročne. Za II. 
štvrťrok 2008 sme neevidovali ani jednu 
žiadosť, za II. štvrťrok sme vyplatili 10 žia-
dateľom na 78 PM 41 271,59 €.
Koncom roka 2008 sme uhrádzali aj pre-
vádzkové náklady za rok 2007. Na 10 žia-

dostí a 42 PM sme vyplatili 73 913,10 €.
Prehľad realizovaných národných projek-
tov a nástrojov APTP k 31. 12. 2008 uvá-
dzame v nasledujúcich tabuľkách:

Ing. Andrea Sandová, 

vedúca oddelenia APTP

Tabuľka č. 6:  Programové obdobie 2004 – 2006:

Nástroj APTP

- fi nancované z NP
Počet uzatvorených dohôd

 Dohodnutý počet PM, resp. UoZ/

ZoZ, resp. zamestnancov 

Celkový dohodnutý / priznaný príspevok, resp. dávka

( v Sk ) ( v € )

§ 46  NP IIIa 27 470 4 304 954,00 142 898,29

§ 47  NP XI 2 77 1 412 000,00 46 869,81

§ 49 NP I/A 78 78 7 425 871,00 246 493,76

§ 51 NP IX 92 99 1 942 650,00 64 484,17

§ 52 NP V 182 3 713 7 823 200,00 259 682,67259 682,67

§ 54 NP IIIa 7 64 896 094,00 29 744,87

§ 54 NP VIII 4 82 378 734,00 12 571,67

Spolu 392 4 583 24 183 503,00 802 745,24

Tabuľka č. 8:  Nástroje APTP - fi nancované zo Štátneho rozpočtu:

Nástroj APTP

- fi nancované z NP
Počet uzatvorených dohôd

 Dohodnutý počet PM, resp. UoZ/

ZoZ, resp. zamestnancov 

Celkový dohodnutý / priznaný príspevok, resp. dávka

( v Sk ) ( v € )

§ 46 1 1 11 556,00 383,59

§ 49 112 112 11 154 586,00 370 264,42

§ 50 10 29 2 040 080,00 67 718,25

§ 51 100 118 4 114 023,00 136 560,55

§ 57 1 1 249 360,00 8 277,248 277,24

§ 60 10 42 2 226 706,00 73 913,10

Spolu 234 303 19 796 311,00 657 117,14

Tabuľka č. 7:  Programové obdobie 2007 – 2013:

Nástroj APTP

- fi nancované z NP
Počet uzatvorených dohôd

 Dohodnutý počet PM, resp. UoZ/

ZoZ, resp. zamestnancov 

Celkový dohodnutý / priznaný príspevok, resp. dávka

( v Sk ) ( v € )

§ 49   NP I - 2 142 142 14 753 800,00 489 736,44

§ 50   NP I - 2 17 32 1 770 844,00 58 781,25

§ 50a NP I - 2 19 38 4 265 424,00 141 586,14

§ 53   NP I - 2 77 77 198 100,00 6 575,72

§ 56   NP II - 2    4 39 9 725 040,00 322 812,19322 812,19

§ 56a NP II - 2  14 66 6 261 084,00 207 829,91

§ 57   NP II - 2    2 2 498 720,00 16 554,47

§ 60   NP II - 2    10 78 1 243 348,00 41 271,59

§ 52   NP V -2    44 1 093 15 827 004,00 525 360,29

§ 52a NP V -2   111 1 165 54 056 958,00 1 794 362,28

§ 51   NP IX -2    58 60 1 200 890,00 39 862,25

Spolu 498 2 792 109 801 212,00 3 644 732,52
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ÚPSVR vo Veľkom Krtíši úzko spolupracuje s Veľkokrtíšskym 
sociálnym podnikom, n. o., ktorý odštartoval 1. júla 2008 
pilotný projekt s názvom: Vytvorenie a overenie fungova-

nia sociálneho podniku v okrese Veľký Krtíš. Projekt je podporova-
ný z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pri-
oritnej osi 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenia 1. 2. Podpora 
tvorby a  udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. Počas 
realizácie projektu sa predpokladá vytvorenie 300 pracovných 
miest, z toho 50 v sociálnom podniku a 250 u iných zamestnávate-
ľov spolu s inkubátorom. Predpokladá sa tiež zvýšenie zamestna-
teľnosti u 720 občanov prostredníctvom vzdelávania, ktorého sa 
má zúčastniť celkovo približne 900 klientov. 
Medzi Veľkokrtíšskym sociálnym podnikom, n. o., a ÚPSVR Veľ-
ký Krtíš bola 18. 9. 2008 uzatvorená Zmluva o  partnerstve pri 
podpore sociálneho podnikania, kde spoločným cieľom zmluv-
ných strán je podpora sociálneho podnikania a podpora tvorby 
pracovných miest pre osoby, ktoré nie sú aktívne na trhu práce 
s osobitným zreteľom na znevýhodnené osoby. Je zriadená pra-
covná skupina Partnerstvo pre spoluprácu podľa Zmluvy o part-
nerstve, ktorá pozostáva z troch členov Veľkokrtíšskeho sociál-
neho podniku a  z  troch členov zamestnancov odboru služieb 
zamestnanosti ÚPSVR Veľký Krtíš, ktorá zasadá v  mesačných 
intervaloch. Ich pracovnou náplňou je koordinácia zabezpeče-
nia jednotlivých vzdelávacích aktivít a  včasný výber cieľových 
skupín UoZ do naplánovaných aktivít podľa harmonogramu pi-
lotného projektu. 
Prostredníctvom ÚPSVR Veľký Krtíš sa v  roku 2008 zúčastnilo 
vzdelávania prvých 78 uchádzačov o  zamestnanie (ďalej UoZ) 
v troch vzdelávacích aktivitách:
Výhody práce a minimum zamestnanca – legislatívne normy, 
psychológia práce, motivácia, hygiena práce, bezpečnosť prá-
ce, ochrana zamestnanca
Získanie zručností pre zamestnanosť, pre remeslá a pre podni-
kanie – legislatívne normy, psychológia práce, ochrana pri prá-
ci, motivácia, marketing, ABC podnikania, účtovníctvo
Vzdelávanie zamestnancov v sociálnom podniku – základy so-

ciálneho podniku, projekt sociálneho podniku, podnikateľský 
zámer sociálneho podniku, základy marketingovej komuniká-
cie, administratívny manažment, základy fi nančného riadenia. 

V prvých štyroch mesiacoch roku 2009 vo Veľkokrtíšskom sociál-
nom podniku pokračovalo vzdelávanie v prvých dvoch aktivitách, 
na ktorých sa zúčastnilo 127 UoZ. Okrem týchto dvoch aktivít sa 
realizovalo vzdelávanie pre trh práce v  profesiách:
  lešenársky kurz
  obsluha motorových píl
  obsluha stavebných strojov
  obsluha krovinorezov. 

Absolventi tohto vzdelávania pokračujú v sociálnom inkubátore. 
Sociálny inkubátor zabezpečuje praktické tréningy a osoby, kto-
ré sú v ňom zaradené, okrem vzdelávania sa v školiacom stre-
disku pracujú na úväzok 60 hodín mesačne v  priebehu troch 
mesiacov. V tejto fáze ide o posilnenie ich praktických zručností 
a  obnovu či získanie schopností samostatnej práce. Praktický 
výcvik prebieha v sociálnom podniku a u memorandových za-
mestnávateľov. Počas sociálneho inkubátora sú UoZ naďalej 
v  evidencii počas spomínaných troch mesiacov, kde mesačná 
výška odmeny na základe dohody o vykonaní práce predstavuje 
109,54 € (3 300 Sk). 

V máji 2009 sa realizuje kurz pre 24 UoZ – občanov so zdravot-
ným postihnutím:
  Príprava čiastočne invalidných a znevýhodnených občanov na 
pracovný pomer a samostatne zárobkovú činnosť 

V júni 2009 sa budú realizovať tri kurzy pre 48 UoZ:
  Získanie zručností pre zamestnanosť, pre remeslá 

 a pre podnikanie 
Preškolenie vodičov pre zamestnanie
PC pre začiatočníkov 

Veľkokrtíšsky sociálny podnik k  30. 4. 2009 má 52 za-
mestnancov – bývalých UoZ, z  toho 3 zamestnancov so 
zdravotným postihnutím. Zamestnanci sociálneho pod-
niku boli zamestnaní na odporučenie ÚPSVR vo Veľkom 
Krtíši na základe nahlásených voľných pracovných miest. 
Po absolvovaní vzdelávania a  prípravy pre trh práce sa 
zamestnalo 17 UoZ. Dvaja zamestnanci sociálneho pod-
niku, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa 
zamestnali jeden po štyroch a druhý po šiestich rokoch, 
čo je v  regióne s  vysokou mierou nezamestnanosti pre 
týchto ľudí malý zázrak. 

Ing. Jana Mišurdová, ved. oddelenia SSaSOP, 

Katarína Kukolíková, odd. SSaSOP

Sociálny inkubátor – obsluha stavebných strojov

Sociálny inkubátor – lešenári, pomocní robotníci v stavebníctve

Vzdelávanie a získavanie 
praktických zručností
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Pri peňažnom príspevku na opatro-
vanie sú podstatné tieto zmeny:
Nový zákon v  porovnaní so zákonom 
o sociálnej pomoci rozširuje okruh fyzic-
kých osôb pri poskytovaní peňažného 
príspevku na opatrovanie o švagra, švag-
rinú, neter, synovca a peňažný príspevok 
možno poskytnúť aj inej fyzickej oso-
be, ktorá opatruje fyzickú osobu s  ŤZP 
a býva s fyzickou osobou s ŤZP. Táto pod-
mienka sa považuje za splnenú aj vtedy, 
ak ide o prechodný pobyt.
Umožňuje sa poskytovať peňažný prí-
spevok aj fyzickej osobe, ktorá opatruje 
fyzickú osobu s ŤZP a zároveň si zvyšuje 
kvalifi káciu formou štúdia popri zamest-
naní, alebo formou externého štúdia, 
za predpokladu, že v  čase svojej neprí-
tomnosti zabezpečí opatrovanie fyzickej 
osoby s ŤZP inou fyzickou osobou.
Ďalej sa umožňuje vykonávať opatro-
vanie aj fyzickým osobám „plne invalid-
ným“, ktoré sú poberateľmi invalidného 
dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 
70 %, za predpokladu, že sú fyzicky a psy-
chicky schopné opatrovať, čo v prípade 
pochybností posúdi príslušný orgán.
Na odľahčenie opatrovateľov, ktorí po-

skytujú starostlivosť fyzickej osobe s ŤZP, 
sa poskytne príspevok najviac za 30 dní 
v roku, aj vtedy, keď opatrovateľ nevyko-
náva opatrovanie a fyzickej osobe s ŤZP 
je poskytovaná pomoc tzv. odľahčova-
cou službou.
Peňažný príspevok na opatrovanie mož-
no poskytnúť aj vtedy, ak sa fyzickej oso-
be s ŤZP poskytuje opatrovateľská služ-
ba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.
Nové defi novanie podmienok posky-
tovania peňažného príspevku na opat-
rovanie a určenie nových kritérií na po-
sudzovanie odkázanosti fyzickej osoby 
s ŤZP na opatrovanie. 

Na oddelenie peňažných príspevkov 
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ŤZP bolo podaných v  1. štvrťroku 2009 
o  22,22 % viac žiadostí v  porovnaní s  1. 
štvrťrokom 2008. Nárast počtu žiadostí 
spôsobuje aj zvyšujúca sa nezamestna-
nosť v  okrese Veľký Krtíš, keď miera ne-
zamestnanosti ku koncu roka 2008 bola 
19,06 % a ku koncu marca 2009 23,01 %.

Ďalšie zásadné zmeny vyplývajúce 
z novej právnej úpravy:
Zavádza sa valorizačný mechanizmus 
opakovaných peňažných príspevkov na 

kompenzáciu tak, že výška týchto prí-
spevkov je vyjadrená v  percentách zo 
sumy životného minima pre jednu plno-
letú fyzickú osobu t.j. bude sa vždy od 1. 
júla zvyšovať.
Zvyšuje sa sadzba na jednu hodinu 
osobnej asistencie z  55 Sk na 1,39 % 
sumy životného minima pre jednu plno-
letú fyzickú osobu na 2,49 eura (75 Sk).
Povinnosť fyzickej osoby s  ŤZP predlo-
žiť príslušnému úradu práce, sociálnych 
vecí a  rodiny potvrdenie o  vyplatených 
odmenách osobnému asistentovi za 
každý kalendárny mesiac po vyplatení 
odmeny osobnému asistentovi, najne-
skôr do piateho dňa nasledujúceho ka-
lendárneho mesiaca. 
Peňažný príspevok na kompenzáciu 
zvýšených výdavkov možno poskytovať 
fyzickej osobe s ŤZP, ak jej príjem nie je 
vyšší ako trojnásobok sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú oso-
bu ustanoveného osobitným predpisom 
(v zmysle zákona o sociálnej pomoci to 
bol dvojnásobok sumy životného mini-
ma).
Nový peňažný príspevok určený na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia a  peňažný prí-
spevok na úpravu osobného motorové-
ho vozidla.
Peňažný príspevok na kompenzáciu na 
kúpu pomôcky možno poskytnúť aj na 
druhý načúvací aparát.
Zavádza sa kategorizácia pomôcok 
a  poskytovanie peňažného príspevku 
na kúpu pomôcky na základe zoznamu 
pomôcok a maximálne zohľadňovaných 
súm z  ceny pomôcok ustanovených 
opatrením MPSVR SR.
Opatrením MPSVR SR sa zavádza zoznam 
stavebných prác, stavebných materiálov 
a  zariadení a  maximálne zohľadňované 
sumy z  ich ceny na účely peňažného 
príspevku na úpravu bytu, peňažného 
príspevku na úpravu rodinného domu 
alebo na úpravu garáže.

Pri určení výšky peňažného príspevku na 
úpravu bytu, peňažného príspevku na 
úpravu rodinného domu a  peňažného 
príspevku na úpravu garáže využívame 
spoluprácu so stavebným technikom, 
ktorý posudzuje cenovú kalkuláciu úpra-
vy, tak aby pri určení výšky príspevku 
boli zohľadnené ceny v zmysle Opatrenia 
MPSVR SR. Aplikácia nového zákona 
v praxi kladie zvýšené nároky na zamest-
nancov oddelenia peňažných príspevkov 
na kompenzáciu, čo dokumentuje aj ná-
rast vydaných rozhodnutí za 1. štvrťrok 
2009 až o 99,56 % oproti 1. štvrťroku 2008. 
Napriek náročnej práci je naším hlavným 
cieľom zodpovedný prístup ku klientom, 
ale aj k rozhodovaniu o vzniku nároku na 
peňažné príspevky.

Ing. Ladislav Tóth, 

vedúci odd. PPK SD ŤZP

Pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím platí od 
1. 1. 2009 nový systém poskytovania peňažných príspevkov. 
Vyplýva to z novely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného po-
stihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspev-
kov na kompenzáciu. 
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Správna voľba povolania žiakov zá-
kladných škôl v  nadväznosti na po-
žiadavky trhu práce, zosúladenie 

štruktúry učebných a študijných odborov 
s  požiadavkami zamestnávateľov podľa 
jednotlivých profesií a  spoluprácu škôl 
a  zamestnávateľov, boli hlavné zámery 
2. ročníka Burzy informácií. Dňa 13. no-
vembra 2008 ju organizovalo Oddelenie 
informačných a  poradenských služieb 
spolu s partnerom podujatia, ktorým bolo 
mesto Veľký Krtíš. Burza vytvorila pre záu-
jemcov široký priestor na oboznámenie sa 
s možnosťami na regionálnom trhu práce, 
s  prezentáciami zamestnávateľov, stred-
ných škôl a  so službami zamestnanosti 
úradu práce.

Prezentácia stredných škôl
Na burze sa zúčastnili 4 regionálne stred-
né školy a 7 stredných škôl v pôsobnosti 
BBSK. Stredné školy mali možnosť pre-
zentovať svoje študijné programy a  zís-
kať budúcich žiakov. Prezentácie zaujali 
všetkých 354 žiakov 9. ročníkov z  12 zá-
kladných škôl  okresu Veľký Krtíš. Zúčast-
není žiaci získali informácie o  učebných 
a  študijných odboroch stredných škôl, 
i  poznatky týkajúce sa stredoškolského 
štúdia. Organizátori burzy boli sklamaní 
z  malej účasti rodičov žiakov, hoci boli 
tiež pozvaní. (Azda sa aj k  nim napokon 
dostanú informácie prostredníctvom pri-
pravených letákov, veď ide o  budúcnosť 
ich detí.) Úrad práce vo svojom prezen-
tačnom stánku informoval žiakov o  chý-
bajúcich profesiách na trhu práce a oboz-
námil ich, čo ktorá profesia vyžaduje 
a  aká je možnosť uplatnenia. Takouto 
komplexnou charakteristikou získali žiaci 

predstavu o  svo-
jom budúcom po-
volaní. Zároveň na 
priblíženie najžia-
danejších profesií 
na trhu práce bola 
k  dispozícii video-
projekcia DVD, fi l-
my o  povolaniach, 
čo vzbudilo u  žia-
kov značný záujem. 

Prezentácia zamestnávateľov
Úrad práce pozval na burzu 15 zamest-
návateľov. Z  celkového počtu pozvaných 
boli na podujatí 4 zamestnávatelia a 1 per-
sonálna agentúra. Vo veľkej miere boli za-
stúpené hlavne voľné pracovné miesta pre 
oblasť strojárskeho a textilného priemyslu. 
Dopyt bol po profesiách zvárač, kovoob-
rábač, šička a  iné. Prezentujúci zamest-
návatelia ponúkali 192 voľných pracov-
ných miest, o  ktoré prejavilo záujem 204 
uchádzačov o zamestnanie a 8 záujemcov 
o zamestnanie. Išlo prevažne o znevýhod-
nenú skupinu uchádzačov o zamestnanie 
– absolventov škôl, ktorí boli pozvaní na 
burzu v rámci opatrení na zníženie počtu 
absolventov v  evidencii úradu práce. Za-
mestnávateľom sme ponúkli možnosť pre-
zentácie ich činnosti s  ponukou voľných 
pracovných miest, hlavne cieľovej skupi-
ne absolventov SŠ a  VŠ. Pre uchádzačov 
o zamestnanie boli pripravené informačné 
letáky a brožúry o nástrojoch aktívnej poli-
tiky trhu práce, vzory písomností pri aktív-
nom uchádzaní sa o zamestnanie, katalóg 
regionálnych zamestnávateľov i  prehľad 
voľných pracovných miest nahlásených na 
úrade práce.

Diskusia za okrúhlym stolom
Súčasťou burzy bola diskusia za okrúhlym 
stolom, na ktorej si vymieňali názory po-
zvaní hostia – zástupcovia stredných 
a základných škôl, zamestnávatelia, pred-
stavitelia Úradu BBSK, Školského úradu 
V. Krtíš a zástupcovia Centra pedagogic-
ko-psychologického poradenstva a  pre-
vencie. Stretnutie bolo zamerané na 
partnerov pôsobiacich na regionálnom 
trhu práce, s  cieľom výmeny skúseností 
a prehlbovania spolupráce zúčastnených 
strán. Na začiatku diskusie bola priprave-
ná videoprojekcia a zástupca úradu práce 
predstavil  regionálnu analýzu trhu práce. 
Pozvaným hosťom rozdali informačné 
CD. 
Počas diskusie sa monitorovali potre-
by regionálnych zamestnávateľov, ktorí 
spätne informovali o možnostiach a pod-
mienkach jednotlivých škôl, ktoré majú 
vplyv na odbornú prípravu žiakov z  hľa-
diska zosúladenia dopytu a  ponuky po 
pracovnej sile na regionálnom trhu práce 
a  predpokladov ďalšieho vývoja. V  rám-
ci diskusie sa zdôraznilo, že do  procesu 
voľby povolania žiakov ZŠ treba aktívne 
zapájať rodičov. 
Závery diskusie vyzneli v prospech ďalšej 
spolupráce regionálnych zamestnávate-
ľov so školami. Aj v budúcnosti sa obaja 
partneri budú snažiť motivovať žiakov 
k  voľbe požadovaného odboru, profesii, 
aj prostredníctvom exkurzií priamo u za-
mestnávateľa. Zamestnávatelia kladne 
reagovali na potrebu odborných exkurzií 
žiakov jednotlivých škôl. Príchodom ta-
lianskych fi riem do nášho regiónu vznikla 
aj potreba etablovať taliansky jazyk na re-
gionálnych školách.
Burza informácií sa medzi návštevníkmi, 
prezentujúcimi a  pozvanými hosťami 
stretla s  pozitívnym ohlasom. Úrad prá-
ce sa do budúcnosti bude snažiť pred-
chádzať nezamestnanosti mladých ľudí 
a  celkovej nezamestnanosti v  regióne aj 
organizovaním spomínaných aktivít.
 

Ing. Denisa Matejová,

 vedúca oddelenia IPS

Burza – zdroj cenných informácií 

20_21_Predstavujeme.indd   2020_21_Predstavujeme.indd   20 27.5.2009   8:0327.5.2009   8:03



Najlepší scenár vždy ponúka život. 
Na nič sa nehrá, nezavádza, je 
priamy. Autentickosť, ktorú po-

núka reálny obraz, valcuje aj tie najlepšie 
vymyslené príbehy, ktoré čitateľov nene-
chávajú ľahostajnými. 
Hrdinkou nášho príbehu je Hanka, dieťa 
z  mnohodetnej, sociálne zaostalej rodi-
ny. Rodičovský nezáujem a zanedbávanie 
spôsobili, že od útleho detstva vyrastala 
v detskom domove, bez súrodencov, len 
so sporadickým kontaktom s rodičmi. 
Alkoholizmus otcovi zdevastoval orga-
nizmus do podoby nezlučiteľnej so živo-
tom, a tak bola Hanka polovičnou sirotou. 
Matka uzavrela nové manželstvo, ale so 
starými návykmi bezstarostnosti, a ocitla 
sa na periférii spoločnosti, sociálne a spo-
ločensky izolovaná. Bola jednou z prvých 
bezdomovkýň novodobej histórie. 
Hanka napriek tomu, že v  pôvodnej ro-
dine vyrastala iba krátko, stačila do seba 
nasať všetku tú letargiu a pasivitu, ktorou 
bola obklopená. Nerada sa učila, do ko-
lektívu nikdy veľmi nezapadla a  nemala 
žiadne záujmy. Neukončila ani učebný 
odbor cukrárky a po dovŕšení plnoletosti, 
so štartovným v podobe úspor, vhupla do 
reálneho života. Vrátila sa na miesta, ktoré 
si už ani nepamätala, a keď stretla na ulici 
matku, cítila najskôr hanbu, potom ľútosť 
a nakoniec aj pochopiteľný odpor. Bez re-
álnej predstavy, čo bude ďalej, navštívila 
príbuzných, ktorí vďaka predstieranému 
záujmu vzbudili jej dôveru a začala u nich 
bývať. Prostriedky, ktoré mala uložené 
v  banke, však boli obmedzené a už po 
mesiaci začala spoznávať reálny život – 
výčitky a nevraživé pohľady príbuzných. 
Mladé a  neskúsené dievča sa zahľadelo 
do prvého muža, ktorý ju nahovoril, aby 
spoločne vycestovali do ČR k  jeho prí-
buzným. Dôverovala mu, veď napokon 
nemala sa ani s kým poradiť, aby prípad-
ne ovplyvnila udalosti, ktorých sa stávala 
súčasťou. A tak po krátkom čase stála na 
frekventovanom hraničnom priechode 
priúčajúc sa najstaršiemu remeslu. 
Nemala vnútornú silu postaviť sa 
vlastnému osudu, ľúbila a túžila 
byť ľúbená, a urobila by čo-
koľvek, aby mohla naďalej 
zostať v  blízkosti svojho 
priateľa. Po čase však ote-
hotnela a ako v nej rástol 
nový život, rástol i nezá-
ujem a  nevraživosť jej 
priateľa. 
Udalosti nabrali rých-

ly spád. Jedného dňa dostala peniaze 
na lístok domov. Domov... miesto, ktoré 
nepoznala a vlastne ani nemala. Ocitla sa 
opäť u príbuzných, ktorí aj vzhľadom na 
jej rastúce bruško síce súhlasili s krátkym 
pobytom, ale odmietli ju fi nančne pod-
porovať. Vtedy si uvedomila situáciu, pri-
šla na naše oddelenie a rozpovedala celý 
svoj zamotaný príbeh. Na prvý pohľad 
bolo neprehliadnuteľné, že jej chýba re-
álny pohľad na svet, absentovali sociálne 
zručnosti, a v  tomto chaotickom svete 
bola bezradná. Do úvahy prichádzalo 
jediné riešenie - umiestniť ju v krízovom 
stredisku pre matky s deťmi. Hanka teda 
našla svoj dočasný domov v opatere ľudí, 
ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie. 
Tam priviedla na svet Natálku, ktorej 
prejavovala ten najhlbší materinský cit. 
Potrebovala však ešte čosi veľmi dôležité 
- mať sa rada, viac sa o seba starať a na-
učiť sa hospodáriť s prostriedkami, ktoré 
mala k dispozícii. Sociálne pracovníčky 
ju k tomu viedli a pripravovali ju na ná-
vrat do reálneho života. Tento ušľachtilý 
zámer však nevyšiel. Hanku opäť vyhľa-
dal priateľ a len jedna noc stačila na to, 
aby s ním aj s malou Natálkou odišli do 
neznáma.
Hanka našla strechu nad hlavou u  prí-
buzných svojho priateľa. Bola šťastná, 
cítila a dúfala, že ďalšia etapa jej živo-
ta, tentoraz už v trojici, bude pokojná. 
Sklamanie však nenechalo na seba dlho 
čakať. Približne po mesiaci jej priateľ 
navrhol, aby opäť začala s  prostitúciou. 
Po prvom šoku, a pri pohľade na svoju 
dcérku, z nej vyletelo dôrazné NIE! Po pr-
výkrát vo svojom živote bola odhodlaná 
chrániť seba i svoju Natálku, ale neuve-
domila si, čo môže nasledovať. Partner 
nebol zvyknutý na odpor a jeho reak-
cia bola krutá. Súčasťou každodenného 
Hankinho života sa stala bitka, bolesť 

a  strach, len aby dosiahol svoje. Zlomil 
ju až vtedy, keď jej pohrozil odlúčením 
od Natálky. Ak ju nechcela stratiť, musela 
sa vrátiť na ulicu. Cítila sa hrozne špina-
vá a ponížená. Malá Natálka bola počas 
neprítomnosti matky v  opatere príbuz-
ných. Hankin život nadobudol temné far-
by, šťastím ju napĺňali len vzácne chvíle 
s dcérkou. Uvažovala, že partnera udá na 
polícii, ale zároveň si predstavila dôsled-
ky, lebo vedela, čoho je schopný. Poznala 
tých ľudí, vedela, že nemajú súcit a doká-
žu urobiť čokoľvek. Život človeka nemal 
v  ich očiach veľkú hodnotu, bol len vý-
hodným obchodným artiklom. To v nej 
vyvolávalo permanentný strach o  seba 
a o dieťa, bála sa, že sa jej môže stať ešte 
niečo horšie.

Takto už nemohla ďalej žiť. Zúfalstvo, 
beznádej a strach sa stupňovali. A tak 
jedného dňa nasadla do vlaku, opäť za-
klopala na naše dvere, všetko nám vyroz-
právala a napokon aj polícii. 
V rámci spolupráce s kompetentnými or-
gánmi v  ČR sa na základe predbežného 
opatrenia podarilo Natálku umiestniť do 
detského domova a Hanku do krízového 
strediska pre týrané ženy. Vzhľadom na 
to, čo prežila, potrebovala čas a odbornú 
pomoc, aby sa dokázala vyrovnať so zá-
žitkami. Po celý čas však myslela na Na-
tálku a  zaujímala sa o  ňu. Dnes sú opäť 
spolu, tešia sa z vzájomnej lásky a poko-
ja. Žijú na utajenom mieste, pretože hoci 
je pôvodca jej problémov zadržiavaný vo 
väzbe a za zločin, ktorého sa dopustil, ho 
stihne spravodlivý trest, nebolo by vhod-
né situáciu podceňovať.
Život prináša rozličné príbehy a pohnuté 
osudy ľudí. Ten náš mal relatívne šťastný 
koniec, ale vyplýva z neho veľké pona-

učenie. Nebuďme ľahostajní voči sebe 
ani voči iným a na svet nazerajme 

očami otvorenými doširoka. Mož-
no vďaka tomu zachránime 

seba i ďalších, ktorí si nevedia 
poradiť so životom. Medzi 

nami totiž žije množstvo 
podobných osudov, aký 
mala Hanka. 

Bc. Ľuboš Berky, 

referent SPO a SK

marec 03/ 2009

ch, len aby dosiahol
dy, keď jej poh

Ak ju nech
cu C

PRÍBEH
(Ne)obyčajný príbeh
Hanka pozná krutosť života
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 Chcete pracovať v Európskej únii?
MALTA
Romantické i tajomné je Maltské súostrovie. Leží v Stredozemnom mori, 95 km 
južne od Sicílie a 290 km východne od Tuniska a pozostáva z obývaných ostrovov Malta, 
Gozo a Comino. K Malte patria aj ostrovčeky Cominotto, Filfl a Island a St. Paul’s Island. 
Ostrovy vyrastajú z azúrovo priezračného mora, ktoré si zamilujete na prvý pohľad.

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny

Veľvyslanectvo Malty pre SR je v Rakúsku vo 
Viedni:
Republic of Malta Embassy (High Comis-

sion) Consulate For Slovakia

Opernring 5/1, A - 1010 Wien 
Republik Österreich 
Tel.: 0043 1 586 5010
Fax.: 0043 1 586 50109
E-mail: maltaembassy@gov.mt.
Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky je v Ta-
liansku v Ríme: 
Ambasciata della Repubblica Slovacca

Via dei Colli della Farnesina 144, Lotto 6 
00194 Rome, Italy
Tel: 0039 (06) 367 15 200 / 1
Fax: 0039 (06) 367 15 265
E-mail: embassy@rome.mfa.sk.
Registračné procedúry
Povolenie na pobyt

Občan SR má právo zotrvať a voľne sa pohy-
bovať na území Malty počas troch mesiacov 
po príchode do krajiny. Nepotrebujete po-
volenie na pobyt, stačí mať platný identifi -
kačný doklad.
Ak plánujete zostať v  krajine dlhšie ako 3 
mesiace, ste povinní požiadať o  predĺže-
nie pobytu inštitúciu Department for Ci-
tizenship and Expatriate Aff airs 3, Castille 
Place, Valletta CMR02.
Začať pracovať môžete predtým, ako vám 
bude vydané povolenie na pobyt za pod-
mienky, že máte pracovné povolenie.
Pracovné povolenie

Občan SR, ktorý chce pracovať na Malte, 
musí 5 pracovných dní pred začatím výko-
nu práce zaslať resp. predložiť žiadosť o vy-
danie pracovného povolenia na adresu 
Employment & Training Corporation, Em-
ployment Licences Unit, Block E Room 12, 
Birzebbuga BBG 06.
Žiadosť vyžaduje vyplnenie prísľubu 
práce zamestnávateľom a  jeho podpis. 
Doklady, ktoré potrebujete k  žiados-
ti, nájdete na internetovej stránke ETC:
 www.etc.gov.mt.
Pracovné povolenie sa vydáva automaticky 
a sleduje sa ním počet cudzincov pracujú-
cich na území Malty.
Hľadanie zamestnania
Občan SR, ktorý si hľadá prácu na Malte, sa 
môže zaregistrovať na úrade Employment 

and Training Corporation of Malta (ďalej 
ETC) v Hal Far alebo v 4 job-centrách (Val-
letta, Mosta, Birgu a Rabat).
Prístup k pracovným príležitostiam získate 
aj prostredníctvom www.etc.gov.mt. Táto 
webstránka obsahuje databázu voľných 
pracovných miest podľa odvetvia, povola-
nia a regiónu, ako i v rámci služby CV Se-
arch pre zamestnávateľov.
Voľné pracovné miesta sú zverejňované aj v od-
borných časopisoch a miestnych novinách.
Zoznam maltských novín 
Je k dispozícii na: 
www.onlinenewspapers.com/malta.htm.
Zoznam súkromných sprostredkova-

teľských agentúr

Je k dispozícii na internetovej stránke ETC 
www.etc.gov.mt pod sekciou Links.
Pracovné podmienky
Pracovný čas zamestnanca na Malte je 40 
hodín týždenne. Základná výmera dovo-
lenky je 25 dní. Zákonom je stanovená mi-
nimálna mzda, ale vo všeobecnosti mzda 
závisí od dohody zamestnanca so zamest-
návateľom.
Životné podmienky
Občan SR pracujúci najmenej 183 dní na 
území Malty platí daň z príjmu len z príjmu 
získaného na Malte. Daň z  príjmov fyzic-
kých osôb na Malte je progresívna a sadzba 
dane závisí od výšky príjmu a  rodinného 
stavu. Malta má 3 daňové pásma – 15 %, 
25 % a  35 %. Zamestnávateľ odvádza za 
zamestnanca do systému sociálneho pois-
tenia poistné vo výške 10 % z hrubej mzdy.
Informácie o daňovom systéme na Malte 
nájdete na www.ird.gov.mt.
Informácia o podnikaní
Občan SR môže podnikať na Malte a má 
rovnaké práva ako občan Malty. Povo-
lenie na pobyt sa vyžaduje, ak obdobie 
podnikania prekročí 3 mesiace. 
Informácie o  podmienkach podnikania 
na Malte hľadajte na: 
www.maltaenterprise.com.
Uznávanie kvalifi kácie
Ak potrebujete získať miestny ekvivalent 
vášho dokladu o vzdelaní, obráťte sa na Aca-
demic Credentials Evaluation Board alebo 
Vocational Credentials Evaluation Board, Mi-
nistry of Education, Floriana CMR 02, Malta.
Viac informácií: www.education.gov.mt.
Vzdelávanie

Vzdelávanie je povinné pre všetky deti vo 
veku 5 až 16 rokov. Povinné vzdelávanie 
je rozdelené na šesťročný základný cyk-
lus a päťročné stredoškolské štúdium. Na 
stredoškolskej úrovni sú tri druhy štát-
nych škôl: juniorské lýceá, miestne stred-
né školy a  školy pre veľmi neúspešných 
žiakov. Existujú aj cirkevné a  súkromné 
stredné školy.
Vysokoškolské vzdelanie na Malte ponú-
ka na vysokoškolskej a  postgraduálnej 
úrovni Maltská univerzita, ktorá je plne 
fi nancovaná štátom. Študijné programy 
trvajú od jedného do šiestich rokov.
Zdravotný systém
Na Malte je vysoký štandard zdravotnej 
starostlivosti. Zdravotnícke zariadenia 
sú prístupné v  regionálnych centrách 
a  troch nemocniciach. Prístupné sú aj 
špecializované kliniky a veľký počet súk-
romných nemocníc.
Užitočné webové stránky a kontakty 
Viac o Malte:.

www.visitmalta.com 
www.mta.com.mt 
www.maltairport.com 
www.airmalta.com 
www.atp.com.mt
www.maltatransport.com/en/ 
www.mjha.gov.mt/justice/legalservices.html 
www.ird.gov.mt 
www.education.gov.mt
www.maltaenterprise.com.
Pracovné príležitosti:

www.etc.gov.mt
ww.eures.com.mt/EuresMalta/
www.onlinenewspapers.com/malta.htm.
Telefónne čísla:

112 Polícia  | 196 Prvá pomoc
199 Požiarnici

 Hlavné mesto: Valletta
 Rozloha: 316 km2

 Počet obyvateľov:  
 404 039 (údaj z roku 2005)

 Územné rozdelenie (členenie): 

  žiadne administratívne regióny
 Mena: euro (EUR)
 Štátny jazyk: maltský, anglický
 Medzinárodné telefónne  

 smerovacie číslo: 356

Malta
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máj 05/ 2009

KRAJ: BRATISLAVSKÝ
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

VK 2009 / 8 / 2
Názov pozície: radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia Európskeho sociálneho fondu, 
odbor riadenia výdavkov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne 
veci a rodina
Hlavné úlohy: Zodpovednosť za  zúčtovanie projektov 
spolufi nancovaných z  Európskeho sociálneho fondu, 
štátneho rozpočtu a  rozpočtu Ústredia práce, sociálnych 
vecí a  rodiny ako prijímateľa. Zabezpečuje zúčtovávanie 
jednotlivých národných projektov v  súlade s  legislatívou 
a internými normami Ústredia práce, sociálnych vecí a ro-
diny ako prijímateľa pre implementáciu projektov spolu-
fi nancovaných z  Európskeho sociálneho fondu, vrátane 
predbežnej a priebežnej kontroly pri overovaní výdavkov.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdela-
nie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysoko-
školské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft Of-
fi ce Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zna-
losť zákona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších pred-
pisov, 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, znalosť legis-
latívy z oblasti európskych sociálnych fondov a nariadení 
Európskej komisie, zákona č. 5/2004 Z. z. o  službách za-
mestnanosti v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK 2009 / 9 / 2
Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia Európskeho sociálneho fondu, 
odbor riadenia výdavkov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Zodpovednosť za  dodržiavanie rozpočtu 
a zúčtovanie projektov spolufi nancovaných z Európskeho 
sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a rozpočtu Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny ako prijímateľa. Spolupra-
cuje pri návrhu rozpočtu jednotlivých národných projek-
tov, zabezpečuje zúčtovávanie jednotlivých národných 
projektov v  súlade s  legislatívou a  internými normami 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ako prijímateľa pre 
implementáciu projektov spolufi nancovaných z  Európ-
skeho sociálneho fondu, vrátane predbežnej a priebežnej 
kontroly pri overovaní výdavkov.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft Offi  -
ce 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 do-
plnení 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, znalosť legislatívy z  ob-
lasti európskych sociálnych fondov a nariadení Európskej 
komisie, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK 2009 / 10 / 2
Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia Európskeho sociálneho fondu, 
odbor monitoringu a evaluácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne 
veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné a metodické činnosti na úrovni 
ústredného orgánu štátnej správy – zabezpečovanie pub-
licity národných projektov na  Ústredí práce, sociálnych 
vecí a  rodiny a  metodické usmerňovanie úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny v oblasti publicity národných pro-
jektov. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce 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 dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zá-
kona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov, znalosť legislatívy z  ob-
lasti európskych sociálnych fondov a nariadení Európskej 
komisie, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK 2009 / 11 / 2
Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia Európskeho sociálneho fondu, 
odbor monitoringu a evaluácie projektov
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčné a metodické činnosti na úrovni 
ústredného orgánu štátnej správy – zodpovedá a koordi-
nuje zber fyzických a fi nančných ukazovateľov na úrovni 
projektov a spolupracuje s riadiacim orgánom pri monito-
rovaní priebehu realizácie projektov spolufi nancovaných 
z  európskeho sociálneho fondu a  monitoruje príslušné 
nástroje aktívnej politiky trhu práce. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce 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 dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zá-
kona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov, znalosť legislatívy z  ob-
lasti európskych sociálnych fondov a nariadení Európskej 
komisie, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK 2009 / 12 / 2 
Názov pozície: štátny radca – predstavený, námestník ge-
nerálneho riaditeľa 
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociál-
ne veci a rodina
Hlavné úlohy: Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom 
úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záleži-
tostí na úrovni Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ko-
ordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému 
s najširšími vonkajšími alebo vnútornými väzbami na ďal-
šie zložité a rozsiahle systémy rôznych smerov s dôsledka-
mi za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným 
dosahom na úrovni Ústredia práce, sociálnych vecí a 
rodiny, plnenie uvedených činností môže byť spojené aj 
s čerpaním prostriedkov Európskych spoločenstiev. Kon-
cepčná činnosť a tvorba legislatívnych opatrení na úrovni 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. 
stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft PowerPoint 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadia-
ce a rozhodovacie schopnosti, angažovanosť, profesiona-
lita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa 
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické 
a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, 
adaptabilita a fl exibilita 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zna-
losť zákonov: č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov, 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov, znalosť legislatívy z oblasti európskych sociál-
nych fondov a nariadení Európskej komisie, č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov v znení neskorších predpisov, znalosť Zákonníka práce. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 / 8 / 2, VK 

2009 / 9 / 2, VK 2009 / 10 / 2, VK 2009 / 11 / 2 a VK 2009 

/12 /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: TRENČIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V TRENČÍNE

VK 2009 / 2 / 15
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor európskeho sociálneho fon-
du (ESF) 
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, 
fi nančné prostriedky európskych spoločenstiev 
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti 
na úseku ESF vyžadujúce spoluprácu s inými organizač-
nými útvarmi v služobnom úrade a riadiacimi orgánmi. 
Zabezpečovanie agendy spojenej s  implementáciou 
národných projektov. Príprava a spracovanie podkladov 
na  zúčtovanie výdavkov projektov fi nancovaných pro-
stredníctvom ESF. Príprava predikcií fi nancovania národ-
ných projektov, štatistických a monitorovacích údajov
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné ale-
bo vysokoškolské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 
5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti v  znení neskor-
ších predpisov, zákona č.  312/2001 Z.  z. o  štátnej služ-
be 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, rodi-
ny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK 2009 / 3 / 15
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamestnáva-
teľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, soci-
álne veci a rodina
Hlavné úlohy: implementácia národných projektov 
sektorový operačný program Ľudské zdroje a operačný 
program zamestnanosť a  sociálna inklúzia v  rámci pô-
sobnosti oddelenia služieb zamestnávateľom, vypraco-
vávanie dohôd o poskytnutí príspevkov, vedenie eviden-
cie žiadostí o poskytnutí príspevkov v oblasti nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce v územnej pôsobnosti úradu 
práce
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. 
alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 
5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti v  znení neskor-
ších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes-
korších predpisov, ústavného zákona č. 460/1992 Zb. 
Ústava Slovenskej republiky v  znení neskorších predpi-
sov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení ne-
skorších 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 kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 / 2 / 15, 

VK 2009 / 3 / 15:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Janka Bú-
torová
Telefón: 032/2440120
Fax: 032/6400233

Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSV
výberové konania
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E-mail: janka.butorova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny, M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

KRAJ: NITRIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V TOPOĽ-

ČANOCH

VK 2009 / 6 / 20
Názov pozície: radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, od-
delenie štátnych sociálnych dávok 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, soci-
álne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí na  koor-
dinovanie a  usmerňovanie aktivít na  úseku štátnych 
sociálnych dávok. Prijímanie žiadostí, zhromažďovanie, 
overovanie a  kompletizovanie podkladov, sledovanie 
splnenia podmienok nároku na  dávku, jej výšku a  vý-
platu. Poskytovanie poradenstva žiadateľom vo veciach 
nároku na štátnu sociálnu dávku, vybavovanie podnetov 
občanov, kontrola účelného využitia dávok, spracová-
vanie štatistických ukazovateľov o poberateľoch, správa 
a evidencia pohľadávok. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Power Point
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: –
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zna-
losť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov, č. 453/2003 Z. z. o  orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanos-
ti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, č. 
235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspe-
vku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo 
ktorým sa v  priebehu dvoch rokov opakovane narodili 
dvojčatá a  ktorým sa menia ďalšie zákony v  znení ne-
skorších predpisov, č. 554/2008 Z. z. ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení 
dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili 
tri deti alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opako-
vane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony 
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2009, 
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a dopl-
není zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení, č. 
280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskor-
ších predpisov, č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb 
v znení neskorších predpisov, č. 561/2008 Z. z. o príspe-
vku na starostlivosť o dieťa, č. 627/2005 Z. z. o príspev-
koch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení 
neskorších predpisov.
Kontakt na poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Katarína Ca-
bajová
Telefón: 038 2440 550
Fax: 038 2440 109
E-mail: katarina.cabajova@upsvar.sk
www.upsvarto.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí 
a  rodiny v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955  01 To-
poľčany 

VK 2009 / 7 / 20
Názov pozície: radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, odde-
lenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských 
služieb, referát sprostredkovateľských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, soci-
álne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí na  ko-
ordinovanie a  usmerňovanie aktivít na  úseku referátu 
sprostredkovateľských služieb. Vedenie evidencie uchá-
dzačov o  zamestnanie, sprostredkovanie vhodného za-
mestnania uchádzačovi o  zamestnanie a  spolupráca so 
zamestnávateľmi pri hľadaní vhodného zamestnanca. 
Realizácia výberu uchádzačov o  zamestnanie do  pora-
denských programov, projektov, výcvikov. Posudzova-
nie rozhodných skutočností o zaradení resp. nezaradení 
občana do  evidencie uchádzačov o  zamestnanie, po-
skytovanie základných informácií o možnostiach a pod-
mienkach nároku na  dávku v  nezamestnanosti. Rozho-
dovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z eviden-
cie a spracovávanie podkladov k vydaným rozhodnutiam 
v  odvolacom konaní. Vydávanie potvrdení o  evidencii 
uchádzačov o  zamestnanie, vedenie evidencie záujem-
cov o zamestnanie a poskytovanie informácií. 

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné 
vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft  Power Point
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: –
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zna-
losť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zme-
ne 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 poskytnutie informácií  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:   
Mgr. Soňa Sílešová
Telefón:  038 2440 310
Fax: 038 2440 109
E-mail: sona.silesova@upsvar.sk
www.upsvarto.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí 
a  rodiny v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955 01 To-
poľčany 

KRAJ: ŽILINSKÝ
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V ČADCI

VK 2009 / 1 / 19
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti//
oddelenie informačno-poradenských a  sprostredkova-
teľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, so-
ciálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti vo vy-
medzenom úseku štátnej správy. Odborná príprava 
rozhodnutí v správnom konaní o zaradení a nezaradení 
uchádzačov o  zamestnanie do  evidencie uchádzačov 
o  zamestnanie. Poskytovanie informácií o  službách 
ÚPSVR podľa formulácie požiadavky klienta. Aktuali-
zovanie databázy evidovaných uchádzačov o  zamest-
nanie (ďalej len EUoZ), ponúkanie voľných pracovných 
miest, príprava dohôd s  EUoZ pri aplikácii národných 
projektov, sledovanie povinností EUoZ a  vykonávanie 
ďalších administratívnych prác súvisiacich s  činnosťou 
na príslušnom úseku štátnej správy.
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 
5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti v  platnom zne-
ní, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom 
znení, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení 
neskorších predpisov, znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v  platnom znení a  zákona č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí 
a rodiny a služieb zamestnanosti.
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet, Lotus 
Notes

VK 2009 / 2 / 19
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie Európskeho sociálne-
ho fondu (ESF)
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti na  vymedzenom úseku štátnej správy, vyža-
dujúce spoluprácu s  inými organizačnými útvarmi 
v  služobnom úrade a  riadiacimi orgánmi. Príprava 
rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít, 
zabezpečovanie agendy v  oblasti uplatňovania ná-
strojov aktívnej politiky trhu práce, najmä projektov 
financovaných prostredníctvom ESF. Zabezpečova-
nie zmluvných vzťahov pre určené projekty, príprava 
návrhov na  dodatky k  zmluvám, finančné plánova-
nie a  riadenie projektov v  zmysle platných právnych 
predpisov.
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 
5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti v  platnom 
znení, zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
v  platnom znení, zákona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej 
službe v  znení neskorších predpisov, znalosť zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a zá-

kona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob-
lasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet, 
Lotus Notes
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 / 1 / 

19 a VK 2009 / 2 / 19: 

Meno a  priezvisko kontaktnej osoby: Mgr.  Iveta 
Bartusková
Telefón: 041/ 2448 846
Fax: 041/4331409
E-mail: iveta.bartuskova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Čadci, Matičné námestie 1617, 022 01 
Čadca
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY MARTIN

VK 2009 / 6 / 25
Názov pozície: odborný radca – predstavený – vedúci 
oddelenia
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – 
oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, so-
ciálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované 
činnosti, spočívajúce najmä v  analytickej činnosti, 
vo vyhodnocovaní výsledkov a  v  príprave podkladov 
na  rozhodovanie v  otázkach, spadajúcich do  kom-
petencie predmetného oddelenia. Koordinovanie 
činností v  oblasti služieb zamestnávateľom na  úrovni 
územného obvodu úradu. Organizácia, riadenie, kon-
trola a zodpovednosť za činnosť zamestnancov odde-
lenia. 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, 
zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní, zákona č. 
312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 311/2001 Z. z. Zákon-
níka práce v platnom znení, č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú sa 
Kontakt  na poskytovanie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Mgr. Erika Sabová
Telefón: 043/2440120, 121
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Martine, Ul. Novomeského 4, 036 01 Martin

KRAJ: BANSKÁ BYSTRICA
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VO VEĽ-

KOM KRTÍŠI

VK 2009 / 1 / 34
Názov pozície: odborný radca - predstavený
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, ria-
diteľ odboru sociálnych vecí a rodiny
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, so-
ciálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť 
pri riadení a usmerňovaní činností zamestnancov odboru 
sociálnych vecí a rodiny. Samostatné vykonávanie odbor-
ných a špecializovaných činností spadajúcich do rozsahu 
kompetencií odboru.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet a prá-
ca so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR, zna-
losť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení ne-
skorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamest-
nanosti a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, Zá-
konník práce, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 195/1998 Z. z o sociálnej pomoci, zákon č. 600/20003 
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 601/2003 Z. 
z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 280/2002 Z. z. o  rodičovskom príspe-
vku, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov, zákon č. 305/2005 Z. z. o  sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.
VK 2009 / 2 / 34
Názov pozície: radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, soci-
álne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucelenej agendy 
na úseku pomoci v hmotnej núdzi vo veci poskytovania 
dávok v hmotnej núdzi, príspevkov v hmotnej núdzi a ná-
hradného výživného. Príprava rozhodnutí a  vydávanie 
rozhodnutí v prvom stupni správneho konania v oblasti 
hmotnej núdze. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a sa-
mosprávy.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie, VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft Of-
fi ce Excel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet a práca 
so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyžadujú sa

VK 2009 / 3 / 34
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 2 (úväzok 0,5)
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, od-
delenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, soci-
álne veci a rodina
Hlavné úlohy: Posudzovanie zdravotného stavu a  mie-
ry funkčnej poruchy na  účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažko zdravotne postihnutých občanov. Po-
sudzovanie nepriaznivého zdravotného stavu na  úče-
ly štátnych sociálnych dávok a  zdravotnú spôsobilosť 
uchádzača o zamestnanie.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa v odbo-
re medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft Of-
fi ce Excel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet a práca 
so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: v zmysle § 63 ods. 
l zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Kontakt na poskytnutie informácií: 

( VK 2009/1/34, VK 2009/2/34 a VK 2009/3/34) 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Jozef Ivan
Telefón: 047/2451 120
E-mail: jozef.ivan@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR Veľký Krtíš, Madácha 
2, 990 01 Veľký Krtíš

KRAJ: KOŠICKÝ
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V MICHALOVCIACH

VK 2009 / 1 / 44 
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti - detašo-
vané pracovisko Veľké Kapušany 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, soci-
álne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a samostat-
né vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právo-
mocou vo vymedzenom úseku štátnej správy, na úseku 
služieb zamestnanosti detašovaného pracoviska Veľké 
Kapušany
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzde-
lanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft Of-
fi ce Excel, Internet a Lotus Notes.
Požadované kvalifi kačné predpoklady: požadované 
schopnosti a  vlastnosti: angažovanosť, profesionalita 
a  motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a  ďalej sa 
vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a  strategické myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita. Požadované odbor-
né znalosti: zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zá-
kona číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákona 
číslo 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti so-
ciálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti a etického 
kódexu štátneho zamestnanca 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú sa 
VK 2009 / 2 / 44 

Názov pozície: hlavný referent 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny - odde-
lenie štátnych sociálnych dávok 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne 
veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a samostat-
né vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právo-
mocou vo vymedzenom úseku štátnej správy, na odbore 
sociálnych vecí a rodiny – na oddelení štátnych sociálnych 
dávok
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdela-
nie alebo vyššie odborné vzdelanie 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft Offi  -
ce Excel, Internet a Lotus Notes
Požadované kvalifi kačné predpoklady: požadované 
schopnosti a vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a mo-
tivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepč-
né a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, 
adaptabilita a  fl exibilita. Požadované odborné znalosti: 
zákona číslo 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, zákona číslo 
627/2005 Z. z. o  príspevkoch na podporu náhradnej sta-
rostlivosti o dieťa, zákona číslo 561/2008 Z. z. o príspevku 
na starostlivosť o dieťa, zákona číslo 280/2002 Z. z. o rodi-
čovskom príspevku, zákona číslo 235/1998 Z. z. o príspevku 
pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčas-
ne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu 
dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, zákona číslo 
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, zákona číslo 238/1998 Z. 
z. o príspevku na pohreb, zákona číslo 453/2003 Z. z. o or-
gánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a 
služieb zamestnanosti 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú sa 

VK 2009 / 3 / 44 
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – odde-
lenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne 
veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti vo 
vymedzenom úseku štátnej správy na oddelení sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ II. stup-
ňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, 
verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogické-
ho zamerania alebo majú uznaný doklad o takom vysoko-
školskom vzdelaní vydaný zahraničnou školou podľa § 93 
zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft Offi  -
ce Excel, Internet a Lotus Notes
Požadované kvalifi kačné predpoklady: požadované 
schopnosti a  vlastnosti: angažovanosť, profesionalita 
a  motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a  ďalej sa 
vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a  strategické myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita. Požadované odborné 
znalosti: zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona 
číslo 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a soci-
álnej kuratele, zákona číslo 36/2005 Z. z. o rodine, zákona 
číslo 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti so-
ciálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, zákona číslo 
71/1967 Zb. o správnom konaní 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú sa 

VK 2009 / 4 / 44 
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2,5 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – odde-
lenie posudkových činností 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne 
veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti vo vyme-dze-
nom úseku štátnej služby - vykonávanie lekárskej posudko-
vej činnosti na účely peňažných príspevkov na kompenzá-
ciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 
preukazu, parkovacieho preukazu, štátnych sociálnych dá-
vok a na účely trhu práce. Posudzuje komplexnú zdravotnú 
dokumentáciu občana, stanovuje mieru funkčnej poruchy 
na účely kompenzácie a na účely vydania preukazu občana 
s  ťažkým zdravotným postihnutím a  posudzuje odkáza-
nosť občana na jednotlivé formy kompenzácie. Posudzuje 
nepriaznivý zdravotný stav na účely štátnych sociálnych 
dávok a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie 

Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa v odbo-
re medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Microsoft 
Offi  ce Excel, Internet a Lotus Notes
Požadované kvalifi kačné predpoklady: požadované 
schopnosti a  vlastnosti: angažovanosť, profesionalita 
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa 
vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a  strategické myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita. Požadované odbor-
né znalosti: zákona číslo 312/2001 Z. z. o štátnej službe, 
zákona číslo 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákona 
číslo 453/2003 Z. z. o  orgánoch štátnej správy v  oblasti 
sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, zákona 
číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: v zmysle § 63 ods. 1 
zákona číslo 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov - lekár, ktorý má špeci-
alizáciu v odbore posudkové lekárstvo alebo absolvoval 
certifi kačnú prípravu v akreditovanom certifi kačnom štu-
dijnom programe v  odbore posudkové lekárstvo, alebo 
sa tejto prípravy zúčastňuje alebo sa tejto prípravy začne 
zúčastňovať 
Kontakt na poskytnutie informácií pre VK 2009 / 1 / 

44, VK 2009 / 2 / 44, VK 2009 / 3 / 44 a VK 2009 / 4 / 44 :

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
Mgr. Adriana Krepelková
Telefón: 056/2 440 120
Mobil: 0905/554 988
E-mail: adriana.krepelkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVaR Michalovce, Saleziá-
nov 1, 071 01 Michalovce

SPOLOČNÉ POŽIADAVKY A POKYNY PRE VŠETKÝCH 

UCHÁDZAČOV:

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti: 

vyrovnaná a  harmonická osobnosť, angažovanosť, zod-
povednosť, profesionalita a  motivačné činitele, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita. Pre riadiace pozície 
(predstavený, vedúci oddelenia, námestník, riaditeľ a p.) 
sa vyžadujú navyše aj organizačné a riadiace schopnosti.
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberové-

ho konania:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
s uvedením čísla výberového konania; 

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocen-
ného dokladu o  najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
podľa osobitného predpisu; 

 kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariade-
nia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca 
ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie 
o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznáme-
ní o výberovom konaní); 

 kópia výpisu z  registra trestov nie staršieho ako tri 
mesiace; 

 profesijný štruktúrovaný životopis; 
 písomné čestné vyhlásenie o  štátnom občian-

stve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátno-
zamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len 
občan SR; 

 čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR; 
 písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na úze-

mí SR; 
 písomné čestné vyhlásenie o  pravdivosti všetkých 

údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra 
trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise; 

 motivačný list;
 písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných 

údajov na účely výberového konania v súlade s usta-
noveniami zákona č. 428/2002  Z. z. o ochrane osob-
ných údajov.

Poznámka:

Pri prihlásení sa do viacerých výberových konaní 
sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku 
každému VK osobitne. Na obálku a v žiadosti treba 

uviesť číslo VK. 
Žiadosť o  zaradenie do  výberového konania zašlite 
v termíne od 5. júna 2009 do 20. júna 2009 na adresu 
služobného úradu, ktorý je  uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

máj 05/ 2009
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POMÔCKY: 

TERM, ADI, AJAS, 

MANON

šikmá plocha prvá časť 
tajničky ofukovali predložka

Elektráreň 

Vojany

spojovací 
zákop

Indoeu-
rópanky

Lam, sapa, 
aba

zn. jedn. 
kilopond

papagáj poranenie
potrat, 
abortus

štát v USA tretia časť 
tajničky nemecké sídlo

ohybný slovný 
druh (mn. č.)

ázijská šelma

varič kávy

dávny ž. 
predok

kód let. S. 
Paolo

Lunar Science 
Institut

opísanie

čistokrvne

neznámy 
autor

jama (nár.)

žltohnedé 
farbivo

syn Telamóna

zaraďuje sa

umenie, 
po lat.

manilské 
konope

druhá časť 
tajničky

výrobky na 
predaj

priprav jedlo 
varením

hromada

skr. štátu New 
York

rytmus

suchá časť 
obilia

jasene, po 
česky

miešanec

skr. výr. 
absent

piata časť 
tajničky

základ. 
číslovka

brazílsky 
spisovateľ

melódia, po 
anglicky

oznámila 
úradom

španiel. 
tenista

okresný výbor

štádium 
vývoja

prekvapí
zn. nióbu

kód Tuniska

fi lmovací 
prístroj

Lunar Orbiter
vytrval

pôvodca

ochotník

prísada do 
tavenia

častica                                              
(ešteže čo)

prieskum trhu

zeler (nár.)

praotec

iba ak
sipenie

vzdor, odpor

nakosil

zlosť, hnev, 
(expr.)

hudobné dielo

credit note

väčšia otiepka

optické 
umenie

kto loví

kto lezie

ostrov v 
Indonézii

robil  
ohavným

ubránil sa jasné svetlo
opica, (zried.)

lekárnik (ľud.)

vodopády

zn. čist. 
prášku

severský vták

pes (det.) 

zástup

zn. ruských 
lietadiel

pílilo

stála

rapotanie

neudiera 
nohami

skr. výrazu 
ritenuto

kanón

blázon (hov.)

nakloň, pritlač

cudzie ž. 
meno

sladkovodná 
ryba

energetická 
hladina

cestová 
kancelária

bulh. mena

rozmýšľaj

EČV Rim. 
Soboty

farba na 
vajíčka

násyp, hrádza

štvrtá časť 
tajničky

ryžový nápoj

pera (básn.)

lejavica (epr.)

silný krik

druh somára
pátraj (expr.)

zn. céru

zelenina 

EČV Košíc

menší válov grilujeme

unavujete
neveriaci 

človek
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fotoobjektívom

Zelená je (michalovská) tráva...

Formu si udržali 

Na 2. ročník priateľského turnaja 
vo futbale CIVIL CUP 2009, ktorý 
sa uskutočnil 5. mája v Michalov-

ciach, sa tešili nielen organizátori, ale aj di-
váci a najmä samotní aktéri. 
Medzi sebou zápolili štyri 
družstvá, ktoré reprezento-
vali najzdatnejších športov-
cov z Úradu PSVR, Daňové-
ho úradu, Mestského úradu 
a družstvo Okresného riadi-
teľstva PZ v Michalovciach.
Po tuhých bojoch si ví-
ťazstvo odniesli futbalisti 
Okresného riaditeľstva PZ, 
na druhom mieste skončilo 
družstvo ÚPSVR, na treťom 
mieste družstvo Mest-
ského úradu 

a  obhajca minuloročného titulu – druž-
stvo Daňového úradu skončilo na štvrtom 
mieste. Za najúspešnejšieho a  najlepšie-
ho hráča bol opäť vyhlásený Mgr. Marcel 
Nemčík (zamestnanec úradu PSVR). Vo 
farbách úradu ešte hrali: Ladislav Berta, 
Ing. Ladislav Cmár, JUDr. Dušan Maščák, 
PhDr. Ladislav Mitterpák, Bc. Jozef Pivar-
ník, Ľubomír Tuším a  Mgr. Ján Cenkner. 
Najväčšou odmenou pre všetkých zúčast-
nených však nebol iba diplom a pohár za 
umiestnenie, ale najmä dobrá atmosféra 
a pocit z dobre odvedeného výkonu.

Futbalový turnaj 
Karola Poláka

Piateho mája sa z futbalu tešili aj 
„domováci“. Odohrali sa zápasy 
víťazných družstiev detských do-

movov v  rámci Košického a  Prešovského 
kraja. O  víťazstvo bojovali chovanci Det-
ského domova sv. Nikolaja Medzilaborce 
(majstri Prešovského kraja) a víťazi – cho-
vanci Detského domova Veľké Kapušany 
(majstri Košického kraja), ktorí sa po výraz-
nej výhre 12:1 postavili na stupeň víťazov. 
Družstvo DD Veľké Kapušany postupuje 
do fi nálového stretnutia v Štrbe, v ktorom 
bude obhajovať farby východného Slo-
venska. Držíme im palce! 

Text a foto: Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVaR Michalovce

áátotototoririr , , alalle e ajajjaj d di-i-- dd
bb
v
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 PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac apríl

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

SLOVENSKO 10,92 10,33 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj 3,25 2,97 

Trnavský kraj 6,57 6,18 

Trenčiansky kraj 7,75 6,92 

Žilinský kraj 8,83 8,09 

Nitriansky kraj 10,14 9,55 

Košický kraj 15,77 15,30 

Prešovský kraj 16,27 15,62 

Banskobystrický kraj 17,66 16,91 

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Bratislava I 1,89 1,60 •
2 Bratislava II 2,42 2,17 1
3 Bratislava III 2,46 2,12 -1
4 Bratislava IV 2,53 2,31 •
5 Bratislava V 2,78 2,55 •
6 Senec 3,69 3,38 •
7 Pezinok 4,14 3,77 •
8 Galanta 4,54 4,33 1
9 Trenčín 4,82 4,18 -1

10 Trnava 5,46 5,01 •
11 Žilina 5,47 5,03 •
12 Hlohovec 6,00 5,37 •
13 Nitra 6,16 5,74 1
14 Banská Bystrica 6,19 5,61 -1
15 Piešťany 6,21 5,79 •
16 Košice IV 6,68 6,39 2
17 Púchov 6,95 5,92 -1
18 Ilava 7,15 5,93 -1
19 Dunajská Streda 7,15 7,07 3
20 Košice I 7,19 6,88 •
21 Nové Mesto nad Váhom 7,41 6,46 -2
22 Malacky 7,41 7,01 -1
23 Košice III 7,48 7,18 •
24 Zvolen 7,84 7,41 2
25 Myjava 8,00 7,21 -1
26 Bánovce nad Bebravou 8,12 7,31 -1
27 Šaľa 8,66 8,51 6
28 Prievidza 8,67 8,02 1
29 Martin 8,69 7,99 -1
30 Košice II 8,75 8,44 2
31 Liptovský Mikuláš 8,91 7,80 -4
32 Skalica 8,99 8,25 -2
33 Ružomberok 9,27 8,80 1
34 Čadca 9,35 8,26 -3
35 Turčianske Teplice 9,35 9,21 3
36 Poprad 9,64 9,09 1
37 Senica 9,71 9,08 -1
38 Topoľčany 9,78 8,99 -3
39 Partizánske 10,30 9,36 •
40 Považská Bystrica 10,45 9,54 1

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

41 Zlaté Moravce 10,58 9,46 -1
42 Nové Zámky 10,60 10,19 2
43 Námestovo 10,87 9,79 -1
44 Tvrdošín 10,90 10,50 1
45 Stará Ľubovňa 10,95 10,05 -2
46 Kysucké Nové Mesto 11,28 10,60 •
47 Bytča 11,88 11,41 1
48 Dolný Kubín 12,00 10,64 -1
49 Komárno 12,81 11,67 •
50 Žiar nad Hronom 13,50 12,85 •
51 Prešov 13,50 12,97 •
52 Levice 13,76 13,28 •
53 Spišská Nová Ves 14,12 13,46 1
54 Humenné 14,43 13,44 -1
55 Levoča 15,49 15,05 •
56 Stropkov 16,14 15,41 •
57 Banská Štiavnica 16,37 15,84 •
58 Brezno 16,57 15,89 •
59 Krupina 17,06 16,02 •
60 Michalovce 17,22 16,94 •
61 Medzilaborce 18,26 18,08 1
62 Sobrance 18,80 18,49 1
63 Detva 19,24 18,05 -2
64 Žarnovica 19,63 18,79 •
65 Košice - okolie 19,76 19,39 2
66 Bardejov 19,79 19,07 -1
67 Vranov nad Topľou 20,21 19,45 1
68 Snina 20,58 19,88 1
69 Svidník 20,59 19,18 -3
70 Gelnica 20,94 20,02 •
71 Sabinov 22,09 21,68 1
72 Lučenec 22,37 21,18 -1
73 Poltár 22,69 21,84 •
74 Kežmarok 23,26 22,93 •
75 Veľký Krtíš 23,63 23,01 •
76 Trebišov 23,83 23,07 •
77 Rožňava 25,18 24,39 •
78 Revúca 29,77 29,55 •
79 Rimavská Sobota 31,45 30,37 •

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

 *V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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