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Keď sa povie sociálna 
práca, každý z  nás si 
predstaví činnosti, kto-

ré súvisia s  aktivitami sociálnej 
starostlivosti zameranými na 
človeka. Z iného pohľadu by sme 
mohli povedať, že ide o označe-
nie metód preventívnej, korek-
tívnej, kuratívnej pomoci ľuďom, 
ktorí svoje potreby nemôžu 
saturovať. Nech by sme hľadali 
akúkoľvek defi níciu, vždy by šlo 
o  človeka, či už  jedinca alebo 
skupinu, ktorý je odkázaný na 
takúto pomoc.
Nedávno sme v našom časopi-
se otvorili tému Mladí ľudia a trh 
práce, teraz sme sa rozhodli za-
merať sa na starších ľudí, čo by 
mohlo byť k  predchádzajúcej 
téme istým kontrapunktom. 
Európa starne a nie je to inak ani u nás. Kým v roku 
2007 bol podiel obyvateľov vo veku 65 a viac rokov 
na celkovej populácii 11,97 %, v  roku 2025 to bude 
už 19,03 % (zdroj: INFOSTAT Výskumné demografi c-
ké centrum). Iným ukazovateľom je tzv. index závis-
losti, teda pomer ľudí v poproduktívnom veku a ľudí 
v produktívnom veku. V roku 2000 u nás pripadalo na 
1 osobu v poproduktívnom veku 3,5 osoby v produk-
tívnom veku od 15 rokov, v roku 2015 to má byť už len 
2,5 osoby a čím ďalej by sme sa na časovej osi posúva-
li, tým bude pomer vyrovnanejší. 
Demografi cké prognózy majú svoje priame impliká-
cie na politiku zamestnanosti, ale aj na sociálnu po-
litiku. 
Pokiaľ ide o politiku zamestnanosti, treba povedať, 
že klesajúci prílev mladých ľudí vstupujúcich na trh 
práce vyvoláva tlak na zvyšovanie hranice odchodu 
do dôchodku, a tým udržanie starších ľudí v zamest-
nanosti. Európska únia vo svojej Lisabonskej stratégii 
stanovila pomerne jasný cieľ – do roku 2010 zvýšiť za-
mestnanosť ľudí vo veku nad 50 rokov na 50 %. Uka-
zuje sa, že Slovenská republika má k splneniu tohto 
cieľa ešte dosť ďaleko: miera zamestnanosti starších 
ľudí (55 – 64 rokov) na Slovensku od roku 2001 síce 
nepretržite rastie, pričom v  roku 2008 dosiahla 39,2 
%, je to však stále pod priemernou úrovňou EÚ 27 
(45,6 %) a k splneniu kritéria chýba viac ako desať per-
cent. Veľmi nízka je najmä miera zamestnanosti star-
ších žien (24,2 %), ktorá je napriek rastu hlboko pod 
priemerom EÚ 27 (36,9 %).
Problematike starších ľudí na trhu práce sa u  nás 
v  minulom roku venovali viaceré odborné poduja-

tia (spomeňme aspoň medziná-
rodné konferencie Seniori a  trh 
práce v  apríli, resp. Produktívne 
starnutie v  regióne Európa stred 
v  decembri 2008). Na ľudí nad 
50 rokov, ktorí sú podľa zákona 
o  službách zamestnanosti zne-
výhodnenou skupinou uchá-
dzačov o  zamestnanie, bolo za-
meraných tiež množstvo aktivít 
v rámci nástrojov aktívnej politi-
ky trhu práce. V priebehu najbliž-
ších mesiacov by sa mal začať 
realizovať v súčasnosti pripravo-
vaný nový národný projekt Starší 
a  trh práce, špecifi cky zameraný 
na túto cieľovú skupinu, ktorého 
základným cieľom je práve zvý-
šiť participáciu starších ľudí na 
zamestnanosti, resp. udržať star-
ších ľudí na trhu práce.   

V oblasti sociálnych vecí si treba pripomenúť Národ-
ný program ochrany starších ľudí, schválený vládou SR 
ešte v  r. 1999, ktorý bol rozhodnutím Valného zhro-
maždenia OSN z r. 1992 vyhlásený za Medzinárodný 
rok starších ľudí. Odpočet plnenia úloh stanovených 
v  tomto Národnom programe predkladalo Minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vláde Sloven-
skej republiky každé dva roky. Súhrnnú správu o reali-
zácii Národného programu ochrany starších ľudí za roky 
2007 - 2008 predkladá ministerstvo na rokovanie vlá-
dy SR práve v tomto čase. 
Významným signálom vo vzťahu k  starším ľuďom 
bolo rozhodnutie vlády SR z  júla 2008 zriadiť Radu 
vlády Slovenskej republiky pre seniorov, poradného, 
koordinačného a iniciatívneho orgánu vlády Sloven-
skej republiky v oblasti ochrany starších ľudí. Práve na 
tomto fóre sa nedávno diskutovalo o podstatnej ak-
tualizácii Národného programu ochrany starších ľudí, 
resp. o  vypracovaní nového Národného programu 
podpory starších ľudí, ktorý by zodpovedal súčasným 
podmienkam a aktuálnym výzvam.
Pojmy ako aktívne starnutie, produktívne starnutie, ve-
kový manažment a ďalšie sa čoraz viac objavujú v na-
šom slovníku – chápeme, alebo aspoň tušíme ich 
význam, preto ostáva už len prijať a  realizovať kom-
plexné opatrenia, a to nielen na úrovni nášho rezor-
tu, ktorých výsledkom bude reálne naplnenie obsahu 
uvedených pojmov a zlepšenie kvality života starších 
ľudí.

Mgr. Július Mráz, 

poverený zastupovaním námestníka GR pre sekciu služieb zamestnanosti 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

TREBA ZVÝŠIŤ ZAMESTNANOSŤ STARŠÍCH
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4|5  Zamestnanosť a sociálna politika

 ÚPSVR

Program v záujme potrieb a práv dieťaťa

Na porade vedenia Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a  rodiny 
SR bola 28. mája 2009 schválená 

Koncepcia ústavnej starostlivosti na 

roky 2009 – 2012 (ďalej len Koncepcia), 
ktorú vypracoval Odbor sociálnoprávnej 
ochrany detí, sociálnej kurately a  pora-
densko-psychologických služieb Ústredia 
práce, sociálnych vecí a  rodiny v  súlade 
s  novelou zákona č. 305/2005 Z. z. o  so-
ciálnoprávnej ochrane detí a  o  sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“).
Legislatívnym základom Koncepcie sú zá-
kony č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 
Z. z.

Koncepcia vychádza z  doteraz platnej 
Koncepcie vykonávania ústavnej starost-
livosti zameranej na roky 2008 – 2009 
s  výhľadom na roky 2010 – 2013, ako aj 
z aktuálnych dokumentov, ktorými sú: 
 Národný akčný plán pre deti na roky 
2008 – 2012, ktorý vychádza najmä 
z Dohovoru o právach dieťaťa
 Záverečné odporúčania Výboru OSN 
pre práva dieťaťa k  druhej periodickej 
správe Slovenskej republiky zo dňa 22. 
mája 2007
 Program prevencie kriminality v pôsob-
nosti rezortu práce, sociálnych vecí a ro-
diny na roky 2008 – 2010.

Základným cieľom Koncepcie je vyko-
návanie ústavnej starostlivosti v det-
ských domovoch na vyššej kvalitatívnej 
úrovni a vytváranie vhodného dočas-
ného prostredia, ktoré bude maximál-
nou mierou nahrádzať prirodzené rodin-
né prostredie nevyhnutné na harmonický 
rozvoj dieťaťa, pri rešpektovaní princípu 
najlepšieho záujmu dieťaťa. Novelou zá-
kona č. 305/2005 Z. z. sa doplnila doteraz 
platná zásada prednosti umiestňovania 
detí v profesionálnych rodinách tak, aby, 
ak nie je možné umiestniť dieťa v profe-
sionálnej rodine, dostalo prednosť vyko-
návanie súdneho rozhodnutia v  skupi-
nách zriadených v samostatných domoch 
alebo bytoch domovov detí.
Od 1. 1. 2009 sa detský domov zriaďu-
je ako domov detí alebo centrum detí. 
V domove detí sa vykonávajú rozhodnu-
tia súdu v profesionálnej rodine a skupi-
nách výlučne zriadených v samostatných 
rodinných domoch alebo v samostatných 

bytoch, ktoré sa nachádzajú v  obytných 
domoch. V jednom rodinnom dome ale-
bo byte domova detí možno zriadiť len 
jednu samostatnú skupinu alebo jed-
nu samostatnú diagnostickú skupinu. Ak 
sú v domove detí utvorené vhodné pod-
mienky zodpovedajúce potrebám detí, je 
možné zriadiť aj jednu špecializovanú sa-
mostatnú skupinu. Centrum detí utvára 
podmienky najmä pre dieťa, ktoré vyža-
duje starostlivosť v samostatnej diagnos-
tickej skupine alebo v špecializovanej sa-
mostatnej skupine. V  súčasnosti možno 
za domovy detí považovať päť detských 
domovov, a  to Detský domov Rimavská 
Sobota, Detský domov Polomka, Detský 
domov Nová Baňa, Detský domov Micha-
lovce a Detský domov Levice.

Súčasťou zmien v  spôsobe vykonávania 
rozhodnutia súdu v  detskom domove je 
aj sprísnenie priestorových podmienok, 
a to tak, že v objekte, ktorý nie je samo-
statným rodinným domom alebo bytom, 
môžu byť zriadené skupiny najviac pre 40 
detí.
Na dosiahnutie základných cieľov Kon-
cepcie treba zamerať pozornosť najmä 
na:
 vytváranie podmienok v  detských 
domovoch na dodržiavanie zásady 
prednosti umiestňovania detí v  pro-
fesionálnych rodinách a zásady pred-
nosti vykonávania súdneho rozhodnutia 
v skupinách zriadených v samostatných 
domoch alebo bytoch domovov detí
 vytváranie podmienok v  detských do-
movoch na prijímanie všetkých detí na 
účely vykonávania rozhodnutia súdu 
o nariadení ústavnej starostlivosti, pred-
bežného opatrenia a o uložení výchov-
ného opatrenia
 zníženie priemernej dĺžky pobytu dieťa-
ťa s  nariadenou ústavnou starostlivos-
ťou v detskom domove
 zintenzívnenie práce s  pôvodnou ro-
dinou pri vykonávaní opatrení sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely na zabezpečenie úpravy rodinných 
pomerov dieťaťa, ktoré vykonáva or-
gán sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately v spolupráci najmä s ob-
cou a akreditovaným subjektom, ako aj 
v spolupráci s detským domovom
 dôslednejšiu spoluprácu pri zabezpe-
čovaní náhradnej rodinnej starostlivosti 
orgánov sociálnoprávnej ochrany, akre-
ditovaných subjektov a detských domo-
vov.

Je nevyhnutné naďalej venovať zvýšenú 
pozornosť: 
  individuálnemu prístupu k dieťaťu, jeho 
rodine a  pravidelnému prehodnocova-
niu opodstatnenosti dočasného umiest-
nenia dieťaťa v detskom domove
 rešpektovaniu a podporovaniu súrode-
neckých väzieb a rodičovských väzieb
 podporovaniu dieťaťa smerom k účasti 
na procese rozhodovania
 zvyšovaniu perspektívy úspešného osa-
mostatňovania sa mladých dospelých
 vytváraniu podmienok v  detských do-
movoch na pobyt tehotnej ženy od za-
čiatku šiesteho mesiaca tehotenstva 
a  ženy po pôrode a  jej dieťaťa, najdlh-
šie do dvanástich mesiacov veku dieťaťa
 vytváraniu podmienok na vykonáva-
nie odborných metód práce s dieťaťom 
umiestneným v detskom domove, jeho 
rodičom alebo s inými fyzickými osoba-
mi, ktoré sú v  príbuzenskom vzťahu s 
dieťaťom
 rozvíjaniu a skvalitňovaniu spoluprá-
ce a  koordinácie medzi úradmi práce, 
sociálnych vecí a  rodiny, obcami, vyšší-
mi územnými celkami, akreditovanými 
subjektmi a zariadeniami sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately
 systematickému vzdelávaniu zamest-
nancov detských domovov
 zvyšovaniu profesionality práce zabez-
pečovaním programu supervízie
 využívaniu viaczdrojového fi nancova-
nia.

Koncepcia predstavuje základný plá-
novací dokument, v  ktorom sú v  stred-
nodobom časovom horizonte rozpra-
cované koncepčné a rozvojové zámery 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a  ro-
diny SR v  oblasti vykonávania ústavnej 
starostlivosti. Jej integrovanou súčasťou 
sú jednotlivé krajské koncepcie ústavnej 
starostlivosti určených úradov práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, zohľadňujúce kon-
krétne podmienky ich územných obvo-
dov. 
Transformácia internátnych detských 
domovov bol dlhodobý a  prebiehajúci 
proces, ktorý sa systematicky začal cie-
lene realizovať už v  roku 2000 a  smero-
val predovšetkým k  vytváraniu samo-
statných skupín. Účinnosťou zákona 
č. 305/2005 Z. z. zriaďovatelia detských 
domovov prijímali opatrenia na optima-
lizáciu organizačných štruktúr detských 
domovov s  cieľom znižovať počet sku-
pín v  detských domovoch a  detí v  nich 

Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009 – 2012
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umiestnených, špecializovať samostatné 
skupiny a vytvárať miesta pre profesionál-
nych rodičov. Väčšina detských domovov 
v  rámci humanizácie starostlivosti o deti 
s  nariadenou ústavnou starostlivosťou 
mení svoju organizačnú štruktúru a  sta-
rostlivosť zabezpečuje v profesionálnych 
rodinách, v samostatných rodinných do-
moch, bytoch alebo prispôsobuje svoje 
kmeňové budovy tak, aby v jednej budo-
ve bolo čo najmenej skupín, či už samo-
statných, alebo špecializovaných. V  tom-
to procese je však naďalej potrebné 
pokračovať.

Pri realizácii zámerov treba zohľadňo-
vať prioritné riešenie detských domovov 
s veľkou kapacitou detí v  jednej budove 
– znižovanie kapacít detských domovov 
a počtu detí v jednotlivých samostatných 
skupinách, optimalizáciu organizačných 
štruktúr s  cieľom zvyšovať počet profe-
sionálnych rodín a  vytvárať podmienky 
na prijímanie všetkých detí s nariadenou 
ústavnou starostlivosťou (deti so zdravot-
ným postihnutím, deti s poruchami sprá-
vania, maloleté matky s deťmi atď.).

Koncepčné zámery, ktoré sú rozpraco-
vané v  jednotlivých krajských Koncep-
ciách, sa budú realizovať v nasledujúcich 
rokoch s  prihliadnutím na efektívne čer-
panie fi nančných prostriedkov zo štátne-
ho rozpočtu a  spravovanie majetku štá-
tu v  závislosti od rozpočtu kapitálových 
výdavkov pre detské domovy, možnos-
ti získania mimorozpočtových zdrojov, 
ako aj možnosti realizácie zámen majet-
ku v správe detských domovov a úradov 
práce, sociálnych vecí a  rodiny ako jed-
ného z účinných nástrojov úspory fi nanč-
ných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
pri transformácii detských domovov.

Mgr. Katarína Kovalančíková, 

odbor SPODSK a PPS, Ústredie PSVR

04_05_Koncepcia_ustavnej_starostlivosti.indd   504_05_Koncepcia_ustavnej_starostlivosti.indd   5 27.7.2009   8:4527.7.2009   8:45



Dňa 1. júla 2009 nadobudlo účin-
nosť Opatrenie Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a  rodiny Sloven-

skej republiky č. 252/2009 Z. z. o  úprave 
súm životného minima, v zmysle ktorého 
bola v § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 
Z. z. o životnom minime a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov suma životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
178,92 € nahradená sumou 185,19 €. 
Táto zmena sumy životného minima (ďa-
lej SŽM) mala vplyv na zvýšenie opako-
vaných peňažných príspevkov na kom-
penzáciu, ktorých výška podľa zákona 
č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravot-
ného postihnutia a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov je vyjadrená v  per-
centách zo SŽM pre jednu plnoletú fyzic-
kú osobu ustanovenú v § 2 písm. a) záko-
na o životnom minime.

Sumy opakovaných peňažných 
príspevkov na kompen-

záciu sú od 1. júla 
2009 nasledovné: 

Sadzba na 

jednu hodi-

nu osobnej 

a s i s t e n -

cie na úče-
ly výpočtu 
výšky pe-
ňažného 
príspev-
ku na 
o s o b
     nú  
asis-

tenciu, ktorá je 1,39 % SŽM pre jednu pl-
noletú fyzickú osobu, ustanovenú v § 2 
písm. a) zákona o životnom minime (ďalej 
len „% SŽM“), sa zvyšuje na sumu 2,58 €.

Peňažný príspevok na prepravu, výška 
ktorého sa určuje percentuálnou sadzbou 
v závislosti od príjmu fyzickej osoby s ŤZP 
a preukázaných nákladov na prepravu 
mesačne najviac 51,02 % SŽM, sa posky-
tuje mesačne najviac v sume 94,49 €.
Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov na diétne stravo-

vanie, ktorý je mesačne vo výške: 

a) 18,56 % SŽM pre choroby a  poruchy 
uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine sa 
zvyšuje na sumu 34,38 € 
b) 9,28 % SŽM pre choroby a  poruchy 
uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine sa 
zvyšuje na sumu 17,19 € 
c) 5,57 % SŽM pre choroby a poruchy uve-
dené v prílohe č. 5 v tretej skupine sa zvy-
šuje na sumu 10,32 €.
Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich s  hy-

gienou alebo s  opotrebovaním šat-

stva, bielizne, obuvi a bytového zaria-

denia, ktorý je mesačne vo výške 9,28 % 
SŽM, sa zvyšuje na sumu 17,19 €.
Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so 

zabezpečením prevádzky osobného 

motorového vozidla, ktorý je vo výške 
16,70 % SŽM, sa zvyšuje na sumu 30,93 €.

Peňažný príspevok na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov súvisiacich so 

starostlivosťou o  psa so špeciálnym 

výcvikom, ktorý je mesačne vo výške 
22,27 % SŽM, sa zvyšuje na sumu 41,25 €.

Suma peňažného príspevku na opat-

rovanie, výška ktorého sa určuje indivi-
duálne, sa zvyšuje nasledovne:
a) pri opatrovaní jednej fyzickej osoby 
s ŤZP na sumu 206,16 € (111,32 % SŽM)

b) pri opatrovaní dvoch alebo via-
cerých fyzických osôb s ŤZP na sumu 

274,86 € (148,42 % SŽM)
c) pri opatrovaní jednej fyzickej oso-
by s ŤZP, ktorej sa poskytuje den-
ná pobytová sociálna služba ale-
bo navštevuje školské zariadenie 
v  rozsahu viac ako 20 hodín 
týždenne, na sumu 182,10 € 
(98,33 % SŽM)
d) pri opatrovaní najmenej 
dvoch fyzických osôb s  ŤZP, 
ktorým sa poskytuje den-
ná pobytová sociálna služba 
alebo ktoré navštevujú škol-

ské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín 
týždenne, na sumu 257,70 € (139,15 % 
SŽM)
e) pri opatrovaní dvoch fyzických osôb 
s ŤZP, pričom jednej fyzickej osobe s ŤZP 
sa poskytuje denná pobytová sociálna 
služba alebo navštevuje školské zariade-
nia v  rozsahu viac ako 20 hodín týžden-
ne a súčasne druhej fyzickej osobe s ŤZP 
sa denná pobytová sociálna služba ne-
poskytuje alebo sa poskytuje v  rozsahu 
najviac 20 hodín týždenne, alebo druhá 
fyzická osoba s ŤZP školské zariadenie ne-
navštevuje alebo ho navštevuje v  rozsa-
hu najviac 20 hodín týždenne, na sumu 
267,99 € (144,71 % SŽM)
f ) u fyzickej osoby, ktorá poberá starobný 
dôchodok, predčasný starobný dôcho-
dok, invalidný dôchodok z dôvodu po-
klesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dô-
chodok alebo invalidný výsluhový dôcho-
dok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby 
s ŤZP, na sumu 85,90 € (46,38 % SŽM)
g) u fyzickej osoby, ktorá poberá starobný 
dôchodok, predčasný starobný dôcho-
dok, invalidný dôchodok z dôvodu po-
klesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dô-
chodok alebo invalidný výsluhový dôcho-
dok pri opatrovaní dvoch alebo viacerých 
fyzických osôb s ŤZP, na sumu 113,38 € 
(61,22 % SŽM).

Treba však poznamenať, že ide o základné 
sumy peňažného príspevku na opatrova-
nie, ktoré môžu byť znížené:
 o  sumu, ktorou príjem fyzickej osoby 
s  ŤZP za zisťované obdobie prevyšuje 
1,3 násobok SŽM (240,747 €); 
 o  sumu, ktorou príjem fyzickej osoby 
s  ŤZP, ktorou je maloleté dieťa, za zis-
ťované obdobie prevyšuje trojnásobok 
SŽM (555,57 €);
 o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvlád-
nosť, ktorý poberá fyzická osoba s ŤZP.

Tieto základné sumy však možno aj zvýšiť 
o 49,80 € mesačne, ak je fyzickou osobou 
s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatre-
ných detí a fyzická osoba, ktorá opatro-
vanie vykonáva, nemá v čase opatrovania 
príjem zo zamestnania a nepoberá dávky 
dôchodkového poistenia alebo dávky vý-
sluhového zabezpečenia.

Na záver treba poznamenať, že v  zmys-
le § 43 ods. 5 zákona o  peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu sa opakova-
né peňažné príspevky na kompenzáciu 
vyplácajú mesačne pozadu. Preto budú 
poberateľom vyplatené vo zvýšených su-
mách až v auguste 2009, za predpokladu, 
že rozhodnutie správneho orgánu o  ich 
zvýšení bude právoplatné.

Mgr. Ľubica Mikušová, 

odbor PPK ŤZP Ústredia PSVR 
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Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom 
výživnom a  o  zmene a  doplnení 
zákona č. 36/2005 Z. z. o  rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona 
č. 544/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o náhrad-
nom výživnom“) upravuje poskytovanie 
náhradného výživného, ktorým sa prispie-
va na zabezpečenie výživy nezaopatrené-
ho dieťaťa, ktoré má nárok na náhradné 
výživné (ďalej len „oprávnená osoba“). 
Oprávnená osoba má nárok na ná-

hradné výživné od úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny, ak jej:
 bola právoplatným rozhodnutím súdu 
alebo súdom schválenou dohodou ulo-
žená povinnosť platiť výživné od povin-
ného a
 povinná osoba neplní túto súdom ulo-
ženú vyživovaciu povinnosť v plnej výš-
ke, v  lehote a  spôsobom určeným prá-
voplatným rozhodnutím súdu alebo 
súdom schválenou dohodou najmenej 3 
za sebou nasledujúce mesiace od splat-
nosti poslednej splátky výživného a ak
 exekučné konanie trvá najmenej 3 me-
siace od doručenia návrhu na vykonanie 
exekúcie exekútorovi a  povinná osoba 
nezačala platiť výživné alebo
 nevznikol nárok na sirotský dôchodok 
alebo sirotský výsluhový dôchodok, ale-
bo suma týchto dôchodkov je nižšia ako 
suma minimálneho výživného (30 % zo 
sumy 84,52 eura mesačne, zo sumy ži-
votného minima, ak ide o  zaopatrené 
neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené 
dieťa).

Po splnení ďalších podmienok určených 
zákonom o náhradnom výživnom rozho-
duje oddelenie v hmotnej núdzi o prizna-
ní náhradného výživného podľa zákona 
č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov na základe písom-
nej žiadosti oprávnenej osoby. V prípade, 
že oprávnená osoba sama nepodá trest-
né oznámenie orgánom činným v  trest-
nom konaní vo veci neplnenia si vyživo-
vacej povinnosti voči povinnému, má túto 
povinnosť voči orgánom činným v  trest-
nom konaní oddelenie pomoci v hmot-
nej núdzi. V porovnaní s predchádzajú-
cim zákonom o náhradnom výživnom 
zamestnancom oddelenia pribudla 
nová povinnosť: skúmať podmien-
ky trvania nároku na náhradné vý-
živné, a to každých 6 mesiacov. 
Aj v  tomto prípade zamestnan-
ci úzko spolupracujú s  exekú-
tormi, Centrom pre medziná-
rodnoprávnu ochranu detí 
a  mládeže, Sociálnou pois-
ťovňou, útvarom sociálneho 
zabezpečenia a školou. 

Podľa určitých podmienok Výno-
su MPSVR SR z  5. decembra 2007 
č. 29775/2007-II/1 o  poskytovaní 

dotácií v  pôsobnosti MPSVR SR v  znení 
výnosu MPSVR SR z  26. novembra 2008 
č. 23609/2008-II/1 (ďalej len výnos) možno 
poskytnúť aj dotáciu na stravu pre dieťa 
v  predškolskom zariadení, v  základnej 
škole alebo v  špeciálnej škole najviac vo 
výške 1 euro na dieťa za každý stravovací 
deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučova-
nia v škole, najviac 1 euro na obed a 0,34 
eura na iné jedlo za každý stravovací deň, 
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného 
a  vzdelávacieho procesu v  predškolskom 
zariadení. Stravou sa rozumie poskytova-
nie obeda a  iného jedla. Dotáciu možno 
poskytnúť rodičovi, ktorý prispieva na 
stravu za každý stravovací deň na každé 
jedlo vo výške najmenej 0,03 eura a  naj-
viac 0,17 eura na dieťa.
V zmysle výnosu môže oddelenie pomo-
ci v hmotnej núdzi (ďalej len „oddelenie“) 
týmto rodičom poskytnúť aj dotáciu na 

školské potreby pre dieťa v  prípravnej 
triede v  predškolskom zariadení a  pre 
dieťa v škole na nákup školských potrieb 
najviac vo výške 33,19 eura na dieťa v roz-
počtovom roku. Školskými potrebami sú 
najmä zošity, písacie potreby, učebni-
ce a  nevyhnutné individuálne pomôcky, 
ktoré priamo súvisia s vyučovacím proce-
som v škole alebo v predškolskom zaria-
dení.
Dotácie na stravu a školské potreby mož-
no poskytnúť na:
a) každé dieťa, ktoré 
navštevuje pred-
školské zaria-
denie alebo 
školu 
a  v pred-
školskom 
zariade -
ní alebo 
v škole je 
najmenej 
50  % detí 
z  rodín, 

ktorým sa poskytuje dávka a príspevky
b) dieťa, ktoré navštevuje predškolské 
zariadenie alebo školu a žije v rodine, kto-
rej sa poskytuje dávka a príspevky, alebo 
ktorej priemerný príjem za posledných 6 
za sebou nasledujúcich mesiacoch je naj-
viac vo výške životného minima.
Žiadosť o  obidve dotácie predkladá žia-
dateľ, ktorým je zriaďovateľ, obec ale-
bo občianske združenie v súlade s výno-
som len raz v rozpočtovom roku. Zoznam 
detí, ktorým vznikne nárok na poskytnu-
tie dotácie, sa mesačne dopĺňa o  nové 
deti. Nárok na dotácie z hľadiska splnenia 
kritérií výnosu oddelenie prehodnocuje 
vždy v auguste (dotácia na stravu) a vždy 
v septembri (dotácia na školské potreby).  
Oddelenie môže v zmysle výnosu poskyt-
núť aj dotáciu obci na výkon osobit-

ného príjemcu dávky v  hmotnej núdzi 
a  príspevkov k  dávke v  hmotnej núdzi, 
a  to na mzdu alebo plat zamestnanca, 
ktorý sa podieľa na výkone osobitného 
príjemcu, poistné na sociálne poistenie 
a  na príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie, preddavok na poistné na povin-
né verejné zdravotné poistenie a na úhra-
du materiálových výdavkov bezprostred-
ne súvisiacich s  výkonom osobitného 
príjemcu, ak je obec osobitným príjem-
com dávky a príspevkov k dávke najme-
nej pre 20 spoločne posudzovaných fyzic-
kých osôb.
Zamestnanci oddelenia dohliadajú ako 
osobitný príjemca plní povinnosti podľa 
zákona o pomoci v hmotnej núdzi a v prí-
pade podozrenia z  trestného činu pod-
vodu podávajú podnet orgánom činným 
v trestnom konaní.

Pripravila: Ing. Dagmar Mištinová, 
riaditeľka odboru SVaR, ÚPSVR Malacky

júl 07/ 2009

Náhradné výživné Dotácie
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Poľská republika (2. časť)
Nové

1.
2.
3.
4.
5.

Nezanedbateľným rozdielom me-
dzi úradmi práce na Slovensku 
a  relevantnými spolupracujúcimi 

úradmi a kooperujúcimi inštitúciami v Poľ-
sku je základná spolupráca úradu práce 
so zdravotnou poisťovňou, ako aj so ZUS 
(v  našom ponímaní sociálnou poisťov-
ňou), kde záležitosti týkajúce sa zdravot-
ného poistenia klienta, ktorý je v evidencii 
uchádzačov o  zamestnanie, priamo pod-
liehajú ÚP, ako aj prehodnocovanie, vy-
počítanie a vyplácanie fi nančnej podpory 
v nezamestnanosti. 

Vypočítanie podpory
Podpora sa vypláca zväčša pol roka, iba 
v  prípade občanov, ktorí majú viac ako 
50 rokov a odpracovali viac ako 20 rokov 
v pracovnom pomere, sa vypláca podpora 
počas jedného roka. 
Základná výška podpory je:  

551,80 zl. = 100 %.

Výška podpory je stanovená na základe 
odrobených rokov nasledovne: 
 do 5 rokov  80 % výšky podpory 
  441,50 zl. 
 od 5 do 20 rokov  100 %  551,50 zl. 
 od 20 rokov hore  120 %  662,20 zl. 

Periodicita 

Na oddelení evidencie – sprostredkova-
nia nám objasnili postup dodržiavania ter-
mínov. Rozdielnosť v periodicite závisí od 
toho, či klient poberá podporu, alebo ne-
poberá:

 UoZ, ktorí poberajú podporu, sa musia 
hlásiť raz za mesiac 

 ostatní UoZ, bez nároku na podporu, 
prichádzajú na úrad práce raz za dva 

mesiace. 
V týchto termínoch sa uskutoční:

 vydávanie potvrdení 
 vydávanie rozhodnutí 
 informovanie o  voľných pracovných 
miestach. 

Klienti sú povinní spolupracovať s úradom 
práce pri tzv. (ako aj v  našom systéme) 
„odporúčankách“ – informovaní sa o pra-
covných miestach, ktoré boli sprostredko-
vané úradom práce.
O  voľných pracovných miestach je mož-
né informovať sa aj telefonicky, čo je pre 
klientov výhodné.

Obvodný úrad práce – Bielsko 
Biala - Ochotnice hufce prace 
– tretí deň
Počas tohto dňa, 8. 10. 2008, sme mali 
možnosť spoznávať i  ďalšie služby úra-
du práce, ktoré sa v určitých smeroch lí-
šili od našich a mali svoje klady i zápory. 
Odborné poradenské služby

Oddelenie odborného poradenstva po-
zostáva z odborných poradcov a z  lídra 
klubu. Systém je v  porovnaní s  naším 
dosť rozdielny. Skupina ľudí, ktorá pri-
chádza do kontaktu s odbornými porad-
cami, je rôznorodá. Od občanov, ktorí 
nie sú v evidencii – táto skupina sa zapi-

suje na samostatné tlačivo (tzv. Evidenč-
ná karta pracovných informácií) – po 
UoZ či ZoZ. Najčastejšie každý uchádzač 
v  evidencii po prvom kontakte prichá-
dza na nasledujúce stretnutie s  odbor-
ným poradcom. Sú to zvyčajne mladí ľu-
dia do 25 rokov a  tiež tí, ktorí nemajú 
možnosť čerpať si podporu. 
Tento systém má svoje klady i  zápory: 
Klienti sa chodia na úrad hlásiť v  rám-
ci dobrovoľnosti. Výhoda je v  tom, že 
každý, kto má záujem o  aktivity a  zú-
častňuje sa školení či sedení, robí to 
z  vlastnej vôle a  na základe osobného 
záujmu. Nevýhodou tejto dobrovoľnos-
ti je však neistota pri určovaní počtu 
klientov, ktorí sa majú zúčastniť na se-
dení. Klient, ktorý prichádza na stretnu-
tie, si musí sám platiť náklady spojené 
s cestovným. Preto sú dlhodobejšie ak-
tivity problematickejšie.
Ak klient aktívne navštevuje odborné 
poradenstvo, lebo si to jeho situácia 
resp. postavenie na trhu práce vyžadu-
je – napríklad rekvalifikácie, kurzy, ško-
lenia, aktívne nástroje trhu práce (či iná 
forma pomoci – vytvára sa pre neho tzv. 
Karta poradenských služieb

Klub práce – líder klubu
Aktivity v  klube práce vykonáva líder 
klubu a  sú zamerané na skupinovú for-
mu. Klientovi sa vedie evidenčná karta, 
do ktorej odborný poradca zapisuje in-
formácie o  školení, skupinových stret-
nutiach a ďalších aktivitách v klube prá-
ce.

Výberové konania
V klube práce sa organizujú aj výberové 
konania zamestnávateľov. Zamestnáva-
teľ musí oficiálne požiadať o zorganizo-
vanie výberového konania, musí uviesť 
požiadavky, podmienky, ako aj názov 
a  sídlo firmy. Odborní poradcovia na 
základe týchto faktov zabezpečia vý-
ber UoZ, ktorí zodpovedajú výberovým 
podmienkam a predvolajú ich na urče-
ný termín. Odborní poradcovia majú na 
starosti aj výber na rekvalifikačné kurzy.

Oddelenie nástrojov trhu práce
Vzdelávanie a príprava na trh práce

Rekvalifikačné kurzy vykonávajú exter-
ní dodávatelia, ktorí prechádzajú výbe-
rovým konaním. Tieto kurzy sú jedno-
mesačné alebo dvojmesačné. Klienti 
musia vypísať prihlášku na RK (karta 
kandidáta na školenie) a  odborný po-
radca musí napísať dôvod odporúčania 
na túto kartu. Klienti si preplácajú ces-
tovné náhrady. Po ukončení kurzu do-
stáva každý klient certifikát. Úrad práce 
môže v  rámci prípravy klientov na trh 
práce spolupracovať aj s  organizáciou 
mimo úradu práce a participovať pri vý-
bere UoZ. Týmto záujemcom sa hradia 
náklady na spotrebný materiál. 

Mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania

(V. pokračovanie)
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Pracovná príprava 

Táto forma slúži na získavanie praktických 
skúseností a zručností priamym zaradením 
klientov na trh práce. Úrad môže túto prí-
pravu sprostredkovať určitým skupinám na 
obdobie od 3 do 6 mesiacov. 
Prostriedky na začatie samostatnej 

zárobkovej činnosti

Túto dotáciu (výška 14 756,80 zl.) môže do-
stať UoZ, ktorý:
 za obdobie 12 mesiacov neodmietol po-
núkanú prácu, školenie, kurz alebo iný 
druh pomoci 
 za predchádzajúce obdobie do 12 mesia-
cov pred podaním žiadosti nepodnikal
 za posledných 5 rokov nedostal žiadnu fi -
nančnú dotáciu na začatie SZČ 
 má čistý register trestov za posledné 
2 roky 
 má potrebné a kompletné ostatné nále-
žitosti.

Zamestnávateľ, ktorý vytvorí pracovné 
miesto, dostáva (refundáciou) túto sumu aj 
na zriadenie a vybavenie pracoviska.

„Intervenčné“ práce 
Pod týmito prácami rozumieme zamestna-
nie nezamestnaného prostredníctvom za-
mestnávateľa formou dohody medzi úra-
dom práce a  zamestnávateľom. Zámerom 
je podporiť ľudí v znevýhodnenej situácii na 
trhu práce. Finančný príspevok tvorí refun-

dácia mzdy a odvodov. Pri zamestnaní na 

plný úväzok je to 551,80 + 88,29 = 640,09 

zl. 

Verejnoprospešné práce 
Touto formou sa zamestnávajú niekto-
ré skupiny UoZ na obdobie nie dlhšie ako 
6 mesiacov. Práce sa organizujú prostredníc-
tvom obcí, neštátnych organizácií zaobera-
júcich sa otázkou životného prostredia, kul-
túry, osvety, športu, turistiky, zdravotníctva... 
Ak osoba odmietne ponúkané práce, je vy-
radená z evidencie UoZ na obdobie 3 me-
siacov. 
Finančný príspevok: Výška fi nančného 

príspevku nesmie prekročiť 50 % priemer-

nej mesačnej mzdy, plus časť nákladov 

spojených s odvodmi. 
Refundácia z  prostriedkov fondu práce, 

nákladov spojených so zariadením či vy-

bavením vzniknutého miesta práce pre 

nezamestnaného. 
O možnosť refundácie do výšky 14 756,80 Zl 
(ako pri SZČ) môže požiadať každý, kto spĺňa 
nasledujúce podmienky:
 SZČ činná viac než 6 mesiacov pred po-
daním žiadosti o refundáciu 
 zamestnávateľ nemá problémy pri pla-
tení mzdy svojim zamestnancom, ako aj 
odvodov
 ak za obdobie posledných 3 rokov mu 
nebola priznaná dotácia z  fondu práce 
a  ak dostal podobnú fi nančnú pomoc, 
dodržal dohodu a splatil pôžičku 
 nie je trestne stíhaný 
 žiadosť má kompletné náležitosti.

Stáž – prax
Ide o  získavanie praktických skúseností 
priamo v praxi. Dĺžka praxe môže byť 3 až 
12 mesiacov. Cieľovú skupinu tvoria UoZ 
do 25 rokov a absolventi do 27 rokov v ob-
dobí 12 mesiacov od dátumu uvedeného 
v diplome či v potvrdení o ukončení vzde-
lania, alebo inom dokumente informujú-
com o ukončení vysokej školy. Výška prí-

spevku – 772,60 zl. 

Dobrovoľné spolky práce
Mali sme možnosť navštíviť aj dobrovoľ-
né spolky práce (Ochotnice hufce pracy, 
ďalej len OHP), bolo to pre nás niečo nové 
a  zaujímavé. OHP sú organizácie (je ich 
približne 400) roztrúsené po celom úze-
mí Poľskej republiky. Z  právneho hľadis-
ka sú rozpočtovou organizáciou napoje-
nou na ministerstvo práce. Hlavnou črtou 
je práca s  problémovou mládežou. Čin-
nosť OHP je zameraná rôznorodo: umož-

ňujú prístup k  vzdelaniu, ponúkajú od-

borné poradenstvo, mládežnícke centrá 

kariéry, VPM (sú vedené v kompletnej da-
tabáze zabezpečovanej jedným operač-
ným systémom, ktorý je prepojený v rám-
ci všetkých OHP v  Poľsku), vzdelávanie 

a prípravu na trh práce. OHP majú aj svoje 
školiace strediská. OHP je zapojené do via-
cerých projektov, napríklad: OHP ako rea-

lizátor poskytovania služieb na trhu prá-

ce, Moja budúcnosť, Vzdelávanie – prax 

– zamestnanie – rozvoj. 
Prínosom tohto dňa boli najmä zaujímavé 
informácie, ktoré nám umožnili pochopiť 
a zoznámiť sa so systémom poskytovania 
služieb zameraných na mládež aj z  iného 
aspektu, než je pohľad ÚPSVR. 
V rámci celej Európy má totiž jedine Poľ-

ská republika vybudovanú takúto sieť 

centier. 

Krajský úrad – Katovice 
– štvrtý deň
Tento deň, 9. 12. 2008, sme strávili naj-
mä v priestoroch Krajského úradu práce 

v  Katoviciach, kde nás srdečne privítalo 
vedenie krajského úradu a vedúci odde-
lení. Zoznámili sme sa so štruktúrou úra-
du a  oddelení. Práve v  tento deň sa ko-
nali v  Katoviciach trhy práce, ktoré sme 
tiež navštívili. Prezentovali sa najmä úra-
dy práce z  mesta Katovice a  priľahlých 
okresov. Zostávajúcu časť dňa sme trávi-
li práve tam.

Okresný úrad práce v Katoviciach 
– piaty deň
Na začiatku tohto dňa, 10. 10. 2008, nás 
privítala riaditeľka úradu práce v Katovi-
ciach, ktorá nám objasnila systém fungo-
vania úradu. V mnohom sa podobal úra-
du práce v  Bielsku Bialej, pretože tieto 
inštitúcie majú rovnakú hierarchiu a po-
skytujú rovnaké služby. 
Prínos v porovnaní

Stáž v Poľskej republike bola veľkým prí-
nosom pre náš osobnostný aj pracovný 
rozvoj. Porovnávaním vzájomných sys-
témov, postupov či právnych predpisov 
a legislatív, ako aj priamym pozorovaním 
konkrétnych činností sme mohli postreh-
núť jedinečné špecifi ká práce úradov 
v Poľsku a na Slovensku. Získané poznat-
ky boli veľkým pozitívom, pretože mno-
hé môžeme v  našej práci využiť, zdoko-
naliť. Aktívnym prístupom môžeme tak 
celý systém zabezpečovania poskyto-
vaných služieb prostredníctvom úradov 
práce obohatiť o nové prvky. Výmena in-
formácií prostredníctvom vzájomných 
diskusií priniesla veľa plusov a rozšírenie 
pohľadu na túto problematiku na oboch 
stranách. 
Ak sa niektoré pozitívne poznatky budú 
dať využiť priamo u nás tak, aby sa mohli 
ľahko adaptovať na náš legislatívny, me-
todický či pracovný systém, bude to naj-
lepšia investícia do vzájomných vzťahov 
i do spoločnej snahy pomôcť nezamest-
naným. 

Soňa Žygliňská, 
odbor SZ, ÚPSVR Námestovo 

júl 07/ 2009
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Najväčší kapitál
„Najväčším kapitálom sú vzdelaní 
a zruční zamestnanci,“ uviedol 
Peter Milan, personálny riaditeľ 
Leaf Slovakia, s. r. o., Levice-Juh 
v rozhovore so šéfredaktorkou 
regionálnych novín Pohronie. 
Spoločnosť sa etablovala na Slo-
vensku v roku 2005 a v máji 2007 
vo vlastných priestoroch spustila 
časť výroby cukroviniek a počíta 
s ďalším rozširovaním prevádzky 
a zvyšovaním zamestnanosti. 

Jej materskou krajinou je Holandsko, vý-
robky z Levíc putujú na trhy do Fínska, 
Veľkej Británie, Švédska a ďalších krajín. 

V Leaf Slovakia tvoria ženy 73 % z celkového 
počtu zamestnancov, ktorých priemerný 
vek je 37 rokov. Takmer 50 % tvoria vyučení, 
6 % zamestnancov má základné vzdelanie 
a 35 % má stredoškolské vzdelanie, ostatní 
sú zamestnanci s VŠ.
Pretože vedomosti, zručnosti a  skúsenos-
ti zamestnancov nezodpovedali požiadav-
kám a  štandardom moderného trhu prá-
ce, spoločnosť využila spoluprácu s Úradom 
PSVR v Leviciach na realizáciu projektu „Od-
borný pracovník v  priemyselnom závode“ 
v  rámci NP XI. Vzdelávacie aktivity boli za-

merané na 10 teoretických a  praktických 
tém v  priebehu 7 týždňov. „Počas celého 
projektu sa naša spoločnosť stretávala s pro-
fesionálnym a  proaktívnym postupom nie-
len zamestnancov úradu práce a vzdelávacej 
agentúry, ale i s postupne rastúcim záujmom 
zo strany vlastných zamestnancov o účasť na 
tomto vzdelávaní,“ povedal P. Milan. „Oča-
kávania boli splnené. Leaf stavil na vzdela-
ných a  kompetentných zamestnancov, ktorí 
sú najväčšou devízou a konkurenčnou výho-
dou v súlade s fi remnými hodnotami – Nadše-
nie (Passion), Tímová hra (Teamplay) a Zame-
ranie (Focus).“ 
Vzájomný kontakt a skúsenosti zrejme pri-
nesú ďalšie spoločné projekty. „Priebežne ro-

kujeme s úradom PSVR a veľa si sľubujeme od 
potenciálneho spoločného projektu viacerých 
zamestnávateľov, ktorým by sme pomohli re-
kvalifi kovať univerzálnejším spôsobom rastú-
cu skupinu UoZ. Mohli by sme urýchliť ich 
opätovné zamestnanie sa ešte predtým, ako 
stratia získané zručnosti a pracovné návyky,“ 
vyjadril svoje presvedčenie P. Milan. 
Takúto spoluprácu v oblasti vzdelávania za-
mestnancov možno kvalifi kovať ako užitoč-
nú a  zaujímavú aj pre budúcnosť, pretože 
využívanie v širšom meradle by v zamestná-
vateľskom prostredí mohlo prinášať oboj-
stranný efekt.

Mgr. Anna Brokešová, 

ÚPSVR Levice

Chránené dielne poskytujú občanom 
so zdravotným postihnutím (ZP) 
vhodné podmienky na uplatnenie 

sa i na vlastnú realizáciu. Ľuďom, ktorí v ta-
komto prostredí pracujú, sa prispôsobuje 
tempo,  náročnosť práce i  pracovné pod-
mienky. Nájsť si zamestnanie na otvorenom 
trhu práce je však pre nich takmer nemožné 
i  napriek tomu, že ich zručnosť, odbornosť 
a záujem o prácu je porovnateľný so zdravý-
mi občanmi. Práca im prináša pocit uspoko-
jenia a sebarealizácie a často je dôležitejšia 
ako odmena za vykonanú prácu.
Naša spoločnosť má záujem vytvárať 
pre nich kvalitné životné podmienky 
a prostredie, zdravotnú a sociálnu starost-
livosť, dostupnosť vzdelania aj informá-
cií. Rovnaký zámer mal aj Kontraktačný 

deň – pilotná aktivita Úradu PSVR v Nitre. 
Zorganizovali ho 27. 5. 2009 vo svojich 
priestoroch v spolupráci s Fakultou sociál-
nych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.

Sedemnásť chránených dielní počas dňa 
vystavovalo svoje výrobky, aby ukázali, 
čo dokážu, a využili tak možnosť nadvia-
zania dlhodobejších pracovných kontrak-
tov a zadávania zákaziek na účely plnenia 
povinného podielu zamestnávania obča-
nov so ZP. Medzi vystavovateľmi boli aj 
Odborné učilište internátne Mojmírovce 
(OUI) a  Inštitút pre pracovnú re-
habilitáciu občanov so ZP. Kon-
traktačný deň vzbudil veľký záu-
jem – zúčastnilo sa na ňom 105 
uchádzačov o zamestnanie so ZP 
a približne 60 zamestnávateľov.
Sprievodné aktivity zamest-
nancov Fakulty sociálnych vied 
a  zdravotníctva sa zamerali na 
oblasť kariérového poradenstva 
pre 65 uchádzačov o  zamestna-
nie so ZP. Z  troch skupín jednu 
tvorili desiati žiaci OUI Mojmí-
rovce. Nosnou témou stretnutia 

všetkých skupín bola práca s  aktuálny-
mi informáciami o trendoch a stratégiách 
kariérneho uplatnenia znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce.
Kontraktačný deň patrí medzi ojedinelé 
a prospešné aktivity, preto sa so získaný-
mi skúsenosťami radi podelíme s kolega-
mi na úradoch práce, sociálnych vecí a ro-
diny, ale aj s  inštitúciami, ktoré sa venujú 
problematike zdravotne postihnutých.

Ing. Zuzana Gališinová, PhDr. Katarína Nagyová,
 odbor SZi

Foto: Ing. Zuzana Gališinová, Ing. Miroslav Kollár

Kontraktačný deň vyvolal záujem
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Posledný júnový štvrtok bol pre za-
mestnancov ÚPSVR v  Piešťanoch 
športový. V  príjemnom prírodnom 

prostredí si zmerali sily v disciplínach me-
raných na čas. Vecné ceny a  diplomy do-
stali tí najrýchlejší. Rovnako boli odmenení 
aj najlepší ostrostrelci za streľbu na cieľ zo 
vzduchovky. Medzi športovými výkonmi 
si účastníci športového dňa dali odmerať 
svoje vitálne hodnoty. Pracovníci zdravot-
nej poisťovne Apollo prišli v  tomto roku 
s novinkou, lebo okrem tlaku, cukru, tuku 
merali aj zanesenie pľúc. Najzaujímavejším 
spestrením športového dňa boli ukážky 
práce členov mestskej polície a kynologic-
kého klubu v Piešťanoch s vycvičenými ne-
meckými ovčiakmi. Napríklad poslušnosť, 
zadržanie páchateľa či vyhľadanie osoby 
upútali každého. Posledným, tiež veľmi za-
ujímavým a užitočným bodom programu, 
bola pútavá prednáška zdravotnej sestry 
z  Červeného kríža o  poskytovaní prvej 
pomoci, s využitím názorných ukážok. Na-
šťastie len cvičných, lebo všetci sme spo-
kojne odišli domov „po svojich“.

Bc. Marcela Sedláková, 

ÚPSVR Piešťany

Piešťanci si merali vitalitu

júl 07/ 2009

I napriek tomu, že sa na burze zúčastnilo 
podstatne menej zamestnávateľov než 
v predchádzajúcich rokoch, jej úroveň 

hodnotíme pozitívne. Mnohí z  35 oslove-
ných zamestnávateľov totiž neprišli z  dô-
vodu zníženia počtu zamestnancov. Po-
zvanie však prijali agentúry a spoločnosti, 
ktoré sa zaoberajú najmä fi nančníctvom, 
poisťovníctvom a predajom.
Hľadať prácu si prišlo až 525 klientov 
a  z  nich sa 273 klientov dohodlo na ďal-
šom kontakte s  potenciálnymi zamestná-
vateľmi a 10 klientov bolo prijatých do za-
mestnania.
Zamestnávatelia, ktorí sa zúčastnili na bur-
zách práce v  predchádzajúcom období, 
hodnotili aktuálny záujem klientov o  po-
núkané miesta pozitívne, pretože bol väč-

ší a  fundovanejší. Prišli tiež záujemcovia 
z iných regiónov, ktorí mali vyššiu kvalifi ká-
ciu, ale zaujímali sa aj o robotnícke profe-
sie, lebo tých bolo v ponuke najviac. Niek-
torí klienti poukazovali na skutočnosť, že 
možností zamestnať sa bolo málo a  naj-
mä, boli nezaujímavé. Preto našou snahou 
a  prvoradou úlohou je nájsť uchádzačom 
a  záujemcom o zamestnanie vhodné pra-
covné zaradenie aj mimo regiónu či štátu. 
Burza si našla svojich adresátov a  je to 
úspech o to väčší, že žijeme v čase sveto-
vej hospodárskej krízy. Agentúry ponúkali 
rôzne, i keď prevažne robotnícke profesie, 
a najmä ľuďom, čo chcú riešiť svoju situá-
ciu mimo svojho bydliska. Aj zamestnáva-
teľom, ktorí sa zaoberajú fi nančníctvom, 
sa podarilo s klientmi nadviazať spoluprá-

cu vo väčšom počte ako v minulosti. Keď-
že agentúra, ktorá ponúkala najviac voľ-
ných pracovných miest (približne 200) sa 
na Burze práce nezúčastnila, poskytli sme 
záujemcom kontakt na ňu.
Veríme, že akcia pomohla aspoň niekoľ-
kým klientom vyriešiť si problémy a  pre-
klenúť nepriaznivé obdobie.

Mgr. Janka Turisová, 
OISPS, ÚPSVR Brezno

Burza práce v Brezne bola najmä o kontaktoch

Akciová spoločnosť Syráreň Bel 
Slovensko v  rámci spolupráce 
s  Úradom PSVR v  Michalovciach 

uskutočnila od 27. marca do 29. mája 
2009 (v  rámci § 47 Vzdelávanie a  prípra-
va pre trh práce zamestnanca - zákona 
o  službách zamestnanosti) dva projekty. 
Na prvom – pod názvom Rozvoj zručnos-
tí efektívneho manažéra – sa zúčastnilo 
27 zamestnancov spoločnosti (predáci, 
majstri, vedúci prevádzok z výroby, údrž-
by, logistiky a vedúci prevádzok z kvality) 
a  ich vzdelávanie trvalo 52 hodín. V  dru-
hom projekte (Moderný používateľ IT) sa 
56 hodín vzdelávalo 39 administratívnych 
zamestnancov. 

Úspešní absolventi oboch projektov si 
5. júna 2009 v  priestoroch zasadačky ak-
ciovej spoločnosti Syráreň Bel Slovensko 
užili aj poriadnu dávku dobrého pocitu 
pri slávnostnom odovzdávaní certifi kátov 
a osvedčení.
Oba projekty mali za úlohu zvýšiť odbor-
nosť a zručnosť zamestnancov spoločnos-
ti a pomôcť im zvýšiť efektívnosť v ich kaž-
dodennej práci, ako  i  osobnú hodnotu na 
trhu práce – čo je tiež prianím Martina Bur-
šáka, personálneho riaditeľa spoločnos-
ti Syráreň Bel Slovensko, i Ing. Tatiany Ra-
ničovej, riaditeľky ÚPSVR v Michalovciach.

  Mgr. Adriana Krepelková, 
ÚPSVR Michalovce

Šanca na prežitie, ale aj rozvoj
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Napriek dobrým podmienkam má vysokú nezamestnanosť

Okres Malacky – centrum Záhoria

I keď je všeobecne známe, že západné 
Slovensko – a najmä okolie Bratislavy 
– patria k relatívne najvyspelejším ob-

lastiam Slovenska, zo štatistík sa dá vyčítať, 
že v rámci Bratislavského kraja je okres Ma-
lacky na tom najhoršie. Nielen v porovnaní 
so samotným hlavným mestom SR, ale aj 
s okresmi na opačnej strane Karpát. Okres 
Malacky má dlhodobo najväčšiu nezamest-
nanosť a najmä najmenšiu koncentráciu 
malých a stredných podnikov vyjadrenú 
v ich počte pripadajúcom na 1000 obyvate-
ľov regiónu. Stále tu chýba to, čo je hnacím 
motorom rozvoja väčšiny vyspelých ekono-
mík – pestrá paleta malých podnikov.
Katastrálne územie okresu s  rozlohou 
950 km2 tvoria dve mestá – Malacky a Stu-
pava, 23 obcí a  Vojenský obvod Záhorie. 
Okres Malacky má 67  307 obyvateľov, 
z  toho 34 332 žien. Z  hľadiska vekovej 
štruktúry vykazuje priaznivú skladbu: 
15,3  % občanov v  predproduktívnom 
veku, 65 % občanov v produktívnom veku 
a 19,7 % občanov v poproduktívnom veku.
Dominujúcimi faktormi v  tejto oblasti je 
teritoriálne postavenie okresu Malacky 
v blízkosti hl. mesta SR Bratislavy, migrácia 
obyvateľov v  produktívnom veku a  vy-
budovanie priemyselnej zóny. Z  hľadiska 
vzdelania vykazuje región veľké rezervy. 
Ak porovnáme vzdelanostnú štruktúru 
s  možnosťami vzdelávania, zistíme, že 
v okrese absentujú stredné odborné školy 
a učilištia 
Dispozičné danosti regiónu sa odrazili 
aj v  počte organizácií pôsobiacich v  tom 
ktorom sektore. Nižšie zastúpenie oby-
vateľstva s  vysokoškolským vzdelaním 
a naopak vyššie zastúpenie obyvateľov so 
stredným odborným a  učňovským vzde-
laním sa prejavuje na počte subjektov 
pôsobiacich v  sektore služieb, 
priemyslu a stavebníctva.
Región sa nachádza 
v poľnohospodár-
sky inten-

zívne obhospodarovanej oblasti Záhorskej 
nížiny. Má veľmi dobré pôdne a klima-
tické podmienky na pestovanie takmer 
všetkých poľnohospodárskych plodín.
Z nerastných surovín sú najvýznamnejšie 
ložiská zemného plynu, ropy a  gazolínu 
v lokalitách Gajary, Jakubov, Suchohrad, 
Vysoká pri Morave, Studienka a Závod, 
ktoré sprevádzajú aj zatiaľ nevyužité ter-
málne vody. V katastri obce Rohožník, Per-
nek a Borinka sú kvalitné ložiská vápenca, 
ktoré sa využívajú na výrobu stavebných 
hmôt, hlavne v obci Rohožník (Holcim, a.s., 
Rohožník). V obciach Láb a Gajary sú vybu-
dované vo vyťažených ropno-plynových 
ložiskách podzemné zásobníky dovážané-
ho zemného plynu, ktoré vyrovnávajú ne-
rovnosti v spotrebe zemného plynu počas 
celého roka.
Malacky možno zaradiť do záhorského 
priemyselného regiónu. Výrobné aktivity 
v regióne sú sústredené hlavne do prie-
myselných zón, ktoré intenzívne využívajú 
dopravnú dostupnosť - blízkosť diaľnice, 
ktorá spája Bratislavu s hranicou ČR. Do-
pravný potenciál využiteľný pri rozvoji vý-
robných činností predstavuje aj železničná 
trať. 
Dopravnú kostru malackého regiónu tvo-
ria cestné trasy a železničné medzinárod-
né a regionálne trasy. Súčasťou týchto trás 
sú aj dôležité dopravné zariadenia, ktoré 
dotvárajú funkciu základnej dopravnej ob-
sluhy. Sú to najmä autobusové a železnič-
né stanice, ale aj hraničný priechod 
Záhorská Ves. Kostru železnič-
nej siete regiónu tvorí 
medzinárodná 
železnič-

ná trať Brati-
slava – Praha.
Verejnú ad-
ministratívu 
a správu reprezentujú zariadenia verejnej 
správy (daňový úrad, polícia, okresný súd, 
okresná prokuratúra, integrovaný záchran-
ný systém), ktorých lokalizácia sa orientuje 
do centra Malaciek a zariadenia samosprá-
vy, všeobecnej a  špecializovanej štátnej 
správy – obvodné úrady a  ÚPSVR, ktorý 
sa v  tomto období zameriava najmä na 
riešenie problémov občanov so zamest-
nanosťou. Oblasť sociálnych vecí zahŕňa: 
sociálnu starostlivosť, sociálne služby, soci-
álnu prevenciu, sociálne poradenstvo, a to 
vo všetkých formách pre deti aj dospelých. 
Na potreby sociálnej starostlivosti boli zria-
dené domovy sociálnych služieb s cieľom 
poskytovania sociálnych služieb pre ob-
čanov (vývarovňa, opatrovateľská činnosť, 
činnosť klubu dôchodcov a pod.). V Malac-
kách je zriadená aj opatrovateľská služba 
v  domácnosti pre imobilných, zdravotne 
postihnutých a starých občanov. Prevláda 
všeobecný záujem o  rozširovanie týchto 
služieb, ktoré občania neustále vyhľadáva-
jú a potrebujú.

Mgr. Jana Petrakovičová,

riaditeľka
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

IV.Q 5,96 4,83 3,7 3,5 4,32
III.Q 5,7 5,12 4,2 3,7 3,88
II.Q 5,51 4,74 4,25 3,36 3,2
I.Q 7,41 5,99 4,95 3,71 3,61 6,64

EVIDOVANÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI

2004   2005   2006   2007   2008    2009

IV. Q  III. Q   II. Q  I. Q

Dom Svitania, n. o. Jakubov 
a ÚPSVR v  Malackách pripravili 
18. 6. 2009 v  zasadačke úradu 

PSVR predaj výrobkov z chránených dielní 
- montáž a balenie, kníhviazačstvo a kraj-
čírstvo. Každá z nich sa môže pýšiť naozaj 
širokou paletou mimoriadne kvalitných 
výrobkov: obrusy, kuchynské chňapky, 
podušky, vrecúška, tašky, kabelky, sedáky 
na stoličky a na záhradný nábytok, rámiky 
na fotky, ozdobné a darčekové predmety, 
pohľadnice atď.
Zamestnanci úradu PSVR sa tak rozhodli 
pomáhať nielen poskytovaním informá-
cií, rád a príspevkov zo zdrojov ŠR či ESF, 
ale aj odľahčením vlastných peňaženiek. 
Akcia sa tešila mimoriadnej účasti, nepri-
šli len zamestnanci úradu PSVR, ale aj ľu-
dia z úradov, ktoré majú sídlo v našej bu-
dove. Spokojní boli aj zástupcovia Domu 
Svitania, ktorí poďakovali riaditeľke Úra-
du PSVR v Malackách Mgr. Jane Petra-
kovičovej za poskytnutie priestorov, ve-
dúcim oddelení za informovanie širokej 
verejnosti a  všetkým, ktorí ich podporili. 
Nakoniec vyslovili želanie zopakovať túto 
úspešnú akciu, tentoraz aj s  vianočným 
sortimentom. 
Každý zakúpený výrobok dvakrát hrial. 
Bol to predovšetkým dobrý pocit z vý-
robku, do ktorého vložili „autori“ okrem 
zručnosti aj svoje srdiečko a hrial popri 
tom pocit užitočnej investície tým, ktorí 
to veľmi potrebujú. Ľuďom, čo sa napriek 
nepriazni osudu snažia žiť v zmysle svoj-
ho kréda „tak normálne, ako sa len dá“.
Bližšie informácie o  neziskovej organizá-
cii Dom Svitania Jakubov, o  výrobkoch 
chránených dielní, pripravovaných aj 
uskutočnených akciách nájdete na inter-
netovej stránke www.domsvitania.sk.

PhDr. Zuzana Boráková, oddelenie nástrojov APTP

Potešenie z výrobkov 
Domu Svitania

Medzi faktory ovplyvňujúce ne-
zamestnanosť patrí ekonomic-
ké prostredie reprezentované 

trhom práce. Trh práce v  našom regióne 
je zameraný na automobilový priemysel 
a tým aj vysoko špecifi kované požiadavky 
na zamestnancov, ich individuálne pred-
poklady, motiváciu, adaptabilitu a fl exibi-
litu. Významnú úlohu v regióne zohráva 
umiestnenie Automobilového priemysel-
ného parku v Lozorne (APP). K decembru 
2008 v  ňom sídlilo 15 zamestnávateľov 
zamestnávajúcich  3 209 zamestnancov, 
z  toho 2 791 kmeňových zamestnancov 
a 418 zamestnancov zamestnaných tromi 
agentúrami dočasného zamestnávania. 
Od októbra 2008 sme tiež zaregistrovali 
prudký nárast počtu uchádzačov o  za-
mestnanie. Z  dôvodu hospodárskej a  fi -
nančnej krízy boli na úrad z APP Lozorno 
nahlásené a  zrealizované štyri hromadné 
prepúšťania a  prepustených 239 zamest-
nancov. Na úrad PSVR z  nich prišlo do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie 112 

a  z  mimohromadného prepúšťania 305 
zamestnancov. Veľký nárast počtu uchá-
dzačov o  zamestnanie sme zaevidovali 
z iných odvetví v počte 1 793, a to najmä 
zo služieb, gastronómie, SZČO, dopravy, 
školstva, stavebníctva, štátnej správy, 577 
z priemyslu mimo APP Lozorno a zamest-
návateľov sídliacich mimo nášho regiónu. 
Zo zahraničia sa vrátilo a evidovalo na úra-
de 72 UoZ, z nich boli 3 prepustení zo za-
mestnania z organizačných dôvodov.
Na porovnanie, v roku 2008 v mesiaci máj 
bolo v evidencii úradu 1 243 UoZ a celko-
vá miera nezamestnanosti bola vo výške 
3,13 %, v  októbri 2008 bolo v  evidencii 
úradu 1 518 UoZ. Odvtedy sa neustále 
každý mesiac zvyšuje počet evidovaných 
UoZ. V mesiaci máj 2009 bolo v evidencii 
2 853 UoZ a miera nezamestnanosti 7,8 %.

Mgr. Pavla Turkovičová, 

oddelenie IPSS

Narastá počet uchádzačov o prácu
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Pozvanie na účasť v  medzinárod-
nom projekte vzájomného učenia 
sa – Connections capacity buil-

ding and action planning transnatio-

nal programme for local and regional 

action plans for Social inclusion (LAPs 

& RAPs II) – dostal náš úrad v  júni 2007 
na stretnutí Riadiaceho výboru ESIP (Eu-
rópskej platformy pre sociálnu inklúziu), 
ktorého sme členmi. Pôvodná skupinka 
členov riadiaceho výboru sa rozrástla 
o partnerov z Maďarska a Rumunska.
Začiatkom februára 2008 sme sa stretli 
v Celje (Slovinsko) na 1. stretnutí Riadiacej 
skupiny projektu. Táto skupina sa skladá 
z  reprezentantov mimovládnych organi-
zácií (Litva, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko) 
a  verejnej správy (Česko, Portugalsko, 
Slovensko, Slovinsko). Partnerom je aj 
ESIP (Európska platforma sociálnej inklú-
zie), ktorá predstavuje MVO a ako sieť má 
v projekte špecifi ckú rolu.

Poskytovať starostlivosť 
Politický kontext projektu prezentoval 
pán Haroon Saad, riaditeľ QEC. Upriamil 
pozornosť na základné otázky a  výzvy 
týkajúce sa sociálnej inklúzie na lokálnej 
úrovni. Ide o  starostlivosť poskytovanú 
v  komunite, v  domácnosti (starostlivosť 
o  starých a  odkázaných ľudí), vytváranie 
pracovných miest, umožnenie návratu 
žien starajúcich sa o deti a odkázaných čle-
nov rodiny na trh práce. Zdôraznil, že sú-
časne treba riešiť závažný problém – star-
ších pracujúcich, najmä ženy vo veku 50 
až 55 rokov, ktoré vypadávajú z trhu práce 
a  vzhľadom na vek sa stávajú v  strednej 
a východnej Európe prakticky nezamest-

nateľné, alebo len ťažko zamestnateľné. 
Poukázal aj na potrebu uvedomiť si nalie-
havosť aktívnej inklúzie – predchádzaniu 
sociálnemu vylúčeniu včasnými opatre-
niami, neponechať mládež bez práce či 
vzdelávania. Takto nezačlenení mladí ľu-
dia vytvárajú chudobné rodiny a ich deti 
ďalej reprodukujú chudobu. Treba vytvá-
rať opatrenia, aby sa zabránilo chudobe 
detí a  domácemu násiliu, a  tiež, aby sa 
bezdomovci opäť začlenili do pracovného 
života. Metodológia je spracovaná v LAPs 
& RAPs I 9 krokov, záverečná správa je aj 
v  češtine a  je k  dispozícii na webstránke 
www.qec-eran.org. 

Online kontakty 
Kľúčovým cieľom je maximalizovať šancu 
na lokálny dosah projektu a  nájsť fi nan-
covanie aktivít spracovaných na lokálnej 
úrovni. V lokalite každého partnera treba 
vytvoriť 4 sety aktívneho učenia sa, kto-
ré budú pozostávať z  jednej či viacerých 
kľúčových problematík na lokálnej úrovni 
(lokálna alebo regionálna samospráva, 
špecializované agentúry, ako aj organi-
zácie tretieho sektora pracujúce s  vybra-
nou problematikou). Počas projektu bude 
poskytovaný partnerom aj mentoring 
a  koučing na podporu lokálneho akčné-
ho plánu. Táto platforma by mala byť in-
teraktívna. Je to možné robiť online, cez 
internet, aj cez Skype. Vytvorenie online 
platformy s  profi lmi kľúčových aktérov 
participujúcich v lokálnych tímoch uľahčí 
vzájomné učenie sa a networking na me-
dzinárodnej úrovni. 

Nadnárodné workshopy
Na workshopoch sa budú zúčastňovať 
vždy traja účastníci za partnera, môže to 
byť lokálny koordinátor + 2 členovia LAG 
(lokálnej akčnej skupiny). Je vhodné určiť 
si už na  začiatku „sety“ tém a  expertov 
k nim priradených, čo je možné riešiť va-
riabilne na lokálnej úrovni. 
Výstupmi projektu bude 8 akčných plá-

nov, ktoré sa budú zameriavať na vybranú 
tému a s jasným prepojením na operačné 
plány ERDF a ESF. Všetci partneri vypracu-
jú 4 prípadové štúdie, budú diseminovať 
získané poznatky. Trvalo udržiavané on-
line kontakty umožnia ďalšie spájanie sa 
- spoluprácu na projektoch. Toto je šanca 
dozvedieť sa o  možnosti participovať na 
projektoch s rovnakou prioritnou témou.

Základom je kompromis
O prioritách projektu bola dlhšia diskusia, 
pretože rôzne typy organizácií mali rôz-
ne priority. Napokon sa našiel optimálny 
kompromis, aby sa vyhlo frustrácii niekto-
rého/niektorých z  partnerov. Jednotlivé 
témy budú prierezové a každý si do nich 
začlení svoju prioritu konkretizovanú tak, 
ako bude treba. Prvá téma je zamestna-
nosť.

Práca s ohrozenými
V rámci projektu sme si pozreli zariadenia 
sociálnych služieb v meste Celje, konkrét-
ne mobilnú ambulanciu – sanitku. Okrem 
toho, že narkomanom vymieňajú použité 
injekčné striekačky, robia aj terénnu soci-
álnu prácu - motivujú závislých, aby sa išli 
liečiť.
V domove pre týrané deti sme sa dozve-
deli o  činnosti tohto pobytového zaria-
denia, jeho právomociach a  spolupráci 
so sociálnymi pracovníkmi a rodičmi detí. 
Snažia sa o bezpečné prostredie pre die-
ťa, o  sanovanie rodiny a  umožnenie ná-
vratu dieťaťa do rodiny, v ktorej už bude 
bezpečnejšie. Ak by sa dieťa do rodiny 
vrátiť nemohlo, poskytne sa mu chránené 
bývanie alebo pobyt v  náhradnej rodine 
(pestúnskej, profesionálnej), či domove 
rodinného typu.

Aktívna inklúzia pre zamestnanosť 
First Peer Review Exchange Workshop (1. 
projektový workshop výmeny skúseností) 
zameraný na túto tému sa konal v  Bra-
tislave 7. – 9. 5. 2008. Pán Haroon Saad, 
riaditeľ QEC-Eran, predstavil LAPs & RAPs 
I, metodológiu,  ktorou sa bude riadiť aj 
práca v  LAPs & RAPs II. Metodológia je 
interaktívna a  inovatívna. Prvým krokom 
je porozumenie kontextu a  jeho vizuali-
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Na 1. projektovom workshope v Bratislave vystúpila riaditeľka OSZ

projekty na sociálnu ochranu
LAPs & RAPs II
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Tábor pre deti 
s poruchami správania

zácia, druhým krokom vyvinutie indiká-
torov, tretím krokom vyvinutie klastrov 
a  diskusia o  výsledkoch práce v  týchto 
skupinách. Za našu LAG sa na práci v sku-
pinách zúčastnili okrem nás, pracovníkov 
úradu, aj členovia LAG Mgr. Peter Vavák 
a PhDr. Katarína Ikrényiová.
Pani Liz Mackie, expertka a riaditeľka The 
Gilfi llan Partnership z Veľkej Británie, ho-
vorila o trendoch, problematike, prípado-
vých štúdiách a užitočných indikátoroch.
S  analýzou nezamestnanosti a  požia-
daviek trhu práce vystúpila Mgr. Ľubica 
Diviaková, riaditeľka odboru služieb za-
mestnanosti ÚPSVaR v Malackách a PhDr. 
Katarína Ikrényiová sa zaoberala témou 
Lokálneho trhu práce a kvalifi kácie uchá-
dzačov o prácu. Ďalšie štúdie prezentovali 
zamestnanosť žien (Litva) a Tele-cesta do 
budúcnosti (vysoko oceňovaný projekt 
z Poľska). Expertky z Portugalska predsta-
vili výsledky ich sociálneho výskumu.
Všetky materiály a  mnohé európske do-
kumenty sú na projektovej webstránke 
www.laps-raps.eu.

Bezdomovectvo 
Práve táto téma dominovala na Second 
Peer Review Exchange Workshope LAPs & 
RAPs II v Prahe 1. – 4. 10. 2008.
Náš subregionálny návrh projektu sa za-
meral na zriadenie domu na polceste, 
v  ktorom by týraným ženám, obetiam 
domáceho násilia, boli poskytnuté všetky 
potrebné služby (sociálne, právne, psy-

chologické, kariérne poradenstvo), aby sa 
mohli v  primeranom čase osamostatniť 
a začať nezávislý život mimo inštitúcií. Na 
jeho realizáciu už naše partnerstvo začalo 
podnikať prvé kroky.
Prvý deň sa začal predstavením projektu 
LAPs & RAPs II a metódy vyvinutej na LAPs 
& RAPs I  riaditeľom QeC-ERAN p. Haroo-
nom Saadom. Potom sa začali aplikovať 
3 kroky metodológie: porozumenie kon-
textu bezdomovectva, vyvinutie indikáto-
rov a spätná väzba, návrh riešení. Tieto zá-
kladné informácie a aktivity sa opakujú na 
workshopoch, pretože účastníci z jednot-
livých krajín sa obmieňajú a je prospešné 
túto podnetnú metodológiu diseminovať. 
Druhý deň pokračoval prednáškami 
o bezdomovectve, boli uvedené príklady 
dobrej praxe a  Case studies z  Českej re-
publiky, Maďarska, Slovinska, Portugalska 
a Rumunska. Popoludní sme rozpracová-
vali akčný plán alebo projekt v národných 
skupinách, ktorý sme predložili v požado-
vanom formáte v slovenčine a angličtine 
na pripomienkovanie a  konzultáciu s  ex-
pertmi. V  decembri 2008 sme predložili 
fi nálnu verziu v angličtine.

Starší ľudia 
Problematika tejto skupiny bola témou 
Third Peer Review Workshopu LAPs & 
RAPs II 11. – 13. 3. 2009 v Lisabone. 
Náš návrh projektu – pripravovaného 
v  partnerstve s  Inštitútom pre výskum 
práce a rodiny – sa zameriava na analýzu 
potrieb starnúcich a staršej generácie na 
predĺženie a uchovanie pracovnej schop-
nosti a  následne udržanie kvality života 
a  sebestačnosti alebo manažment po-
moci v  prípadoch závislosti v  poproduk-
tívnom veku, ako aj ovplyvňovanie tohto 
procesu.
V  závere boli zhodnotené aktivity PRW, 
práca s  témou a  urobené  závery. Bolo 
rozhodnuté o 4. Peer Review Workshope 
v  Slovinsku s  témou Child poverty (Chu-
doba detí), ktorý sa uskutoční 16. - 18. 9. 
2009.

Prínosy projektu
Čo nám prináša účasť v takomto projekte? 
Celkom iste obrovské množstvo práce, ale 
aj lepšie porozumenie projektového ma-
nažmentu – organizácie medzinárodných 
aktivít, učenie sa novým poznatkom, me-
todológiám, praktikám, ale aj technikám. 
Prvá medzinárodná videokonferencia 
bola pre každého z  nás novou a  silnou 
skúsenosťou. Absolvovali sme už tri a stá-
vame sa skúsenejšími. Máme tiež šancu 
prezentovať sa ako spoľahlivý, dôvery-
hodný a  schopný partner. Úspešná rea-
lizácia projektu zlepší imidž organizácie 
a otvorí možnosti budúcej participácie na 
domácich a európskych projektoch. 

PhDr. Mária Chaloupková, 

referát PPS, ÚPSVR MalackyÚčastníci workshopu v Lisabone

Odbor sociálnych vecí a  rodiny za-
bezpečil v  júli 2008 výchovno-re-
kreačný tábor pre deti s poruchami 

správania. Tábor bol odborne zabezpečený 
akreditovaným subjektom Orchidea (nezis-
ková organizácia, Prievidza) v Školiacom stre-
disku Mladosť Veľké Uherce. Výchovno-rekre-
ačného tábora sa zúčastnilo 10 detí (8 – 14 
ročných), ktoré boli rozdelené do 3 skupín 
s dohľadom vychovávateľov, sociálneho pra-
covníka, psychológa a špeciálneho pedagóga. 
Cieľom bolo zapájanie detí do výchovno-re-
kreačných programov, najmä odborné pôso-
benie na odstránenie alebo zmiernenie po-
rúch správania, rozvoj sociálnych zručností, 
získanie potrebných spoločenských návykov, 
hygienických návykov a vhodné zabezpeče-
nie voľného času detí s cieľom podpory naru-
šeného rodinného prostredia.

Výchovná časť 
Zameriavala sa na elimináciu či zmiernenie 
porúch správania – vzdelávanie detí v  ob-
lasti rozvoja sociálno-psychologických zruč-
ností, získanie potrebných spoločenských 
návykov, hygienických návykov, stabilizáciu 
emocionálneho prežívania, získanie zruč-
ností v komunikácii (verbálnej, neverbálnej), 
sebapoznávanie, empatické prežívanie, sti-
muláciu sociálneho učenia, zvýšenie práv-
neho povedomia, zníženie priestupkové-
ho správania a  trestnej činnosti a  drogovú 
prevenciu.

Rekreačná časť 
(športová a záujmová) 
Bola zameraná na využívanie voľného času 
detí, s  cieľom osvojiť si základy zdravého 
spôsobu života, noriem spoločenského sprá-
vania, a to formou turistických výletov, náv-
števami kúpaliska, organizovaním spoločen-
ských (besedy s  poľovníkom, ochranárom 
životného prostredia, policajtom, policajným 
preventistom, psovodom s ukážkou výcviku 
psov) a športových podujatí (loptové hry, pe-
tanque, stolný tenis).
Na rok 2009 máme schválený výchovno-re-
kreačný program pre deti s poruchami sprá-
vania, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia soci-
álnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Realizáciu tohto programu nám na základe 
vyhodnotenia prieskumu trhu zabezpečuje 
neštátna organizácia Kľúč Bratislava. Tábor, 
ktorého sa zúčastní 15 detí, sa uskutoční od 
16. 7. do 22. 7. 2009 v  rekreačnom zariade-
ní Skaličan v Zlatníckej doline. Veríme, že aj 
tohtoročný program bude minimálne rovna-
ko úspešný ako ten vlaňajší a deti si aj tento 
rok odnesú nielen impulzy na skvalitnenie 
života, ale aj veľa zaujímavých zážitkov. 

Mgr. Václav Minx, 
odd. SPODSK a PPS, ÚPSVR Malacky
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Ako na to alebo
Ako sa vyhnúť sklamaniu z nevy-
platenia štátnej sociálnej dávky

O čom sa nehovorí, a malo by sa

Hlavná náplň oddelenia peňaž-
ných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov 

ťažkého zdravotného postihnutia a  po-
sudkových činností ÚPSVR v  Malackách 
je obsiahnutá v zákone č. 447/2008 Z. z. 
o  peňažných príspevkoch na kompen-
záciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. januá-
ra 2008 a priniesol viaceré pozitívne, ale aj 
negatívne zmeny. 

Pozitívne zmeny, ktoré boli už viackrát 
publikované a sú všeobecne známe, naj-
mä samostatný zákon pre túto sociálnu 
oblasť, nové príspevky, výhodnejšie na-
stavené podmienky na nárok na niekto-
ré peňažné príspevky a zásadné zmeny 
v posudkovej činnosti. Za najpozitívnejšie 
možno považovať zavedenie valorizačné-
ho mechanizmu opakovaných peňažných 
príspevkov na kompenzáciu. Zákon je ur-
čený širokému okruhu ľudí, ktorí s ním 
pracujú a uplatňujú si podľa neho nárok 
na kompenzácie. Preto, podľa mňa, by 
mal byť jasný a zrozumiteľný, nemal by si 

v  jednotlivých ustanoveniach odporovať 
a umožňovať rôzne výklady a  nejednot-
nosť postupov. Za najväčší nedostatok 
tejto právnej úpravy považujem veľkú 
administratívnu náročnosť, ktorá je pri 
súčasnom personálnom zabezpečení 
dlhodobo neúnosná. Sociálni pracovní-
ci oddelenia peňažných príspevkov na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťaž-
kého zdravotného postihnutia a  referátu 
posudkových činností pracujú na hranici 
svojich psychických a fyzických možností. 
Administratívna náročnosť má aj nemalý 
dosah na čerpanie fi nančných prostried-
kov vynaložených na poštovné, pretože 
každé rozhodnutie, ale aj výzva na osved-
čenie rozhodujúcich skutočností alebo 
výzva na odstránenie nedostatkov poda-
nia sa musí účastníkovi konania doručiť 
do vlastných rúk doporučenou zásielkou. 
Len na porovnanie - za prvý štvrťrok 
tohto roku v  porovnaní so štvrťrokom 
2008 vzrástol počet žiadateľov o peňaž-
né príspevky na kompenzáciu o 29 % a o 
preukaz alebo parkovací preukaz spolu až 
o 70 %, počet vydaných rozhodnutí vo 
veci peňažného príspevku na kompenzá-

Poskytovanie štátnej sociálnej dáv-
ky je podmienené splnením pod-
mienok nároku v súlade s platným 

zákonom. Okrem iného, jednou z  pod-
mienok pri uplatnení nároku na štátnu 
sociálnu dávku, je podmienka dokedy si 
môže oprávnená osoba uplatniť nárok na 
príslušnú dávku.
Aby sa neopakoval prípad, keď si mamič-
ka chcela uplatniť nárok na príspevok pri 
narodení dieťaťa a  príplatok k  príspevku 
pri narodení dieťaťa tesne pred dovŕše-
ním jedného roku veku dieťaťa. Preto je 
vždy potrebné podať žiadosť a uplatniť si 
nárok na príslušnú štátnu sociálnu dávku 
v zákonom stanovenej lehote. V prípade, 
že oprávnenou osobou bola žiadosť po-
daná po lehote, nárok na štátnu sociálnu 
dávku zaniká  a príspevok nemôže byť vy-
platený. 
Pri príspevku pri narodení dieťaťa a  prí-
platku k  príspevku pri narodení dieťaťa 
nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov 
od narodenia dieťaťa.
Nárok na príspevok rodičom, ktorým sa 
súčasne narodili tri deti alebo viac detí 
alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá, zaniká uply-
nutím šiestich mesiacov od posledného 
dňa v  kalendárnom mesiaci, do ktorého 
patrí deň rozhodovania o  nároku na prí-
spevok rodičom.
Nárok na prídavok na dieťa a nárok na prí-
platok k  prídavku za kalendárny mesiac 
zaniká uplynutím šiestich mesiacov od 
posledného dňa v mesiaci, za ktorý prída-
vok a príplatok k prídavku patrili.
Nárok na rodičovský príspevok za kalen-
dárny mesiac zaniká uplynutím jedného 
roka od posledného dňa v mesiaci, za kto-
rý tento príspevok patril. 
Pri príspevku na starostlivosť o  dieťa ná-
rok na príspevok za kalendárny mesiac 
zaniká uplynutím šiestich mesiacov od 
posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. 
Pri príspevkoch na podporu náhradnej 
starostlivosti o  dieťa (jednorazový prí-
spevok pri zverení do náhradnej starostli-
vosti a pri zániku náhradnej starostlivosti, 
opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný 
príspevok náhradnému rodičovi, osobitný 
opakovaný príspevok náhradnému rodi-
čovi) nárok na príspevok za kalendárny 
mesiac zaniká uplynutím jedného roka od 
posledného dňa kalendárneho mesiaca, 
za ktorý patril. 
Pri príspevku na pohreb nárok na príspe-
vok zaniká uplynutím jedného roku od 
pohrebu zomretého. 

Mgr. Mária Tínesová, 

oddelenie ŠSD, ÚPSVR v Malackách
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Oddelenie pomoci v  hmotnej 
núdzi (ďalej len OPHN) pracu-
je podľa zákona č. 599/2003 Z. 

z. o  pomoci v  hmotnej núdzi a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení 
dvadsiatich noviel, ktoré upravujú právne 
vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze 
občana a  poskytovaní dávky v  hmotnej 
núdzi a  príspevkov k  dávke (ďalej len zá-
kon o hmotnej núdzi). 
Cieľom dávok v  hmotnej núdzi je spolu 
s  príjmami klienta zabezpečiť jeho zá-
kladné životné podmienky a pomôcť mu 
v hmotnej núdzi s prispením jeho aktív-

nej účasti aj aktívnej účasti fyzických 

osôb, ktoré sa spoločne s klientom po-

sudzujú. Základné životné podmienky na 
účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo 
denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
OPHN úzko spolupracuje s  rôznymi in-
štitúciami a  jeho práca je závislá od 
nevyhnutnej súčinnosti so sociálnou 
a zdravotnou poisťovňou, zdravotníckym 

zariadením, školou a  školským zariade-
ním, s obcou a  ďalšími orgánmi štátnej 
správy alebo samosprávy.
Obec pri výkone svojej samosprávnej pô-
sobnosti rozhoduje o jednorazovej dávke 
v  hmotnej núdzi  (jednorazová dávka 

v  hmotnej núdzi na úhradu mimoriad-
nych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, 
základné vybavenie domácnosti, zakúpe-
nie školských potrieb pre nezaopatrené 
dieťa a na mimoriadne liečebné náklady, 
najviac do výšky trojnásobku životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
(185,19 € x 3 = 555,57 €) a vykonáva po-
radenstvo pri zabezpečení základných ži-
votných podmienok a pri pomoci v hmot-
nej núdzi. 
Zamestnanci oddelenia rozhodujú podľa 
zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov o:
  hmotnej núdzi, zabezpečení základných 

životných podmienok a pomoci v hmot-
nej núdzi dávkou a príspevkami
  vrátení neprávom vyplatenej dávky 

a príspevkov
  zvýšení a znížení dávky a príspevkov
  preddavkovom priznaní dávky a  prí-

spevkov okrem aktivačného príspevku
  odňatí a  zastavení výplaty dávky a  prí-

spevkov poskytovaných preddavkovo
  doplatení a  vrátení dávky a  príspevkov 

poskytovaných preddavkovo
  odňatí a  zastavení výplaty dávky a  prí-

spevkov
  obnovení výplaty dávky a príspevkov
  dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení 

alebo doplatení dávky a príspevkov
  zastavení príspevkov na šesť mesiacov
  určení a  uvoľnení osobitného príjemcu 

dávky a príspevkov.
OPHN vykonáva aj poradenstvo pri za-
bezpečení základných životných podmie-
nok a  pomoci v  hmotnej núdzi, získava 
podklady na rozhodovanie a  sledovanie 
účelného využitia vyplatenej dávky a prí-
spevkov priamo v prirodzenom prostredí 
občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, 
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spo-
ločne posudzujú. Občan v hmotnej núdzi 
a  fyzické osoby, ktoré sa spoločne s  ním 
posudzujú, sú na oddelení evidovaní: 
meno a  priezvisko, rodné číslo, dátum 
narodenia, trvalý pobyt občana a fyzickej 
osoby spoločne s ním posudzovanej. 

Ak je občan v hmotnej núdzi alebo fyzická 
osoba s  ním spoločne posudzovaná te-
hotná žena, dávka sa môže zvýšiť o 12,95 

eura mesačne pri splnení zákonom stano-
vených podmienok. Ak je občan v hmot-
nej núdzi alebo fyzická osoba spoločne 
s  ním posudzovaná rodičom dieťaťa do 
jedného roku veku, dávka sa môže zvý-

šiť o 12,95 eura mesačne pri splnení zá-
konom stanovených podmienok. Dávka 
sa môže zvýšiť aj o 16,60 eura mesačne 
pre dieťa na účely zabezpečenia jeho zá-
kladných životných podmienok a pomoci 
v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povin-
nú školskú dochádzku.
K  dávke v  hmotnej núdzi po splnení zá-
konom stanovených podmienok môžu 

zamestnanci vyplatiť aj príspevok na:
  zdravotnú starostlivosť (2,00 eura me-

sačne),
  aktivačný príspevok (63,07 eura me-

sačne),
  príspevok na bývanie (52,12 eura me-

sačne pre jedného občana alebo 83,32 
eura mesačne, ak ide o jedného občana 
v hmotnej núdzi a fyzické osoby spoloč-
ne s ním posudzované),
  ochranný príspevok (63,07 eura me-

sačne).
Ing. Dagmar Mištinová, 

odbor SVR

Pomoc v hmotnej núdzi

júl 07/ 2009

p , y y p p j

MESAČNÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI OD 1. JANUÁRA 2009

Mesačná 

dávka 

v hmotnej 

núdzi

jednotlivec

jednotlivec 

s dieťaťom 

alebo s naj-

viac 4 deťmi

dvojica

dvojica 

s dieťaťom 

alebo najviac 

so 4 deťmi

jednotlivec 

s viac ako 

4 deťmi

dvojica s viac 

ako 4 deťmi

58,43 109,54 101,58 150,04 159,34 201,16ciu v zrástol až o 423 % a počet rozhod-
nutí vo veci preukazu alebo parkovacieho 
preukazu o 197 %. 
Domnievam sa, že tento zákon je veľkým 
krokom vpred, len ho treba zjednodušiť 
a odstrániť nedostatky a nezrovnalosti, 
ktoré so sebou priniesla jeho aplikácia 
v praxi. Znamenalo by to aj fi nančnú ne-
náročnosť administratívnych postupov. 
Prostriedky vynaložené na poštovné by 
sa dali lepšie využiť v  prospech občana 
a sociálni pracovníci by mali čas na seri-
óznu prácu s klientom a na terénnu prá-
cu, na ktorú absolútne nezostáva žiadny 
priestor. 
Cieľom tohto príspevku je vyzdvihnúť 
snahu vniesť kvalitatívne zmeny do so-
ciálnej práce tohto oddelenia, ale pou-
kázať aj na stále pretrvávajúci zastaralý 
neefektívny systém práce štátnej správy 
a s tým spojené vynakladanie fi nančných 
prostriedkov.
Kvalitatívnej zmene na ceste k  začlene-
niu občanov so zdravotným postihnutím 
do spoločnosti sa budeme môcť priblížiť 
aj na základe kvalitatívnej zmeny práce 
tých, ktorí majú byť občanom na tejto 
ceste sprievodcami. Aby táto zmena na-
stala, treba mať zrozumiteľnú legislatívu, 
ktorá bude aplikovateľná širokému okru-
hu verejnosti.

Mgr. Beata Bartošová, 

oddelenie PPK SD ŤZP a PČ 
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V  mojej pracovni opakovane zvo-
ní telefón a na dvere klopú klien-
ti s otázkou, či riešime aj manžel-

ské problémy. Nevedia, na koho sa obrátiť. 
Centrum poradensko-psychologických 
služieb (CPPS) vraj zrušili a psychológovia 
zo zdravotníctva či neštátnych ambulan-
cií ich posielajú preč, lebo manželské po-
radenstvo nerobia. Ubezpečujem ich, že 
áno, sú na správnom mieste, toto je bývalá 
manželská a predmanželská poradňa. Len 
sa už o tom nevie...
Naši klienti citlivo vnímajú každú zmenu. 
Už len samotné presťahovanie pracovis-
ka o  pár stoviek metrov, zmena telefón-
neho čísla – to všetko spôsobuje preruše-
nie kontaktu. Tí najvytrvalejší sa nevzdajú 
a  nájdu si nás. Iní si povedia - s  tým sa 
nedá nič robiť... 
Čo sa udialo pred tými štyrmi rokmi? 
CPPS sa legálne „zosobášilo“ s  ústredím 

a  úradmi práce, sociál-
nych vecí a  rodi-

ny. Časť našich 
klientov prija-
la túto zmenu 
s  nevôľou, 
no nepre-
stali k  nám 
c h o d i ť . 
Ako pove-
dala jed-
na moja 

klientka: „Pani 
doktorka, keby som 
vám tak nedôverovala a necítila, ako mi te-
rapia u  vás pomáha, tak by som na úrad 
práce s  mojím problémom nikdy nešla! 
Azda úrady majú ‚liečiť duše‘ ľudí?“ Táto 
klientka zotrvala v poradni ešte niekoľko 
mesiacov a  teraz príde sporadicky, ak  ju 
niečo mimoriadne ťaží, alebo len tak po-
okriať. Viac jej netreba. Sama spoznala 
hranicu možnej zmeny. Naučila sa lepšie 
žiť so svojou depresiou, vie, že viac po-
rozumenia od manžela čakať nemôže. 
Dokáže si už aspoň trochu povedať svo-
je, pohladiť dušu. Dôležité je, že dávky 
antidepresív jej psychiater mohol znížiť 
takmer na tretinu. 
Táto klientka nie je jediná, ktorá v psycho-
logickej poradni hľadala pomoc pri rie-
šení osobnostných ťažkostí. Ďalší klien-
ti prichádzajú so svojimi manželskými, 
partnerskými a  rodinnými problémami. 
Iných k  nám posielajú súdy v  rámci roz-
vodových konaní či ich advokáti preven-
tívne, aby „to potom súd nezdržiaval“. Je 
veľmi veľa rozmanitých problémov, ktoré 
klientom pomáhame riešiť. Najstabilnej-
šiu a  veľmi rozsiahlu agendu tvorí prob-
lematika náhradnej rodinnej starostlivos-
ti: osvojenia a  pestúnska starostlivosť. 
Klientov pripravujeme na ich budúcu ro-
dičovskú rolu a pomáhame im pri prechá-
dzaní rozličnými úskaliami náhradného 
rodičovstva. Sme šťastní, keď sa im darí, 

hľadáme spo-
ločne rieše-

nia, keď 
sa čosi 

n e č a -
k a n e 
o b -
javí.

Mladá dievčina, nazvime ju Anička, je jed-
nou z takýchto klientok. Prišla v sprievo-
de mamy, ktorá hovorila za ňu. Poslala ju 
vraj sprostredkovateľka práce, pretože jej 
nevedia nájsť prácu a  ani ona už nemá 
silu hľadať si ju. Zo školy odišla po tom, 
ako sa prevalilo, že ju kruto šikanova-
li. Odvtedy je stále doma, nikam necho-
dí. Anička bola bledá, chvela sa, mala ľa-
dové, celkom spotené ruky. Napriek 
snahe nedokázala prehovoriť. Po niekoľ-
kých stretnutiach bolo čoraz jasnejšie, že 
ide o ťažkú sociálnu fóbiu, ktorá prerastá 
do panických stavov, keď je nútená nie-
kam zájsť, kontaktovať sa s ľuďmi... Poma-
ličky sa nám podarilo presvedčiť ju aj jej 
mamu, že bude treba navštíviť psychiatra 
a liečiť sa. Obe však chceli, aby Anička zo-
trvala aj v mojej starostlivosti. Nateraz sa 
Anička nemusí uchádzať o prácu, pretože 
je práceneschopná, no do poradne chodí 
rada. Z pôvodných päť viet za hodinu už 
povie aj zo dvadsať. Bude ešte veľmi dlho 
trvať, kým sa jej podarí dostať sa do takej 
psychickej pohody, aby sa mohla zamest-
nať a  pracovať ako iní mladí ľudia. Prav-
depodobne to bude kdesi v ústraní, kde 
si bude môcť tíško robiť svoju prácu. Bolo 
by skvelé, ak by sa jej potom podarilo 
zájsť si s kamarátkou na diskotéku, čo cel-
kom prirodzene patrí k jej veku. 
Iná klientka z  odboru služieb zamestna-
nosti je o  čosi staršia. Napriek jej dyna-
mickosti až hyperaktivite sa jej nedarí 
udržať si pracovné miesto. Rekvalifi kova-
ná je viac než dosť, zbierka jej certifi ká-
tov sa rozrastá. Potenciálne hrozí, že bude 
dlhodobo nezamestnaná. Desí sa toho, 
a tak spolu hľadáme odpoveď na otázku, 
čo stojí za problémom jej krátkej „život-
nosti“ u zamestnávateľov. Je to len nároč-
nosť tých, čo by ju chceli zamestnať rad-
šej neformálne, nedodržiavajú Zákonník 
práce, konajú nie vždy spravodlivo, voči 
čomu sa ona búri, alebo je to kdesi v nej, 
v jej osobnosti? Momentálne hľadá odpo-
veď na otázku, na akú prácu by sa hodi-
la a ako by si tú prácu udržala. Predpokla-
dám dosť dlhú spoluprácu, samozrejme, 
ak v nej vytrvá. Naším cieľom je nájsť prí-
činu jej fl uktuácie a  odstrániť ju, aby sa 
udržala na pracovisku a bola aspoň prie-
merne spokojná. V časoch krízy aj málo je 
dosť.

Mnohé iné – veľmi rozmanité – príbe-
hy by sme mohli spomenúť. Klientov 

je veľa a kapacita jediného psycho-
lóga nemôže postačovať. Možno 

raz, práve cez projektovú prá-
cu, bude možné prijať nových 
psychológov, odborných po-
radcov. Aby sa mohli otvoriť 
naše dvere každému, kto na 
ne zaklope. Kedykoľvek, bez 
odporúčaní a obmedzení.

PhDr. Mária Chaloupková, 

referát PPS ÚPSVR Malacky

príbeh
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a  nájdu si nás. Iní si povedia - s  tým sa 
nedá nič robiť...
Čo sa udialo pred tými štyrmi rokmi? 
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antidepresív jej psychiater mohol znížiť 
takmer na tretinu. 
Táto klientka nie je jediná, ktorá v psycho-
logickej poradni hľadala pomoc pri rie-
šení osobnostných ťažkostí. Ďalší klien-
ti prichádzajú so svojimi manželskými, 
partnerskými a  rodinnými problémami. 
Iných k  nám posielajú súdy v  rámci roz-
vodových konaní či ich advokáti preven-
tívne, aby „to potom súd nezdržiaval“. Je 
veľmi veľa rozmanitých problémov, ktoré 
klientom pomáhame riešiť. Najstabilnej-
šiu a  veľmi rozsiahlu agendu tvorí prob-
lematika náhradnej rodinnej starostlivos-
ti: osvojenia a  pestúnska starostlivosť. 
Klientov pripravujeme na ich budúcu ro-
dičovskú rolu a pomáhame im pri prechá-
dzaní rozličnými úskaliami náhradného 
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výberové konania

júl 07/ 2009

KRAJ: BRATISLAVSKÝ

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODI-

NY BRATISLAVA 

VK 2009/16/2

Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 0,7 úväzok 
Organizačný útvar: odbor medzinárodných 
vzťahov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spo-
lupráca, fi nančné prostriedky európskych spolo-
čenstiev
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-
né činnosti vo vymedzenom úseku štátnej správy. 
Koordinovanie činností úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny a tvorba noriem a opatrení v oblasti 
bilaterálnych medzinárodných vzťahov s Nemec-
kom. Metodická činnosť na úrovni Ústredia práce, 
sociálnych vecí a  rodiny a  s  dosahom na úroveň 
lokálnych úradov práce, sociálnych vecí a  rodiny 
v pôsobnosti odboru medzinárodných vzťahov. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nemecký jazyk – aktívne slo-
vom aj písmom 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť a profesionalita, schopnosť 
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a har-
monická osobnosť, analytické a  koncepčné mys-
lenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabi-
lita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a  služieb zamestnanosti a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/17/2

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor medzinárodných 
vzťahov
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spo-
lupráca, fi nančné prostriedky európskych spolo-
čenstiev
Hlavné úlohy: samostatné odborné ucelené čin-
nosti vo vymedzenom úseku štátnej správy. Ria-
denie, koordinovanie a  usmerňovanie aktivít 
s partnermi na národnej a medzinárodnej úrovni. 
Riadenie, koordinovanie a  usmerňovanie cezhra-
ničných aktivít EURES a  prihraničných partner-
stiev, na vzniku ktorých sa podieľajú úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Odborná prekladateľská 
činnosť, tvorba analýz a  koordinácia prihranič-
ných aktivít EURES.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzde-

lanie II. stupňa
Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne slo-
vom aj písmom 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť a profesionalita, schopnosť 
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a har-
monická osobnosť, analytické a  koncepčné mys-
lenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabi-
lita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a  služieb zamestnanosti a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/18/2 
Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodi-
ny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej 
kurately a  poradensko-psychologických služieb, 
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a  sociál-
nej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: koncepčné, systémové alebo me-
todické činnosti vo vymedzenom úseku štát-
nej správy. Koordinuje, kontroluje a  metodicky 
usmerňuje výkon štátnej správy v  oblasti sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vráta-
ne ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti uskutočňovanými územnými úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny. 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a  fl exibilita, 
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, č. 453/2003 
Z. z. o  orgánoch štátnej správy v  oblasti sociál-
nych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. 
o  správnom konaní v  znení neskorších predpi-
sov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, č. 305/2005 Z. z. o so-
ciálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: v zmys-
le § 93 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSVR
Kto je to sociálny pracovník 
a aký by mal byť ? 
Ak by som ho mohla nakresliť, bol by to 
človek s  veľkým srdcom, širokým úsme-
vom a rukami pripravenými objať, po-
hladiť, povzbudiť, pomôcť vstať a ukázať 
iným cestu. Sme všetci tak nádherne od-
lišní, no myslím si, že predsa máme nie-
čo spoločné. To, čo by nás malo všetkých 
spájať, je naše vlastné JA. Verím, že v mo-
jom, Tvojom a  vo všetkých našich JA je 
ukrytý ČLOVEK. U  niektorých sa ČLOVEK 
ani neskrýva, je ho cítiť, vidieť, a to je fajn. 
Domnievam sa, že za žiadnych okolností 
by sme nikdy nemali prestať byť ĽUĎMI.

Odbor sociálnych vecí a rodiny 
v Malackách
Práca odboru sociálnych vecí a rodiny vy-
žaduje v záujme klienta širokú spoluprá-
cu inštitúcií, či už štátnych, neštátnych, 
alebo samosprávnych. Veľmi úzko spo-
lupracuje napríklad so školami, lekármi, 
policajt-mi, sudcami, obcami, neziskový-
mi organizáciami, akreditovanými sub-
jektmi, aj so Sociálnou poisťovňou. Od-
bor sociálnych vecí a rodiny v Malackách 
rozhoduje väčšinou v prvom stupni pod-
ľa zákona o správnom konaní, ale aj v dru-
hom stupni, ak v prvom stupni rozhodu-
je obec. Napríklad obec vykonáva štátnu 
správu v  prvom stupni vo veciach ohro-
zovania výchovy vzdelávania maloletého 
alebo zanedbávania starostlivosti o po-
vinnú školskú dochádzku žiaka. Nemô-
žem však nespomenúť tých najdôležitej-
ších účastníkov konania, a  to samotných 
klientov. Klienti sú podstatní. Ak nie sú 
odporučení, ale spontánne chcú hľadať 
riešenie vo svojej etape života, tak sociál-
na práca býva naplnená a úspešná. Toto je 
určite cieľom každej sociálnej práce.

Sociálni pracovníci v Malackách
Zamestnanci odboru sociálnych vecí a ro-
diny v Malackách sú väčšinou sociálni pra-
covníci. Pracujú v oddelení štátnych soci-
álnych dávok, pomoci v  hmotnej núdzi, 
peňažných príspevkov na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia, refe-
ráte posudkových činností a  v oddelení 
sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej 
kurately a  referáte poradensko-psycho-
logických služieb aj  vo vysunutom pra-
covisku v Stupave. Dá sa povedať, že rie-
šia klientov, občanov z  regiónu Malacky 
od ich narodenia, cez dospievanie, rodi-
čovstvo, produktívny vek až do senior-
ského veku i v prípade smrti. Ich práca je 
náročná, no krásna. Len málokto vie, čo 
všetko sa za touto profesiou skrýva. Mno-
hí zamestnanci svoju prácu vykonávajú 
ako poslanie, a nielen povolanie. Vykoná-
vajú ju so záujmom, s nadhľadom, entu-
ziazmom, odbornosťou a baví ich. Za toto 
im patrí moja úcta a obrovské POĎAKO-
VANIE. 

Ing. Dagmar Mištinová,
 odbor SVaR, ÚPSVR Malacky 

Sociálna práca je poslanie
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výberové konania

20|21  Zamestnanosť a sociálna politika

ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov sa vyžaduje VŠ v štu-
dijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo 
alebo v študijných odboroch pedagogického za-
merania

VK 2009/19/2 
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodi-
ny, odbor posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené činnosti vo vy-
medzenom úseku štátnej správy. Odborné spraco-
vanie komplexných posudkov na účely peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia, posudkov na účely preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, na účely 
parkovacieho preukazu a štátnych sociálnych dá-
vok, rozhodnutí vo veciach preukazu fyzickej oso-
by s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovacie-
ho preukazu.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, Micro-
soft PowerPoint 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzde-
lávať, analytické a  koncepčné myslenie, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita, 
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy 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 or-
gánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, ro-
diny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v  znení neskorších predpisov, č. 447/2008 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažké-
ho zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: v zmysle 
§ 63 ods. 2 zákona č. 447/2008 o peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postih-
nutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

VK 2009/20/2

Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanos-
ti, odbor správneho konania pre služby zamestna-
nosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Koncepčná a systémová činnosť 
pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za roz-
hodnutia s  dôsledkami na komplexnú činnosť 
v  oblasti správneho konania v  intenciách zákona 
o službách zamestnanosti a v oblasti sprostredko-
vateľských služieb na sekcii zamestnanosti. Rozho-
dovací proces v I. stupni a v II. stupni správneho ko-
nania v  oblasti služieb zamestnanosti, analytická 
a  koncepčná činnosť v  oblasti neštátnych služieb 
zamestnanosti
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, Micro-
soft PowerPoint 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť a profesionalita, schopnosť 
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a har-
monická osobnosť, analytické a koncepčné mysle-
nie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita 
a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o or-
gánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, ro-
diny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti v znení neskorších pred-
pisov, znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom 
konaní v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/21/2

Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanos-
ti, odbor poradenstva a zvyšovania zamestnanosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: koncepčné a  metodické činnosti 
na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, kon-
cepčné a metodické činnosti v oblasti odborného 
poradenstva a  nástrojov aktívnych opatrení trhu 
práce. Tvorba metodických materiálov, usmerňo-
vanie a koordinácia úradov práce, sociálnych vecí 
a  rodiny v  oblasti vybraných nástrojov aktívnej 
politiky trhu práce. Spolupráca pri vypracováva-
ní nových projektov v  rámci Slovenskej republiky 
a v rámci medzinárodnej spolupráce.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa, vítané v odbore sociálnych 
vied a zdravotníctva
Jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne slo-
vom aj písmom 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, Micro-
soft PowerPoint 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť a profesionalita, schopnosť 
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a har-
monická osobnosť, analytické a koncepčné mysle-
nie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita 
a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, znalosť zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/16/2, VK 2009/17/2, VK 2009/18/2, VK 

2009/19/2, VK 2009/20/2 a VK 2009/21/2: 
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, soci-
álnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

KRAJ: TRNAVSKÝ 
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V GALANTE

VK 2009/2/7

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanos-
ti - EURES 
Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolu-
práca, fi nančné prostriedky európskych spoločen-
stiev 
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti vo vymedzenom úseku štátnej správy a  vy-
konávanie kontroly. Poskytovanie informácií obča-
nom o  možnostiach zamestnania v  krajinách EÚ/
EHP. Spracúvanie evidencie zamestnávateľov za-
mestnávajúcich občanov SR v  zahraničí. Spolu-
práca s partnerskými inštitúciami pri obsadzovaní 
voľných pracovných miest slovenskými občanmi 
v zahraničí. Aktívne vyhľadávanie VPM na základe 
osobného kontaktu so zamestnávateľom do cen-
trálnej evidencie VPM pre vnútroštátnu migráciu.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nemecký jazyk 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Excel, 
Lotus Notes, Internet 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: vyrovnaná a harmonická osobnosť, angažo-
vanosť, zodpovednosť, profesionalita a motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita 
a fl exibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komu-
nikatívnosť, analytické, koncepčné a  strategické 
myslenie 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o or-
gánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, ro-
diny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti a  o  zmene a  doplnení záko-
nov v znení neskorších predpisov, informácie z ob-
lasti siete EURES

VK 2009/3/7

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodi-
ny – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti vo vymedzenom úseku štátnej správy na od-
delení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ku-
rately
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POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, 
psychológia, právo alebo v  študijných odboroch 
pedagogického zamerania alebo uznaný doklad 
o  takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný za-
hraničnou vysokou školou podľa § 93 zákona NR 
SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel, Lotus Notes, Internet 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: vyrovnaná a harmonická osobnosť, anga-
žovanosť, zodpovednosť, profesionalita a  moti-
vačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa 
vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom, adap-
tabilita a fl exibilita, schopnosť tímovej spolupráce, 
komunikatívnosť, analytické, koncepčné a strate-
gické myslenie 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a  služieb zamestnanosti a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskor-
ších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o  správ-
nom konaní v  znení neskorších predpisov, záko-
na č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v  znení neskor-
ších predpisov

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 

2009/2/7 a VK 2009/3/7

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Ing. Anna Grellová
Telefón: 031/2444120
Fax: 031/7804598
E-mail: anna.grellova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny v  Galante, 
Staničná 5, 924 01 Galanta 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

TRNAVA

VK 2009/5/10

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamest-
nanosti, oddelenie informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb, referát informač-
no-poradenských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: príprava rozhodnutí na koordi-
novanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom 
úseku štátnej správy alebo vykonávanie štátnych 
záležitostí, samostatné odborné činnosti na úse-
ku informačno-poradenských a sprostredkovateľ-
ských činností 
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 Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná,  harmonická osobnosť, adaptabi-
lita, fl exibilita, schopnosť tímovej spolupráce, ko-
munikatívnosť
Požadované odborné znalosti: zákon č. 
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, Ústava SR, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
JUDr. Alexandra Kožányiová, Mgr. Diana Gajdošová 
Telefón: 033/2440120, 033/2440121
Fax: 033/5521539
E-mail: alexandra.kozanyiova@upsvar.sk,  
diana.gajdosova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava

KRAJ: TRENČIANSKY

ÚSPVR V TRENČÍNE

VK 2009/5/15

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti – oddelenie informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucele-
ných agend a odborná príprava rozhodnutí na pr-
vom stupni správneho konania - vedenie eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie, sprostredkovanie 
vhodného zamestnania UoZ, výber UoZ do pora-
denských programov a projektov, poskytovanie 
základných informácií o aktívnych opatreniach 
trhu práce a aktivačných programoch, o prístupe 
k vzdelávaniu a príprave na trh práce a možnos-
tiach práce v zahraničí, vyhotovenie rozhodnutí 
o vyradení z evidencie 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a  fl exibi-
lita
Požadované odborné znalosti: znalosť záko-
na č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov, ústavné-
ho zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej re-
publiky v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor-
ších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodi-

ny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú 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 LEVICIACH

VK 2009/9/17

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: vysunuté pracovisko 
Šahy, odbor služieb zamestnanosti, informačné 
a sprostredkovateľské služby
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti ale-
bo samostatné vykonávanie ucelených agend 
s  rozhodovacou právomocou na oddelení infor-
mačných a sprostredkovateľských služieb. Prípra-
va rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie 
aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy. 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analy-
tické a  koncepčné myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita, schopnosť tí-
movej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: 
zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, vyhláška č. 44/2004 Z. z. Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov, vyhláška 
č. 31/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykoná-
va § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 
znalosť Ústavy SR, základné poznatky o  EÚ, zna-
losť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodi-
ny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o  správnom 
konaní v znení neskorších predpisov. 

VK 2009/10/17

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
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výberové konania

22|23  Zamestnanosť a sociálna politika

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: vysunuté pracovisko Že-
liezovce, odbor sociálnych vecí a rodiny, pomoc 
v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnos-
ti na oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Príprava 
rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie ak-
tivít vo vymedzenom úseku štátnej správy 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 
I. alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady:  nepoža-
dujú sa
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analy-
tické a  koncepčné myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita, schopnosť tí-
movej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, základné poznatky o  EÚ, znalosť zákonov 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamest-
nanosti a  o  zmene a  doplnení niektorých záko-
nov, č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v  znení 
neskorších predpisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, č. 201/2008 o  náhradnom výživnom, 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov 

VK 2009/11/17

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie štátnych soc iálnych dávok 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúva-
nie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostat-
né ucelené odborné činnosti na oddelení štátnych 
sociálnych dávok. 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. a II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analy-
tické a  koncepčné myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita, schopnosť tí-
movej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, základné poznatky o  EÚ, znalosť zákonov 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamest-
nanosti a  o  zmene a  doplnení niektorých záko-
nov, č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v  znení 
neskorších predpisov, č. 235/1998 Z. z. o príspev-
ku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, kto-
rým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí ale-
bo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 
narodili dvojčatá, a ktorým sa menia ďalšie záko-
ny v znení neskorších predpisov, č. 238/1998 Z. z. 
o  príspevku na pohreb v  znení neskorších pred-
pisov, č. 280/2002 Z. z. o  rodičovskom príspev-
ku v  znení neskorších predpisov, č. 600/2003 
Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplne-
ní zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 
č. 627/2005 Z. z. o  príspevkoch na podporu ná-
hradnej starostlivosti o  dieťa v  znení neskorších 
predpisov, č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť 
o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov

VK 2009/12/17

Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti ale-
bo samostatné vykonávanie ucelených agend 
s  rozhodovacou právomocou na oddelení infor-
mačných a sprostredkovateľských služieb. Prípra-
va rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie 
aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analy-
tické a  koncepčné myslenie, schopnosť pracovať 
pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita, schopnosť tí-
movej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: zákon č. 
448/2008 o  sociálnych službách a  doplnení zá-
kona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnika-
ní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnu-
tia a  o  zmene a  doplnení neskorších predpisov, 
znalosť Ústavy SR, základné poznatky o  EÚ, zna-
losť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodi-
ny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o  správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 
Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/9/17, VK 2009/10/17, VK 2009/11/17 a VK 

2009/12/17: 
Meno a  priezvisko kontaktnej osoby: Terézia 
Kováčová

Telefón: 036 2440 120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach,  
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V NOVÝCH ZÁMKOCH

V  zmysle uznesenia vlády SR č. 458 zo dňa 

17. júna 2009, ktorým bolo schválené zvýše-

nie počtu zamestnancov úradov práce, soci-

álnych vecí a rodiny na dobu určitú do 31. 12. 

2010

VK 2009/9/19

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba 
do 31. 12. 2010 na základe uznesenia vlády SR 
č. 458/2009
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamest-
nanosti, oddelenie informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb, referát informač-
no-poradenských služieb
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a sa-
mostatné vykonávanie ucelených agend vo vyme-
dzenom úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analytic-
ké, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy 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 zne-
ní, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/10/19

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba 
do 31. 12. 2010 na základe uznesenia vlády SR 
č. 458/2009
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a sa-
mostatné vykonávanie ucelených agend na odde-
lení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej ku-
rately
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analytic-
ké, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť 
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pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: zákon č. 
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, Ústava SR, Zákonník práce, zákon č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon č. 36/2005 
Z. z. o rodine
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/11/19

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba 
do 31. 12. 2010 na základe uznesenia vlády SR 
č. 458/2009
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a sa-
mostatné vykonávanie ucelených agend vo vyme-
dzenom úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analytic-
ké, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom kona-
ní, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, záko-
na č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskor-
ších 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 kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/12/19

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba 
do 31. 12. 2010 na základe uznesenia vlády SR 
č. 458/2009
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a sa-
mostatné vykonávanie ucelených agend vo vyme-
dzenom úseku štátnej správy.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analytic-

ké, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom kona-
ní, zákona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, zá-
kon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, zákon č. 
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon 
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/13/19

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti a sa-
mostatné vykonávanie ucelených agend na odde-
lení posudkových činností
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a  harmonická osobnosť, analytic-
ké, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: zákon 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, Ústava SR, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v  znení neskorších predpisov, zákon č. 
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/9/19, VK 2009/10/19, VK 2009/11/19, VK 

2009/12/19 a VK 2009/13/19: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Iva-
na Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/2440109
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, Kapisztóry-
ho č. 1, 940 36 Nové Zámky

KRAJ: ŽILINSKÝ

ÚPSVR V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

VK 2009/4/24

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: príprava rozhodnutí na koordi-
novanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom 
úseku štátnej správy, alebo vykonávania štátnych 
záležitostí. Odborná príprava rozhodnutí v  dru-
hom stupni správneho konania na vymedzenom 

úseku štátnej správy, alebo vykonávania štátnych 
záležitosti vrátane účasti na kontrole.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie, alebo VŠ I., alebo VŠ II. stupňa.
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, č. 235/1998 Z. z. o  príspevku pri narodení 
dieťaťa, č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku, 
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, č. 627/2005 
Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starost-
livosti v platnom znení. 

VK 2009/5/24

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: príprava rozhodnutí na koordi-
novanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom 
úseku štátnej správy, alebo vykonávania štátnych 
záležitostí. Odborná príprava rozhodnutí v  dru-
hom stupni správneho konania na vymedzenom 
úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych 
záležitostí vrátane účasti na kontrole.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie, alebo VŠ I., alebo VŠ II. stupňa.
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, č. 447/2008 
Z. z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ŤZP a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, 
 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

VK 2009/6/24

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti, oddelenie informačných poradenských 
a sprostredkovateľských služieb.
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: príprava rozhodnutí na koordi-
novanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom 
úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych 
záležitostí. Odborná príprava rozhodnutí v  dru-
hom stupni správneho konania na vymedzenom 
úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych 
záležitosti vrátane účasti na kontrole.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie, alebo VŠ I., alebo VŠ II. stupňa.
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Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti v  zne-
ní neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodi-
ny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

VK 2009/ 7/24

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a  ro-
diny, oddelenie peňažných príspevkov na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúva-
nie rozhodnutí, samostatné ucelené odborné čin-
nosti v  príslušnom odbore štátnej služby na od-
delení peňažných príspevkov na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného po-
stihnutia.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské I. alebo II. stupňa.
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov, č. 447/2008 
Z. z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ŤZP a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, č. 601/2003 Z. z. o život-
nom minime a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

VK 2009/8/24

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a  ro-
diny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi.
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnos-
ti v príslušnom odbore štátnej služby na oddelení 
pomoci v hmotnej núdzi.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel, Lotus Notes, Outlook Express, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov, vyhl. č. 251/2008 
Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 

2009/4/24, VK 2009/5/24, VK 2009/6/24, VK 

2009/7/24 a VK 2009/8/24

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Du-
šan Böhmer 
Telefón: 044/2440120
E-mail: dusan.bohmer@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši,  
M. M. Hodžu 30, 031 80 Liptovský Mikuláš 

VK 2009/7/25

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti – oddelenie informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb, referát sprostred-
kovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnos-
ti a  samostatné vykonávanie ucelených agend 
s rozhodovacou právomocou na úseku sprostred-
kovateľských služieb. Samostatné odborné spra-
cúvanie rozhodnutí na prvom stupni správneho 
konania vo veci vyradenia z  evidencie uchádza-
čov o zamestnanie (UoZ), vykonávanie ich kontro-
ly, ako aj príprava podkladov k  odvolaniam pro-
ti vydaným rozhodnutiam o vyradení z evidencie 
UoZ na prvom stupni správneho konania.
Požiadavka na zamestnanca:
Úplné stredné vzdelanie, alebo vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa, alebo vysokoškolské vzdela-
nie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, znalosť zákonov č. 71/1967 Zb. o správnom ko-
naní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 

VK 2009/8/25

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek služieb zamestnanosti 
– vysunuté pracovisko Vrútky
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti 
a  samostatné vykonávanie ucelených agend na 
úseku informačných a poradenských služieb (IPS), 
zabezpečovanie realizácie stratégie na úseku IPS, 
spracovávanie podkladov na analýzu a vyhodno-
covanie činnosti oddelenia IPS v súlade so záko-
nom o  službách zamestnanosti. Koordinácia čin-
ností spadajúcich pod úsek služieb zamestnanosti 
na vysunutom pracovisku.
Požiadavka na zamestnanca:
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysoko-
školské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 

Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, znalosť zákonov č. 71/1967 Zb. o správnom ko-
naní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 

Kontakt na poskytnutie informácií k  VK 

2009/7/25 a VK 2009/8/25: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Mgr. Erika Sabová
Telefón: 043/2440120, 121
E-mail: erika.sabova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Martine, Novomeského ul. 4, 
036 01 Martin

KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ

ÚPSVR V BANSKEJ BYSTRICI

VK 2009/3/28

Názov pozície: samostatný radca – odborník 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 0,6
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúva-
nie odborných lekárskych nálezov, nálezov prak-
tického lekára a  vydávanie lekárskych posud-
kov. Vypracovanie lekárskych posudkov na účely 
posúdenia zdravotného stavu dieťaťa pre odd. 
štátnych sociálnych dávok, parkovacích preuka-
zov a  na účely stanovenia funkčnej miery poru-
chy. Písomné vyžiadanie lekárskych nálezov od 
odborných lekárov podľa potreby, spolupráca 
a  konzultácie s  ostatnými zamestnancami odd. 
posudkových činností, ako aj s inými inštitúciami 
v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti, v prípa-
de potreby aj práca s klientom – predvolanie, po-
sudzovanie schopnosti fyzickej osoby vykonávať 
opatrovanie. Posudzovanie zdravotnej spôsobi-
losti uchádzača o zamestnanie.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ II. 
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: špeciali-
zácia v  špecializačnom odbore posudkové lekár-
stvo

VK 2009/4/28

Názov pozície: samostatný radca - odborník
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba do 
31. 12. 2010 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanos-
ti, oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti v  oblasti poskytovania príspevkov v  rámci 
aktívnych opatrení trhu práce a ESF, realizácia ak-
tivít v  rámci národných projektov, poskytovanie 
základných informácií v   rozsahu poskytovaných 
služieb. Poskytovanie informácií konečným uží-
vateľom o možnostiach, formách a prostriedkoch 
využitia aktívnych opatrení trhu práce a o postu-
poch pri predkladaní žiadostí o príspevok a pri re-
alizácii programov a projektov.
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POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. ale-
bo VŠ II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK č.: 2009/5/28

Názov pozície: samostatný radca - odborník
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba do 
31. 12. 2010
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamest-
nanosti, oddelenie informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti v  oblasti poskytovania informácií zamest-
návateľom o  nástrojoch a  možnostiach čerpania 
fi nančných prostriedkov v rámci aktívnych opat-
rení na trhu práce, získavanie a  analyzovanie in-
formácií o situácii na trhu práce, vedenie eviden-
cie voľných pracovných miest, vedenie evidencie 
zamestnávateľov a spolupráca so zamestnáva-
teľmi s cieľom vyhľadávania voľných pracovných 
miest. 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. ale-
bo VŠ II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Ex-
cel
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/6 /28

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a ro-
diny, oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúva-
nie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostat-
né odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej 
služby. Rozhodovanie o štátnych sociálnych dáv-
kach a rodinných dávkach v rámci EÚ, posudzova-
nie nároku a príprava podkladov na rozhodovanie 
o  štátnych sociálnych dávkach a  rodinných dáv-
kach v rámci EÚ, zisťovanie, prešetrovanie a pre-
verovanie podkladov vo veci nároku na štátne so-
ciálne dávky, vydávanie platobných príkazov.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. ale-
bo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/3/28, VK 2009/4/28, VK 2009/5/28 a VK 

2009/6/28:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jar-
mila Štekláčová
Telefón: 048/2441 120
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v  Banskej Bystrici, Zvolenská 
cesta 27, 974 05 Banská Bystrica

ÚPSVR V RIMAVSKEJ SOBOTE

VK 2009/3/33

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (§ 25, 
ods. 2, písm. a/zákona o štátnej službe) 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie informačno-poradenských a  sprostredko-
vateľských služieb 
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Čerenčian-
ska 18
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinova-
nie a usmerňovanie aktivít na úseku informačno-po-
radenských a sprostredkovateľských služieb. Vedenie 
a  aktualizácia evidencie uchádzačov o  zamestnanie. 
Sprostredkúvanie vhodného zamestnania pre uchá-
dzačov o zamestnanie.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, 
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Offi  ce Word, Excel, Outlook, 
Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť a vôľa učiť 
sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonická osobnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, 
znalosť zákonov č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti, č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, č. 312/2001 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009/4/33

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (§ 25, 
ods. 2, písm. a/zákona o štátnej službe) 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie služieb zamestnateľnosti
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Čerenčian-
ska 18
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Príprava rozhodnutí na koordinovanie 
a usmerňovanie aktivít na úseku služieb zamestnateľ-
nosti. Zabezpečovanie agendy spojenej s uplatňova-
ním nástrojov aktívnej politiky trhu práce prostred-
níctvom národných projektov, v  zmysle zákona 
o službách zamestnanosti a interných noriem. 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stup-
ňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Offi  ce Word, Excel, Outlo-
ok, Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-

ti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť a vôľa 
učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonická osob-
nosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, 
znalosť zákonov č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009/5/33

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (§ 25, 
ods. 2, písm. a/zákona o štátnej službe) 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota, Čeren-
čianska 18
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí o dávke v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke. Samostatné ucelené odborné činnosti na 
úseku pomoci v hmotnej núdzi, vrátane poraden-
stva a výkonu terénnej sociálnej práce.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa, alebo vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Offi  ce Word, Excel, 
Outlook, Lotus Notes
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť 
a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonic-
ká osobnosť, analytické a koncepčné myslenie 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 599/2003 Z. z. o pomo-
ci v hmotnej núdzi, č. 71/1967 Z. z. o správnom ko-
naní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/6/33

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba 
(§ 25, ods. 2, písm. a/zákona o štátnej službe) 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: pracovisko v  Bátke, referát 
sociálnych vecí a rodiny 
Miesto výkonu práce: Bátka
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí o  dávke v  hmotnej núdzi a  príspev-
kov k  dávke. Samostatné ucelené odborné čin-
nosti na úseku pomoci v hmotnej núdzi, vrátane 
poradenstva a výkonu terénnej sociálnej práce.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysoko-
školské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Offi  ce Word, Excel, 
Outlook, Lotus Notes
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schop-
nosť a  vôľa učiť sa a  vzdelávať sa, vyrovnaná 
harmonická osobnosť, analytické a koncepčné 
myslenie 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi, č. 71/1967 Z. z. o správnom ko-
naní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
VK 2009/7/33

Názov pozície: samostatný radca
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Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (§ 25, 
ods. 2, písm. a/zákona o štátnej službe) 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: pracovisko v  Gemerskom 
Jablonci, referát sociálnych vecí a rodiny 
Miesto výkonu práce: Gemerský Jablonec 
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí o dávke v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke. Samostatné ucelené odborné činnosti na 
úseku pomoci v hmotnej núdzi, vrátane poraden-
stva a výkonu terénnej sociálnej práce.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Offi  ce Word, Excel, 
Outlook, Lotus Notes
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť 
a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonic-
ká osobnosť, analytické a koncepčné myslenie 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 599/2003 Z. z. o pomo-
ci v hmotnej núdzi, č. 71/1967 Z. z. o správnom ko-
naní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/8/33

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (§ 25, 
ods. 2, písm. a/zákona o štátnej službe) 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota 
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí o peňažných príspevkoch na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia. Samostatné ucelené odborné činnos-
ti na úseku peňažných príspevkov na kompenzá-
ciu sociálnych dôsledkov ŤZP, vrátane poradenskej 
činnosti, šetrení v domácnostiach z dôvodu účel-
nosti poskytnutých peňažných príspevkov.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzde-
lanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Offi  ce Word, Excel, 
Outlook, Lotus Notes
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť 
a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonic-
ká osobnosť, analytické a koncepčné myslenie 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 447/2008 Z. z. o peňaž-
ných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, č. 71/1967 
Z. z. o správnom konaní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
VK 2009/9/33

Názov pozície: samostatný radca

Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately
Miesto výkonu práce: Rimavská Sobota 
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately. Samostatná činnosť v  teréne, 
výkon funkcie kolízneho opatrovníka, výkon opat-
rení sociálnoprávnej ochrany detí podľa zákona 
č. 305/2005 Z. z. o  sociálno-právnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdela-
nie II. stupňa v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v štu-
dijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, 
alebo v  študijných odboroch pedagogického za-
merania
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Offi  ce Word, Excel, Outlo-
ok, Lotus Notes
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť 
a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná harmonická 
osobnosť, komunikatívnosť 
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, znalosť zákonov č. 305/2005 Z. z. o  sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, č. 36/2005 Z. z. o ro-
dine v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Z. z. 
o správnom konaní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/3/33, VK 2009/4/33, VK 2009/5/33, VK 

2009/6/33, VK 2009/7/33, VK 2009/8/33 a VK 

2009/9/33: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047 2450 120 
Fax: 047/2450 099
E-mail: beata.janostiakova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Čerenčian-
ska 18, 979 01 Rimavská Sobota

ÚPSVR VO ZVOLENE

VK 2009/5/35

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie služieb zamestnávateľom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti v oblasti aktívnej politiky trhu práce
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. 
stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, Micro-
soft Offi  ce Excel, Lotus Notes na užívateľskej úrovni 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, 
vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, kon-
cepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať 

pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
VK 2009/6/35

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanos-
ti, detašované pracovisko Detva a Krupina
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odbor-
né činnosti v  oblasti informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb, samostatné spra-
cúvanie rozhodnutí
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo 
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes na užívateľskej 
úrovni
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita

VK 2009/7/35

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanos-
ti, oddelenie služieb zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti v oblasti aktívnej politiky trhu práce
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo 
II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes na užívateľskej 
úrovni
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita

VK 2009/8/35

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 3, úväzok 0,8
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti v  oblasti posudzovania zdravotného stavu 
a  miery funkčnej poruchy na účely kompenzácie 
sociálnych dôsledkov ŤZP, posudzovanie nepriaz-
nivého zdravotného stavu na účely štátnych soci-
álnych dávok a  zdravotnú spôsobilosť uchádzača 
o zamestnanie
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes na užívateľskej 
úrovni 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: v zmysle 
§ 63 ods. 1 zákona č. 447/2008 o peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia
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Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/5/35, VK 2009/6/35, VK 2009/7/35 a VK 

2009/8/35:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Ing. Eleonóra Ostrihoňová
Telefón: 0452440120
E-mail: eleonora.ostrihonova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny vo Zvolene, M. R. Štefánika 22, 
960 09 Zvolen

KRAJ: PREŠOVSKÝ

ÚPSVR V HUMENNOM

VK 2009/2/37

Názov pozície: odborný radca - predstavený - ve-
dúci osobného úradu
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek riaditeľa a  vedúceho 
služobného úradu 
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služ-
by
Hlavné úlohy: riadenie, koordinovanie a  rozho-
dovanie na úseku personálnej politiky, samostat-
né odborné špecializované činnosti spočívajúce 
najmä v  analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodova-
nie v  otázkach spadajúcich do rozsahu kompe-
tencie na príslušnom úseku štátnej správy vyko-
návajúcej štátne záležitosti v  príslušnom odbore 
štátnej služby. 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint 
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: vyrovnaná harmonická osobnosť, angažo-
vanosť, zodpovednosť, profesionalita, schopnosť 
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické a kon-
cepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, 
adaptabilita a  fl exibilita, organizačné a  riadiace 
schopnosti
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, znalosť zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a slu-
žieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, znalosť zákona č. 312/2001 Z. z., 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 záujem a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov o  štátnej službe a  o  zmene a  doplne-
ní niektorých zákonov v  znení neskorších predpi-
sov, znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom ko-
naní v znení neskorších predpisov, znalosť zákona 
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, 
znalosť zákona č. 428/2002 Z. z. o  ochrane osob-
ných údajov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
PhDr. Adriana Karnajová
Telefón: 057/2440121
Fax: 057/2440109
E-mail: adriana.karanajova@upsvar.sk 
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a  rodiny v  Humennom, Kukorelliho 1, 
066 70 Humenné

VK 2009/3/37

Názov pozície: hlavný referent 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti – oddelenie informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: vykonávanie administratívnych 
činností súvisiacich so zabezpečovaním kom-
pletnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, po-
skytovanie informácií o  podmienkach evidencie 
na úrade práce, o voľných pracovných miestach, 
o  možnostiach rekvalifi kácie, sprostredkova-
nie vhodného zamestnania, vydávanie potvrde-
ní a  stanovísk oprávneným orgánom na základe 
vyžiadania, vydávanie potvrdení o  evidencii na 
úrade uchádzačom o  zamestnanie, participácia 
pri realizácii projektov, aktualizácia údajov v apli-
kačnom programovom vybavení na sprostredko-
vanie zamestnania, spolupráca pri organizovaní 
búrz práce a  výberových konaní pre zamestná-
vateľov.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: nepožadujú sa 
Požadované odborné znalosti: znalosť zá-
kona č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti 
v platnom znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní v platnom znení, zákona 312/2001 Z. 
z. o  štátnej službe v  znení neskorších predpisov, 
znalosť zákona 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
v platnom znení a zákona 453/2003 Z. z. o orgá-
noch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a ro-
diny a služieb zamestnanosti
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/4/37

Názov pozície: odborný radca – predstavený 
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a ro-
diny, vedúci oddelenia dávok v hmotnej núdzi 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: riadiaca, koordinačná a kontrolná 
činnosť pri riadení a usmerňovaní činnosti odde-
lenia dávok v hmotnej núdzi. Samostatné odbor-
né špecializované činnosti spočívajúce v analytic-
kej, vyhodnocovacej a rozhodovacej činnosti.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysoko-
školské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft PowerPoint 

Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: vyrovnaná harmonická osobnosť, anga-
žovanosť, zodpovednosť, profesionalita, schop-
nosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické 
a  koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod 
tlakom, adaptabilita a  fl exibilita, organizačné 
a riadiace schopnosti
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákona 599/2003 Z. z. o  po-
moci v  hmotnej núdzi a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v  znení neskorších predpi-
sov, č. 201/2008 Z. z. o  náhradnom výživnom, 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, znalosť zá-
kona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe a  o  zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov v  znení ne-
skorších predpisov, znalosť zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
v platnom znení, znalosť zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/2/37 VK 2009/3/37 a VK 2009/4/37:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Mgr. Silvia Stretavská
Telefón: 057/2440120
Fax: 057/2440109
E-mail: silvia.stretavska@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a  rodiny v  Humennom, Kukorelliho 1, 
066 70 Humenné

KRAJ: KOŠICKÝ

ÚPSVR V KOŠICIACH

VK 2009/10/43

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2 
Organizačný útvar: oddelenie sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o  prijímaní opat-
rení na úseku sociálnoprávnej ochrany, náhrad-
nej výchovy a sociálnej prevencie. Výchovná a po-
radenská činnosť. Výkon kolízneho opatrovníka. 
Vykonáva sociálno-terénnu prácu. Vedie eviden-
ciu registrov. Pripravuje podklady pre štatistické 
výkazy. Usmerňovanie a kontrola výchovnej čin-
nosti a  sociálnej práce s  dieťaťom umiestneným 
v detskom domove.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. ale-
bo II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, 
psychológia, právo alebo v  študijných odboroch 
pedagogického zamerania v zmysle § 93 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. 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-

nými skutočnosťami: nepožaduje sa 

VK 2009/11/43

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
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Organizačný útvar: oddelenie posudkových 
činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracova-
nie posudkov a rozhodnutí. Vykonávanie kon-
troly. Vypracovanie posudku, ktorého obsahom 
sú sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach 
kompenzácie. Terénna sociálna práca. Poskyto-
vanie poradenstva o  sociálnych službách vo ve-
ciach kompenzácie. Spracovanie podkladov pre 
štatistiky.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo 
II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-

nými skutočnosťami: nepožaduje sa 

VK 2009/12/43

Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest:1 
Organizačný útvar: Oddelenie projektového 
riadenia
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: podieľa sa na zabezpečovaní fi -
nančného plánovania projektov na nástroje APTP 
podľa zákona o  službách zamestnanosti. Overu-
je správnosť výdavkov v súlade s nariadeniami EK 
a Interným manuálom Ústredia na príjem pomo-
ci z ESF. Sleduje stav čerpania prideleného limitu 
výdavkov v rámci NP.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné 
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdela-
nie 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-

nými skutočnosťami: nepožaduje sa

V  zmysle uznesenia vlády SR č. 458 zo dňa 

17. júna 2009, ktorým bolo schválené zvýše-

nie počtu zamestnancov úradov práce, soci-

álnych vecí a rodiny na dobu určitú do 31. 12. 

2010.

VK 2009/13/43 
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – 
§ 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov
Počet voľných miest: 2 
Organizačný útvar: oddelenie služieb zamest-
návateľom, referát podpory zamestnanosti 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Zabezpečovanie samostatných 
odborných špecializovaných činností pri kom-
plexnom zabezpečovaní agendy podpory sa-
mostatnej zárobkovej činnosti podľa zákona 
č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti v  zne-
ní neskorších predpisov. Zabezpečovanie agen-
dy v súvislosti s výzvou podľa § 54 zákona o služ-

bách zamestnanosti. Poskytovanie informácií, 
kompletizovanie žiadostí od konečných užívate-
ľov, uzatváranie dohôd na poskytnutie príspev-
ku v  súlade s  internými metodickými postup-
mi a pravidlami Interného manuálu. Overovanie 
oprávnenosti výdavkov, sledovanie rozpočtu, re-
alizovanie kontroly účtovných dokladov. Zabez-
pečovanie propagácie, publicity ESF. Typovanie 
údajov, spracovanie analýz a vyhodnocovanie vý-
sledkov agendy, archivácia. Sledovanie a zodpo-
vednosť za pohľadávky. 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdela-
nie I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-

nými skutočnosťami: nepožaduje sa

VK 2009/14/43 
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – 
§ 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanos-
ti, DP Moldava nad Bodvou, referát informačno-
poradenských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatná realizácia rozhodova-
cej činnosti o zaradení, resp. nezaradení uchádza-
čov do evidencie nezamestnaných. Poskytovanie 
informačných a  poradenských služieb na voľbu 
povolania. Poskytovanie základných informácií 
klientom o možnostiach poskytnutia fi nančných 
príspevkov v nadväznosti na národné projekty. 
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdela-
nie I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-

nými skutočnosťami: nepožaduje sa

VK 2009/15/43 
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – 
§ 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: oddelenie peňažných prí-
spevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: rozhodovanie o peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu. Vykonávanie kontro-
ly. Spolupráca s obcami, daňovými úradmi a ďal-
šími právnickými a  fyzickými osobami. Terénna 
práca. Sociálne poradenstvo.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdela-
nie I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 

Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-

nými skutočnosťami: nepožaduje sa

V  zmysle uznesenia vlády SR č. 458 zo dňa 

17. júna 2009, ktorým bolo schválené zvý-

šenie počtu zamestnancov úradov práce, 

sociálnych vecí a  rodiny na dobu určitú do 

31. 12. 2010.

VK 2009 / 16 / 43

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – 
§ 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 312/2001 Z. z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodi-
ny, DP Košice I, referát peňažných príspevkov na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o   peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu. Vykonávanie kontro-
ly. Spolupráca s obcami, daňovými úradmi a ďal-
šími právnickými a  fyzickými osobami. Terénna 
práca. Sociálne poradenstvo.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ vzdela-
nie I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nevyža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajova-

nými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/10/43, VK 2009/11/43, VK 2009/12/43, 

VK 2009/13/43, VK 2009/14/43, VK 2009/15/43 

a VK 2009/16/43:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/2440121
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 
9, 040 01 Košice

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V TREBIŠOVE

VK 2009/7/47

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 3 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a ro-
diny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí, samostatné ucelené odborné čin-
nosti v príslušnom odbore štátnej služby na od-
delení pomoci v hmotnej núdzi
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysoko-
školské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
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Požadované schopnosti a osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibili-
ta, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákona č.  312/2001 Z.  z. o  štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. 
o  správnom konaní v  znení neskorších predpi-
sov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 201/2008 
Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplne-
ní zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene do-
plnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústav-
ného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. 
z., zákona č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poiste-
ní v znení zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom mi-
nime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/8/47

Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a ro-
diny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti ale-
bo samostatné vykonávanie ucelených agend na 
oddelení pomoci v  hmotnej núdzi. Samostatné 
činnosti vyžadujúce spoluprácu aj s  inými orga-
nizačnými útvarmi v služobnom úrade.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibili-
ta, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákona č.  312/2001 Z.  z. o  štátnej služ-
be a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ústavného zákona 
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi, zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom 
výživnom, zákona č. 601/2003 Z. z. o  životnom 
minime a  o  zmene a  doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/9/47

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 4
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodi-
ny, detašované pracovisko v Kráľovskom Chlmci
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúva-
nie rozhodnutí, samostatné ucelené odborné 
činnosti v  príslušnom odbore štátnej služby na 
oddelení pomoci v hmotnej núdzi
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysoko-
školské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibi-
lita, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. 
o  správnom konaní v  znení neskorších predpi-
sov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi a  o zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, zákona 
č. 201/2008 Z. z. o  náhradnom výživnom 
a  o  zmene a  doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. 
o  rodine a o  zmene doplnení niektorých záko-
nov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 461/2003 
Z. z. o  sociálnom poistení v znení zákona č. 
601/2003 Z. z. o  životnom minime a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskor-
ších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/10/47

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodi-
ny, detašované pracovisko v Kráľovskom Chlmci, 
vysunuté pracovisko v Čiernej nad Tisou
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia 
práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúva-
nie rozhodnutí, samostatné ucelené odborné 
činnosti v  príslušnom odbore štátnej služby na 
oddelení pomoci v hmotnej núdzi
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysoko-
školské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské 
vzdelanie II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, 
Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schop-
nosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibi-
lita, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. 
o  správnom konaní v  znení neskorších predpi-
sov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi a  o zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, zákona 
č. 201/2008 Z. z. o  náhradnom výživnom 

a  o  zmene a  doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 461/2003 
Z. z. o  sociálnom poistení v znení zákona č. 
601/2003 Z. z. o  životnom minime a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskor-
ších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o  VK 

2009/7/47, VK 2009/8/47, VK 2009/9/47 a VK 

2009/10/47: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
JUDr. Beáta Tóthová
Telefón: 056/244 6 120
Fax: 056/6726395
E-mail: beata.tothova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Trebišove, J. Záborského 8, 
075 01 

POŽADOVANÉ DOKLADY:

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

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní podľa osobitného predpisu

 motivačný list;
 kópia diplomu príslušného vzdelávacieho za-

riadenia alebo dokladu o  štúdiu v  zahraničí, 
osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. 
čestné vyhlásenie o  ovládaní cudzieho jazyka 
(ak je uvedený v oznámení o výberovom kona-
ní); 

 kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 
tri mesiace; 

 profesijný štruktúrovaný životopis; 
 písomné čestné vyhlásenie o  štátnom ob-

čianstve 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 spôso-

bilosti na vykonávanie štátnej služby; 
 písomné čestné vyhlásenie o  pravdivosti 

všetkých údajov uvedených v  kópii diplomu, 
výpisu z registra trestov a profesijnom štruktú-
rovanom životopise; 

 písomný súhlas so spracovávaním svo-
jich osobných údajov na  účely výberové-
ho 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 poža-

dovaných dokladov ku každej pozícii oso-

bitne. Na obálku a v  žiadosti treba uviesť 

číslo VK.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania 

pošlite na adresu služobného úradu, ktorý 

je uvedený v texte inzerátu v termíne do 14. 

augusta 2009 (pre VK Ústredia PSVR do 12. 

augusta 2009 a pre VK ÚPSVR Rimavská So-

bota do 19. augusta 2009). 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej 

pečiatke.
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Krížovka
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júj 07/ 2009

Záverečný potlesk patril nielen účinkujúcim, ale všetkým prítomným.

Na záver sme si všetci aj zaspievali.

Program zaujal deti aj dospelých.

fotoobjektívom

Kým rodičia pracovali, herci z Kočovného  divadla DRAK pripravili 
pre deti rozprávku o Jankovi Hrachovi. 

Prešovský Profideň
Stretli sa profesionálne rodiny

V nádhernom prostredí rekreačného zariadenia OPALEX na Sigor-
de sa uskutočnil 11. júna 2009 Profi deň, ktorý bol možno za-
čiatkom tradície stretávania sa profesionálnych rodín v Prešov-

skom kraji. Podujatie zorganizoval Úrad PSVR Prešov za aktívnej spolupráce 
všetkých  detských domovov v jeho územnej pôsobnosti. Zúčastnilo sa na 
ňom viac ako 200 ľudí, z ktorých skoro polovicu tvorili deti. Podujatie pri-
šli podporiť aj zástupcovia Ministerstva PSVR SR Mgr. Ivana Mrázková, Mgr. 
Jana Kostanjevcová a Mgr. Marcela Šipošová a z Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny PhDr. Slávka Bertová a Mgr. Eva Šipošová.
Všetkých oslovila veľmi srdečná atmosféra. Inak by to ani nešlo, veď sa 
tu stretli ľudia s obrovskou láskou v srdci, ktorú rozdávajú svojim novým 
deťom. Profesionálni rodičia sa navzájom spoznali, odovzdali si poznatky, 
skúsenosti, dodali si podporu a podnietili optimizmus. Tento deň bol pre 
nich aj vyjadrením morálneho ocenenia a vďaky za obetavosť a starostli-
vosť o deti. Radosť a lásku z pekného vzťahu bolo cítiť aj vo vystúpeniach 
detí z profesionálnych rodín. Nasledovala súťažná časť, kde si svoje sily a ši-
kovnosť zmerali nielen deti, ale aj rodičia.
Profi deň nebol len o  zábave, ale aj o  práci. Okrem štyroch tematických 
workshopov sa pri okrúhlom stole zišli riaditelia detských domovov, zá-
stupcovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Ústredia PSVR 
a ÚPSVR Prešov, aby hovorili o nedostatkoch súvisiacich s pracovnopráv-
nymi záležitosťami pri zamestnávaní profesionálnych rodičov. Témy 
workshopov sa týkali problematiky odpútavania v profesionálnej rodine, 
zvládania výchovy detí v profesionálnej rodine, vzťahov v profesionálnej 
rodine a kontaktov biologických rodičov s deťmi v profesionálnej rodine.
Poznatky zo stretnutia sú vynikajúcim materiálom na ďalšie plánovanie 
odbornej pomoci pre profesionálnych rodičov a  inšpiráciou pre kolegov 
z ostatných úradov. Ukázali smer, ktorým sa treba uberať v tejto oblasti. Už 
teraz sa tešíme, že možno o rok sa stretneme, a ešte vo väčšom počte ako 
tohto roku. 

Mgr. Darina Klimeková, Mgr. Danka Onuferová, 

odd. SPOD a SK, ÚPSVR Prešov 

Našla sa chvíľa aj na šport.

Deti sa predviedli v kultúrnom  programe.

Prešovského PROFIDŇA sa zúčastnili aj  zástupcovia  MPSVR SR a Ústredia PSVR.

Na podujatí sa zúčastnili profesionálne rodiny z celého Prešovského kraja.
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 PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac jún

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

SLOVENSKO 11,81 11,39 

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

Bratislavský kraj 3,81 3,51 

Trnavský kraj 7,48 7,03 

Trenčiansky kraj 8,86 8,34 

Žilinský kraj 9,79 9,36 

Nitriansky kraj 11,09 10,61 

Košický kraj 16,60 16,28 

Prešovský kraj 17,40 16,86 

Banskobystrický kraj 18,38 18,03 

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Bratislava I 2,33 2,04 •
2 Bratislava III 2,85 2,65 •
3 Bratislava IV 3,06 2,85 1
4 Bratislava II 3,10 2,67 -1
5 Bratislava V 3,42 3,04 •
6 Senec 4,18 3,86 •
7 Pezinok 4,72 4,38 •
8 Galanta 5,55 5,15 •
9 Trenčín 6,05 5,44 •

10 Trnava 6,12 5,60 •
11 Žilina 6,23 5,89 •
12 Hlohovec 6,77 6,58 •
13 Piešťany 6,97 6,74 1
14 Nitra 7,13 6,61 -1
15 Banská Bystrica 7,18 6,79 •
16 Košice IV 7,49 7,18 •
17 Púchov 7,63 7,34 •
18 Malacky 7,83 7,75 2
19 Dunajská Streda 7,84 7,58 -1
20 Košice I 8,05 7,72 -1
21 Ilava 8,61 8,07 1
22 Zvolen 8,64 8,30 1
23 Nové Mesto nad Váhom 8,66 8,01 -2
24 Košice III 8,66 8,32 •
25 Bánovce nad Bebravou 8,99 8,56 •
26 Prievidza 9,32 9,06 1
27 Myjava 9,44 8,94 -1
28 Košice II 9,64 9,25 •
29 Martin 9,77 9,42 1
30 Ružomberok 10,01 9,63 2
31 Turčianske Teplice 10,12 9,88 4
32 Šaľa 10,16 9,28 -3
33 Topoľčany 10,18 9,88 3
34 Skalica 10,21 9,56 -3
35 Čadca 10,22 9,72 -1
36 Liptovský Mikuláš 10,36 9,65 -3
37 Poprad 10,56 10,18 •
38 Námestovo 11,35 11,15 2
39 Senica 11,41 10,39 -1
40 Partizánske 11,50 10,86 -1

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

41 Nové Zámky 11,63 11,15 •
42 Zlaté Moravce 11,82 11,34 1
43 Stará Ľubovňa 11,90 11,57 1
44 Považská Bystrica 12,12 11,21 -2
45 Kysucké Nové Mesto 12,14 11,81 •
46 Tvrdošín 12,40 11,94 •
47 Dolný Kubín 13,07 12,44 •
48 Bytča 13,34 12,72 •
49 Komárno 14,06 13,54 •
50 Žiar nad Hronom 14,22 13,89 •
51 Levice 14,31 14,01 1
52 Prešov 15,02 14,01 -1
53 Spišská Nová Ves 15,08 14,63 •
54 Humenné 15,56 15,24 •
55 Levoča 16,50 16,44 1
56 Banská Štiavnica 16,78 16,13 -1
57 Brezno 17,08 16,60 •
58 Stropkov 17,24 16,63 •
59 Michalovce 17,85 17,90 1
60 Krupina 18,06 17,46 -1
61 Sobrance 19,56 18,94 •
62 Medzilaborce 19,81 19,24 •
63 Žarnovica 20,04 19,87 1
64 Detva 20,14 19,57 -1
65 Bardejov 20,29 20,19 •
66 Košice - okolie 20,51 20,20 •
67 Vranov nad Topľou 21,23 20,81 •
68 Gelnica 22,00 21,43 1
69 Svidník 22,15 21,32 -1
70 Snina 22,29 21,49 •
71 Lučenec 23,27 23,01 1
72 Poltár 23,33 23,21 1
73 Sabinov 23,56 22,48 -2
74 Kežmarok 23,81 23,72 •
75 Veľký Krtíš 23,82 23,84 •
76 Trebišov 24,47 24,24 •
77 Rožňava 26,15 25,55 •
78 Revúca 30,19 30,07 •
79 Rimavská Sobota 32,23 31,69 •

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

 *V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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