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iste mi dáte za pravdu, že v súčasnom období, v čase
hospodárskej krízy, sa mnoho ľudí nie vlastnou vinou
dostáva do ťažkej životnej situácie. Stovky obyvateľov
prichádzajú o prácu a rastie počet ľudí približujúcich
sa k hranici chudoby.

A

ko ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
poznám a vnímam problémy ľudí a považujem
za dôležité podať pomocnú ruku.
K tým systematickým krokom, ku ktorým každoročne
1. júla pristupujeme, patrí zvyšovanie životného minima. Životné minimum sa teda zvýši aj tento rok.
Veľmi ma teší, že môžem verejnosti dať pozitívnu informáciu, a to, že zvýšené životné minimum so sebou
prinesie aj vyššie sociálne dávky a príspevky určené
širokému spektru osôb.
Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie z nich, ktoré
prispejú k zlepšeniu finančnej situácie v rodinách:
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi ako fakultatívna dávka poskytovaná občanom, ktorým sa
vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi. Slúži na
úhradu mimoriadnych výdavkov, napr. na nevyhnutné
ošatenie, základné vybavenie domácnosti, tiež na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, či
na mimoriadne liečebné náklady. Túto dávku možno
poskytnúť do výšky preukázaných nákladov, najviac
však do výšky trojnásobku životného minima. Môžu ju
poskytovať obce v rámci svojej originálnej pôsobnosti.
Ďalšími dávkami, ktoré zvyšujeme k 1. júlu kalendárneho roka, sú peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a náhradné výživné, ktoré je možné poskytnúť
v maximálnej výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Táto dávka sa poskytuje
žiadateľovi a osobám s ním spoločne posudzovanými,
ktorých príjem je maximálne 2,2-násobok životného
minima.
Nemenej dôležité sú niektoré dávky a príspevky poskytované podľa zákona o službách zamestnanosti,
ktoré je možné poskytnúť počas vzdelávania a prípravy
pre trh práce, prípravy na pracovné uplatnenie občana
so zdravotným postihnutím, zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, vykonávania absolventskej praxe alebo počas vykonávania dobrovoľníckej služby. Tieto dávky a príspevky sú vo výške sumy
životného minima poskytovaného jednej plnoletej
fyzickej osobe. Jednou z podmienok získania príspevku ku mzde zamestnanca je, že hrubá mesačná mzda
zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok,
dosahuje najviac 1,7-násobok sumy životného minima
poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe.
Nezabudnime však ani na ďalšie úhrady a príspevky
naviazané na sumy životného minima, ako sú úhrada
za bývanie, vreckové dieťaťa a príspevok na uľahčenie osamostatnenia mladého dospelého u detí
z detských domovov, ako aj výška úhrady za starostlivosť v detských domovoch a taktiež výšky ďalších
príspevkov pre deti v domovoch (napr. príspevok na

stravu, vecné dary pre
deti). Suma na úhradu
výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého
v profesionálnej rodine
je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku
sumy životného minima.
Tým istým koeficientom, o ktorý sa zvyšujú sumy životného minima, sa k 1. septembru kalendárneho
roka upravia aj tieto dávky: rodičovský príspevok
ako opakovaná dávka štátnej sociálnej podpory,
príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky na
podporu náhradnej starostlivosti, (jednorazový
príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku
náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu,
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, osobitný
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi).
Od 1. januára nasledujúceho roka sa koeficientom,
ktorým sa upravili sumy životného minima, upravuje aj
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa.
Chcela by som poukázať na to, že pri poskytovaní
sociálnych služieb sa pri platení úhrady za poskytnutú sociálnu službu uplatňuje ochrana príjmu klienta
a osôb povinných výživou v nadväznosti na násobky
alebo percentuálnu časť sumy životného minima pre
plnoletú fyzickú osobu. Taktiež pri poskytovaní dotácií na stravu a školské potreby je jednou z podmienok pridelenia dotácie situácia, ak rodina, v ktorej
dieťa žije, dosahuje príjem najviac vo výške životného
minima.
Je potrebné zdôrazniť, že úprava sumy životného
minima ovplyvní aj jednu z podmienok priznania
nároku na predčasný starobný dôchodok, a to, že
výška predčasného starobného dôchodku musí byť
vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu.
Taktiež hranica príjmu na vznik nároku na sociálne
štipendium a výška sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl sa odvodzuje od násobkov súm životného minima.
Je dôležité pripomenúť, že vývoj životného minima
ovplyvňuje aj daňový bonus na nezaopatrené dieťa, keďže tento je indexovaný v rovnakom čase a v rovnakej výške ako rast životného minima – t. j. k 1. júlu.
Vážení čitatelia, verím, že spomenuté opatrenia pomôžu zmierniť následky hospodárskej krízy, ktorou
prechádzame, a že opäť prinášame účinnú pomoc do
rodín, ktoré to najviac potrebujú.
Viera Tomanová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR

jún 06/ 2009
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Aktuality v koordinácii vyplácania sociálnych dávok –
príspevkov v rámci EÚ

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorou štát
prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných
potrieb novorodenca.
Podmienky nároku sú narodenie dieťaťa a
trvalý pobyt oprávnenej osoby na Slovensku. O tento príspevok je možné požiadať
spätne pol roka po narodení dieťaťa. Výška príspevku je 151,37 eura.
Príplatok k príspevku je štátna sociálna
dávka, ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke
narodilo ako prvé, druhé alebo tretie dieťa , ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Nárok na
príplatok je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby na Slovensku. Výška príplatku k príspevku je 678,49 eura.
Treba pamätať na to, že podľa § 6 zákona
č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým
sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí,
alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá, ktorým sa
menia ďalšie zákony v znení neskorších
predpisov, nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia tejto
krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú
dávku toho istého druhu.
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Príslušný slovenský úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v súlade s týmto paragrafom
žiada oprávnené osoby o predloženie dokladu o nevyplatení dávky v prípadoch,
ak sa dieťa narodilo v cudzine.
S účinnosťou od 1. 4. 2006 bola v Írsku zavedená nová sociálna dávka The Early
Childcare Supplement (Doplnok pri starostlivosti o dieťa v ranom veku). Je to
priama, nezdaniteľná platba, splatná pre
každé dieťa do 6 rokov veku, ktoré dostáva Child benefit (prídavok na dieťa). Platba má slúžiť na pomoc rodičom detí vo
veku do 6 rokov pri uspokojovaní potrieb
pri starostlivosti o dieťa.
Vzhľadom na to, že charakter tejto dávky možno porovnať s charakterom rodičovského príspevku vyplácaného na
Slovensku, ktorým štát prispieva rodičovi na zabezpečenie riadnej starostlivosti
o dieťa, pre účely Nariadenia Rady (EHS)
č. 1408/71 je dávka vyplácaná v Írsku ako
koordinovateľná rodinná dávka podľa kapitoly 7 rodinné dávky nariadenia a považuje sa za dávku obdobnú ako rodičovský príspevok na Slovensku. Uvedená
írska dávka sa v súčasnosti vypláca mesačne a je nižšia ako náš rodičovský príspevok. Slovenská republika vypláca raz
ročne vyrovnávaciu dávku.
Pri posudzovaní oprávnenosti na vyrovnávaciu dávku v Slovenskej republike sa
k tejto dávke budú brať do úvahy írske
dávky vyplácané na všetky deti v rodi-

ne do 3 rokov veku. Pretože sa The Early
Childcare Supplement vypláca až do 6 rokov veku, u detí s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom sa bude brať do úvahy výška dávky v Írsku až do 6 rokov veku.

Príspevok pri narodení dieťaťa
Slovenská dávka – príspevok pri narodení
dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa na prvé, druhé aj tretie dieťa
- je súhrnne 25 000 Sk (830 €). Slovenské
matky, ktoré pracujú a žijú v Českej republike, majú podľa čl. 7 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu
pracovníkov v rámci spoločenstva nárok
na pôrodné v Českej republike, vzhľadom na to, že majú rovnaké sociálne výhody ako domáci pracovníci. Uplatnenie
nariadenia je teritoriálne, zaisťuje rovnosť zaobchádzania v záležitostiach, ktoré upravuje poskytovanie dávok na území
uvedeného štátu osobám, ktoré sa v tomto štáte nachádzajú. Výška českej dávky je
13 000 Kč.
V súčasnosti, keď je slovenská dávka vyššia ako česká, slovenské matky žiadajú
o túto dávku na Slovensku.
Pri posudzovaní nároku na príspevok pri
narodení dieťaťa a príplatok k príspevku
sa bude postupovať nasledovne:
 Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku budú (ak sú splnené podmienky nároku) v Slovenskej republike vyplácané aj matkám, ktoré
majú v zmysle nariadenia Rady (EHS) č.
1612/68 nárok na porovnateľnú dávku
na základe svojho zamestnania v členskom štáte EÚ, a to po predložení dokladu, že v štáte zamestnania táto dávka nebola vyplatená bez ohľadu na
dôvod (napr. že nevznikol na ňu nárok,
alebo že si o ňu nepožiadala a pod.).
 K príspevku pri narodení dieťaťa vyplatenému v cudzine nebude v Slovenskej republike vyplatený príplatok k príspevku.
 Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa
a príplatok k príspevku si môžu uplatniť
v Slovenskej republike matky s trvalým
pobytom mimo Slovenskej republiky,
ktoré sú zamestnané v SR (t. j. migrujúce pracovníčky) na základe nariadenia
Rady (EHS) č. 1612/68.

Príspevok na starostlivosť
Na novú rodinnú dávku „príspevok na starostlivosť“ účinnú od 1. 1. 2009 sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68. Je
to sociálna výhoda pre migrujúcich pracovníkov zamestnaných v SR, ktorým sa
v zmysle zákona poskytuje starostlivosť
dieťaťu poskytovateľom na území SR.
Mgr. Mária Aláčová,
Ústredie PSVR, odbor štátnych sociálnych dávok
(Niekoľko konkrétnych príkladov z praxe nájdete aj v rubrike Poradňa
na strane 15-17)
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Na pomoc zamestnávateľom
V súčasnej ﬁnančnej a hospodárskej kríze ÚPSVR v Galante dôsledne monitoruje zmeny na regionálnom trhu práce a zameriava sa na prijatie regionálnych opatrení. Jedným
z nich je poskytovanie dostatočného množstva aktuálnych a dôležitých informácií pre
občanov i zamestnávateľov.

Ú

stredie PSVR v spolupráci s Úradom PSVR
v Galante a v partnerstve s Bankovním Institutem – VŠ Praha, zahraničnou
vysokou školou Banská Bystrica – Konzultačné stredisko
v Galante zorganizovali 27.
mája 2009 v Galante konferenciu pod názvom Globálna a finančná hospodárska
kríza - dopady a možné riešenia na trhu práce určenú
pre zamestnávateľov nášho
regiónu. Zámerom podujatia
bolo získať objektívny pohľad
na súčasnú zamestnanosť
a nezamestnanosť v regióne.
Odzneli postoje a názory ekonómov, zástupcov štátnych
inštitúcií, finančných analytikov, zástupcov vysokých škôl
i zástupcu Slovenskej asociácie malých podnikov na aktuálny vývoj. Príspevky boli
nabité množstvom konkrétnych štatistických údajov, odporúčaní, opatrení a návrhov
smerujúcich k zlepšeniu podnikateľského prostredia MSP.
Zaujali najmä reakcie vlády SR,
zamestnávateľov i mimovládnych organizácií a ich aktívny prístup k riešeniu dosahov krízy na hospodárstvo Slovenskej
republiky s cieľom zmierniť negatívne
následky.
V oblasti politiky trhu práce jedným
z opatrení prijatých vládou je zabezpečiť čerpanie prostriedkov z Fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre tých, ktorí
boli prepustení z dôvodu ekonomických
zmien, v dôsledku hromadného prepúšťania. Tento zámer sleduje i Národný projekt I/2009 Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným
prepúšťaním v dôsledku globálnej fi nančnej krízy. Hovorí o flexibilnom riešení a rýchlom reagovaní na súčasnú situáciu na trhu práce, o pomoci malým
a stredným podnikom, ktoré sú pre región mimoriadne dôležité a o predchádzaní nezamestnanosti občanov,

ktorým hrozí hromadné prepúšťanie.
Podrobnejšie informácie o hlavných
cieľoch projektu, špecifických cieľoch,
ako aj o účelnosti a aktivitách projektu
sa mohli účastníci konferencie dozvedieť z prezentácie Ústredia PSVR, ktorá
v sebe zahŕňala všetky relevantné údaje
o národnom projekte.
Zástupcovia vysokých škôl informovali
o stratégiách v rámci vzdelávania. Chcú
presadiť myšlienku, aby sa vysokoškolské vzdelanie poskytovalo v regionálnom dosahu sídla a v študijných odboroch, ktoré trh trvale požaduje.
Konferencia bola spolufinancovaná
z prostriedkov ESF v rámci Národného
projektu I/2009 (Podpora uplatnenia
občanov...)
Organizátori a partneri sú presvedčení,
že konferencia splnila účel, priblížila dôležité informácie a ukázala možnosti rie-

šenia ťažkej situácie. Diskusie zainteresovaných potvrdili záujem podieľať sa
na predchádzaní dôsledkov krízy. V tomto zmysle sa vyjadril aj Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident Slovenskej asociácie malých podnikov a člen krízovej rady
vlády SR: „Konanie takejto konferencie
v spojení práce a vedeckých poznatkov
vysokých škôl na to dáva zodpovedajúcu platformu.“
ESF, ÚPSVR Galanta
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ÚPSVR

Odborníci služieb zamestnanosti na ceste k sebarozvoju
Mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci

Z

ákladnou ideou tohto projektu bolo nadviazať a udržiavať spoluprácu v primeranej kvalite a v požadovanom rozsahu medzi úradmi práce na Slovensku a relevantnými spolupracujúcimi úradmi a kooperujúcimi inštitúciami v zahraničí.
Predpokladali sme, že týmto spôsobom vytvoríme pevnejšiu odrazovú platformu na
realizáciu ďalších projektových aktivít v rámci programu celoživotného vzdelávania na
výmenu odborných skúseností a poznatkov pri realizácii kariérneho poradenstva, diagnostiky nezamestnaných či ďalšieho vzdelávania klientov úradu. Význam projektu vo
väčšej miere spočíval aj v profesijnom rozvoji zamestnancov odboru služieb zamestnanosti, a to v zmysle vzájomného učenia sa a zdieľania dosiahnutého poznania, získavania nových informácií a zručností, výmeny skúseností a know-how. Cieľom bolo rozšíriť komplexnejší pohľad účastníkov mobilít na riešenie konkrétnych situácií spojených
s problematikou trhu práce a v podstatnej miere aj zavádzaním inovatívnych prvkov do
jednotlivých pracovných činností.
Touto cestou sa chcem ako koordinátor celého projektu poďakovať Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ako aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove za profesionálnu spoluprácu pri realizovaní projektu Odborníci služieb zamestnanosti na ceste k sebarozvoju.
Mgr. Daniela Fejová,
riaditeľka ÚPSVR Námestovo

Poľská republika (1. časť)
Nové
(IV. pokračovanie)
V rámci Mobilitného projektu sme sa ako
druhá skupina v dňoch 5. – 10. októbra 2008 v zložení PaedDr. Soňa Žygliňská,
Ing. Miroslav Slosiar, Ing. Jaroslav Rosina,
Bc. Oľga Gluštíková zúčastnili na zahraničnom pobyte v Poľskej republike. Pozývajúcou organizáciou v rámci spolupráce bol
Wojewódzky Urzand Pracy w Katowiciach,
Filia Bielsko Biala. Prijímajúca inštitúcia
nám pripravila bohatý program s možnosťou spoznávania systémov práce a osobných návštev kooperujúcich inštitúcií, napríklad:
 Wojewódzky Urzand Pracy w Katowiciach (Krajský úrad) a WUP w Katowiciach, Filia Bielsko Biala
 Powiatowy Urzand Pracy w Bielsko Bialej (Okresný úrad)
 Ochotnice Hufce Pracy – Bielsko Biala
(Dobrovoľné spolky práce)
Okrem toho sme mali možnosť zúčastniť
sa aj trhov práce v Katowiciach. Tento týždeň nám priniesol veľa zaujímavých informácií, ktoré sa týkali štatútu, ústavných
zákonov, všeobecne právnych predpisov, nariadení a interných noriem. Výmena poznatkov z pracovnej sféry prispela
k lepšiemu pochopeniu, ako aj porovnaniu vzájomne fungujúcich systémov týkajúcich sa oblasti nezamestnanosti. Konkrétne pozorovanie vzniknutých situácií
riešených priamo s klientom vytvorilo jas-
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nejší obraz v rámci praktických úkonov či
procesov. Pracovný týždeň umožnil pochopenie fungovania jednotlivých oddelení úradov práce, kooperujúcich inštitúcií
a ich vzájomné prelínanie sa, ako aj charakteristické špecifiká.
Komplexné porovnanie prinieslo zistenie
radikálnych rozdielností v právnej legislatíve, ako aj v niektorých náplniach jednotlivých oddelení, periodicity klientov úradu
práce či v právach a povinnostiach nezamestnaného, ako aj rozdielnej sociálnej
starostlivosti o samotných pracovníkov
úradu práce.

to širší systém, ktorého právomoci sú v pôsobnosti Krajského úradu v Katowiciach.
Do pôsobnosti tohto úradu patria ešte dve
vysunuté pracoviská sídliace v Bielsko Bialej a v Czestochowie. Pobočka krajského
úradu práce je rozpočtovou organizáciou,
ktorá sa zaoberá výlučne riešením otázok
spojených s nezamestnanosťou a nie je
spojená, tak ako úrady práce na Slovensku, s úsekom sociálnych služieb.
Komplexný a vzájomne prepojený chod
sa zabezpečuje nasledovnou štruktúrou
organizácie:
Oddelenia:
1. Organizačné


2. Finančné – financovanie projektov ESF

3. Kontrola ESF

4. Sledovanie trhu práce

5. Voľné pracovné miesta

Prvý deň pobytu
6. 10. 2008 – Krajský úrad práce,
pobočka Bielsko Biala
Podľa predbežného dohovoru nás čakala
Mgr. Katarzyna Juraszek, ktorá bola aj koordinátorkou projektu na poľskej strane a
sprevádzala nás počas celého týždňa. Po
úvodnej časti a privítaní riaditeľom vysunutého pracoviska Mgr. Robertom Sloncom nám predstavili a vysvetlili celú štruktúru pracoviska v Bielsko Bialej.
Základnou črtou práce tohto Krajského
úradu práce je, že nepracuje len s evidovanými uchádzačmi o zamestnanie či záujemcami (Okresný úrad práce v BB), ale
skôr so širokou verejnosťou a občanmi,
ktorí potrebujú odbornú radu či pomoc. Je
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Občania tu môžu čerpať zo širokej ponuky
pracovných príležitostí, ktoré sú rozdelené
na aktuálne voľné pracovné miesta na domácom trhu a na aktuálne voľné pracovné miesta v zahraničí. Pracovníci pôsobiaci v tejto oblasti komunikujú s občanmi
a snažia sa im sprostredkovať vhodné pracovné miesto na základe vzdelania, ako aj
predchádzajúcich praktických skúseností.
Nachádza sa tu aj zariadenie, kde si občan
môže sám voľne vyhľadávať pracovné pozície. Toto pracovisko je neprestajne a bez
obmedzenia k dispozícii v rámci pracovného času širokej verejnosti.
6. Programy trhu práce

7. Metodicko-poradenské centrum

Na tomto pracovisku pracujú odborní poradcovia, ktorí tiež poskytujú svoje služby,
odborné rady, materiály, širokej verejnosti,
ale aj skupine mladých ľudí, ktorí navštevujú školské zariadenie stredného stupňa.
8. Logistiky, informatiky

Referáty:
1. Právny


2. Ľudské zdroje

3. Publicity (noviny, časopisy, články)

4. Civilná služba
V minulosti spadala oblasť civilnej služby tiež pod úrad práce, ale po reštrukturalizačných zmenách sa táto pôsobnosť zo
štruktúry úradov práce vytratila. V Poľsku
naďalej ostáva v kompetencii Krajského
úradu práce. Táto oblasť sa týka chlapcov,
ktorí svoju vojenskú službu vykonávajú
formou civilnej služby, ktorej sprostredkovanie a ostatné náležitosti vybavujú zamestnanci tohto oddelenia.

Druhý deň pobytu
7. 10. 2008 – Obvodný úrad práce
– Bielsko Biala
V rámci druhého dňa nám predstavili organizačnú štruktúru obvodného úradu, ako
aj jednotlivé náplne pracovných činností
konkrétnych úsekov. Prejavili sme záujem
aj o štatistické údaje, ktoré sme potrebovali na komplexnejšie pochopenie systému,

ako aj na porovnanie štatistických ukazovateľov u nás a v Poľskej republike.
Stav nezamestnanosti k 30. 9. 2008 (na
základe údajov z Ministerstva práce a sociálnej politiky PR):
 v Poľskej republike – 8,9 %
 v Ślaskom kraji – 6,7 %
 v Bielsku Bialej – 4,4 %
 v okrese Bielsko – 6,8 %

pracovný úväzok práve kvôli tomu, že platia menšie odvody. Pre zamestnávateľa je
to výhoda, ale pre pracujúceho je pracovný pomer touto formou nekorektný práve
pre tieto „hluché“ roky.
Občan, ktorý sa prichádza evidovať na
úrad práce, sa hneď pri prvom kontakte dozvie, či mu vychádza podpora, alebo nie. V písomnej forme dostáva pokyny,
aké náležitosti potrebuje na zaevidovanie,

Informačné oddelenie
a registrácia
V rámci tohto oddelenia sa
poskytujú informácie širokej verejnosti, uchádzačom
o zamestnanie, ako aj záujemcom o zamestnanie. Pracovníci poskytujú informácie týkajúce sa dokumentov
potrebných na zaevidovanie
sa na úrade práce.
Pri registrácii vyplňuje uchádzač o zamestnanie tieto tlačivá:

1. Registračná karta nezamestnaného
Registračná karta obsahuje
prílohy:
 Prihlásenie manžela/ky do zdravotného poistenia
Tu sme mohli pozorovať rozdiel v zdravotnom systéme – nezamestnaný v období na úrade práce je poistený zo zdravotného poistenia manžela (ak je v rodinnom
vzťahu). Ak sú obaja manželia v evidencii
úradu práce, vtedy sa vypláca zdravotné
poistenie obom nezamestnaným (ďalšie
informácie v poznámke špecifiká).
 Nahlásenie školopovinného dieťaťa do
zdravotného poistenia
Ak má nezamestnaný školopovinné dieťa,
nahlasuje ho tiež na zdravotné poistenie
úradu práce.
 Informácia týkajúca sa aktivizačného
príspevku
Klient, ktorý má nárok na podporu v nezamestnanosti a nájde si sám prácu, má nárok na vyplatenie mobilizačného príspevku na základe doloženého potvrdenia,
že pracovný pomer trvá. Tento príspevok
možno vyplácať počas dvoch mesiacov.
 Čestné prehlásenie
Čestné prehlásenie sa týka UoZ, ktorý nie
je v manželskom zväzku, pretože podlieha
pod zdravotné poistenie úradu práce. Ak
ide o mladistvú osobu, čo sa ešte učí a nezavŕšila 26 rokov, tá podlieha pod zdravotné poistenie rodiča ako člen rodiny.
Poučenie o pravdivosti podávaných informácií: Ak UoZ pracoval na polovičný
pracovný úväzok, musí napísať do prehlásenia nasledujúci text: „Potvrdzujem, že
som nedosahoval/la ani výšku minimálnej mzdy práce a dostal/la som informáciu, že tieto obdobia mi nebudú započítané do odrobených rokov.“
Poznámka: Zamestnávatelia veľmi často
využívajú pracovné zmluvy na polovičný

ak je „z prawem do zaszilku“ – „s právom
na poberanie podpory“ alebo „bez prawa do zaszilku“ – „bez možnosti poberania podpory“.
V evidencii sa môžu nachádzať aj záujemcovia o zamestnanie – obdobne ako
u nás. Táto skupina ľudí vypĺňa registračnú kartu záujemcu o zamestnanie –
podobné náležitosti ako pri UoZ – a prehlásenie, že ak sa do dvoch mesiacoch
nedostaví na úrad práce, bude vylúčený
z evidencie záujemcov o zamestnanie.
Špecifiká:
OÚP v Bielsku Bialej musí pri registrácii
uchádzača o zamestnanie získavať informácie o rodinných pomeroch nezamestnaného z dôvodu zisťovania zdravotného
poistenia. Tu je zvláštnosťou systém zdravotného poistenia. Nárok na zdravotné
poistenie hradené úradom má iba slobodná osoba či vdova/vdovec, tým rozumieme každého občana, ktorý nie je v manželskom zväzku. Pri strate zamestnania
prechádza pod zdravotné poistenie manžela, ktorý pracuje alebo vykonáva SZČ. Aj
pri manželoch, ktorí žijú v oddelených rodinách či separovane a nemajú ešte právoplatné rozhodnutie súdu o rozviazaní
manželského pomeru (rozvod), prechádza hradenie zdravotného poistenia nezamestnaného/nezamestnanej na partnera.
Často sa vyskytujú problémy v súvislosti
s pátraním po partnerovi (niekedy aj dlhodobom). Vznikajú procedurálne problémy,
zasahovanie do súkromnej sféry osoby,
ale aj obdobia, počas ktorých je nezamestnaný bez poistenia, kým sa neustáli aktuálny pobyt partnera.
(pokračovanie)
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ÚPSVR

Deň rodiny na ÚPSVR Prešov
Motto: „Pracovať v najlepšom záujme dieťaťa znamená pracovať v prospech pohody
dospelých, ktorí sa o dieťa starajú.“
„Najlepší spôsob, ako slúžiť deťom, je podporovať tých, ktorí sa o dieťa majú starať.“
(Z referátu Dr. E. Luttera na 7. medzinárodnej konferencii o pestúnskej starostlivosti, Švédsko, júl 1992)

P

ätnásty máj vyhlásilo 20. septembra 1993 Valné zhromaždenie OSN
za Medzinárodný deň rodiny. Pri
tejto príležitosti sa 15. 5. 2009 uskutočnilo na Úrade PSVR v Prešove za účasti zástupcov Ústredia PSVR slávnostné stret-

Burza informácií v Piešťanoch
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch usporiadal 21. mája
2009 ÚPSVR Piešťany v spolupráci s MsKS
burzu informácií zameranú na oblasť sociálnych vecí a rodiny spojenú s prezentáciou kompenzačných pomôcok a zdravej
výživy pre občanov s ŤZP. Riaditeľ úradu
Miloš Tamajka, M.B.A., v úvode privítal hostí z Ústredia PSVR pod vedením generálneho riaditeľa PaedDr. Jána Sihelského, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol
význam takejto akcie v Piešťanoch, známych predovšetkým liečebnou a kúpeľnou starostlivosťou o občanov trpiacich
na choroby pohybového aparátu. Podľa
vyjadrenia Ing. Mgr. Bolečkovej, riaditeľky OSVaR, bolo cieľom organizátorov neformálnym spôsobom podať občanom
informácie z veľmi širokej sociálnej oblasti. Snahou bolo zaangažovať čo najširšie
spektrum subjektov, ktoré v tejto oblasti pôsobia a ktorých informácie a skúsenosti môžu našim klientom pomôcť. Preto okrem vystavovateľov kompenzačných
pomôcok pre telesne, sluchovo a zrakovo
postihnutých občanov do akcie zapojili aj
Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu
APOLLO a občianske združenia.

nutie sedemnástich pestúnskych rodín
Prešovského kraja. V tento slávnostný deň
sme vyjadrili vďaku tým, ktorí sa rozhodli podeliť o teplo svojho domova s deťmi,
čo nemajú šťastie vyrastať v bezpečnom
a láskyplnom prostredí, tým, čo obdivuhodne a s ľahkosťou zvládajú okrem úlohy rodičov vlastných detí aj úlohu pestúnskych rodičov.
Cieľom stretnutia bolo vyjadriť zúčastneným pestúnom poďakovanie za ich obetavú prácu pri výchove a starostlivosti o deti
v pestúnskej starostlivosti. Námestníčka
sekcie sociálnych vecí a rodiny Ing. Ľudmila Kolláriková a riaditeľka ÚPSVR Prešov PhDr. Alena Krištofíková im odovzdala ďakovné listy a nasledovala neformálna
diskusia, do ktorej sa zapojili všetci prítomní pestúni. Rozprávali najmä o skúsenostiach, príhodách a zážitkoch zo spo-

ločného života. Najhlbšie boli svedectvá
náhradných rodičov, ktorí pomenovali problémy, s ktorými sa stretli. Stretnutie
spríjemnil hudobný program študentov
Fakulty humanitných a prírodných vied
Prešovskej univerzity.
Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať,
znie titul známej básne Miroslava Válka.
No musia to byť ruky živé a teplé. Možno
hrubé, možno vráskavé, možno mozoľnaté, ale ruky s láskavými dlaňami. Veríme,
že všetky deti, pre ktoré sa nám podarilo
nájsť náhradnú rodinu, sú práve v takýchto rukách. S úctou a vďakou sa pozeráme na všetkých náhradných rodičov, ktorí
otvorili svoje srdce a rozhodli sa prijať do
svojej rodiny opustené deti.
Mgr. Valéria Andrijková,
ÚPSVR Prešov, oddelenie SPOD a SK

Deň detí v Michalovciach

V

tomto roku sa milé podujatie venované všetkým deťom zamestnancov Úradu PSVR v Michalovciach uskutočnilo 5. júna 2009.
Po slávnostnom privítaní program pokračoval dofúkaním balónov, ktoré sa stali súčasťou výzdoby priestorov úradu. Nasledovali súťažné disciplíny, na ktoré sa deti
asi najviac tešili, no pre nepriazeň počasia
sa súťažilo v budove úradu. Najatraktívnejšími disciplínami pre deti sa stali disciplí-

ny malý spevák/čka, vyfúknutie najväčšej
bubliny, hod loptičkou do malých košíčkov, kop futbalovou loptou na minibránu a kreslenie na papier pastelkami. V každej disciplíne boli prvé tri miesta ocenené
krásnymi vecnými cenami. Pri odchode
boli obdarované krásnymi cenami a sladkosťami vo forme balíčkov aj deti, ktoré sa
neumiestnili na stupňoch víťazov.
Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVR Michalovce

Bc. M. Sedláková, Mgr. Ing. A. Bolečková,
ÚPSVR Piešťany
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inzercia

ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM
OBDOBÍ 2007 – 2013

NÁRODNÝ PROJEKT XXV-2

PRÍSPEVOK NA SLUŽBU STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Príspevok na službu starostlivosti o dieťa (BSK)
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Trvanie projektu: od 1.1.2009 do 31.12.2013
Výška nenávratného finančného príspevku: 3 406 711 EUR
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk
Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Príspevok na službu starostlivosti o dieťa (SR bez BSK)
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: od 1.1.2009 do 31.12.2013
Výška nenávratného finančného príspevku: 45 166 474 EUR
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného života pre poberateľa príspevku na starostlivosť
o dieťa, zvýšením a udržaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté
deti.
Špecifické ciele:
Podporiť rodičov formou príspevku na zabezpečenie starostlivosti o dieťa pri návrate do zamestnania, pri vzdelávacích aktivitách na strednej alebo na vysokej škole
Eliminovanie prekážok zastúpenia rodičov s rodičovskými povinnosťami na trhu práce
Cieľové skupiny:
Zamestnanci s rodinnými povinnosťami (oprávnené osoby na uplatnenie nároku na príspevok v zmysle zákona
č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Uplatnenie nároku:
Podaním písomnej žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu rodiča.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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Medzinárodná konferencia o rodových vzťahoch
V Miestodržiteľskom paláci v Bratislave sa 21. mája 2009 uskutočnila medzinárodná konferencia
Nová architektúra rodových vzťahov v organizáciách a inštitúciách. Cieľom konferencie bolo v čase
ekonomického poklesu a raste nestability spojenej s globálnou ﬁnančnou a ekonomickou krízou zamerať pozornosť na problematiku rodovej rovnosti a základnú architektúru jej uplatňovania v praxi
prostredníctvom organizácií a inštitúcií, ktoré sú rodovo integrované.
Na konferencii odzneli vystúpenia Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, JUDr. Emílie Kršíkovej, štátnej tajomníčky MPSVR SR a Ing. Petra
Siku, PhD., štátneho tajomníka MPSVR SR.

V

prvom paneli zameranom na rodovú rovnosť, rodový audit – inštitucionálne zabezpečenie novej
architektúry rodových vzťahov, vystúpili Ing. Petr Pavlík, PhD., JUDr. Viera Hanuláková a Mgr. Nina Bosničová, PhD., projektová manažérka MVO Gender Studies,
ktorá sa venovala problematike rodovej
rovnosti vo firmách v období hospodárskej krízy. Riaditeľ IMS Petr Pavlík z Fakulty hospodárskych a sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe prednášal o problematike rodového auditu v organizáciách.
Viera Hanuláková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR
SR hovorila o zmenách v súťaži zamestnávateľov a možnostiach rodového auditu.
V druhom paneli prebehla diskusia so zamestnávateľmi ocenenými v predchádzajúcich ročníkoch – Pavlom Vargom, HR
manažérom za Dell, s.r.o, Janou Novou,
vedúcou kancelárie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Zuzanou
Kurucovou, riaditeľkou oddelenia ľudských zdrojov a riaditeľom oddelenia marketingu a komunikácie Markom Gešom
za Accenture, s.r.o., Bratislava. Akciu moderovala Andrea Vadkerti.
Súčasťou konferencie bolo slávnostné vy-

Víťazom 8. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí sa stala firma Dell, s.r.o. – ocenenie prevzal
Pavol Varga, Human resources manager.
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hlásenie výsledkov ôsmeho ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za
rok 2008. Ocenenia najústretovejším prorodovo a prorodinne orientovaným zamestnávateľom odovzdala ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky Ing. Viera Tomanová, PhD.
Cieľom súťaže je motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali pracovné prostredie
ústretové k rodinným povinnostiam zamestnancov a zamestnankýň a podporovať rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí
a diverzitu v zamestnávateľských organizáciách. Hlavnou témou súťaže je trojaký
úžitok opatrení priateľských rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí: pre zamestnanca, zamestnávateľa a spoločnosť.
V ôsmom ročníku súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí za rok 2008 získali
ocenenie ministerky práce, sociálnych vecí
a rodiny nasledujúce organizácie:
I. miesto – DELL, s. r. o., Bratislava – za
komplexný a synergický prístup, za bezkonkurenčné kvalitatívne i kvantitatívne napĺňanie všetkých cieľov súťaže, rovnako i všetkých posudzovaných oblastí či
dimenzií nielen v kontexte rovnosti príležitostí, ale aj v širšom rámci spoločenskej
zodpovednosti firiem.
II. miesto – ACCENTURE, s. r. o., Bratislava – za systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporu všetkých sledovaných oblastí/dimenzií, so špeciálnym dôrazom na
využívanie prvkov a metód flexibilnej organizácie práce a vytváranie „priateľského pracovného prostredia“ pre pracujúce
matky.
III. miesto – ZENTIVA, a. s., Hlohovec – za
vyvážené a dlhodobé rozvíjanie všetkých
sledovaných a oceňovaných dimenzií, so
špeciálnym dôrazom na podporu flexibilného pracovného času a rozmanité formy
finančnej a sociálnej podpory pre zamestnancov a zamestnankyne s rodinnými povinnosťami.
Špeciálne ocenenia:
 U. S. Steel, s. r. o., Košice – za vytvorenie a dlhodobú udržateľnosť projektu Rovnosť príležitostí – práca pre

Druhé miesto získala firma Accenture, s.r.o., Bratislava – ocenenie
prevzala Zuzana Kurucová, riaditeľka pre ľudské zdroje.

Rómov, ktorý rieši situáciu dlhodobo
nezamestnaných ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť v regióne a zvýšiť životnú
úroveň Rómov.
 GlaxoSmithKline, s. r. o., Bratislava
– za všestrannú podporu zosúlaďovania pracovného, rodinného a súkromného života zamestnancov a zamestnankýň, špeciálne za špecifickú
a vysokú kultúru podpory rodiny a možnosti pracovnej realizácie a postupu matiek aj počas rodičovskej dovolenky.
 Domov dôchodcov a DSS Sušany – za
humanizáciu sociálnych vzťahov so staršími obyvateľmi regiónu, za nadväzovanie partnerstiev a cielenú prácu
v prospech odstraňovania predsudkov a stereotypov voči starším ľuďom.
 Osobitné ocenenie ministerky práce,
sociálnych vecí a rodiny za dlhoročnú mediálnu podporu súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine bolo udelené
redaktorke Slovenského rozhlasu Viere
Michaličovej.
Viac informácií: www.gender.gov.sk
PhDr. Mária Jacková, MPH.,
odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR
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Dar roka
Dar roka je morálne ocenenie, ktoré patrí v Európe stále k ojedinelým spôsobom poďakovania jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí
pomáhali a pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách, v krajnej núdzi či v sociálnej kríze, ale aj v ohrození života. Všetci svojimi humánnymi aktivitami prispievajú zároveň aj
k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Slovenskej humanitnej
rade (SHR) ide pri udeľovaní ceny Dar roka aj o to, aby nezostali bez povšimnutia ani tí, ktorí sú príliš skromní, ale ich humánne činy a neraz i hrdinské skutky, dobrovoľnícke verejnoprospešné aktivity sú obdivuhodné, a preto si zaslúžia pozornosť.

Slovenská humanitná rada
udeľovala ceny Dar roka už
štrnásty raz
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
v Bratislave udeľovala osemnásteho júna
Slovenská humanitná rada už štrnástykrát
ceny Dar roka 2008. Tohtoročné oceňovanie
sa uskutočnilo po prvý raz pod patronátom
podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča
a tiež za účasti ministerky práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Viery Tomanovej.
Obaja hostia sa na slávnostnom podujatí prihovorili nielen k oceneným, ale vyzdvihli aj tento počin Slovenskej humanitnej rady. Viera Tomanová pripomenula
tiež, že sa teší, že osobne pozná aj autora
myšlienky tohto pekného podujatia a váži
si, že tradícia oceňovania pokračuje. Uviedla, že v našej spoločnosti dnes očakávame dobré správy o konkrétnych ľuďoch,
ktorí si za svoje skutky zaslúžia, aby si ich
okolie, kde žijú, všimlo, aby im niekto nahlas verejne poďakoval a morálne ich
ocenil. Je to pre nich viac než peniaze.
Ministerka Viera Tomanová vyjadrila presvedčenie, že každý rok pribúda na Slovensku ľudí, na ktorých môžeme byť hrdí
za ich skutky humanitnej a charitatívnej
povahy a dúfa, že ich bude ešte pribúdať,
lebo sú veľmi potrební.
Čestná komisia SHR pristupovala k hodnoteniu dôkladne, citlivo a starostlivo. Posúdila všetkých 52 prijatých návrhov – 33
fyzických a 19 právnických osôb. Návrhy na ocenenie sa vzťahovali na finančné a materiálne dary, na dobrovoľnú službu a dobré nápady, ktoré zlepšili životné
podmienky alebo zmiernili bolesť a utrpenie konkrétnym ľuďom v núdzi alebo
osobám odkázaným na pomoc iných. Prezident SHR Ivan Sýkora spolu s viceprezidentom SHR Jaroslavom Hinštom slávnostne odovzdávali ceny Dar roka opäť
dvom hlavným laureátom a ôsmim laureátom. Cenou je už tradične sklenená
plastika so symbolickými tromi orieškami a s nápisom Dar roka 2008 a diplom.

Sklenenú plastiku, ale s nápisom Dar života 2008 a diplom dostali dvaja ocenení za
záchranu života a za darovanie ľudského
orgánu. Ostatní nominovaní na ocenenie
si prevzali diplomy a poďakovanie od prezidenta SHR a členov čestnej komisie.
Cenu Dar roka 2008 a titul Hlavný laureát získali:
Milan Fiľo, Bratislava (v kategórii fyzická
osoba), spoločnosť Pfizer SARL OZ, Bratislava (v kategórii právnická osoba).
Cenu Dar roka 2008 s titulom Laureát si
ďalej prevzali Eva Vavrušová z Nemšovej, Peter Mikulášik z Kežmarku, Ivan
Štulajter z Černovej pri Ružomberku, populárny športový komentátor Karol Polák s manželkou Evou z Bratislavy, riaditeľ Detského fondu SR psychológ PhDr.
Štefan Matula, Pavel Cimerman z Banskej Bystrice, Margaréta Puškárová zo
Stupavy a známa interpretka ľudových
piesní Darina Laščiaková. In memoriam

ju udelili známemu lekárovi, významnému kardiochirurgovi prof. Jaroslavovi Simanovi.
Ocenenie Dar života 2008 získali Michal
Marinčák zo Senice za záchranu života
a Michal Šutka zo Zlatých Moraviec za darcovstvo svojej obličky.
Okrem toho si prevzalo ocenenie za nomináciu na cenu Dar roka niekoľko ďalších fyzických a právnických osôb, medzi nimi napríklad aj PhDr. Oľga Slivková
z Vajnor, Ing. Ján Juráš z Bratislavy či Mgr.
Anna Verešová a RNDr. Ing. Marcela Dobešová z neziskovej organizácie Áno pre život z Rajeckých Teplíc. Medzi nomináciami
bol aj návrh oceniť Rádio Lumen a kolektív
jeho pracovníkov za službu, ktorú vykonáva v prospech poslucháčov.
Mgr. Helena Kovaľová,
odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou MPSVR SR
Foto: Valéria Zacharová
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Vitajte na Slovensku:
od exklúzie cudzincov
k ich začleneniu do spoločnosti
Vláda SR v máji 2009 schválila
Koncepciu integrácie cudzincov
v SR
Na Slovensku je problematika migrácie
a integrácie cudzincov už dlhší čas na pokraji sociálneho a politického dialógu.
V porovnaní s tradičnými imigrantskými
krajinami, v ktorých sa o týchto otázkach
posledné desaťročia živo diskutuje, prisťahovalecká politika a problémy cudzincov zostávajú akoby v tieni naliehavejších
problémov.
V súvislosti s otvorením pracovných trhov
členských krajín EÚ a zvyšujúcou sa mobilitou pracovnej sily mnoho Slovákov privítalo možnosť legálnej migrácie za prácou
(v období pred krízou pracovalo v krajinách EÚ/EHP odhadom až 270-tisíc Slovákov). Naši občania teda pozitívne vnímajú fenomén migrácie smerom von a ich
uplatnenia sa v zahraničí, no už menej sú
naklonení myšlienke prijímania a dlhodobejšieho usadenia sa imigrantov na našom
území. Nad procesom integrácie cudzincov či ich subjektívnym pocitom spokojnosti na našom území sa našinec veľmi
nezamýšľa a ak, tak skôr z hľadiska bezpečnostných, zdravotných či ekonomických rizík než v kontexte kultúrneho, ekonomického a ľudského prínosu cudzincov
pre spoločnosť.

Migrácia ako prejav globalizácie
„V novej ére mobility ľudia migrujú z najrozličnejších dôvodov – počnúc snahou
o lepšie živobytia a výnosnejšie zamestnanie až po útek pred vojnami a bezprávím.“
(generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon na
Globálnom fóre o migrácii a rozvoji v Bruseli, 2007)
Migrácia je jednou z najdôležitejších tém
súčasnosti a významnou súčasťou dejín
Európy. Patrí k výzvam 21. storočia a charakteristickým prejavom globalizácie. Diskusieo migračných a integračných politikách voči cudzincom sa v posledných
rokoch značne zintenzívnili najmä na
úrovni Európskej komisie, ako aj jednotlivých členských krajín EÚ. História dokazuje, že žiadna kríza migráciu nezastavila
a nezastaví.
Európska komisia kladie čoraz väčší dôraz
na vzťahy medzi migráciou a rozvojom,
prepojenie migračnej a rozvojovej politiky, migračných a integračných politík, ako
aj na dosah týchto politík na hospodárske
a sociálne ciele krajín. Zamestnaní migranti svojou prácou v prijímajúcich krajinách
môžu prispievať k zníženiu chudoby v krajinách pôvodu migranta, a to najmä tzv. remitanciami, čiže finančnými prostriedkami
zasielanými migrantmi zo mzdy na účet do

Na stretnutí MPSVR SR s predstaviteľmi komunít cudzincov žijúcich na Slovensku v rámci prípravy dokumentu Koncepcia integrácie cudzincov.
(zľava generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., PhDr. Mária Čierna z odboru migrácie a integrácie cudzincov, Ing. Jozef Hudec, riaditeľ odboru)
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ich domovských krajín. Odborníci vo svete
v poslednom období tiež vyslovili dokonca presvedčenie o tom, že aj morálne odôvodnenie migrácie a integrácie je nevyvrátiteľné: výrazne znižuje ľudské nešťastie.

Prijať a integrovať či odmietnuť
cudzincov?
„Našou úlohou je dať migrácii takú podobu, aby bola vysoko efektívna, ale zároveň aj humánna.“
(Vladimír Špidla, eurokomisár pre sociálne otázky, zamestnanosť a rovnosť príležitostí na medzinárodnej konferencii MPSVR
SR „Od nedostatku pracovných príležitostí k nedostatku kvalifikovanej pracovnej
sily“, Bratislava 2008)
Integračná politika EÚ, ktorej cieľom je vybudovaťspoločnosť fungujúcu na prinzdôcípoch sociálnej inklúzie a solidarity
razňuje prepojenie medzi politikami legálnej migrácie a integračnými stratégiami.
Zároveň integráciu chápe ako vzájomný
obojstranný proces prispôsobovania sa
hostiteľskej prijímajúcej krajiny a imigrantov.Ani Slovensko sa nemohlo vyhnúť
požiadavkám súvisiacim s celoeurópskym
trendom vypracovania vlastnej integračnej politiky voči cudzincom žijúcim na našom území.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s princípmi európskej
migračnej a integračnej politiky vypracovalo dokument „Koncepcia integrácie cudzincov v SR“,ktorý vláda SR prerokovala
a schválila v máji 2009 svojím uznesením
č. 338. V podmienkach Slovenskej republiky ide o prvý ucelený, komplexný a dlho
očakávaný materiál, ktorý doteraz v našich podmienkach absentoval. Väčšina
európskych krajín už pred rokmi zaviedla
do svojich politík komplexné integračné
opatrenia voči cudzincom. Vypracovaním
integračnej koncepcie teda ministerstvo
reaguje na požiadavky Európskej komisie
vytvoriť v každej členskej krajine integračnú politiku voči cudzincom ako kľúčový
predpoklad zachovania sociálnej súdržnosti v prijímajúcej krajine.
Koncepcia integrácie cudzincov v SR predstavuje legislatívne, organizačné, koncepčné a praktické opatreniaa definuje
hlavné ciele a nástroje integračnej politiky SR. Dokument predstavuje základný
rámec na vytváranie podmienok v oblasti
ekonomickej a sociálnej integrácie cudzincov žijúcich na území Slovenskej republiky. Integračné opatrenia sa pritom týkajú
najmä týchto oblastí: zamestnávania cudzincov a ich prístupu na trh práce ako základnej podmienky úspešnej integrácie,
zabezpečenia prístupu k vzdelaniu, bývaniu, sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti, ako aj oblasti kultúrnej
a občianskej integrácie, nadobúdania štátneho občianstva, zvyšovania povedomia
verejnosti a komunikačnej stratégie. V dokumente sa zároveň navrhujú nástroje
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Stretnutie s predstaviteľmi komunít cudzincov žijúcich na Slovensku.

a mechanizmy pre spoluprácu a koordináciuaktivít hlavných subjektov v tejto
oblasti.

Vytvorenie funkčného systému
integrácie cudzincov v SR
Slovensko sa čoraz viac stáva pre cudzincov aj cieľovou krajinou. Počet cudzincov žijúcich v SR narastá. Ak podľa údajov Úradu hraničnej a cudzineckej polície
MV SR na povolenom pobyte v SR (prechodnom, trvalom a tolerovanom pobyte) bolo v roku 2004 evidovaných celkovo
22 108 cudzincov, k 31. 12. 2008 to bolo
už 52 796 cudzincov evidovaných na
legálnom pobyte.
Podobne na trhu práce bolo k 30. decembru 2004 evidovaných celkovo2 679 cudzincov,ku koncu roku 2008 to však bolo
už 14 080 cudzincov.
Integrácia cudzincov na Slovensku je neprierezovým a multidissporne javom
ciplinárnym.
MPSVR SR predpokladá, že
pri riešení hlavných problémov v oblasti vzdelávania cudzincov, uznávania ich
dokladov o vzdelaní, prístupu k bývaniu
či lepšej zdravotnej starostlivosti, ako aj
so zlepšovaním celospoločenského povedomia voči cudzincom, budú výrazne
napomáhať ostatné rezorty, teda vecne
príslušné ministerstvá. Na vypracovaní integračnej stratégie sa spolupodieľali viaceré subjekty štátnej správy, samospráva, ZMOS, Únia miest Slovenska.
V procese vypracovania dokumentu to
bolo aj päť pracovných podskupín Medzirezortnej expertnej komisie pre migráciu a integráciu cudzincov pri MPSVR
SR (MEKOMIC), a to skupiny pre legislatívne otázky a pobyt, zamestnanosť a prístup na trh práce, zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a bývanie.
Pracovné stretnutia sa uskutočnili aj na
úrovni predstaviteľov vyšších územných
celkov a úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny.

né tímy zabezpečujúce problematiku cudzineckej agendy minimálne o jedného
pracovníka. Koncepcia tiež predpokladá,
že sociálne oddelenia vyšších územných
celkov vyčlenia jedného samostatného
pracovníka zameraného na poskytovanie poradenstva a služieb pre cudzincov
a ich rodinných príslušníkov.
MPSVR SR pri tvorbe „Koncepcie integrácie cudzincov v SR“ zohľadnilo súčasnú
ekonomickú a finančnú krízu. Pri súčasnej
nepriaznivej ekonomickej situácii zostáva
pravdažeprioritou zamestnávanie domáceho obyvateľstva. Navrhované legislatívne a konkrétne praktické opatrenia v oblasti integrácie však definujú úlohy na obdobie najbližších troch až
piatich rokov, a tak z hľadiska časového
horizontu predstavujú dlhodobejšiu víziu na obdobie približne desiatich rokov.
Realizácia integračných opatrení sa bude
priebežne vyhodnocovať prostrednícV neposlednom rade v štádiu prípravy tvom vyhodnocovacích evaluačných pládokumentu boli zohľadnené identifiko- nov. Jednotlivé integračné opatrenia
vané problémy, názory a návrhy pred- sa budú prehodnocovať a aktualizovať
staviteľov komunít cudzincov žijúcich na v intervaloch jedného-dvoch rokov, a to
Slovensku. Všetky spomínané stretnutia vzhľadom na aktuálne potreby trhu práboli finančne podporené z prostriedkov ce, aktuálne počty cudzincov v SR a vývoj
Európskeho fondu pre integráciu prí- nezamestnanosti.
slušníkov tretích krajín (EIF) v rámci ná- Myšlienka integrácie cudzincov do sporodného projektu„Vypracovanie analýz ločnosti by mala postupne získať podpoa odporúčaní pre tvorbu Koncepcie in- ru a pochopenie na rôznych úrovniach.
tegrácie cudzincov v SR“.
Dlhodobým optimálnym záujmom je, aby
cudzinci našli na našom území nový doIntegrácia cudzincov –
mov a vhodné podmienky pre svoju
Predkladateľ doprácu a život ich rodín.
od koncepcie k implementácii
Pomoc a súčinnosť pri realizácii a imple- kumentu tak chce prispieť k vízii tolementácii integračnej koncepcie očakáva rantnejšieho Slovenska ako modernej
ministerstvo práce aj zo strany predstavi- európskej krajiny fungujúcej na princíteľov územných samospráv a úradov prá- poch sociálnej inklúzie a tolerancie.
ce, sociálnych vecí a rodiny. Aj preto sa
v dokumente tiež navrhuje, aby od roku
PhDr. Mária Čierna
2 010 v súvislosti s realizáciou navrhnuodbor migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR
tých integračných opatrení boli posilne-
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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 dôchodkového sporenia
Pokračovanie z predošlého čísla, 5. časť

Novela zákona o cestovných náhradách
Prerušenie pracovnej cesty z dôvodu
na strane zamestnanca

Nové ustanovenie zákona o cestovných
náhradách umožňuje zamestnávateľovi, aby sa so zamestnancom pri určovaní
podmienok pracovnej cesty dohodol na
prerušení pracovnej cesty na strane zamestnanca. Príklad: zamestnanec chce
zostať v mieste výkonu práce na pracovnej ceste na víkend, resp. chce do miesta
výkonu práce na pracovnej ceste odcestovať skôr. Môže ísť o prerušenie pracovnej
cesty v období pred výkonom práce na
pracovnej ceste alebo v období po skončení výkonu práce na pracovnej ceste.

Rozšírila sa možnosť určiť podmienky pracovných ciest zjednodušeným spôsobom
na všetkých zamestnancov (doteraz táto
možnosť platila iba na zamestnancov,
ktorým častá zmena pracoviska vyplýva
z osobitnej povahy povolania). Administratívne menej náročným spôsobom
môže zamestnávateľ v prípade potreby
určiť podmienky pracovnej cesty všetkým
zamestnancom, t. j. jedným rozhodnutím
určiť podmienky viacerých pracovných
ciest zamestnanca (napr. na obdobie kalendárneho mesiaca) alebo jedným rozhodnutím určiť podmienky pracovných
ciest pre viacerých zamestnancov (tzv.
hromadné cestovné príkazy).

Rozšírili sa aj iné podmienky poskytovania stravného pre skupinu zamestnancov,
ktorým častá zmena pracoviska vyplýva
z osobitnej povahy povolania aj o pracovné cesty vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny počas dvoch kalendárnych dní.
Ak zamestnanec, ktorému častá zmena
pracoviska vyplýva z osobitnej povahy
povolania, vykoná počas jednej pracovnej
zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní
viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá
menej ako 5 hodín, pričom celkový súčet
trvania týchto pracovných ciest je 5 hodín
a viac, patrí zamestnancovi stravné za celkový čas trvania týchto pracovných ciest.

Zakladá sa nárok na cestovné výdavky za
cesty vykonané v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce, mimo rozvrhu pra-
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covných zmien na príkaz zamestnávateľa
alebo s jeho súhlasom, do miesta pravidelného pracoviska a späť (napr. počas
soboty, nedele, keď zamestnanec pracuje
namiesto neprítomných zamestnancov,
v prípade rôznych havárií, porúch, náhlych servisov, pracovnej pohotovosti).

Spresnilo sa poskytovanie náhrad za použitie tzv. vlastného motorového vozidla
na pracovnej ceste, napr. v prípade použitia tzv. vlastného motorového vozidla na
pracovnej ceste na žiadosť zamestnávateľa, zamestnancovi patrí základná náhrada a náhrada za spotrebované pohonné
látky (nemôžu sa dohodnúť iba na cene
cestovného lístka pravidelnej verejnej
dopravy), určenie ceny pohonnej látky,
spresnenie noriem spotreby pohonnej
látky.

Spresnil sa spôsob úprav súm stravného
a sumy základnej náhrady za používanie
cestných motorových vozidiel – sumy
náhrad sa budú už iba zvyšovať, zníženie percentuálnej hranice na zvyšovanie
súm z 10 % na 5 %, úprava cien položiek,
ktoré sa sledujú na účely zvyšovania súm
základnej náhrady (vypúšťa sa sledovanie
cien položiek spojených s nákupom motorových vozidiel).

Upravil sa spôsob zaokrúhľovania stravného a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri
pracovných cestách vo väzbe na prechod
na menu euro. Po prechode na menu
euro sa sumy stravného zaokrúhľujú na
desať eurocentov nahor a sumy základnej
náhrady sa zaokrúhľujú na tri desatinné
miesta nahor.

Vytvorila sa možnosť poskytovať zamestnancovi ako nenárokové plnenie pri zahraničnej pracovnej ceste aj iné druhy
komerčného poistenia.

Spresnilo sa poskytovanie stravného pri
zahraničnej pracovnej ceste pri prechode cez viaceré krajiny v rámci kalendárneho dňa v prípade leteckého spôsobu
dopravy. Za čas prechodu hraníc medzi
jednotlivými krajinami sa v tomto prípade
považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku z jednej krajiny do druhej
krajiny.


Spresnili sa ustanovenia týkajúce sa
výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky v zahraničí – v členení na
menu a štáty, zrušenie vzdialenosti 350
km v zahraničí, po prekročení ktorej sa
zamestnancovi poskytovala náhrada
výdavkov za pohonné látky v cudzej
mene, určenie ceny pohonnej látky
v eurách alebo v cudzej mene.
Splatnosť cestovných náhrad

Vo väzbe na ustanovenie § 69 ods. 1
písm. b) Zákonníka práce, v zmysle
ktorého môže zamestnanec okamžite
skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ nevyplatí cestovné náhrady do
15 dní po lehote ich splatnosti, sa ustanovila splatnosť náhrad.

Spresnili sa ustanovenia týkajúce sa
poskytovania preddavkov na pracovné
cesty a iné skutočnosti zakladajúce nárok na cestovné náhrady.

Pre všetkých zamestnancov sa vytvorila
možnosť predĺžiť lehotu na predloženie
dokladov na vyúčtovanie pracovnej
cesty a iných skutočností zakladajúcich nárok na cestovné náhrady a na
vrátenie nevyúčtovaného preddavku
(doteraz to bolo možné len pre zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska
vyplýva z osobitnej povahy povolania)
a to až do konca kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo
iná skutočnosť zakladajúca nárok na
náhrady skončená.

Rovnako je možné predĺžiť lehotu pre
zamestnávateľa na vyúčtovanie náhrad
a na uspokojenie nárokov z pracovnej
cesty a iných skutočností zakladajúcich
nárok na cestovné náhrady u všetkých
zamestnancov (doteraz to bolo možné
len pre zamestnancov, ktorým častá
zmena pracoviska vyplýva z osobitnej
povahy povolania), a to až do konca
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli
predložené doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad zo strany zamestnanca.

Spresnili sa ustanovenia týkajúce sa vyúčtovania náhrad (preplatky, nedoplatky) pri pracovných cestách a pri iných
skutočnostiach zakladajúcich nárok
na cestovné náhrady, a to v členení na
menu a na štáty.

Vo väzbe na prechod na euro sa spresnili ustanovenia týkajúce sa zaokrúhľovania jednotlivých nárokov (výsledná suma základnej náhrady, náhrady
výdavkov za spotrebované pohonné
látky), pri vyúčtovaní zaokrúhľovanie
celkového nároku, preplatku a nedoplatku vo vzťahu k mene. Platí zásada,
že sa zaokrúhľuje vždy v prospech zamestnanca.
Koniec
Zdroj: Mediálny odbor MPSVR SR

Zamestnanosť a sociálna politika
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Poradňa

Rodičovský príspevok a príspevok
na starostlivosť o dieťa

Môže matka dieťaťa do veku troch rokov, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť, poberať rodičovský príspevok?
 Od 1. januára 2009 je jednou z podmienok nároku na rodičovský príspevok nevykonávanie zárobkovej činnosti
rodičom. Za splnenie tejto podmienky
sa považuje aj to, keď matka vykonáva práce na dohodu vykonávané mimo
pracovného pomeru. Takejto matke
vznikne nárok na rodičovský príspevok,
ak starostlivosť o dieťa zabezpečí druhým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou osobou.
 Podľa prechodných ustanovení aj matka, ktorá vykonávala zárobkovú činnosť
pred 1. 1. 2009 a ktorej bol priznaný
rodičovský príspevok pred 1. januárom 2009, môže rodičovský príspevok poberať aj po 1. 1. 2009, ak
zárobkovú činnosť vykonáva naďalej
a o jej dieťa sa stará iná plnoletá fyzická osoba.
Bude mať takáto matka nárok na rodičovský príspevok aj vtedy, ak dieťa
umiestni do materskej školy?
 Pokiaľ matka umiestni dieťa do materskej školy, bez ohľadu na to, či pôjde o súkromnú alebo štátnu, zanikne
jej nárok na rodičovský príspevok. Táto
matka má možnosť požiadať o príspe-

vok na starostlivosť o dieťa.
matka dieťa umiestni do jaslí, nárok
na rodičovský príspevok jej trvá naďalej.
Vzťahuje sa príspevok na starostlivosť
o dieťa na každé dieťa?
 Nárok na príspevok vzniká na každé
dieťa do troch rokov veku. Na rozdiel
od tohto príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca len jeden, aj keď rodina
má viac detí.
Kto najčastejšie žiada o príspevok na
starostlivosť o dieťa?
 Najčastejšie o príspevok žiadali rodičia, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť
a svoje deti vo veku do troch rokov mali
umiestnené v materskej škole a do 1. 1.
2009 nemali nárok na rodičovský príspevok.
Možno súčasne poberať rodičovský
príspevok aj príspevok na starostlivosť o dieťa?
 Poberanie týchto dvoch dávok sa vylučuje. Na nárok na poberanie rodičovského príspevku sa vyžaduje nevykonávanie zárobkovej činnosti a na
nárok na príspevok na starostlivosť
o dieťa sa naopak vyžaduje vykonávanie zárobkovej činnosti.
Čo bolo cieľom nového príspevku na
starostlivosť o dieťa?
 Ak

 Cieľom nového príspevku je vytvárať ro-

dičovi podmienky na zosúladenie rodinného života, osobného života, pracovného života, zlepšiť prístup na trh práce,
zvýšiť zamestnanosť a zabezpečiť rovnosť príležitostí v pracovnom uplatnení
a v profesijnej mobilite.
Za akých podmienok má matka nárok
na príspevok na starostlivosť o dieťa?
 Ak má trvalý alebo prechodný pobyt na
území SR
 ak dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR
 ak sa poskytuje starostlivosť o dieťa poskytovateľom na území Slovenskej republiky
 ak vykonáva zárobkovú činnosť, študuje
dennou formou na strednej škole alebo
na vysokej škole alebo študuje dennou
formou doktorandské štúdium.
Má nárok na príspevok na starostlivosť
o dieťa aj matka, ktorá je študentkou?
 Aj matka študentka má nárok na príspevok, ak je študentkou na strednej alebo
vysokej škole, ale iba v dennej forme
štúdia, ak pracuje.
Nárok na rodičovský príspevok má
nielen študentka v dennej forme štúdia, ale aj tá, ktorá študuje v externej
forme štúdia, ak nepracuje.
V akej výške sa poskytujú tieto príspevky?
 Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje v závislosti od toho, kto poskytuje starostlivosť o dieťa:
 Ak starostlivosť o dieťa zabezpečí nejaké zariadenie alebo SZČO:
v sume preukázaných výdavkov rodičom, najviac v sume rodičovského príspevku (158,67 eura/4 780 Sk).
 Ak starostlivosť zabezpečí sám rodič, ak
mu to povaha práce dovoľuje, starý rodič alebo iná fyzická osoba (nie SZČO):
v sume 25 % sumy rodičovského príspevku (39,67 eura/1 195 Sk).
Kedy nevzniká nárok na príspevok?
 Ak má jeden z rodičov alebo manžel
rodiča dieťaťa nárok na materské alebo obdobnú dávku v cudzine po uplynutí šiestich týždňov po narodení ďalšieho dieťaťa
 ak má jeden z rodičov alebo manžel
rodiča dieťaťa nárok na rodičovský
príspevok alebo obdobnú dávku v cudzine
 ak sa jednému z rodičov alebo manželovi rodiča dieťaťa poskytuje príspevok
na služby pre rodinu s deťmi podľa
zákona o službách zamestnanosti.
Kedy zaniká nárok na príspevok?
 Uplynutím 6 mesiacov od posledného
dňa v mesiaci, za ktorý patril
 smrťou rodiča, ktorý bol žiadateľom
o príspevok alebo
 smrťou dieťaťa.
Ing. Mária Molnárová,
Ústredie PSVR, OŠSD
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V Českej republike má občan možnosť
zvoliť si dĺžku poberania rodičovského príspevku – 2, 3 alebo 4 roky. Rodičovský príspevok je stanovený v troch
pevných mesačných sumách: zvýšený
11 400 Kč, základný 7 600 Kč a znížený
3 800 Kč.
Ak si slovenský migrujúci občan zvolí v Českej republike zvýšenú (2-ročnú) formu poberania rodičovského
príspevku, bude Slovenská republika
vyplácať vyrovnávaciu dávku tretí rok
do troch rokov veku dieťaťa?
 Za predpokladu splnenia podmienok
nároku na rodičovský príspevok v zmysle legislatívy SR, bude po ukončení výplaty rodičovského príspevku v Českej
republike vyplácaná v SR vyrovnávacia
dávka do 3 rokov veku dieťaťa.

Pracujeme s manželom v Anglicku, kde
sa nám narodilo dieťa. Chceme na Slovensku požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa aj o príplatok. Môže nám
Slovenská republika tieto dávky vyplatiť?
 O príspevok pri narodení dieťaťa môžete požiadať aj v štáte zamestnania,
t. j. v Anglicku, keďže na túto dávku máte
nárok v štáte zamestnania v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva ako na
sociálnu výhodu pre migrujúcich zamestnancov, ktorí majú rovnaké právo
na sociálne a daňové výhody ako domáci zamestnanci. Vzhľadom na to na uvedenú rodinnú dávku má nárok migrujúci zamestnaný občan, ktorý v členskom
štáte zamestnania spolu s dieťaťom žije.

V prípade, že sa rozhodnete o príspevok
pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku požiadať na Slovensku, vyplatí vám ho
po splnení podmienok slovenskej legislatívy príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny podľa trvalého bydliska na Slovensku.
Príslušný slovenský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s § 6 zákona
č. 235/1998 Z. z. žiada oprávnené osoby
o predloženie dokladu o nevyplatení dávky v prípadoch, ak sa dieťa narodilo v cudzine.
Ako migrujúci pracovník musíte predložiť
slovenskému úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny potvrdenie o tom, že vám v Anglicku nebola vyplatená charakterovo podobná dávka. V Anglicku je to Sure Start
Maternity Grant (pozri aj str. 4).
Mgr. Mária Aláčová, Ústredie PSVR,OŠSD

FamCompass: Hodnotenie portfólia rodinných kompetencií
Aktuálny stav spoločnosti vyvoláva potrebu odstraňovať bariéry v programoch celoživotného vzdelávania pre cieľové skupiny, ktoré sa v súčasnosti málo zúčastňujú na formálnych
vzdelávacích programoch zameraných na uplatnenie sa na trhu práce a ďalších kariérnych
možností.

V

úsilí čeliť problémom a výzvam starnutia spoločnosti a vzhľadom na
uvedomovanie si významu potreby
akceptovať znalosti, ktoré dospelí získavajú a rozvíjajú v neformálnom vzdelávaní a/
alebo v pracovnom procese, sa Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v období november
2007 – november 2009 zapojila do Multilaterálneho projektu spolupráce v Programe
celoživotného vzdelávania Európskej komisie Grundtvig I – Vzdelávanie a kultúra DG
pod názvom Hodnotenie a uznávanie zručností a kompetencií získaných v rodinnom
živote: Portfólio rodinných kompetencií
(FamCompass), financovaný s podporou
Európskej komisie.
Ak berieme do úvahy rastúcu potrebu sociálnej a výchovnej starostlivosti, stanú
sa v blízkej budúcnosti získané zručnosti
a kompetencie veľkou požiadavkou. S klesajúcou ponukou trhu práce a tlakom na
dlhšiu pracovnú kariéru sa stáva veľmi dôležitým uznanie kvality zručností a kompetencií, ktoré muži a ženy získavajú v rodinnom
živote, vo svojich rolách vychovávateľov,
tvorcov domovov a opatrovateľov.
FamCompass vytvára nástroj na hodnotenie a uznávanie kompetencií získaných
v rodinnom živote. FamCompass bude
mať podobu tlačeného portfólia a počítačového programu v angličtine a ostatných oficiálnych jazykoch zúčastnených krajín. Významným spôsobom môže zlepšiť prístup
k príležitostiam celoživotného vzdelávania
pre dospelých.
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Zámer projektu
Je odpoveďou na rastúcu požiadavku
spoločnosti na kvalifikovaný personál
v sociálnej starostlivosti o deti, starých
a zdravotne postihnutých, i na bariéry, na ktoré narážajú dospelí učiaci sa,
ženy, starší občania, imigranti a iné cieľové skupiny, keď vstúpia do príslušných programov formálneho vzdelávania.
Základným cieľom projektu je validizovať kvalitu naučeného v rodinnom živote, v starostlivosti o rodinu
a dieťa. FamCompass umožní, aby sa
tento druh vedomostí, zručností a spôsobilostí mohol uplatniť vo formálnych aktivitách na podporu rodiny tak
v profesionálnych organizáciách, ako
i v dobrovoľníckej práci.

Projekt má za úlohu:
 vyvinúť

postup a nástroj na meranie
a hodnotenie vedomostí, zručností
a spôsobilostí, ktoré ženy a muži nadobudli v rodinnom živote, v rolách
vychovávateľov, opatrovateľov a tvorcov domova
 testovať tento nástroj v rôznych rámcoch a pokúsiť sa vyvinúť indikátory
 použiť tieto nástroje na riadenie, prijímanie do vzdelávacích a výcvikových
programov, oslobodenie od skúšok,
umožnenie skráteného štúdia, validizáciu (hodnotenie) týchto zručností
a spôsobilostí na trhu práce a v sektoroch sociálnej starostlivosti.

Využiteľnosť výsledkov projektu je
určená pre:
 inštitúcie

ponúkajúce
tréningové
programy, ktoré sa usilujú získať dospelých učiacich sa v niekoľkých oblastiach,
napr. vzdelávanie/ortopedagogika, sociálna práca/psychosociálna práca, rodinné poradenstvo, náhradná rodinná
starostlivosť, asistencia učiteľa, rodinná
edukácia, terénna sociálna práca a pod.
 dospelých, ktorí sa chcú uchádzať o tieto vzdelávacie programy, pre možnosť
zamestnania sa v týchto profesiách
 zamestnávateľov v týchto sektoroch
 inštitúcie zabezpečujúce pracovné poradenstvo

Tvorba a testovanie FamCompassu
pozostáva z 9 fáz:


1. Prípravná fáza

2. Výskumné skupiny a dotazníky

3. Vývin prvého konceptu FamCompassu

4. Fáza pilotného výskumu

5. Finalizácia FamCompassu

6. Šírenie FamCompassu na ďalšie testovanie

7. Záverečná podoba obsahu a formy

8. Odborný seminár a záverečná správa
o projekte

9. Šírenie výsledkov FamCompassu

Dokumentovanie výsledkov
Metodika portfólia umožňuje zdokumentovať objektívny základ na individuálne
plánovanie vzdelávania a pracovnej kariéry
na základe získaných výsledkov dotazníko-
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vého prieskumu u potenciálnych užívateľov
(vzdelávacie inštitúty, študenti, uchádzači
o zamestnanie, zamestnávatelia a ďalší), ale
aj na analýze profilu profesií i vzdelávacích
programov sociálnej starostlivosti, týkajúcich sa rodiny, starostlivosti o dieťa a starostlivosti o starších alebo zdravotne postihnutých. Predpokladaným výsledkom je
oficiálna certifikácia vedomostí, zručností
a kompetencií získaných v rodinnom živote.
Spôsobilosti osvojené v rodinnom živote sú vo svojom základe vo väčšine európskych krajín rovnaké. Skutočnosť, že tento
nástroj je testovaný v rôznych prostrediach
v niekoľkých európskych krajinách, napomôže jeho uznanie a používanie v týchto
krajinách. Môže stimulovať školy i zamestnávateľov rôznych európskych krajín, aby
akceptovali certifikáty, založené (čiastočne) na meraniach pomocou FamCompassu,
a tým uľahčili európskym občanom a prisťahovalcom z krajín mimo EÚ účasť na vzdelávacích programoch a/alebo uchádzanie sa
o prácu v európskych krajinách.

Zameranie projektu
Program je špecificky zameraný na politiku
a ciele EÚ v oblasti hodnotenia predošlého
učenia a celoživotného vzdelávania. Súčasťou projektu je dialóg medzi miestnymi, národnými a medzinárodnými orgánmi, ktoré by ovplyvnili kroky k uznaniu a validizácii
rodinných zručností a spôsobilostí.
FamCompass pomôže odstraňovať bariéry
v programoch celoživotného vzdelávania
pre cieľové skupiny, ktoré sa v súčasnosti
málo zúčastňujú na formálnych vzdelávacích programoch s cieľom uplatniť sa na
trhu práce a ďalších kariérnych možností.

TWL projekt
V roku 2008 sa dve zamestnankyne koordinácie odboru štátnych sociálnych dávok zúčastnili projektu Posilnenie administratívnych štruktúr pre koordináciu
systémov sociálneho zabezpečenia vo
vzťahu k rozsudkom Európskeho súdneho dvora. Na projekte sa zúčastnili pracovníci zo všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Uskutočnilo sa 9 seminárov,
na ktorých prednášali experti z Nemecka, Francúzska a Holandska. Rozoberali sa
rozsudky ESD uplatniteľné na rôzne oblasti sociálneho zabezpečenia. V januári 2009
sa uskutočnili študijné cesty do Paríža,
Bonnu a Berlína, na ktorých sa zúčastnili aj
zástupcovia slovenských inštitúcií zodpovedných za aplikáciu koordinačných predpisov, monitoring a prácu s judikatúrou
ESD v SR.

Partneri projektu

 Dôkazový materiál vzťahujúci sa na skú-

K partnerom projektu FamCompass patria
inštitúcie s bohatými skúsenosťami v oblasti APL a LLL (Higher Institute for Family Sciences (BE), Deutsches Jugend Institut (DE), Institute for Creative Proceedings
(PL), Romanian Institute for Adult Education (RO), Västra Nylands folkhögskola (FI),
Vilnius College of Higher Education (LT).
Jednou z prvotných úloh projektu bolo
vytvorenie informačného portálu www.
famcompass.eu (anglická verzia), www.
fphil.uniba.sk/index.php?id=3604, kde
sú sprístupnené materiály, dokumenty a
aktuálny stav projektu pre jednotlivých
partnerov, širokú verejnosť a prípadných
záujemcov.

Výsledky prvej fázy testovania
Prvá fáza testovania prebiehala v období október – november 2008 na Katedre andragogiky FF UK. Cieľovou skupinou testovania boli študenti 1. ročníka
dennej formy bakalárskeho štúdia. Na
testovaní sa zúčastnilo 20 študentov,
z toho 17 žien a 3 muži vo veku od 19
do 25 rokov, s ukončeným stredoškolským vzdelaním, z hľadiska kultúrneho
prostredia 16 respondentov pochádzalo z mesta a 4 respondenti z vidieka. Materiálmi na testovanie boli: manuál pre
hodnotiteľov, manuál pre používateľov
(respondentov), dotazník spätnej väzby pre hodnotiteľov, poradcov, študentov, zúčastnené inštitúcie, dotazník pre
respondentov, ktorý pozostával z piatich častí:
 Zoznam rodinných kompetencií
 Úvahová časť

senosti v rodine
 Prípadové štúdie
 Celkové hodnotenie profilu respondenta

Výsledky testovania
Cieľom testovania bolo zistiť na základe vypracovania profilu jednotlivca úroveň kompetencií získaných v rodinnom
prostredí v rôznych životných situáciách.
Na základe výsledkov testovania konštatujeme, že časť testovanej skupiny študentov nedisponuje kompetenciami uvedenými v dotazníku z dôvodu nízkej vekovej
hranice, nedostatočnej skúsenosti v oblasti rodinného života a situácií z nej vyplývajúcich, nedostatkom vedomostí o danej
problematike a spôsobe jej riešenia. Vzhľadom na uvedené mali vyjadrenia respondentov skôr abstraktnú podobu.
Z analýzy získaných výsledkov sme zistili u študentov záujem o využitie teoretických poznatkov v konkrétnych rodinných
situáciách, ako aj o rozvíjanie vlastných rodinných kompetencií.
Druhá fáza testovania je stanovená na obdobie máj – jún 2009. U zvolenej cieľovej skupiny dospelých vzdelávajúcich sa
predpokladáme dlhodobejšie skúsenosti v oblasti rodinného života, efektívnejšie
výsledky v získaných kompetenciách a využiteľnosť nástroja pri hodnotení i uznávaní kompetencií neformálneho vzdelávania.
PhDr. Andrea Kovalčíková,
Mgr. Veronika Vasilová
Katedra andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave

Jednotlivé inštitúcie účastníkov študijnej
cesty oboznámili s praxou, ako sa monitoruje judikatúra prijímaná ESD, ako sa analyzujú dôsledky prijatých rozsudkov na národnú legislatívu sociálneho zabezpečenia
a následne uzatvárajú dohody s inštitúciami členských štátov, napríklad v oblasti boja proti chybám a podvodom v sociálnom zabezpečení, elektronickej výmene
informácií sociálneho zabezpečenia, vymáhaní dlžných príspevkov, vymáhaní neprávom vyplatených dávok a pod.
Študijná cesta bola pre zástupcov inštitúcií zodpovedných za aplikáciu európskeho práva veľkým prínosom. V budúcnosti
budú zohrávať úlohu kontaktných pracovníkov v prípade potreby vypracovania stanoviska na pojednávanie pred ESD
a účastníci na základe získaných vedomostí a informácií môžu navrhovať opatrenia
v rámci svojich inštitúcií, ako zlepšiť prácu
s judikatúrou, jej výklad a analýzu dosahov
na slovenskú legislatívu.
Mgr. Mária Aláčová,
Ústredie PSVR, odbor ŠSD
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Chcete pracovať v Európskej únii?

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO
Belgicko zrušilo od 1. mája 2009 prechodné opatrenia
týkajúce sa obmedzenia prístupu na svoj trh práce.
V Belgicku majú slovenskí občania a občania členských
štátov Európskeho hospodárskeho priestoru slobodný prístup na belgický trh práce a môžu pracovať bez pracovného
povolenia na základe uplatnenia princípu voľného pohybu
pracovníkov.

K

rajinu charakterizuje vysoko rozvinuté súkromne orientované hospodárstvo, vysoko rozvinutá dopravná sieť, diverzifikovaná priemyselná
a komerčná základňa. Priemysel je koncentrovaný hlavne v ľudnatej flámskej oblasti na severe, aj keď vláda sa snaží investične posilniť južný región - Valónsko.
Krajina má málo prírodných zdrojov. Dve
tretiny belgického obchodu tvorí obchod
s krajinami Európskej únie. Belgická štátna zadlženosť klesla zo 127 percent HDP
v roku 1996 na 122 percent HDP v roku
1998, vďaka tomu, že sa tunajšia vláda intenzívne snaží kontrolovať výdavky a dostať na úroveň porovnateľnú s inými priemyselnými krajinami. Belgicko sa stalo
členom Európskej menovej únie (EMÚ) v
januári 1999.

Registrácia
Občan členského štátu EÚ môže v Belgicku stráviť ako turista 3 mesiace bez registrácie. Kto však bude v Belgicku pracovať,
je povinný zaregistrovať sa na cudzineckom úrade do 8 dní od príchodu.
Musí predložiť:
 identifikačné doklady,
 presnú adresu bydliska v Belgicku
 ak pracovník nie je slobodný, aj sobášny list
Po overení údajov políciou musí žiadateľ
predložiť tieto veci:
 4 fotografie na pas
 potvrdenia od zamestnávateľa
 identifikačné doklady
 sobášny list
 poplatok 5 eur
Po mesiaci získava žiadateľ modrú kartu,
čiže 5-ročné povolenie na pobyt. Takisto
dostane aj registračné číslo, ktoré bude
potrebovať pri platení dane či výplate dôchodku.

Ako sa uchádzať o prácu
Postup pri vybavovaní žiadosti sa začína
po predložení CV a sprievodného listu.
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Žiadosť musí byť písaná najmä v jazyku
regiónu, do ktorého sa posiela. Na medzinárodné pozície je potrebné napísať žiadosť v angličtine.
CV a sprievodný list by mali vzbudiť záujem zamestnávateľa, preto by mali vyzerať uhladene a poskytovať všetky podstatné informácie. Potenciálny zamestnávateľ
si musí pri ich čítaní utvoriť jasný obraz
o vzdelaní, nadaní, skúsenostiach, osobnosti a zručnostiach uchádzača.
Sprievodný list a CV by mali byť vždy písané na stroji (počítači), okrem prípadu, že
sa výslovne žiadajú ručne písané. Pri opisovaní štúdia a pracovných skúseností je
bežnou praxou použiť spätnú chronológiu. Pri písaní žiadosti treba pamätať na
to, že skúsenosti sa považujú za dôležitejšie ako stupeň vzdelania, preto treba spomenúť všetky praktické skúsenosti.
Žiadosť má zdôrazňovať motiváciu na
získanie pracovného miesta, mala by
byť písaná jednoducho a jasne.

Špeciﬁká
Treba si uvedomiť, že v Belgicku existujú jazykové rozdiely. Valóni nemajú radi, keď ich
niekto oslovuje v holandskom jazyku, Flámi zase odmietavo reagujú na francúzštinu. Existuje tu aj nemecky hovoriaci región.
Uznávanie diplomov a kvalifikácií
Informácie o uznávaní profesií, všeobecná koordinácia pre Belgicko:
Medzifederálny koordinačný servis
Services of the First Minister DWTC
Wetenschapsstraat 8, B-1000 Brussels,
tel.: +32-(0)2-238 34 54
Vo valónskej časti kontaktujte bezplatnú linku: NARIC-Wallonia, t. č. 0800/92.039
alebo
Generálne riaditeľstvo vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu, Rue Royale 204, 6éme étage, bureau 6539 B, 1010
Brussels, tel.: +32.2.210.55.77, e-mail:
chantal.kaufmann@cfwb.be
Vo flámskej časti kontaktujte:
Úrad pre vyššie vzdelanie a vedec-

ký výskum, H. Conscience gebouw, Toren A7, Koning Albert II-laan, 15, B-1210 Brussels,
tel.: +32 (0)2 553 98 19, e-mail:
erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be
V nemeckej časti:
tel.: +32 (0)87 59 63 00, fax: +32 (0)87 55
64 75, e-mail: gerd.koenigs@dgov.be
Dane
Každý, kto má v Belgicku trvalý pobyt alebo povolenie na pobyt a odpracoval aspoň 183 dní, je povinný zaplatiť daň
z príjmu. Podľa výšky platu je určených
šesť daňových úrovní:
 25 % je zdanený ročný príjem od 0,01
eura do 6 730 eur
 30 % sadzba dane sa platí z príjmu do
8 920 eur
 40-percentná z ročného zárobku nižšieho než 12 720 eur
 45 %, ak ste za rok zarobili do 29 260
eur
 50 % do výšky 43 870 eur
Ak je zárobok ešte vyšší, do štátnej pokladnice treba odviesť 52 %.
Zdravotné a nemocenské poistenie
Na využívanie zdravotnej starostlivosti
musíte byť registrovaní v systéme zdravotného poistenia a platiť príspevky. Výška sumy príspevku závisí od množstva
faktorov, napr. od príjmu.

Belgické kráľovstvo
Hlavné mesto: Brusel
Mena: euro
Národnostné zloženie:
Flámi 58 %, Valóni 33 %
Úradný jazyk: holandský (flámsky),
francúzsky, nemecký
Gramotnosť: 99 %
Medzinárodná telefónna
predvoľba: +32
Internetový kód krajiny: .be
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Ak navštívite lekára alebo použijete lekársku starostlivosť, budete musieť bezprostredne zaplatiť za všetky úkony. Lekár vám potom dá potvrdenie opisujúce
poskytnutú starostlivosť. Po predložení
tohto potvrdenia vám zdravotný systém
preplatí časť nákladov.
Časť, ktorá nie je preplatená, je vlastným
príspevkom poistenca a nazýva sa „remgeld“. Tento je rôzny podľa typu služby.
Ak lekár predpíše liek, pacient nemusí zaň
platiť celú sumu, iba „remgeld“.
Každý, kto je v Belgicku legálne a spĺňa
podmienky, je krytý nemocenským poistením. Podmienky sú: členstvo v pláne zdravotného poistenia, odpracovanie
120 dní počas obdobia 6 mesiacov (vrátane období nečinnosti ako choroba, platená dovolenka atď. a období strávených
v iných členských štátoch – dokladuje sa
formulárom E 104).
Konkrétne podmienky poberania nemocenských dávok závisia od toho, či osoba pracuje ako manuálny pracovník alebo úradník.
Dôchodkové zabezpečenie
Odvody do sociálneho zabezpečenia
tvoria 13,07 % z hrubého príjmu. Belgický dôchodkový systém je komplikovaný,
rozdelený na štyri základné schémy podľa profesionálnej kariéry, zárobku v priebehu života a rodinnej situácie.
Výška dôchodku sa napríklad veľmi líši, ak
ste vydatá/ženatý, rozvedený alebo ovdovený. V súčasnosti odchádzajú muži do
dôchodku vo veku 65 a ženy vo veku 62
rokov. Do roku 2009 sa však tento vekový
rozdiel vyrovná.

Ďalšie informácie
Príjem a náklady na bývanie
Výška zárobku sa orientuje v Belgicku podľa tarifných platov obsiahnutých
v kolektívnych pracovných zmluvách,
ktoré sú rozdielne podľa odvetví a funkcií. Výplaty sú viazané na zákonné predpisy a je garantovaná minimálna mzda.
V Belgicku existujú nástroje, s ktorými si
možno samostatne vypočítať hrubé a čisté mzdy.
Bývanie
Hľadanie ubytovania nie je v Belgicku ťažké. Sú rozdiely v cene a v dostupnosti medzi hlavnými, mestskými centrami (drahé ubytovanie) a vidieckymi oblasťami.
Vo všeobecnosti sú ceny nižšie ako v susedných krajinách. V oknách budov, ktoré
sú k dispozícii na prenájom, sú oranžovočierne tabuľky s nápisom „na prenájom“
(alouer/te huur). Množstvo belgických
denníkov a regionálnych novín ponúka
inzeráty na prenájom ubytovania.
Príjem
Výška zárobku sa orientuje v Belgicku podľa tarifných platov obsiahnutých
v kolektívnych pracovných zmluvách,
ktoré sú rozdielne podľa odvetví a funkcií. Výplaty sú viazané na zákonné predpisy a je garantovaná minimálna mzda.
V Belgicku existujú nástroje, s ktorými si
možno samostatne vypočítať hrubé a čisté mzdy.
Orientačné ceny:
malý chlieb: 0,91 eura
veľký chlieb: 1,51 eura
1,5 l minerálnej vody: 0,80 eura
1 l koly: 1,10 eura

1 kg jabĺk: 1 euro
1 kg banánov: 1,30 eura
šálka kávy, čaju: 1,50 eura
1 pinta piva (0,47 l): 1,50 - 2,20 eura
tmavé: 2,97 eura
1 pohár vína: 2 eurá

Dôležité adresy a kontakty:
Veľvyslanectvo Belgicka v SR
Ulica Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava,
Slovenská republika
tel.: 00421/2/391 338
fax: 00421/2/394 296
Veľvyslanectvo SR v Belgicku (Ambassade da le République Slovaque)
Avenue Moliére 195, 1050 Bruxelles,
Roaume Belgique
tel.: 0032/2/3464045, 3464261, 3464242
fax: 0032/2/3466385
e-mail: pmsreul@pophost.eunet.be

Dôležité telefónne čísla:
Lekárska služba prvej pomoci: 100
Polícia: 101
Belgický Červený kríž: 105
Informácie o telefónnych číslach v Belgicku: 1307
Informácie o telefónnych číslach v zahraničí: 1304
Elektrické napätie:
230 V (cestovná redukcia)
Mobilné siete:
Eurotel, T-Mobile, Vodafone
Očkovanie: Žiadne očkovanie nie je povinné, niektoré sa len odporúčajú.
(Viac na http://vakciny.net/CIZINA/Evropa/belgie.htm)
Riziká: Žiadne zásadné riziká nehrozia.
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inzercia

ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 – 2013

NÁRODNÝ PROJEKT XXIV
„ZVYŠOVANIE ZAMESTNATEĽNOSTI PROFESIONÁLNYCH RODIČOV“
Názov prijímateľa:

Názov prijímateľa:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu:

Názov projektu:

Zvyšovanie zamestnateľnosti
profesionálnych rodičov
Názov Operačného programu:

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu:

Bratislavský kraj
Trvanie projektu:

od 1.11.2008 do 31.3.2011
Výška nenávratného finančného príspevku:

24 678,22 EUR (9 781 256 Sk)

Zvyšovanie zamestnateľnosti
profesionálnych rodičov
Názov Operačného programu:

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj,
Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu:

od 1.12.2008 do 31.3.2011
Výška nenávratného finančného príspevku:

Kontaktné údaje:

Mgr. Mária Marcinová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odbor sociálnoprávnej ochrany detí,
sociálnej kurately
a poradensko-psychologických služieb
Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk

2 327 965,48 EUR (70 132 288 Sk)
Kontaktné údaje:

Mgr. Mária Marcinová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odbor sociálnoprávnej ochrany detí,
sociálnej kurately
a poradensko-psychologických služieb
Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk

Národným projektom sa realizuje podpora, ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ciele projektu: rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej sta-

rostlivosti, zvýšenie informovanosti verejnosti o profesionálnom rodičovstve a zvýšenie záujmu o zamestnanie
profesionálnych rodičov, zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, skvalitnenie výkonu a zvýšenie udržateľnosti profesionálneho rodičovstva zvýšenie počtu profesionálnych rodičov.
Cieľové skupiny:

Aktivity projektu:

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverejnom
sektore
fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať profesionálne rodičovstvo (t.j. osoba stanovená zákonom č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
(t.j. zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a zamestnanci referátu poradensko-psychologických služieb)
štatutárni zástupcovia detského domova a zamestnanci detského domova (t.j. riaditelia, psychológovia
a sociálni pracovníci)

propagácia profesionálneho rodičovstva
zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie
náhradnej starostlivosti
vzdelávanie zamestnancov detských domovov
odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych
rodičov
empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti
v profesionálnych rodinách
medzinárodná spolupráca (iba v rámci SR s výnimkou
BSK)
riadenie projektu publicita a informovanosť
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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia.

Zamestnanosť a sociálna politika

29.6.2009 16:29

výberové konania
KRAJ: BRATISLAVSKÝ
ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VK: 2009 / 13 / 2
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor informatiky a štatistiky
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálnoekonomické informácie, štátny informačný systém)
Hlavné úlohy: Riešenie úloh časti štátneho informačného systému v pôsobnosti Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny. Organizovanie prípravy a riešenia
rezortných úloh informatizácie a úloh v oblasti
informatiky. Odborná príprava podkladov a vypracovanie materiálov pre odborné útvary v oblasti
informačného systému a informačných technológií.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, odborné znalosti z oblasti informatiky a štatistiky
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
VK 2009 / 14 / 2
Názov pozície: hlavný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor informatiky a štatistiky
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálnoekonomické informácie, štátny informačný systém)
Hlavné úlohy: Koncepčné alebo metodické činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy, koordinovanie častí zložitých systémov na úrovni orgánu
štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Spolupráca pri riešení úloh častí štátneho informačného systému v pôsobnosti Ústredia a úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny. Organizovanie, zabezpečovanie a vytváranie projektových úloh automatizácie
riadenia na základe spracovania logistických rozborov a analýz rozsiahlych súborov údajov o existujúcom hardvérovom a softvérovom vybavení v rámci
Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť praco-

vať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR,
znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov, odborné znalosti z oblasti informatiky a štatistiky
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009 / 15 / 2
Názov pozície: hlavný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Metodické usmerňovanie, koordinácia a zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti personalistiky a koncepčná, koordinačná a metodická
činnosť v oblasti vzdelávania zamestnancov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny; tvorba
stanovísk, usmernení, interných noriem a pokynov
na vykonávanie zákonov a právnych noriem pre
Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Skúsenosti v oblasti personálneho riadenia a odmeňovania.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť
tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
SR, znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, znalosť 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 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, znalosť
Zákonníka práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií
(VK 2009 / 13 / 2, VK 2009 / 14 / 2 a
VK 2009 / 15 / 2):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva
Veselá
Telefón: 02/20 455 868
Fax: 02/20 455 777
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

ÚPSVR V MALACKÁCH
VK 2009 / 1 / 4
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
- oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej
kurately a poradensko-psychologických služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné rozhodovanie
o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zabezpečenie sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu, výkon funkcie kolízneho opatrovníka, sledovanie výkonu opatrení, o ktorých sa
rozhodlo a kontrola ich účinnosti. Sledovanie vývoja
detí v ústavnej a v ochrannej starostlivosti, podieľanie
sa na sanácii rodinného prostredia. Výkon terénnej
sociálnej práce, spolupráca s orgánmi, organizáciami
a inštitúciami vo veciach sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie
I. stupňa alebo VŠ vzdelanie II. stupňa - v zmysle zákona NR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele - v študijnom odbore sociálna
práca, psychológia alebo andragogika
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Outlook Express, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe, zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, Ústavy SR.
VK 2009 / 2 / 4
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny
- oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ŤZP a posudkových činností
Miesto výkonu práce: vysunuté pracovisko Stupava
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo
samostatné vykonávanie ucelených agend na úseku
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ŤZP. Odborná príprava podkladov pre
rozhodovaciu činnosť na prvom stupni správneho
konania.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Outlook Express, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, angažovanosť, schopnosť a vôľa sa
učiť a ďalej sa vzdelávať
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 312/2001
Z. z. o štátnej službe, zákona č. 71/67 Zb. o správnom
konaní, Ústavy SR.

jún 06/ 2009

21_25_Vyberove_konania.indd 21

30.6.2009 9:17

výberové konania
VK 2009 / 3 / 4
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
– oddelenie nástrojov APTP – referát nástrojov APTP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku referátu nástrojov APTP. Poskytovanie
finančných príspevkov na aktívne opatrenia trhu
práce v územnej pôsobnosti úradu práce. Zabezpečenie aplikácie inovatívnych postupov v oblasti
nástrojov aktívnej politiky trhu práce na základe
schválených projektov a programov. Vypracovanie
návrhov dohôd o poskytovaní príspevkov, prijímanie a evidovanie žiadostí o úhradu platby, overovanie oprávnenosti výdavkov na základe predložených
žiadostí.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I.
stupňa alebo VŠ vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Outlook Express, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita pri plnení zverených úloh,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa
učiť sa a ďalej sa vzdelávať
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe, zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, Ústavy SR.
Kontakt na poskytnutie informácií
(VK 2009 / 1/ 4, VK 2009 / 2 / 4 a VK 2009 / 3 / 4):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Mária
Lokšová
Telefón: 034/2444120
Fax: 034/7725055
E-mail: maria.loksova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Záhorácka 2942/60A,
901 01 Malacky.
KRAJ : TRNAVSKÝ
ÚPSVR V DUNAJSKEJ STREDE
VK 2009 / 1 / 6
Názov pozície: odborný radca – predstavený – vedúci oddelenia
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a rozhodovanie na oddelení posudkových činností.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna
práca
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: znalosť programov (Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, internet) na užívateľskej úrovni
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, adaptabilita, flexibilita,
schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť, riadiace schopnosti
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy
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SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, 311/2001 Z. z. Zákonník práce, č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa

VK 2009 / 2 / 6
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania na oddelení pomoci
v hmotnej núdzi.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: znalosť programov (Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, internet) na užívateľskej úrovni
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita, flexibilita,
schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR,
znalosť zákonov č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom,
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, č. 428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
VK 2009 / 3 / 6
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie projektového riadenia a financovania ESF, referát projektového riadenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť zameraná na tvorbu, realizáciu, riadenie a koordináciu projektov a programov spolufinancovaných zo zdrojov
ESF, z ostatných zdrojov EÚ a ŠR.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk – pokročilá úroveň
Počítačové znalosti: znalosť programov (Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, Microsoft PowerPoint) na užívateľskej úrovni
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita, flexibilita,

schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR,
základné poznatky o EÚ, znalosť zákonov č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti, 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. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa

VK 2009 / 4 / 6
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnávateľom, oddelenie služieb zamestnateľnosti, referát zvyšovania zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na úseku aktívnych opatrení na trhu práce.
Vykonávanie agendy spojenej s aktiváciou uchádzačov o zamestnanie. Vypracovávanie dohôd v oblasti
poskytovania príspevkov týkajúcich sa zvyšovania
zamestnateľnosti.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: znalosť programov (Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, internet) na užívateľskej úrovni
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita, flexibilita,
schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR,
znalosť zákonov č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, č. 312/2001
Z. z. o štátnej službe, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
VK 2009 / 5 / 6
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie služieb zamestnávateľom, referát podpory
zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Realizácia podpory zamestnanosti
(zabezpečuje komplexné vedenie agendy spojené
s uplatňovaním nástrojov APTP v zmysle zákona NR
SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (platné dohody – podpísané pred
účinnosťou zákona č. 5/2004 Z. z., financovanie, preobsadzovanie, kontrola dodržiavania podmienok
uzatvorených dohôd, zabezpečuje tvorbu, riadenie
a administráciu národných projektov zameraných na
zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom
obvode financovaných zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu, zabezpečuje dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci, monitoruje a eviduje jej poskytovanie).
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
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Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: znalosť programov (Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, internet) na užívateľskej úrovni
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita, flexibilita,
schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR,
znalosť zákonov č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, č. 312/2001
Z. z. o štátnej službe, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 1 /
6, VK 2009 / 2 / 6, VK 2009 / 3 / 6, VK 2009 / 4 / 6 a VK
2009 / 5 / 6(:
Adresa služobného úradu: ÚPSVR Dunajská Streda, Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda,
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. Marianna Lelkesová
Telefón: 031/2440120
Fax: 031/5904454
E-mail: marianna.lelkesova@upsvar.sk
KRAJ: TRENČIANSKY
ÚPSVR V TRENČÍNE
VK 2009 / 4 / 15
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti
– oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo
samostatné vykonávanie agendy voľných pracovných miest a kontaktu so zamestnávateľom – vyhľadávanie, evidencia, obsadzovanie voľných miest,
príprava a realizácia výberových konaní pre zamestnávateľov, poskytovanie informácií o nástrojoch
APTP a aktivitách úradu zamestnávateľovi.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ústavného zákona
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
Kontakt na poskytnutie informácií
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Janka
Bútorová

Telefón: 032/2440120
Fax: 032/6400233
E-mail: janka.butorova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

KRAJ: NITRIANSKY
ÚPSVR V NOVÝCH ZÁMKOCH
VK 2009 / 7 / 19
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny,
Oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona
č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 627/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
VK 2009 / 8 / 19
Názov pozície: odborný radca – predstavený – vedúci osobného úradu
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1. 01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované
činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo
vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov
na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do rozsahu
kompetencie osobného úradu. Riadenie osobného
úradu, zabezpečovanie plnenia úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých
vzťahov a zabezpečovanie uplatňovania právnych
vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej
správy, alebo nevykonávajú štátne záležitosti. Plnenie úloh v oblasti hmotnej stimulácie zamestnancov
a vzdelávanie zamestnancov úradu.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele,
schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod
tlakom, adaptabilita a flexibilita, riadiace schopnosti

Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR,
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontakt na poskytnutie informácií ( VK 2009 / 7 /
19 a VK 2009 / 8 / 19):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/2440109
E -mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR v Nových Zámkoch, Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky
KRAJ: KOŠICKÝ
ÚPSVR V KOŠICIACH
VK 2009 / 6 / 43
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Košice II, referát peňažných
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Posudzovanie nároku a príprava podkladov na rozhodovanie o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP občanov.
Poskytovanie poradenstva žiadateľom o peňažné
príspevky na kompenzáciu ŤZP. Sledovanie účelného využívania poskytnutých peňažných príspevkov.
Spracovávanie štatistických ukazovateľov o poberaní peňažných príspevkov. Spravovanie pohľadávok
vzniknutých pri výplate peňažných príspevkov.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
VK 2009 / 7 / 43
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Košice IV, referát pomoci
v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o priznaní, zvýšení,
znížení, odňatí a vrátení dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Rozhodovanie
o zúčtovaní preddavkovo poskytnutej dávky v hmotnej núdzi. Rozhodovanie o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi. Vedenie databázy poberateľov dávky v hmotnej núdzi.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie I.
alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
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Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
VK 2009 / 8 / 43
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodiny,
detašované pracovisko Košice I, referát štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Komplexné
riešenie klienta – príjem žiadostí, overovanie a kompletizácia podkladov na posúdenie nároku na štátnu
dávku. Vydávanie rozhodnutí. Poradenstvo. Vybavovanie podaní a podnetov.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie
I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
VK 2009 / 9 / 43
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1
Organizačný útvar: Oddelenie štátnych sociálnych
dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Komplexné
riešenie klienta – príjem žiadostí, overovanie a kompletizácia podkladov na posúdenie nároku na štátnu
dávku. Vydávanie rozhodnutí. Poradenstvo. Vybavovanie podaní a podnetov.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdelanie
I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa
Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 6 /
43 VK 2009 / 7 / 43, VK 2009 / 8 / 43 a VK 2009 / 9 / 43):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/2440121
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR v Košiciach,
Staničné námestie 9, 040 01 Košice
ÚPSVR V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
VK 2009 / 5 / 46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie služieb občanom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
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sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku služieb zamestnanosti. Spracúvanie podkladov a príprava dohôd
súvisiacich s poskytovaním finančných prostriedkov
pri uplatňovaní nástrojov aktívnych opatrení trhu
práce, vedenie evidencie žiadostí, uzatvorených
dohôd a prehľadov súvisiacich s vykonávanou činnosťou.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita
a flexibilita.
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Alžbeta Kováčová
Telefón: 053/2441 120
Adresa služobného úradu: ÚPSVR v Spišskej Novej Vsi, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

ÚPSVR V TREBIŠOVE
VK 2009 / 1 / 47
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie poradenstva a vzdelávania
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné
ucelené odborné činnosti na oddelení poradenstva
a vzdelávania. Poskytovanie odborných poradenských služieb.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať,
vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ústavného zákona
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
VK 2009 / 2 / 47
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti,
oddelenie služieb zamestnávateľom a zvyšovania
zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení služieb zamestnávateľom a zvyšovania zamestnateľnosti súvisiace s realizáciou nástrojov aktívnych opatrení trhu práce.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod
tlakom, adaptabilita a flexibilita, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ústavného zákona
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
VK 2009 / 3 / 47
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo
samostatné vykonávanie ucelených agend na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod
tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a
služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
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a sociálnej kuratele, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú
sa

VK 2009 / 4 / 47
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti alebo
samostatné vykonávanie ucelených agend na oddelení štátnych sociálnych dávok. Samostatné činnosti
vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými
útvarmi v služobnom úrade.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele,
schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť pracovať pod
tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej
spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení a zákona č. 532/2007, zákona
č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení
neskorších predpisov, zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov,
zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších
predpisov, zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri
narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa
súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili
dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony, zákona
č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú
sa
VK 2009 / 5 / 47
Názov pozície: odborný radca – predstavený – vedúci oddelenia
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy: Riadiaca, koordinačná a kontrolná
činnosť pri riadení a usmerňovaní činností zamestnancov na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. Samostatné vykonávanie odborných a špecializovaných činností
spadajúcich do rozsahu kompetencií oddelenia.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace a rozhodovacie schopnosti, vyrovnaná harmonická osobnosť, schopnosť pracovať
pod tlakom, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
VK 2009 / 6 / 47
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce,
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie
rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby na oddelení
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ŤZP.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word,
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť
pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií (VK 2009 / 1
/47, VK 2009 / 2 /47, VK 2009 / 3 /47, VK 2009 / 4 /47,
VK 2009 / 5 /47 a VK 2009 / 6 /47):
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Martina Hrivňáková
Telefón: 056/244 6 122
Fax: 056/6726395
E-mail: martina.hrivnakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR v Trebišove,
J. Záborského 8, 075 01 Trebišov

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: vyrovnaná a harmonická osobnosť, angažovanosť, zodpovednosť, profesionalita a motivačné
činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať,
schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita. Pre riadiace pozície (predstavený, vedúci
oddelenia, námestník, riaditeľ a pod.) sa vyžadujú
navyše aj organizačné a riadiace schopnosti.
POŽADOVANÉ DOKLADY:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania s uvedením čísla výberového konania;
motivačný list;
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí,
osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp.
čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka
(ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní);
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho
ako tri mesiace;
profesijný štruktúrovaný životopis;
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak
ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa
môže uchádzať len občan SR,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR;
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte
na území SR;
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby;
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti
všetkých údajov uvedených v kópii diplomu,
výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich
osobných údajov na účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberového konania na
viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne.
Na obálku a v žiadosti treba uviesť číslo VK.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania
pošlite do 14. júla 2009 (Nové Zámky 17. 7.
2009) na adresu služobného úradu, ktorý je
uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

jún 06/ 2009
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fotoobjektívom

Appelia cup
Unikátna futbalová súťaž

„N
Víťazné družstvo – výber z DD Košického kraja.

Na hráčov čakali krásne odmeny.

Víťazný pohár turnaja odovzdával zástupca organizačného tímu Ľubomír Dranga.

a svete prebieha veľa futbalových turnajov, ale tento je
úplne výnimočný,“ tvrdí jeho riaditeľ Karol Polák, ktorý dostal za jeho organizovanie od ministerky PSVR SR
ocenenie Dar roka. Turnaj však nie je výnimočný iba na Slovensku,
ale vlastne v celej Európe. Hrajú ho totiž výlučne chlapci z detských
domovov. Hrá sa na veľkých futbalových ihriskách a zápasy pískajú
ligoví rozhodcovia. Náročná súťaž finišuje, ako je to už zvykom, v polovici júna na futbalovom štadióne FK Štrba. Pred finále prebehli vo
viacerých vylučovacích kolách zápasy, do ktorých sa zapojili deti z 52
detských domovov.
Finále tohtoročného ročníka Appelia cupu sa uskutočnilo 15. - 17. 6.
2009 opäť pod tatranskými štítmi. Na štadióne v Štrbe sa stretli vo
vzájomných dueloch družstvá chlapcov z detských domovov Trnavského, Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja. Hoci si hlavnú
trofej odniesli iba Košičania, víťazmi (i odmenenými) boli všetci zúčastnení.
Appelia cup je totiž jedinečný aj nevídanou podporou. Už niekoľko
rokov je hlavným charitatívnym projektom Fondu podpory dobrej
myšlienky založeného poradenskou skupinou APPEL Group (APPEL COUNSELLING, s. r. o., InfoWork, spol. s. r. o. a Excellent Training,
s. r. o.). Hlavným poslaním projektu je propagovať a v praxi realizovať
spoločenskú zodpovednosť firiem. Súťaž by nemohla fungovať, keby
si všetci, čo ju spoluorganizujú, neuvedomovali zodpovednosť voči
deťom bez rodičov. Je symbolické, že finále už tradične rozhoduje
bývalý ligový futbalový rozhodca a v súčasnosti generálny riaditeľ
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Ján Sihelský.
V tomto roku turnaju poskytli finančnú podporu spoločnosti T-Systems, Steel Trans, ACIS a Spirit, mediálne projekt podporili internetový portál Zoznam.sk, rádio Okey a Hospodárske noviny. Možnosť
bezplatného kúpania pre deti v aquaparku poskytla spoločnosť Aquacity Poprad a víťazné poháre do súťaže venovala spoločnosť S-Art.
Darčekmi pre deti prispeli spoločnosti Adidas, T-Mobile Slovensko,
televízia Markíza, Oriflame, Bramac, VB Leasing, Alcatel-Lucent,
UniCredit Leasing, TriGranit, LeasePlan, Regency Casinos International, BSP Softwaredistribution, Leaf, J&T a CMS Central Mobil Servises.
Vďaka patrí aj funkcionárom klubov, na pôde ktorých sa zápasy Appelia cupu hrajú – predovšetkým VION-u Zlaté Moravce a Dukly Banská Bystrica, ktorí nezištne pomáhajú pri organizovaní semifinálových turnajov a poskytujú aj stravu pre účastníkov turnaja. Rovnako
i starostovi Štrby Michalovi Sýkorovi, ktorý sa stará o to, aby atmosféra finálového turnaja a celého pobytu v Tatrách zanechala v chlapcoch tie najpríjemnejšie spomienky.

.
Každý sa chcel dotknúť vytúženej víťaznej trofeje

jún 06/ 2009
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac máj
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

11,39

10,92

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

3,51

3,25

Trnavský kraj

7,03

6,57

Trenčiansky kraj

8,34

7,75

Žilinský kraj

9,36

8,83

Nitriansky kraj

10,61

10,14

Košický kraj

16,28

15,77

Prešovský kraj

16,86

16,27

Banskobystrický kraj

18,03

17,66

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

Por.

Územie

2,04
2,65
2,67
2,85
3,04
3,86
4,38
5,15
5,44
5,60
5,89
6,58
6,61
6,74
6,79
7,18
7,34
7,58
7,72
7,75
8,01
8,07
8,30
8,32
8,56
8,94
9,06
9,25
9,28
9,42
9,56
9,63
9,65
9,72
9,88
9,88
10,18
10,39
10,86
11,15

1,89
2,46
2,42
2,53
2,78
3,69
4,14
4,54
4,82
5,46
5,47
6,00
6,16
6,21
6,19
6,68
6,95
7,15
7,19
7,41
7,41
7,15
7,84
7,48
8,12
8,00
8,67
8,75
8,66
8,69
8,99
9,27
8,91
9,35
9,35
9,78
9,64
9,71
10,30
10,87

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

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

11,15
11,21
11,34
11,57
11,81
11,94
12,44
12,72
13,54
13,89
14,01
14,01
14,63
15,24
16,13
16,44
16,60
16,63
17,46
17,90
18,94
19,24
19,57
19,87
20,19
20,20
20,81
21,32
21,43
21,49
22,48
23,01
23,21
23,72
23,84
24,24
25,55
30,07
31,69

10,60
10,45
10,58
10,95
11,28
10,90
12,00
11,88
12,81
13,50
13,50
13,76
14,12
14,43
16,37
15,49
16,57
16,14
17,06
17,22
18,80
18,26
19,24
19,63
19,79
19,76
20,21
20,59
20,94
20,58
22,09
22,37
22,69
23,26
23,63
23,83
25,18
29,77
31,45

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

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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