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S

ociálne podnikanie vnímam ako formu ekonomickej činnosti, v rámci ktorej sa synergicky
prelína ekonomický a sociálny aspekt podnikania. Vnímam ju ako formu, kde ekonomická aktivita je
prostriedkom na dosiahnutie sociálnych cieľov.
Jedným z nových nástrojov sociálneho podnikania na
Slovensku, legislatívne už zakotveného, je sociálny
podnik. Nemôžem však súhlasiť s mediálnym obrazom, ktorý sa okolo neho vytvoril, pretože v ňom absolútne absentuje akcent na priority a ciele fungovania.
Sociálny podnik je absolútne štandardným nástrojom
aktívnej politiky trhu práce, ktorý svojím primárnym
poslaním má riešiť predovšetkým problém dlhodobej
nezamestnanosti, s ktorým už niekoľko rokov zápasíme. V štatistickom hodnotení podielu dlhodobo
nezamestnaných na celkovej evidovanej miere
nezamestnanosti je SR na chvoste v rámci členských
krajín EÚ. Problém tu je a treba ho riešiť. Práve sociálny podnik by z môjho pohľadu mohol tento stav
významnejšie zmeniť k lepšiemu.
V súčasnosti na Slovensku hovoríme o dvoch typoch
sociálnych podnikov. Sú tzv. pilotné sociálne podniky,
ktoré ako pilotný projekt na overenie fungovania
v slovenských podmienkach bol schválený Európskou
komisiou v rámci schválenia Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Druhým typom je
podnik, ktorého vznik a financovanie definuje zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Rozdiel medzi nimi je
v tom, že v rámci prvého typu ide o pilotné a dopytovo
orientované projekty, ktoré medzi sebou súťažili. Boli
vybrané kvalitatívne najlepšie, ale financovanie týchto
projektov nie je nárokovateľné, pretože išlo o súťaž.

V druhom prípade ide o subjekt, ktorý má záujem
o pridelenie štatútu sociálneho podniku, a ak splní
všetky zákonné podmienky, stáva sa sociálnym podnikom. V tomto prípade nehovoríme o súťaži, ale
o tom, že pri splnení zákonných podmienok je financovanie nárokovateľné zo zákona.
Dnes je na Slovensku vytvorená situácia, keď subjekt
má možnosť si vybrať, či pôjde do súťaže (dopytovo
orientované projekty), kde je možnosť financovať širšie
portfólio aktivít, ale finančné zdroje nie sú nárokovateľné zo zákona, alebo možnosť získania štatútu sociálneho podniku cez zákon, kde je možné prefinancovať mzdy a tieto zdroje nárokovateľné zo zákona sú.
Slovenská republika v súčasnosti rieši vplyvy ekonomickej krízy, ktoré dosiahli aj na samosprávne jednotky - mestá a obce. A tak na základe dopytu zo
strany samosprávy Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Sociálna implementačná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR pripravujú výzvu na vznik
a budovanie tzv. obecných sociálnych podnikov.
Takýto podnik môže riešiť lokálnu nezamestnanosť
a môže pomôcť aj tým uchádzačom o zamestnanie,
ktorí nie sú ochotní cestovať za prácou napr. z rodinných či zdravotných dôvodov. Práca by mala prísť za
nimi. Obecný sociálny podnik nemá len vytvárať nové
pracovné miesta, ale jeho úlohou bude pomáhať pri
adaptabilite uchádzačov o zamestnanie na trh práce.
Aj v tomto prípade pôjde o dopytovo orientované
projekty, teda o súťaž, a ja verím, že si mnohé obce
v rámci pripravovanej výzvy pomôžu a vyriešia problémy, ktoré im spôsobili dosahy hospodárskej krízy.
Radovan Maxin,
Sociálna implementačná agentúra

SEPTEMBER 9/2009
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ÚPSVR

ABSOLVENTI
a trh práce

SA VZDÁVAŤ
ŠANCE SÚ, NETREBA

Tisíce mladých ľudí,
čo končia štúdium na stredných či
vysokých školách, sú síce hrdými
absolventmi, ale zároveň tvoria aj jednu
z najrizikovejších skupín na trhu práce.

M

nohí počas štúdia nezískali žiadne
praktické skúsenosti a zamestnávatelia nemajú o nich záujem. Sú
z toho sklamaní, preto ďalšie kroky by ich
mali viesť na úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej len úrad), kde im môžu byť
nápomocní pri hľadaní práce.
Práca zamestnancov úradov s touto kategóriou znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ) si vyžaduje
osobitný prístup. Okrem toho, že prvýkrát
vstupujú na trh práce, nemajú žiadne pracovné návyky ani odbornú prax či dostatok
praktických pracovných skúsenosti a pracovných zručností, ale paradoxne nájdu sa
aj takí, ktorí majú nereálne predstavy a požiadavky vo väzbe na pracovné uplatnenie.
Faktom však ostáva, že s absolventmi je
dobrá a zaujímavá spolupráca, pretože sa
u nich neprejavujú znaky dlhodobej alebo
opakovanej evidencie spojenej so stratou
záujmu o sebarealizáciu a depresívnymi
stavmi, ktoré sú typické pre dlhodobo evidovaných. Sú to mladí ľudia plní ideálov
a vízií do budúcnosti, ktorí sa neboja iniciatívne vrhnúť do neznámych príležitostí.
Zaujímajú sa o nové veci, skúšajú a hľadajú
možnosti, ktoré sa im ponúkajú. Zo všetkých skupín znevýhodnených UoZ majú
absolventi najväčšie šance umiestniť sa na
trhu práce.
rok /mesiac
2008/2009 – celkový prílev
2008/2009 – celkový odlev

04 05

Úrady sa snažia tieto skutočnosti premietnuť do metód a foriem práce s absolventmi, prichádzajú s aktivitami zameranými na ich umiestnenie sa na trhu
práce. Možnosti sú však limitované, lebo
mnohí zamestnávatelia nemajú záujem
o absolventov. Aj z toho dôvodu narástol
v období od 1. októbra 2008 do 31. marca
2009 počet evidovaných absolventov.
Medzi nezamestnaných sa zaradili aj mladí
ľudia, ktorí sa vracajú domov zo zahraničia.
Je to dôsledok súčasnej celosvetovej ekonomickej a hospodárskej situácie a zvyšovania miery evidovanej nezamestnanosti.

K 31. marcu 2009 bolo v evidencii 18 280
absolventov škôl, čo predstavuje 5,9 %
z celkového počtu UoZ (absolútne počty
medziročne vzrástli o +7 587).
Najviac nezamestnaných absolventov
bolo zo stredných odborných škôl v počte
6 209 (34 % zo všetkých nezamestnaných
absolventov) a zo SOU s maturitou v počte
4 927 (26,9 %). Absolventi s učňovským
a stredoškolským vzdelaním profesijného
charakteru sa väčšinou nedokážu v potrebnej miere stotožniť so získanou (vyučenou) profesiou.
Najmenej nezamestnaných bolo absolventov z vysokých škôl v počte 1 090
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(6 %), ktorí sú flexibilní, jazykovo vybavení
a majú vedomosti v oblasti informačných
technológií. Vývoj počtu absolventov
v mesiacoch október až december 2008
mal klesajúci trend. Od januára 2009 začal
počet absolventov v evidencii rásť. Najviac
ich evidoval Prešovský kraj, aj keď paradoxne najviac absolventov v tomto období
bolo v evidencii úradu v Košiciach. Najmenej absolventov bolo tradične v Bratislavskom kraji.
V sledovanom období (október 2008 –
marec 2009) sa prejavil pokles podielu absolventov na celkovom počte UoZ. Ich
počet v evidencii však vzrástol, čo je spôsobené najmä znížením počtu vyradených
absolventov.
Počas celého obdobia klesal celkový počet
vyradených absolventov, pričom od januára 2009 bol ich celkový odlev nižší ako
prílev. Túto skutočnosť zobrazuje tabuľka
a graf.
Hospodárska kríza priniesla zníženie ponuky voľných pracovných miest vhodných
pre absolventov, ale na druhej strane,
v rámci racionalizácie v jednotlivých spoločnostiach, sa prejavil záujem zo strany
absolventov i zamestnávateľov o absolventskú prax. Práve prostredníctvom nej
môžu absolventi získať potrebné odborné
zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré zamestnávatelia vyžadujú. Najväčší záujem
zo strany zamestnávateľov o výkon absolventskej praxe prejavujú organizácie štátnej a verejnej správy, ktoré preferujú
absolventov s ekonomickým vzdelaním ponduje so súčasnými požiadavkami trhu
s maturitou alebo absolventov gymnázií. práce. Chýba väčšia pružnosť i spätná
Treba zároveň uviesť, že v tejto skupine väzba trhu práce a študijných odborov.
zamestnávateľov je minimálny predpok- Prostredníctvom preventívneho poradenlad na vytvorenie nových trvalých pra- stva (na školách, v informačno-poradencovných miest pre absolventov. Veľký ských strediskách na úradoch a pod.) sa
záujem majú aj podnikateľské subjekty úrady snažia zvýšiť informovanosť budúv oblasti služieb. Absolventská prax umož- cich absolventov a ich rodičov o aktuálnom
ňuje mladým ľuďom nájsť si prácu vo svo- stave trhu práce v regióne. V spolupráci
jej profesii a získať prvý kontakt s praxou s partnermi z rezortu školstva organizujú
pri získavaní potrebných zručností. burzy informácií, na ktorých vytvárajú priestor na prezentáV rámci tohto nástroja
ciu učebných a
aktívnej politiky trhu
V sledovanom období
odbopráce treba prihlia(október 2008 – marec 2009) študijných
rov. Zamestnávadať, aby zamestnávasa prejavil pokles podielu
telia predstavujú
teľ nenahrádzal stádeťom aj menej
lu pracovnú silu ababsolventov na celkovom
atraktívne profesolventskou praxou
počte UoZ.
sie, ktoré sú však
a tiež aby pre absolna trhu práce najventov nebola absolviac žiadané. Dajú
ventská prax dobre
platenou brigádou. Na tieto skutočnosti im nazrieť do svojho výrobného programu,
dozerajú zamestnanci úradov pri zaraďo- umožnia im navštíviť výrobné haly, stroje,
vaní absolventov a zároveň diferencujú pracovné prostredie, spoznať zaujímavé
dĺžku absolventskej praxe individuálne technológie. Prostredníctvom búrz informácií majú žiaci, študenti a rodičia možpodľa podmienok.
Napriek úsiliu vynaloženému zo strany úra- nosť získať informácie o trhu práce,
dov sa v súčasnom zložitom období preja- o úspešnosti absolventov konkrétnych škôl
vuje celkový pokles dopytu po pracovnej na trhu práce, o vyhľadávaných odbornísile. Na každé pracovné miesto je zvýšený koch a predpokladoch vývoja a potreby
počet UoZ. Nahráva tomu skutočnosť, že rôznych profesií. Žiaci i rodičia si tu nájdu
odborné vzdelanie absolventov končiacich veľa informačných materiálov k voľbe posústavnú prípravu na povolanie nekoreš- volania, môžu si otestovať schopnosti a zá-

ujem vo vzťahu k voľbe študijného odboru,
môžu si pozrieť www stránky zamerané na
voľbu povolania.
V rámci informačných a poradenských
služieb pri voľbe povolania študentov
stredných škôl úrad odporúča návštevu
podujatia VAPAC a AKADÉMIA, ktoré poskytujú informácie o možnostiach štúdia
na univerzitách, vysokých školách a vzdelávacích inštitúciách so sídlom v Slovenskej republike a v zahraničí.
Absolventom vysokých škôl (v rámci informačných a poradenských služieb na
výber zamestnania) úrad odporúča navštíviť Národné dni kariéry, ktoré sú najväčším veľtrhom pracovných príležitostí
na Slovensku a ktorých primárnym cieľom je sprostredkovať prácu absolventom vysokých škôl. Národné dni kariéry
predstavujú celý komplex služieb, ktoré
študentom vysokých škôl a ich čerstvým
absolventom pomôžu zorientovať sa na
súčasnom trhu práce a vytvoriť si predstavu o súbore požiadaviek kladených na
uchádzačov o prácu.
Do budúcnosti zostáva veriť, že označenie
absolvent nebude priťažujúcou skutočnosťou pri uplatnení sa na trhu práce, a že
absolventi nebudú prichádzať o svoj entuziazmus dlhodobou evidenciou na úrade
a negatívnym postojom zamestnávateľov
k nim.
Ing. Veronika Blahutiaková, OISS, ÚPSVR

SEPTEMBER 9/2009
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Sprievodca svetom povolaní a ISTP
Pri vážnych rozhodnutiach, medzi ktoré nesporne patrí voľba povolania,
hľadanie, strata alebo zmena zamestnania, je možnosť získať informácie na
jednom mieste nenahraditeľnou pomocou.

N

ezamestnaní, zamestnaní, žiaci,
študenti a rodičia potrebujú komplexné informácie, aby sa na trhu
práce úspešne uplatnili. Pre úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny, pre školy a ďalšie
inštitúcie, ktoré sa zaoberajú žiakmi 8. a 9.
ročníkov základných škôl, sú k dispozícii
dva základné prístupové softvérové programy.
Program Sprievodca svetom povolaní
sprostredkováva pomoc pri voľbe povolania a pri vstupe na trh práce. Prvá verzia tohto programu vznikla v Českej republike
v roku 1997 a vyvolala veľký záujem aj
v zahraničí. Výsledkom bolo vytvorenie
širokého projektového partnerstva, ktoré
sa zrealizovalo v Bulharsku, Rumunsku,
Španielsku, Taliansku, na Cypre, v Litve
a v Grécku. Expertom a partnerom za
Slovensko sa stal Národný úrad práce a od
roku 2004 Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Program, ktorý je voľne prístupný na
adrese www.povolania.eu, si vytýčil, že
bude napĺňať niekoľkých hlavných cieľov:
ponúknuť klientovi rôzne postupy pri
voľbe povolania vychádzajúce z rozličných
výberových kritérií, vrátane možnosti vyhľadávať príbuzné povolania
poskytnúť o každom povolaní stručnú
a výstižnú textovú informáciu
pri väčšine povolaní predstaviť klientovi
hlavné pracovné činnosti na fotografiách
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a pri vybraných povolaniach priblížiť
niektoré činnosti aj prostredníctvom
zvukových dialógov
dať klientovi praktické návody, ako sa
uchádzať o zamestnanie, ako napísať
životopis, ako sa pripraviť na prijímací
pohovor
ponúknuť klientovi, ktorý chce zmeniť
povolanie, možnosť príbuzných povolaní
poskytnúť rady a informácie tým, ktorí
chcú súkromne podnikať, byť samozamestnávateľmi
pomôcť nezamestnaným pri riešení aj
ďalších problémov vyplývajúcich z ich životnej situácie.
Základom programu je medzinárodná
zdrojová databáza povolaní, ktorá vznikla
na základe pôvodnej českej verzie programu z roku 2001 po dohode všetkých
partnerských krajín. V súčasnosti poskytuje program informácie o viac ako 650
povolaniach formou textu, fotografií
a zvukových záznamov. Program je užívateľom prístupný v jednej medzinárodnej
aplikácii (v angličtine) a deviatich národných aplikáciách vrátane slovenskej.
Medzinárodná aplikácia slúži ako medzinárodná zdrojová verzia programu v angličtine, národné aplikácie sú jej podmnožinami s prípadnými národnými
rozšíreniami, s tým, že väčšina obsahu programu je pre všetky národné aplikácie
spoločná.
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Užívateľská nadstavba k databáze povolaní
Modul Voľba povolania – obsahuje osem
rôznych postupov voľby, aby si klient mohol vybrať ten, ktorý mu vyhovuje, pričom
ho určitým spôsobom aj poradensky vedie.
Poskytuje stručné charakteristiky jednotlivých povolaní, fotografie hlavných pracovných činností, niekedy i nahrávky modelových pracovných dialógov, odkáže ho
na príbuzné povolania vrátane špecifikácie toho, v čom sa príbuzné povolania zhodujú a v čom sa od seba líšia. Modul sa
špeciálne venuje osobám so zdravotným
postihnutím.
Modul Absolvent – ponúka pomoc pri
hľadaní zamestnania, vrátane napísania
štruktúrovaného životopisu a prípravy na
pohovor so zamestnávateľom. Umožňuje
vyhľadávať príbuzné povolania a obsahuje
rady pre tých, ktorí by chceli začať
súkromne podnikať.
Súčasťou programu – ako jeho určitá nadstavba – je portál Navigátor kariéry, ktorý
obsahuje zaujímavé webové odkazy rozde lené do troch sekcií:
testy a dotazníky v kariérovom poradenstve
Klient tu môže nájsť testy a dotazníky
v kariérovom poradenstve programu
Sprievodca svetom povolaní, napr.
Dotazník zručností, Jednoduchý a rozšírený
dotazník záujmov. Testy a dotazníky
pomáhajú klientovi lepšie sformulovať
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svoje predstavy o
porovnania
Program, ktorý je voľne
budúcej pracovnej
možného zárobku
kariére, vďaka čomu
v danej pracovnej
prístupný na adrese
sa bude môcť lepšie
oblasti. Program je
www.povolania.eu, si
rozhodnúť. Prostredzložený z troch
níctvom testov si
základných častí:
vytýčil, že bude napĺňať
Kartotéka tymôže rozšíriť skupinu
niekoľkých hlavných cieľov. pových pozícií
povolaní alebo od(KTP)
borov, o ktorých chce
Analýza indiuvažovať a pripraviť si
viduálneho poplán osobného rozvoja tým, že si určí svoje osobné silné tenciálu (AIP)
Katalóg pracovných miest (KPM)
a slabé stránky.
Možnosti vzdelávania
Kartotéka typových pozícií predstavuje
V tejto sekcii je možné získať informácie celoštátny katalóg pracovných pozío vzdelávacích systémoch v európskych cií na trhu práce, ktorý tvorili
krajinách aj na Slovensku, nájdete tam k v a l i f i k o v a n í
možnosti vzdelávania sa na stredných a skúsení
školách a o nadstavbovom, pomaturitnom
štúdiu, ďalšom i celoživotnom vzdelávaní.
Je tu k dispozícii zoznam, databáza
a adresár základných, stredných a vysokých
škôl, ako aj kritériá prijímacích skúšok
a pod.
Možnosti zamestnania
Obsahuje informácie o možnostiach
zamestnať sa, adresy slovenských serverov
s ponukami voľných pracovných miest, informácie pre uchádzačov o zamestnanie
a serverov s možnosťami vyhľadávania
a ponukou pracovných miest v zahraničí,
resp. v rámci Európskej únie. Nechýba ani
zoznam sprostredkovateľov zamestnania
za úhradu.
Ďalším pomocníkom v rámci informačnoporadenských a sprostredkovateľských
služieb je voľne prístupný internetový
portál www.istp.sk. Ide o tzv. Integrovaný
systém typových pozícií – čiže sústavu informácií o aktuálnom svete práce, obsahujúcu podstatné a dôležité informácie pre
široké spektrum ľudí. ISTP ponúka aj porovnanie osobnostných, zdravotných a iných
predpokladov s požiadavkami trhu práce
a možnosťami uplatnenia. K dispozícii sú aj

odborníci z daných pracovných oblastí,
z radov zamestnávateľov, zamestnávateľských združení a komôr. Sú tu informácie o podmienkach vzdelania na
vykonávanie konkrétnej pracovnej pozície,
zdravotných a osobnostných predpokladoch, sú dostupné širokej verejnosti.
Analýza individuálneho potenciálu je poradenský nástroj, ktorý umožňuje vytvoriť
profil záujemcu o zamestnanie, ktorý má tri
zložky: kvalifikačnú, osobnostnú a zdravotnú. Tvorba profilu prebieha na základe
odpovedí na vhodne formulované otázky
formou dotazníkov.
Katalóg pracovných miest využíva mohutnú informačnú databázu KTP, a tým
pomáha manažérom, malým a stredne
veľkým zamestnávateľom. Užívateľovi
umožňuje vytvoriť si vlastný katalóg podľa
svojich potrieb.
Programy Sprievodca svetom povolania
a ISTP sú pre všetkých klientov voľne a bezplatne prístupné v priestoroch Informačnoporadenského strediska, ktoré je zriadené
na každom úrade PSVR na Slovensku.
V stredisku sa poskytujú informačno-poradenské služby individuálnou alebo
skupinovou formou. Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa trhu práce je
samoobslužné, v prípade
potreby je klientovi k dispozícii zamestnanec úradu
práce, sociálnych vecí
a rodiny. Návštevníci a užívatelia – pokiaľ chcú získať
ponúkané informácie – sú
nútení zdokonaľovať sa
v práci s počítačom a s internetom – čo je pre nich ďalší
užitočný benefit.
Mgr. Katarína Hudecová,
OISS, ÚPSVR
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VOĽBA POVOLANIA PRE
ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Aj v tomto školskom roku bude
každý deviatak stáť pred vážnym
rozhodnutím – výberom
strednej školy, ktorá mu umožní
získavať vedomosti a skúsenosti
v oblasti, ktorá ho zaujíma, baví
a zároveň mu umožní pracovné
uplatnenie.

T

akéto rozhodovanie určite nie je
otázkou niekoľkých hodín či dní. Je to
proces, v ktorom mladý človek potrebuje veľa informácií a rád skúsených
odborníkov.
Pri rozhodovaní sa ako ďalej nie je dnešný
mladý človek osamotený. Skvelými pomocníkmi sú rozličné programy, ktoré mu
umožňujú získať globálny obraz a odpovede
na otázky: na čo mám schopnosti resp.
danosti, v čom som dobrý a ktoré z mojich
schopností a zručností sa oplatí ďalej rozvíjať. Je totiž dôležité získať prehľad o situácii
na trhu práce, aby vedel, akým smerom sa
treba uberať, ak chce nájsť pracovné uplatnenie a nebyť – vďaka zlej voľbe povolania
– v evidencii úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej úrad). Mladý človek stojaci
pred takýmto rozhodnutím si musí v prvom
rade uvedomiť, že získané vzdelanie je určujúce pre jeho pracovnú budúcnosť a pocit
sebauspokojenia. V tomto smere je komunikácia žiak – učiteľ – rodič najdôležitejšia.
Nemenej dôležitá je aj spolupráca školy,
úradu, krajského školského úradu, vyššieho
územného celku a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Mladí ľudia, ktorí prídu na úrad, majú príležitosť zoznámiť sa s tým, čo sa stane, keď sa
ocitnú v evidencii uchádzačov o zamest-

nanie. Môžu sa prejsť jednotlivými pracoviskami úradu. V informačno-poradenskom
stredisku sú k dispozícii letáky, publikácie
a brožúry o situácii na trhu práce – o jeho
potrebách a oblastiach možného uplatnenia
sa po ukončení štúdia.
Okrem odborne zdatného a vyškoleného
tímu zamestnancov majú klienti v každom
Informačno-poradenskom stredisku úradu
k dispozícii mapy povolaní. Ide o 900 druhov
pracovných pozícií vo formáte A4, ktoré sú
spracované v tlačenej podobe a sú založené
podľa jednotlivých pracovných oblastí do
šanónov. V každej pracovnej pozícii sú priblížené predpoklady na výkon konkrétnej
pracovnej pozície – charakter pracovnej
pozície, charakter práce, predmet práce,
požiadavky na zamestnanca (optimálne
školské vzdelanie, prierezové zručnosti,
osobnostné požiadavky), podmienky na
výkon práce (obvyklé pracovné podmienky,
pracovné prostriedky, ďalšie podmienky),
zdravotné obmedzenia, ako aj príklady prác,
ktoré sa v rámci danej pracovnej pozície
vykonávajú.
Cennou pomôckou vo fáze rozhodovania je
aj 40 DVD o povolaniach, spracovaných do
podoby krátkych filmov. Približujú
konkrétnu pracovnú pozíciu v audiovizuálnej podobe a jasnú predstavu o náplni
konkrétnej pracovnej pozície.
Ďalším produktom z dielne Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny (ďalej Ústredie) je interaktívne DVD Svet práce. Radí, ako sa
orientovať vo svete práce a poskytuje informácie v oblasti voľby povolania a sprostredkovania zamestnania. Tento zámer je
oživený hovoreným slovom a krátkymi
videoklipmi z jednotlivých pracovných
oblastí. Celým DVD užívateľa sprevádza
populárna moderátorská dvojica Adela
a Sajfa. Obsahom DVD je 900 informačných
materiálov o povolaniach, ktoré vychádzajú

z Integrovaného systému typových pozícií –
ISTP – s možnosťou prepájania na príbuzné
pozície v rámci vybraného povolania, aktuálne informácie o výške platov v konkrétnej oblasti s prihliadnutím na regionálne
podmienky. Aj na tomto DVD je možné nájsť
vzory motivačného listu, životopisu a pod.
Súčasťou DVD sú aj zaujímavosti z jednotlivých pracovných oblastí a kvíz. Záujemca tu nájde kontakty na úrady, Asociáciu
výchovných poradcov, sieť EURES a pod.
V rámci Informačno-poradenských stredísk
je žiakom bezplatne prístupný internet a
webové stránky, ako napríklad, www.istp.sk,
www.povolania.eu, www.upsvar.sk, počítačové programy (Sprievodca svetom povolaní). V prípade záujmu žiakom pomôže
vyškolený a kompetentný zamestnanec
úradu.
Jednou z foriem poskytovania skupinových
informačných a poradenských služieb je
Burza informácií (ďalej BI). Zámerom Ústredia je, aby sa BI organizovali na všetkých
úradoch a podporila sa tak snaha zosúladiť
ponuku a dopyt pracovnej sily – kvalifikovaných absolventov na trhu práce. BI sa konajú každoročne v mesiacoch september až
november, organizuje ich každý úrad ako
skupinovú formu poskytovania informačných a poradenských služieb s dôrazom
na voľbu povolania žiakov základných škôl
a výber zamestnania žiakov stredných škôl.
Na tomto podujatí sa v roku 2008 zúčastnilo
celkovo 472 stredných škôl, 556 základných
škôl, resp. 20 925 žiakov základných škôl
a 232 zamestnávateľov. V diskusiách za
okrúhlym stolom sa zúčastnilo dovedna 304
zástupcov stredných škôl, 138 zamestnávateľov, 37 zástupcov vyšších územných
celkov a 236 zástupcov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, krajských školských pedagogických
úradov a ústredia.
Táto aktivita slúži ako podporný nástroj pre
žiakov základných škôl pri rozhodovaní
o voľbe povolania. Jej hlavnou myšlienkou
je osloviť, informovať a najmä usmerniť
rozhodovanie žiakov pri voľbe strednej
školy. Na návšteve BI majú možnosť získať
dostatok informácií o povolaniach, študijných odboroch a vývoji na trhu práce, aby si
čo najstarostlivejšie zvolili profesijnú dráhu
so zámerom cielenejšieho rozvoja osobnosti a zároveň efektívnejšieho vstupu na
trh práce. Všetky participujúce strany tieto
podujatia považujú za veľmi prospešné. Sú
prínosom pre všetkých, ale asi najväčší
vplyv majú na rodičov a samotných žiakov
končiacich ročníkov základných škôl.
Napriek tomu, že Ústredie a úrady PSVR nie
sú ani zďaleka jedinou inštitúciou, ktorá sa
venuje otázkam voľby povolania žiakov základných škôl, ponúkajú široké spektrum
informácií, poradenských aktivít a ďalších
možností, ako získať potrebné informácie.
Stačí len v správny čas zaklopať na správne
dvere. A tie sú na úrade vždy otvorené.
Mgr. Katarína Hudecová, OISS, ÚPSVR
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Slávnostné odovzdávanie rezortných vyznamenaní
M

inisterka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Viera Tomanová odovzdala 3. septembra
2009 spoločne so štátnym tajomníkom
MPSVR SR Petrom Sikom a vedúcim služobného úradu MPSVR SR Vladislavom Boríkom
historicky prvé rezortné vyznamenanie –
zlaté, strieborné a bronzové medaily a ďakovné listy Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky ľuďom,
ktorí sú uznávanými autoritami v pôsobnosti
rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Na slávnostnom podujatí ministerka Viera
Tomanová zdôraznila: „Vyznamenania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vnímame ako prestížne morálne ocenenia.
Ich udeľovanie je krokom nášho ministerstva k nevyhnutnému zvyšovaniu spoločenského statusu zamestnancov rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny. Veď práve nášmu rezortu prináleží starostlivosť o každého človeka v našej republike, od jeho narodenia až
po smrť, ba dokonca až za jej brány. Táto aktivita zároveň znamená, že sme do praxe
uviedli systém morálneho oceňovania a zviditeľňovania spoločensky mimoriadne potrebnej práce týchto ľudí, ale aj ďalších významných domácich a zahraničných
osobností, ktoré svojou činnosťou a pôsobením výrazne napomohli rozvoj sociálnej

spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike.“
Slávnostnú atmosféru podujatia vytvorili moderátor Jozef
Holec, dievčenské husľové trio G-Strinx
a mužské spevácke
trio La Gioia. Ich zásluhou bol akt odovzdávania vyznamenaní aj nevšedným
umeleckým zážitkom.
Myšlienka udeľovania
rezortných vyznamenaní rezonovala na
ministerstve už dáv- Spoločná fotografia všetkých ocenených s ministerkou a umelcami
nejšie. Za termín vyhlásenia a zverejnenia zásad na udeľovanie dostal vyznamenanie Ministerstva práce, sorezortných vyznamenaní bol zvolený 20. feb- ciálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ruár, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených by mohol byť námetom na zaujímavý ronárodov za univerzálny medzinárodný svia- mán. Postoj všetkých ocenených k ľuďom
tok: Svetový deň sociálnej solidarity. Ten sa a k práci nech je povzbudením, motiváciou
bude – počnúc rokom 2009 – každoročne a príkladom aj pre iných.
oslavovať. Tento sviatok považovalo Minis- Zásady na udeľovanie vyznamenaní Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú
vhodnú príležitosť na vyhlásenie zásad na zverejnené na internetovej stránke www.
employment.gov.sk.
udeľovanie rezortných vyznamenaní.
Príbeh každého, kto 3. septembra tohto roku PhDr. Oľga Škorecová, odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou MPSVR SR

Prestížne morálne ocenenia MPSVR SR boli udelené:
Zlatá medaila MPSVR SR
1. Eve Džodlovej
za dlhoročnú prácu v prospech detí v detskom domove
2. Ing. Zore Koyšovej
za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech starších a sociálne znevýhodnených občanov

Strieborná medaila MPSVR SR
1. Ing. Slávke Demčákovej
za dosiahnutie vynikajúcich pracovných
výsledkov v oblasti práce, sociálnych vecí
a rodiny
2. Jozefovi Kancírovi
za dlhodobú aktívnu prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
3. Zuzane Kovácsovej
za dlhoročnú úspešnú prácu v prospech
detí v detskom domove
4. Mgr. Eve Martinkovičovej
za dlhoročnú prácu v prospech detí v detskom domove
5. Doc. MUDr. Jozefovi Mikloškovi, PhD.
za dlhodobú aktívnu a úspešnú prácu
v prospech detí v detských domovoch
6. PhDr. Anne Oberfrancovej
za dosiahnutie vynikajúcich pracovných
výsledkov v oblasti práce, sociálnych vecí
a rodiny

7. MUDr. Mgr. Emílii Rakovej
za dlhoročnú prácu v prospech detí v detskom domove
8. Anne Šipošovej
za celoživotné aktivity a mimoriadne zásluhy v starostlivosti o sociálne znevýhodnených občanov
9. Marte Tomaškovičovej
za dlhoročnú prácu v prospech detí v detskom domove

Bronzová medaila MPSVR SR

1. Emílii Hanovej
za dlhoročnú úspešnú prácu na úseku služieb zamestnanosti
2. Vlaste Joštovej
za dlhoročnú príkladnú prácu v opatrovateľskej službe
3. Mgr. Márii Kmeťovej
za dlhodobú úspešnú prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
4. Mgr. Tatiane Kubaškovej
za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
5. Albíne Mackovej
za dlhoročnú príkladnú prácu v sociálnej
oblasti
6. Zlatici Matusovej
za dlhoročnú príkladnú prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny

7. Dagmar Muranskej a Ing. Martinovi
Muranskému
za dlhodobú úspešnú sociálnu prácu a príkladnú výchovnú činnosť
8. Zoltánovi Nagyovi
za dlhoročné aktívne pôsobenie v oblasti
sociálnych vecí a rodiny
9. Mgr. Márii Pavlákovej
za dlhodobú úspešnú prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
10. Estere Szakálovej
za dlhodobú aktívnu prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
11. JUDr. Mariánovi Šmihlovi
za dlhoročnú prácu v oblasti kontroly
a štátneho dozoru v pôsobnosti rezortu
práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Ing. Helene Šovanovej
za dlhoročnú príkladnú prácu v opatrovateľskej službe
13. Helene Štefankovej
za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
14. PhDr. Jane Vaňovej
za dlhoročnú úspešnú prácu v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Ďakovný list

1. Marte Bakošovej
za celoživotné aktivity v oblasti sociálneho
poradenstva a sociálnej práce v regióne
Orava.

SEPTEMBER 9/2009
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Mobilitný projekt Programu celoživotného vzdelávania

Česká republika

NOVÉ

podnety od susedov

II. časť – Dokončenie
z minulého čísla
Poznatky zo zahraničnej
pracovnej cesty zamestnancov
Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny do Českej republiky.
16. 10. 2008

Pobočka Úradu práce hlavného mesta
Prahy, Roháčova 13, Praha 3
Štvrtý deň študijnej návštevy sme strávili
v inštitúciách zodpovedných za realizáciu
politiky zamestnanosti v Českej republike.
V pobočke Úradu práce hl. mesta Prahy s pôsobnosťou pre tretí pražský obvod (Žižkov)
našimi sprievodcami boli PhDr. Karel Heinrich, vedúci oddelenia poradenstva a sprostredkovania, a PhDr. Věra Prokopová, vedúca
odboru poradenstva a sprostredkovania
z „centrály“, teda z Úradu práce hl. mesta Prahy
na Domažlickej ul. 11. Z informácií, ktoré nám
poskytli, vyberáme tie najzaujímavejšie:
Služby zamestnanosti v ČR sa aktuálne pripravovali na zmeny v legislatíve, platné od
1. januára 2009. Medzi novinky patrí aj povinnosť úradu práce zabezpečiť vypracovanie individuálneho akčného plánu každému
uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je v evidencii viac ako 5 mesiacov; v súvislosti s tým
sa pripravujú pokyny a usmernenia, ako túto
požiadavku zabezpečiť.
Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike sa mnohé nástroje aktívnej politiky
zamestnanosti realizujú prostredníctvom
národných a regionálnych projektov. V súčasnosti sa veľa diskutuje o mechanizmoch
ich financovania v nasledujúcom programovom období.
Úrad práce v Prahe je jedným zo 77 úradov práce v ČR, na území mesta má 8 pobočiek, ich organizačná štruktúra je rovnaká:
oddelenie poradenstva a sprostredkovania,
oddelenie trhu práce, oddelenie právne
a kontrolné.
Na úradoch je samostatných poradcov
menej, častejšie sa ich činnosť kumuluje
s činnosťou sprostredkovateľov, pričom
pomer poradenských a sprostredkovateľských aktivít je rôzny.
Na jednu sprostredkovateľku pripadá v súčasnosti 300 – 500 klientov, aktuálna miera
nezamestnanosti v Prahe bola približne 2 %,
v poslednom čase však mierne rastie.
Úrad participoval na realizácii projektu ITP,
ktorý prispel aj k vytvoreniu nových pracovných miest a realizácii nových aktivít.

10 11

Česká vláda sa zaviazala znížiť stavy zamestnancov v štátnej a verejnej správe, a to
každoročne o 3 % v priebehu najbližších
troch rokov (spolu teda o 9 %).
Návštevu v pobočke sme ukončili prehliadkou priestorov úradu práce, kde sme tiež nachádzali inšpiráciu:
Veľkoplošné obrazovky vo vstupných
priestoroch a v čakárni, na ktorých kontinuálne bežali informácie o činnosti
úradu, postupoch a práci s klientom.
Inšpiráciou bol aj systém práce s klientom,
ktorého si objednávajú na konkrétnu hodinu. Priebežne vybavujú aj nových klientov,
tí si vo vstupnom foyeri na termináli vyťukajú účel návštevy a vzápätí dostanú informáciu, ktorý sprostredkovateľ ich prijme.
Sprostredkovatelia sedia spravidla sami, svetelná tabuľka nad ich dverami klientov in-

Zamestnanosť a sociálna politika

formuje, aké číslo je najbližšie na rade.
Systém je veľmi prehľadný, klientom výrazne uľahčuje orientáciu na úrade, navyše
vedúci oddelenia má možnosť priebežne
sledovať, ktorí sprostredkovatelia majú
práve klienta, ktorí sú práve voľní, ako dlho
komunikujú s klientom a pod.

16. 10. 2008

Úrad práce hl. mesta Prahy, Domažlická
11, Praha 3
Na pôde Úradu práce hl. mesta Prahy nás
privítali Ing. Ivan Chomát, riaditeľ úradu,
a PhDr. Věra Prokopová, ktorá nás sprevá dzala aj na pôde pobočky v Prahe 3.
V úvode stretnutia nás Ing. Chomát oboznámil s organizačnou štruktúrou úradu i ministerstva a osvetlil niektoré aspekty
riadenia činnosti služieb zamestnanosti.
Zaujala nás informácia o rade riaditeľov jed-

10-11 Praha UPSVR:Sestava 1 28.9.2009 9:16 Page 11

notlivých pobočiek ako neformálnom zoskupení, kde sa vo funkcii predsedu tohto
poradného orgánu v ročných intervaloch
striedajú riaditelia pobočiek. V štruktúre úradov práce v ČR má Úrad práce hl. mesta
Prahy špecifické postavenie. Na území
mesta s viac ako 1,2 milióna obyvateľov pôsobí de iure jeden úrad (na zvyšných cca 9,2
mil. obyvateľov je 76 úradov práce, čo je
priemer cca 120-tisíc na jeden).
Z pomerne bohatých informácií a následnej
diskusie sme vybrali:
Územná pôsobnosť jednotlivých pobočiek
sa nekryje s jednotlivými mestskými časťami
(Praha má 10 mestských obvodov), je to
dôsledok zlučovania niektorých pobočiek,
najmä kvôli vhodným priestorom.
Z centrálnej úrovne úrad zabezpečuje koordináciu činnosti jednotlivých pobočiek,
personálne veci, mzdy, interný audit, správu
a prevádzku, služby v oblasti IKT.
Úrad zabezpečuje aj činnosť lekárskej posudkovej služby pre tzv. nepoistné systémy
(príspevky pre občanov so zdravotným postihnutím).
Do odboru poradenstva a sprostredkovania organizačne patrí aj oddelenie poradenstva na voľbu povolania a zmenu
povolania a oddelenie európskej zamestnanosti.
V súčasnosti má úrad 237 zamestnancov,
z toho v pobočkách 163, z hľadiska vzdelania najväčší podiel predstavujú zamestnanci
s úplným stredným odborným vzdelaním
(54 %), nasledujú vysokoškoláci (25 %),
gymnazisti (12 %) a absolventi VOŠ (7 %),
Noví zamestnanci prechádzajú vstupným
e-learningovým školením, následne majú
možnosť absolvovať niektoré zo vzdelávacích programov z ponuky vzdelávacích centier ministerstva práce a sociálnych vecí.
Občanom so zdravotným postihnutím
úrad ponúka pracovnú rehabilitáciu, poradenstvo, prípravu na budúce povolanie, prípravu na prácu a špecializované rekvalifikačné kurzy. V tejto súvislosti treba spomenúť, že zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú viac ako 50 % osôb so zdravotným
postihnutím, sa poskytuje pomoc až do výšky
vyplatených miezd. Pri tejto skupine klientov
služieb zamestnanosti sme sa stretli s pojmom „sociálna zamestnanosť“, obsahovo
dosť podobná s pojmom „sociálny podnik“.
V oblasti podporovaného zamestnávania
úrad spolupracuje s občianskym združením
Rytmus. (Dávame do pozornosti ich internetovú stránku s množstvom zaujímavých informácií – http://www.rytmus.org).
Služby zamestnanosti v poradenskej činnosti využívajú aj produkty,

ktoré vznikli v rámci projektov inde, napr.
VIP – Kariéra, ISA.
Na záver návštevy Úradu práce hl. mesta
Prahy sme si v sprievode PhDr. Prokopovej
ešte pozreli informačné a poradenské stredisko úradu, ktoré svoje produkty a služby
poskytuje najmä školskej populácii z celej
Prahy.
Ďalšie informácie o činnosti úradov práce
v Českej republike si možno pozrieť na veľmi
prehľadne urobenom portáli Ministerstva
práce a sociálnych vecí ČR – http://portal.mpsv.cz/sz/.

17. 10. 2008

Inštitút pedagogicko-psychologického poradenstva ČR
Posledný deň študijnej návštevy sme navštívili Inštitút pedagogicko-psychologického
poradenstva ČR, kde sa nám venovali PhDr.
David Heider, vedúci oddelenia pedagogicko-psychologického poradenstva, Mgr.
Jasmin Muhič, odborný garant na problematiku kariérového poradenstva v oblasti
vzdelávania, a PhDr. Jana Zapletalová, riaditeľka IPPP a tiež odborný garant na poradenské služby v školách.
PhDr. Heider nás podrobnejšie informoval
o systémovom projekte ministerstva školstva VIP – Kariéra, ktorý sa začal realizovať
pred troma rokmi. Súčasťou projektu, resp.
jeho parciálnymi výstupmi a aktivitami sú:
E-learningové vzdelávanie eKariéra pre výchovných poradcov, učiteľov tém Voľba povolania a Úvod do sveta práce, prípadne pre
ďalších pedagógov prostredníctvom internetu.
Informačný systém o uplatnení absolventov škôl na trhu práce ISA.
Projekt školských poradenských pracovísk
bol zriadený v septembri 2005 na sto školách
(v ČR je celkove asi 6 500 základných a stredných škôl). V týchto pracoviskách pôsobí
školský psychológ a/alebo školský špeciálny
pedagóg, výchovný poradca, metodik prevencie a účasť v ňom majú aj ďalší pedagógovia; školskí psychológovia a špeciálni
pedagógovia, ktorí na týchto vybraných školách pôsobia, sú pritom zamestnancami
IPPP.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov (ĎVPP) je prezenčná forma vzdelávania tvorená systémom vzdelávacích
programov pre školských psychológov,
školských špeciálnych pedagógov a ďalších
pedagógov v oblasti kariérového, pedagogicko-psychologického poradenstva a poradenstva pre žiakov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami.

IPPP zabezpečuje pre zapojených odborníkov podporu v podobe metodickej pomoci, vzdelávania (realizuje sa prostredníctvom eKariéry a ĎVPP).
PhDr. Zapletalová a Mgr. Muhič nás oboznámili s históriou a niektorými aspektmi činnosti IPPP:
Vzniklo v roku 1994, má 20 kmeňových zamestnancov, funguje skôr ako agentúra, na
mnohé aktivity si najíma externých pracovníkov. Inštitút neformálne zastrešuje Národné poradenské fórum, Mgr. Muhič
zastupuje ČR v Európskej sieti celoživotného
poradenstva. IPPP organizačne zastrešuje aj
činnosť Asociácie školskej psychológie ČR
a SR (PhDr. Zapletalová je predsedníčkou
AŠP). Ďalšie informácie o činnosti Inštitútu
pedagogicko-psychologického poradenstva
a výstupoch projektu VIP-Kariéra sú zverejnené na internetovej stránke inštitútu –
http://www.ippp.cz.

Závery a odporúčania:

V priebehu piatich pracovných dní sme navštívili celkom sedem inštitúcií, pracovísk,
v ktorých nás prednostne zaujímala problematika poradenstva, a to nielen v podmienkach služieb zamestnanosti, úradov práce
v Českej republike, ale aj v širšom kontexte
a v kontexte ich vzájomnej spolupráce. Z navštívených inštitúcií boli štyri v rezorte práce
a sociálnych vecí, tri v pôsobnosti ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. Pozoruhodné bolo, že všetci o sebe nielen vedia,
ale často dokážu veľmi efektívne spolupracovať na realizácii projektov s možnosťami
využitia na oboch stranách.
Najväčším prínosom našej pracovnej cesty
je skutočnosť, že sme sa mohli podrobnejšie
oboznámiť s tým, ako sa v susednej Českej
republike zabezpečujú služby kariérového
poradenstva, a to nielen v službách zamestnanosti, ale aj v rezorte školstva, získali sme
tiež množstvo informácií o širších súvislostiach fungovania služieb zamestnanosti,
o ďalších poradenských službách, aj v rezorte školstva, o projektoch a iniciatívach,
ktoré sa realizovali v nedávnej minulosti napríklad v oblasti poradenstva a vzdelávania
poradcov a ktoré sú veľmi úspešné a mohli
by byť pre nás inšpiráciou. Veľmi cenné sú
tiež získané kontakty s partnerskými inštitúciami a ich zástupcami, čo je dobrým predpokladom na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti. Pre obe strany to bude príležitosť získať nové podnety a skúsenosti.
PhDr. Štefan Grajcár, odbor poradenstva a zvyšovania
zamestnanosti, Ústredie PSVR

SEPTEMBER 9/2009
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DEŇ SOCIÁLNEJ
POMOCI NA ŽITNOM
OSTROVE

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dunajskej Strede v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom
v Dunajskej Strede a s Akadémiou vzdelávania v Dunajskej Strede zorganizoval 10.
septembra 2009 I. žitnoostrovský Deň sociálnej pomoci. Cieľom podujatia bolo informovať občanov o peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ŤZP. Návštevníci sa viac dozvedeli aj o posudkovej činnosti, o právnych záležitostiach, pozreli si prezentáciu kompenzačných pomôcok zmierňujúcich sociálne
dôsledky ŤZP. Viac sa zorientovali aj v činnosti sociálnych zariadení okresu.
Program spestrili členovia zo Združenia na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.
Po chvíľke poézie sa predstavila tanečná
skupina NÁMORNÍCI obyvateľov Domova
sociálnych služieb v Jahodnej.
Slávnostný prejav predniesla riaditeľka
ÚPSVR v Dunajskej Strede Mgr. Patricia Tóthová a prítomných pozdravila námestníčka pre sekciu sociálnych vecí a rodiny
Ústredia PSVR Ing. Ľudmila Kolláriková
a primátor mesta Dunajská Streda JUDr.
Zoltán Hájos.
Na podujatí sa zúčastnilo 25 štátnych a ne štátnych subjektov pôsobiacich v oblasti
sociálnych služieb a sociálnej pomoci: So-

ciálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Spoločná zdravotná poisťovňa,
Mestský úrad Dunajská Streda, Mestský
úrad Šamorín, či Mestský úrad Veľký Meder.
Okrem pracovníkov oddelenia posudkových činností, oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a oddelenia
služieb zamestnávateľom ÚPSVR v Dunajskej Strede nás poctili návštevou i kolegovia z úradov v Leviciach, Galante, Novom
Meste nad Váhom a v Piešťanoch.
Medzi vystavovateľmi boli firmy s pomôckami pre telesne postihnutých (Velcon, s. r.
o., Thuasne, s. r. o., Erilens, s. r. o., Hospital
Service, s. r. o.), pre sluchovo postihnutých
(Slovtón, s. r. o.) a pre zrakovo postihnutých
(Tyflocomp, s. r. o.). Domovy sociálnych služieb a Spoločnosť na pomoc osobám s au-

tizmom sa prezentovali farebnými informačnými panelmi, ktoré svojou pestrosťou
priťahovali pozornosť návštevníkov.
Na podujatí si mohli návštevníci nechať odmerať krvný tlak študentkami Strednej odbornej zdravotníckej školy v Dunajskej
Strede. Pracovníčky Mestského centra podpory zdravia v Dunajskej Strede na požiadanie merali hladinu glukózy, nikotínu
a cholesterolu v krvi.
Veríme, že týmto podujatím sme sa vybrali
správnou cestou a sociálnu oblasť sme priblížili nielen občanom so zdravotným postihnutím, ale navyše sme položili základ
tradícii, v ktorej chceme pokračovať. Využijeme nielen to, čo sa osvedčilo, ale prídeme s novými prekvapeniami.
Mgr. Silvia Bódisová, odbor soc. vecí a rodiny ÚPSVR D. Streda

Letný tábor – odrazový mostík k lepšej budúcnosti

P

sychologičky referátu štartovať spoluprácu s ním a ktorý pozoporadensko-psycholo- stával z cielených aktivít v rámci nasledugických služieb, oddele- júcich tém: Komunikácia a sebaprezentácia,
nia sociálno-právnej ochrany Sebavedomie a sebaovládanie, Empatia
detí a sociálnej kurately, od- a intuícia, Asertivita a spolupráca.
Mgr. Anna Makanová, OSPOD a SK,
boru sociálnych vecí ÚPSVR
PPS ÚPSVR Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, participovali
na realizácii letného relaxačného tábora pre
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Počas jeho realizácie
viedli odborný sociálno-psychologický program,
ktorého cieľom
bolo spoznať detského klienta
...
Hrdosť a pohoda
s
poruchami
správania
Aj hra je výborn
ý edukačný pros
priamo v situácii fungovatriedok
nia medzi vrstovníkmi, resp. na-
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Proti nelegálnemu zamestnávaniu
V

eľkým problémom Košického kraja
je vysoká nezamestnanosť a paradoxne aj nelegálna práca, resp. nelegálne zamestnávanie a nárast počtu zamestnaných občanov prostredníctvom
dohôd o vykonaní práce.
Táto skutočnosť podnietila zástupcov
Úradu PSVR v Michalovciach, aby na 27.
augusta 2009 iniciovali pracovné stretnutie
s pracovníkmi ÚPSVR v Michalovciach, konkrétne Ing. Tatianou Raničovou – riaditeľkou úradu, JUDr. Máriou Svrčekovou – zastupujúcou riaditeľa odboru služieb
zamestnanosti, Ing. Igorom Miňom – riaditeľom odboru sociálnych vecí a rodiny,
JUDr. Dušanom Maščákom – vedúcim oddelenia kontroly a Mgr. Svetlanou Kertisovou – vedúcou oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, s Pplk.
Mgr. Jánom Serbákom – riaditeľom Cudzi-

neckej polície Michalovce, Ing. Petrom Šoltésom a JUDr. Andrejom Lenčom z Inšpektorátu práce Košice, JUDr. Máriou Lešňanskou – riaditeľkou Sociálnej poisťovne
Michalovce, Ing. Katarínou Šimanskou – vedúcou odboru živnostenského podnikania na Obvodnom úrade Michalovce a Ing. Jozefom Sokologorským – riaditeľom Daňového úradu Michalovce.
Zámerom pracovného
stretnutia bola spolupráca
pri odhaľovaní nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania. Zainteresované strany si vymenili
skúsenosti, nápady a kontakty, dohodli sa na ďalšej
spolupráci i na ďalšom

Národný projekt I/2009
„Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním
v dôsledku globálnej finančnej krízy“
Názov prijímateľa:

Cieľ projektu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zámerom projektu je pomoc pri prekonávaní
krízového obdobia zamestnancov, vyvolaného hrozbou zo straty zamestnania, v dôsledku globálnej finančnej krízy v oblasti ekonomického vývoja a pomoc pri prekonávaní
krízového obdobia uchádzačov o zamestnanie pri strate zamestnania v dôsledku globálnej finančnej krízy a ich opätovný návrat
na trh práce.

Miesto realizácie projektu:

Špecifické ciele

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Názov projektu:
Podpora uplatnenia občanov ohrozených
hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy

Názov Operačného programu:

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky
kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Trvanie projektu:
od 30. 1. 2009 do 30. 1. 2011

Výška nenávratného finančného príspevku:
3 319 387,99 eura (99 999 882,59 Sk)

Kontaktné údaje:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava
www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk

Predchádzanie nezamestnanosti občanov,
ktorým v dôsledku globálnej finančnej krízy
hrozí strata zamestnania.
Predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti
uchádzačov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku globálnej finančnej
krízy.
Podpora efektívnejšieho využívania opatrení trhu práce prostredníctvom vzdelávania
a prípravy na trh práce a poskytovaním odbornej poradenskej pomoci a podpory na
riešenie dosahov finančnej krízy v oblasti zamestnanosti.
Vypracovanie analýzy dosahov globálnej
finančnej krízy, ktorej výsledky budú tvoriť

stretnutí a určili si kontaktné osoby na výkon kontroly. Na nasledujúcom stretnutí
by mali prezentovať aj výsledky kontroly.
Mgr. Adriana Krepelková, hovorkyňa ÚPSVR Michalovce

predpoklad adresných intervencií na zmiernenie dosahov krízy.
Zvýšiť aktivitu úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny prostredníctvom vytvorenia informačných centier u tých zamestnávateľov,
ktorých zamestnanci sú priamo ohrození stratou zamestnania

Cieľové skupiny:
zamestnanci ohrození prepúšťaním v dôsledku
globálnej finančnej krízy, vrátane zamestnancov agentúr dočasného zamestnávania
zamestnanci v procese prepúšťania, v dôsledku
globálnej finančnej krízy, vrátane zamestnancov
agentúr dočasného zamestnávania
zamestnanci v procese prepúšťania v dôsledku globálnej finančnej krízy, ktorí sa počas svojej účasti v projekte stanú uchádzačmi
o zamestnanie, majú nárok na dokončenie
začatých aktivít projektu
uchádzači o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie v dôsledku globálnej finančnej krízy
uchádzači o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov v dôsledku globálnej finančnej krízy.

Aktivity projektu:
odborná poradenská pomoc a podpora občanov, ktorým v dôsledku globálnej finančnej
krízy hrozí strata zamestnania alebo zamestnanie stratili
vzdelávanie občanov, ktorým v dôsledku
globálnej finančnej krízy hrozí strata zamestnania alebo zamestnanie stratili analýza dosahov globálnej finančnej krízy riadenie projektu publicita a informovanosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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Spojili skúsenosť starších s dravosťou mladých

Za Záhorákov hovoria činy, nie vtipy
„Došeu sem na to, že je životu nebezpečné pit z cudzího pohárka.“
„Cos dostau chrípku?“
„Né, po hubje!“

Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Senici pôsobí v okresoch Senica
a Skalica. Má vysunuté pracoviská:
Šaštín-Stráže, Holíč a detašované pracovisko Skalica.
Okres Senica sa nachádza v juhozápadnej
časti Slovenska. Zaberá severozápadnú časť
Trnavského kraja a tvorí ho Záhorská nížina, ktorá prechádza do Chvojnickej a Myjavskej pahorkatiny. Na západe hraničí s Rakúskom a v katastrálnom území obce Kúty
s Českou republikou. Hranice tvorí rieka
Morava, okresom preteká rieka Myjava.
Okres má dve mestá – Senicu a Šaštín-Stráže
a 29 obcí. Žije v nich 61 168 obyvateľov.
Okres Skalica sa nachádza v západnom cípe
Slovenska a je zároveň najsevernejšie položeným okresom Trnavského kraja. Rozprestiera sa medzi tokom rieky Moravy a výbežkami Malých a Bielych Karpát. Rieka Morava
na západe okresu vymedzuje hranicu s Českou republikou.
Patríme k úradom, ktoré vďaka vláde SR dostali vyšší počet pracovníkov na odbor zamestnanosti. Nespoliehali sme sa však len na
to, prijali sme vnútorné opatrenia a tento počet navýšili o dvoch ďalších, ktorých sme získali vnútornými presunmi v rámci oddelenia hospodárskej správy. Sme pripravení i na
ďalšie kroky.

Prihraničná spolupráca
Geografická poloha našich okresov má svoje
výhody aj nevýhody. Je to výhoda pre stovky
našich obyvateľov, ktorí chodia za prácou do
týchto štátov. Niektorí z nich, žiaľ, tam pracujú aj nelegálne.
S prihraničnými okresmi oboch republík
udržujeme dlhoročné pracovné i osobné kontakty, čo je veľký prínos pre obe strany. Učíme
sa jeden od druhého, radíme si navzájom. Môžem povedať, že práve náš úrad sa aktívne
pripojil k organizovaniu pravidelných štvrťročných stretnutí, na ktorých sa schádzame so zahraničnými partnermi. Pri hodnotení spolupráce sa potvrdila aj skutočnosť, že veľké
vzdialenosti medzi jednotlivými pracoviskami
spôsobujú problémy v riadiacej a organizátorskej práci, ale ochotou a prístupmi ľudí sa
tieto nedostatky dajú eliminovať.

Systém a formy práce
Pravidelne každé dva týždne organizujeme
poradu úzkeho vedenia úradu za účasti zástupcu pracovísk a každé dva mesiace tzv.
veľkú poradu za účasti všetkých predstave-
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ných. Pevnou súčasťou riadiacej
práce predstavených je metodická
návšteva vysunutých a detašovaného pracoviska minimálne raz
mesačne. Takouto formou sa prenášajú úlohy z vedenia úradu a našich nadriadených orgánov. Informácie získavame aj od našich
kolegov z jednotlivých pracovísk.

Sme mladý kolektív
Hovoria o nás, že sme „kinder manažment“. Môžem úprimne povedať, že ma to teší, lebo sme účelne
spojili skúsenosti s mladíckou dravosťou. Priemerný vek predstavených je 42
a priemerný vek zamestnancov je 41 rokov.
Mnohí sa síce nad tým usmievajú, ale mne sa
dobre pracuje v takom kolektíve, kde starší
odovzdávajú svoje skúsenosti a mladší svoju
dravosť. Vždy ma osobne potešia nápady mojich spolupracovníkov na skvalitnenie práce
a v prístupe ku klientom.
Krédom činnosti úradu sú myšlienky, ktoré
máme vyvesené v každej kancelárii: „Hodnota
človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre
iných“ a tiež „Zdvorilosť nikoho neurazí“.
Moji spolupracovníci ich bežne využívajú vo
svojej práci a naši klienti si tieto podnetné
slová tiež uvedomujú. Pozitívne príklady súčasného náročného obdobia ma v tomto
utvrdzujú. V každodennej práci sa stretávame

Hodnota človeka nie je
v tom, čo urobil pre seba,
ale čo urobil pre iných.
aj s nespokojnými a agresívnymi jednotlivcami, ktorí nás považujú za „úradníckych byrokratov“, ale trpezlivým prístupom ich vedieme k zmene názoru.

Dôraz na poradenstvo
V našich okresoch sme sa za posledné mesiace dostali v rámci Trnavského kraja na posledné miesto. Blízkosť centier automobilového priemyslu, ich subdodávateľov, sme
pocítili medzi prvými. Hromadné prepúšťania, ich realizácia, sa stali súčasťou práce nášho úradu a verte, že tomu nie sme radi. Pravidelné návštevy zamestnávateľov, stretnutia
s nimi na pôde úradu nám signalizujú situáciu
u nich. Tzv. raňajky so zamestnávateľmi sa
u nás organizujú už dávno a naďalej v tom po-

Zamestnanosť a sociálna politika

kračujeme. Len škoda, že naši zamestnávatelia málo využívajú protikrízové opatrenia
vlády, hoci ich o tom pravidelne informujeme
prostredníctvom regionálnej tlače a televízie.
Rastúca miera nezamestnanosti zmenila vekové i vzdelanostné zloženie našich uchádzačov. Do evidencie prišlo mnoho ľudí po prvýkrát v živote, čo je problém nielen nášho
okresu. Odrazom rastúceho počtu uchádzačov o zamestnanie je zvýšený počet klientov
na odbore sociálnych vecí a rodiny, a to na
všetkých oddeleniach. Eliminovať tento stav
chceme kvalitným poradenstvom, preto budeme potrebovať viac psychológov, sociológov a psychiatrov.
Teší ma, že i napriek častým legislatívnym
zmenám na tomto odbore si moji spolupracovníci nájdu čas, chuť a odvahu riešiť i mimopracovné úlohy. Dlho sme boli jediným
okresom na Slovensku, ktorý organizoval akcie
pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
športovo-zábavný deň v letných mesiacoch,
koncoročné – vianočné posedenia, ako i stretnutia pestúnskych rodín. Pri príprave akcií sme
aj v tomto krízovom roku našli podporu u našich sponzorov, čo svedčí o tom, že sú ešte
medzi nami ľudia s otvoreným veľkým srdcom.
Záhorákov každý pozná ako veselých, úprimných, srdečných, obetavých, ale aj pracovitých ľudí, ktorí si aj pri poctivej robote radi zažartujú. Taký je aj náš úrad a jeho kolektív.
Aj keď nie som rodený Záhorák, hrdo sa k tomuto regiónu hlásim. Som rád, že môžem
v takomto kolektíve pracovať a pôsobiť.
Na vtipy o Záhorákoch máme aj „protivtipy“,
ale nebolo by slušné ich na tomto fóre použiť.
Azda niekedy medzi štyrmi očami.
Príďte častejšie k nám na Záhorie presvedčiť
sa, akí sme. Radi sa pochválime a vašu kritiku
si určite zoberieme k srdcu.
Ing. Ján Kovár, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici
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RUKY,

KTORÉ POMÁHAJÚ
Jednou z foriem
aktivácie uchádzačov
o zamestnanie je vykonávanie dobrovoľníckej
činnosti

Na

ÚPSVR
v
Senici
bolo, podľa §
52a zákona č. 5/2004 Z. z
o službách zamestnanosti v z.
n. p., od začiatku tohto roka zapojených do tejto formy aktivácie 107 uchádzačov o zamestnanie. Z tohto počtu najviac uchádzačov o zamestnanie – 65
získavalo praktické skúsenosti v Slovenskom Červenom kríži Senica.
Vzhľadom na charakter sociálnych služieb
poskytovaných Slovenským Červeným
krížom, ktorý je neziskovou organizáciou,
veľmi kladne je hodnotená najmä asistenčná služba, ktorá sa občanom poskytuje bezplatne. Od začiatku roka sa poskytlo 21 148 asistencií, zameraných
predovšetkým na pomoc pacientom a náv-

Asistenčná služba už od
roku 2005, keď bola
zriadená, si na svoje
konto pripísala viac ako
100-tisíc asistenčných
výkonov.
števníkom orientovať sa v Poliklinike Senica a v Nemocnici s poliklinikou Skalica.
V rámci asistenčnej služby sa zabezpečovalo sprevádzanie pacientov do ambulancií, sprevádzanie na rôzne odborné vyšetrenia, preprava na invalidnom vozíku,
sprievod pri preprave do domáceho ošetrenia, meranie krvného tlaku, teploty a i.
Asistenčná služba SČK je veľmi pozitívne
hodnotená nielen pacientmi, ale aj samotnými zdravotníkmi dopravnej zdravotnej služby i RZP. Asistenčná služba už
od roku 2005, keď bola zriadená, si na
svoje konto pripísala viac ako 100-tisíc

kej služby pokračujú v štúdiu na strednej
a s i s - zdravotníckej škole v Skalici a chcú sa protenčných vý- fesionálne zapojiť do sociálnych služieb.
konov, čo svedčí na jed- Vďaka dobrej spolupráci Územného
nej strane o jej potrebe pre pacientov a na spolku SČK Senica a ÚPSVR v Senici sa
strane druhej o využívaní tejto služby.
v rámci tohto projektu darí i v dnešných
SČK dobrovoľnícku službu v spolupráci zložitých ekonomických podmienkach
s ÚPSVR v Senici rozšíril aj na opatrova- rozširovať terénne sociálne služby v proteľskú službu zameranú najmä na rozvoz spech najzraniteľnejších skupín obyvateľa donášku obedov bezvládnym občanom stva. Najvýstižnejším údajom tejto spolupriamo do domácností v meste Senica práce je, že Územný spolok SČK Senica je
a okolí a v obci Jablonica. Zdravotne ťažko v rámci sociálnych služieb denne v konpostihnutí občania oceňujú pomoc pri za- takte takmer so štyristo sociálne odkázabezpečovaní nákupov, donáške liekov, ale nými občanmi.
Ing. Elena Harnúšková,
i pri upratovaní domácnosti, praní
oddelenie SZ ÚPSVR v Senici
a oprave bielizne a pod. Opatrovateľská
služba SČK však zahŕňa i dobrovoľnícku pomoc pri
pomocných prácach v DH SČK,
v stravovacom zariadení DH SČK
v Senici, i ďalšie pomocné práce pri
úprave areálu sociálneho strediska,
práce v humanitárnom sklade a pod.
Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú
zapojení do dobrovoľníckej služby
SČK, si nielen upevňujú pracovné návyky, ale odborným
rastom si vytvárajú
väčší priestor na
uplatnenie sa na
trhu práce, čo treba
pozitívne hodnotiť.
Niektorí po skonAsistenčná služba v Senickej poliklinike
čení dobrovoľníc-
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V areáli rekreačnej
oblasti Kunovská
priehrada sa v sobotu 29.
augusta 2009 uskutočnil
„Deň pre deti s ťažkým
zdravotným
postihnutím“ z okresov
Senica a Skalica, ktorý
zorganizoval Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
v Senici.

DEŇ PRE DETI S ŤZP

mali zástupkyne
zdravotnej
poisťovne Apollo, ktoré
umožnili zúčastneným rodičom zmerať
si tlak krvi, tep, hladinu cukru v krvi,
množstvo tukov v tele.
Firmy Medicco, s. r. o.,
Šaštín-Stráže a Velcon,
spol. s. r. o., Banská Bystrica, ktoré sa každoročne zúčastňujú na
tomto podujatí, rodičom
predstavili najnovšie typy
oslaním tohto podujatia je integrácia zdravotníckych pomôťažko zdravotne postihnutých detí cok, zdvíhacích zariadení
do spoločnosti. Deti sa zabávali so a poskytli poradenstvo
u zo Senice
chranného zbor
zá
a
ho
ké
čs
svojimi rovesníkmi a ich rodičia s rodinami, pre imobilných občanov.
si
tácia činnosti ha
ktoré sa rovnako starajú o postihnuté dieťa. Na poludnie sa počasie Prezen
ktorí čarovali podľa
Nádherné prostredie a srdečnosť, aká me- „umúdrilo“, práve keď naich želania všakovaké tvary z balónikov. Bodzi deťmi i dospelými vládla, neznepríjem- dišiel čas na ukážku práce príslušníkov po- haté občerstvenie – chutné chlebíčky, penili ani kvapky dažďa, pred ktorými sme sa lície zo Senice pri výcviku služobných psov. kárenské výrobky, pizza a guláš – pomohlo
museli skryť v priestoroch turistickej uby- A aby vody v ten deň nebolo málo, o pre- zahnať hlad všetkým prítomným.
tovne. Pekný deň obozentáciu činností Na akcii sa zúčastnilo 130 detí s ťažkým
hatili hudobným a tahasičského a zá- zdravotným postihnutím v sprievode rodiNádherné prostredie
nečným programom
chranného zboru čov alebo rodinných príslušníkov. Každé
a srdečnosť, aká medzi deťmi sa postarali hasiči dieťa dostalo i balíček so sladkosťami a dardievčatá z DSS Rohov
a klienti Zeleného
zo Senice. Spes - čekmi a za aktívnu účasť diplom.
i dospelými vládla, nezneprídomu v Skalici. Deti,
trením príjemnej Za množstvo krásnych zážitkov a radosti
jemnili ani kvapky dažďa.
najmä tie mladšie, preatmosféry bolo z vydareného dňa patrí vďaka všetkým
kvapil a potešil nafuvystúpenie soko- sponzorom a darcom, tiež organizátorom –
kovací skákací hrad,
liarov z Červe- zamestnancom ÚPSVR v Senici. Všetci sa
ktorý sa nám podarilo nainštalovať v im- ného Kameňa a speváka Janka Slezáka, už tešíme na ďalšie podobné stretnutie,
provizovaných podmienkach jedálne. Deti ktorý v sprievode Lenky Derdovej a Šarloty ktoré tiež podporia naši početní sponzori
sa vyšantili aj pri rôznych športových disci- Lidajovej vyčaroval radosť a slnko na tvá- a darcovia – na Mikulášske posedenie.
plínach. V ďalšej činnosti dokazovali svoju rach všetkých detí a dospelých.
Ešte raz úprimná vďaka všetkým.
nekonečnú nápaditosť pri maľovaní tváre, Hudbou a milým slovom sprevádzali dievOrganizátori Dňa pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
obrázkov, navliekaní farebných cestovín čatá DJ Masárové z Holíča. Veľkým lákadÚPSVR v Senici
a ďalších kreatívnych hrách. Plné ruky práce lom pre deti boli dvaja klauni z Ostravy,

P

Deti sa potešili najmä klaunom
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Vystúpenie klientov Zeleného domu v Skalici
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Holíčsky zámok

OŽIL NÁHRADNÝMI
RODINAMI

V poradí už druhé stretnutie náhradných rodín okresov
Senica a Skalica zorganizoval 18. septembra 2009 ÚPSVR
v Senici v areáli Holíčskeho zámku v Holíči.

Z

účastnili sa na ňom rodiny vykonávajúce rôzne formy náhradného rodičovstva, teda pestúnske rodiny, rodiny vykonávajúce náhradnú osobnú starostlivosť,
rodiny, ktoré si osvojili dieťa, profesionálni rodičia a záujemcovia o tieto formy starostlivosti o deti.
Stretnutie na Holíčskom zámku sa uskutočnilo za veľkej finančnej pomoci mesta Senice
a mesta Holíč. Mesto Holíč okrem toho sprístupnilo celý areál zámku. Dospelí sa obohacovali o nové informácie, skúsenosti a podnety a deti sa zabávali.
Odborná diskusia so zástupcami Občianskeho
združenia Návrat – centra pre náhradnú rodinnú starostlivosť v Bratislave bola hlavným
zámerom podujatia a niesla sa v pracovnom

Deti potešilo najmä maľovanie na tvár

duchu. Lebo aj náhradná starostlivosť je najmä
o práci, úskaliach i problémoch, ktoré by sa
však mali zastrešovať vzájomnou láskou.
Vtedy sa aj ťažkosti ľahšie zvládajú. Otázok, výmen skúseností i podnetov bolo toľko, že diskusie pokračovali aj individuálnymi konzultáciami.
Deti sa medzitým tešili z bohatého programu.
Mohli si zasúťažiť v športových disciplínach,
vyskúšať si maľovanie na tvár. Povozili sa na
poníkoch a potom pozorne sledovali ukážky
z činnosti služobnej kynológie polície, regrutačného strediska i prezentáciu techniky hasičského a záchranného zboru.
Všetkých účastníkov nadchla prehliadka interiérov Holíčskeho zámku a kto mal odvahu,
prešiel sa i po katakombách. Člnkovanie na
vodnom kanáli okolo zámku bolo tiež veľkou
atrakciou. Počas celého stretnutia sa deti
mohli zabávať pri diskotéke, vystúpeniach
speváckeho tria sestier Herákových i tanečných a speváckych výkonoch detí, ktoré rozvíjajú talent v Centre voľného času v Holíči. Pre
všetkých 190 účastníkov bolo pripravené ob-

čerstvenie s obedom a každá rodina bola odmenená darčekom. Štyri rodiny, v ktorých sa
dlhodobo vykonáva pestúnska starostlivosť, si
zaslúžili osobitú pozornosť, získali ocenenie
a poďakovanie za obetavú prácu. Zdravotná
poisťovňa Apollo im odovzdala darčeky.
Zámer, ktorý si organizátori stanovili: poďakovanie tým, ktorí sa vydali na cestu starostlivosti o „cudzie deti“ a zároveň i osvetu a pro-

pagáciu pre ďalších záujemcov, ktorí o nej
uvažujú, sa naplnil. Pre organizátorov to bol
ďalší motív na podporu a zvyšovanie počtu
náhradných rodín, v ktorých sa deťom napĺňa
skutočné detstvo a majú možnosť prežiť ho
tak, aby boli pripravené do života ako deti
v biologických rodinách. Je to zároveň prísľub
ÚPSVR, sociálnych vecí a rodiny v Senici – pripraviť ďalšie stretnutia náhradných rodín.
Poďakovanie patrí nielen všetkým sponzorom, ale aj zamestnancom odboru sociálnych
vecí a rodiny, najmä oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických služieb, ktorí podujatie pripravili.
PhDr. Zita Kubalaková, vedúca oddelenia SPOD, SK a PPS, ÚPSVR v Senici

Keď rodina zlyháva, trpia deti

N

áš život nie je vopred daný osudom,
je to výsledok mnohých vplyvov, zákonitostí a náhod. Závisí od toho, čo
si kto pri narodení so sebou prinesie v batôžku genetických predpokladov, v akej rodine začal spoznávať svet, s akými ľuďmi žije,
ako bude sám prekonávať prekážky a vyrovnávať sa s rozličnými udalosťami. Na tejto
ceste životom nás od narodenia až po smrť
sprevádza rodina a od nej závisí, s akými skúsenosťami a potenciálom vstúpime do života a ako sme naň pripravení.
Tak ako sú poznatky detí z primárnej rodiny
pozitívne, zdravé a mobilizujúce, môžu byť
i veľmi negatívne, nepriaznivo ovplyvňujúce
celý budúci život.
Medzi traumatizujúce skúsenosti detí v ich
ranom živote patrí sexuálne zneužívanie
v rôznych podobách. Jedna z nich – detská
prostitúcia – sa rozvíja s ohromným nárastom, často v spojení s negatívnymi javmi,
akými sú HIV/AIDS a drogy. Riešením sexuálneho zneužívania detí sa stretlo vo svojej
praxi každé oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré je súčasťou úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Týmto obzvlášť negatívnym fenoménom sa zaoberáme i v našom regióne.
Skutočnosť, že sme prihraničná oblasť, je
v tomto prípade pre nás nevýhodou. Podozrenia z vykonávania detskej prostitúcie rodičia i deti absolútne odmietajú. Deti nevnímajú seba ako obete, rodičia nevnímajú
správanie detí ako ohrozovanie ich všestranného priaznivého vývoja. Riziká s tým
spojené si nikto nechce priznať. Preukazovanie sexuálneho zneužívania je náročné
a bez úzkej spolupráce s orgánmi činnými
v trestnom konaní, miestnou samosprávou
a školskými zariadeniami nie je možné pro-

blém riešiť. Aplikáciou vhodných opatrení,
ktoré nám umožňuje zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, sa snažíme o elimináciu tohto sociálno-patologického javu. Zintenzívňujeme vplyv na deti
a ich rodičov najmä v zmenách vo výchove
a správaní týchto detí. V niektorých prípadoch sme nútení prikročiť i k najzásadnejším
opatreniam, a to k vyňatiu detí z prirodzeného rodinného prostredia.
Aplikácia preventívneho programu smerujúceho k zmene postojov dospelých i detí
v spôsobe a význame života či využitie streetworku – práce s ohrozenou skupinou, je jednou z ďalších možností riešenia problému.
Pôsobenie terénneho sociálneho pracovníka,
policajného asistenta či mimovládnej organizácie by bolo vhodným riešením pri zabezpečení riadnej starostlivosti a usmerňovaní dieťaťa zo strany rodičov v mnohých
oblastiach. Sexuálne zneužívanie detí je vo
všetkých svojich formách vzájomne prepojené a viaže sa ako príčina alebo následok
s celým radom nepriaznivých javov. Je to predovšetkým chudoba, dysfunkčná alebo
afunkčná rodina, odchýlky vo vývoji dieťaťa
a nedostatočná starostlivosť – nerešpektujúca ani najzákladnejšie potreby dieťaťa.
Každé dieťa má právo na rodinu, osobnú náklonnosť, opateru a lásku rodičov, pretože
vývoj schopností, vedomia hodnôt a zodpovednosti v podstatnej miere závisia od výchovy v rodine. Kto sa rozhodne pre deti,
preberá na seba zodpovednosť a povinnosti,
ktorým sa nemôže vyhnúť. Rodičia sú pre
deti vzorom, istotou a bezpečím. Ich správna
výchova je základom kolobehu ľudského života, a preto by si mali uvedomiť, aká je pre
dieťa veľmi dôležitá.
PhDr. Zita Kubalaková, vedúca odd. SPOD, SK a PPS, ÚPSVR v Senici
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Práca s klientmi v rámci OPS

Odborné poradenské služby

priorita v pomoci nezamestnaným
Bilančná diagnostika v roku 2008 nám ukázala, ako veľa
práce na nás bude čakať v tomto roku.

Z

jej výsledkov vyplynulo, že v evidencii máme až 55,3 % slabo uplatniteľných uchádzačov o zamestnanie,
ktorí sú navyše evidovaní viac ako 12 mesiacov. Na prelome rokov sa k tomuto problému pridala hospodárska kríza a pracovníci poradenstva na našom úrade mali pred
sebou dve ťažké úlohy. Tou prvou bolo pomôcť rizikovým klientom nájsť miesto na
trhu práce a tou druhou odborne pomôcť,

79

na vzájomnej spolupráci, stanovili dni a hodiny, kedy môžu evidovaní nezamestnaní
navštíviť psychológov tohto oddelenia.
V priestoroch oddelenia informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
a tiež oddelenia služieb zamestnateľnosti
(odborné poradenské služby) boli umiestnené na nástenkách a tiež na stoloch každého zamestnanca letáčiky s ponukou tejto
služby. Keďže sme úrad s pomerne veľkou

dzačov bolo oboznámiť uchádzačov o zamestnanie so základnými pravidlami na
úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru
u zamestnávateľa. Rozoberali sa otázky, aké
môžu absolventi očakávať na pohovore
a ako odpovedať na osobnostné otázky.
Pomoc zdravotne postihnutým klientom
sme orientovali najmä na poradenstvo
a poskytovanie informácií v oblasti využitia
príspevkov aktívnych opatrení trhu práce.
Ako úspešný príklad môžem uviesť vozičkára, ktorý stratil prácu pri hromadnom
prepúšťaní svojho zamestnávateľa a po absolvovaní pohovoru sme ho priviedli na
myšlienku založenia samostatnej zárobkovej činnosti. Dnes tento mladý muž má už
úspešne za sebou absolvovanie prípravy
na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v oblasti, v ktorej pracoval a v ktorej má množstvo praktických skúseností a v najbližších dňoch svoje
podnikanie aj začne – s pomocou a príspevkom úradu v zmysle § 57 zákona
o službách zamestnanosti.
Celkovo sme v prvom polroku 2009 po-

89

11

269

279

Štruktúra uchádzačov
o zamestnanie (UoZ) pri OPS
Absolventi
UoZ nad 50 rokov
Dlhodobo nezamestnaní UoZ
UoZ podľa § 8 písm. d)
ostatní

89
279
269
11
79

ale často i psychicky podporiť klientov pri
hľadaní zamestnania.
Od konca minulého roku k nám prichádzali
klienti, ktorí pracovali od vstupu do pracovného procesu iba u jedného zamestnávateľa a boli na úrade práce po prvýkrát
v živote. Mnohí z nich niesli stratu zamestnania veľmi ťažko. Vyskytli sa u nich rôzne
psychické problémy, ktoré niektorí nevedeli zvládnuť, alebo zvládali len veľmi
ťažko, pričom sa vyskytli i prípady, keď si
siahli na to najcennejšie, čo majú, na život.
Keďže na odbore služieb zamestnanosti nemáme odborného psychológa, o pomoc
sme sa obrátili na odbor sociálnych vecí
a rodiny, oddelenie sociálno-právnej
ochrany a prevencie. Dohodli sme sa

1819

plochou pôsobnosti, spoluprácu sme, samozrejme, rozšírili i na detašované pracovisko v Skalici s tým, že uchádzači z vysunutých pracovísk v Šaštíne-Strážach
a v Holíči môžu psychológa navštíviť v Senici alebo v Skalici, o čom sú informovaní
rovnakou formou ako na pracovisku v Senici. Touto formou sme sa snažili čo najviac
vyjsť v ústrety našim klientom.
Nezabudli sme ani na ostatných znevýhodnených klientov. V spolupráci s oddelením informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb sme pripravili
skupinové poradenstvo pre absolventov.
Pracovalo sa so skupinami 5 až 10 členov
s využitím premietacej techniky. Hlavným
cieľom práce s vybranou skupinou uchá-

Zamestnanosť a sociálna politika

skytli 1 392 odborných poradenských služieb pre 706 klientov. Klienti spĺňali rôznorodé podmienky znevýhodnenia a vytvorili
štruktúru uvedenú v grafe.
Pri pohľade na preplnené chodby klientov,
ktorí zatiaľ len čakajú na zaevidovanie, si
uvedomujeme, že na nás v tomto a budúcom roku čaká ešte množstvo práce. Než sa
však títo klienti stanú dlhodobo nezamestnanými, želáme si, aby sa situácia na trhu
práce zlepšila natoľko, že pracovníci poradenstva sa s nimi stretnú skôr ako so záujemcami o zamestnanie ako s uchádzačmi.
Mgr. Marián Marko, vedúci oddelenia služieb zamestnateľnosti,
ÚPSVR v Senici
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Nárast UoZ v Senici a Skalici
v rokoch 2005 až 2009
ÚPSVR v Senici zastrešuje
nielen okres Senica, ale aj
okres Skalica.

K

ým v minulosti vývoj nezamestnanosti v týchto okresoch bol rozdielny, okres Skalica svojím dominantným rozvojom hospodárstva, najmä
strojárskeho priemyslu, zaznamenával vždy
nižšiu nezamestnanosť ako okres Senica,
ktorý je čo do rozlohy i počtu obyvateľstva
väčší. Situácia pre oba okresy sa výrazne
zmenila koncom roka 2008 a v priebehu
roka 2009.
Stav nezamestnanosti v roku 2009 (mesiac
január až august 2009) zaznamenal nepriaznivý vývoj v oboch okresoch. Vzhľadom na dôsledky finančnej krízy, ktoré sa
odzrkadlili vo viacerých odvetviach hospodárstva, sa niektorí kľúčoví zamestnávatelia nášho regiónu ocitli v ťažkostiach.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici
zaznamenal zvýšený nárast nezamestnanosti a do evidencie prijal zamestnancov firiem, ktoré koncom roka 2008 a v priebehu
roka 2009 nahlásili hromadné prepúšťanie
(Comp-let Senica, Slovkord, a. s., Senica,
INA Skalica, a. s., KORDSERVICE Senica, a. s.,
Delphi SLOVENSKO Senica, Kufner Textil
Kúty, Kovotvar Kúty, Laloba Dojč), ktoré pre

Prehľad miery nezamestnanosti

finančnú a hospodársku krízu znižovali
stavy zamestnancov.
Kým priemerný počet UoZ v roku 2005
v okrese Senica predstavoval 3 166, v roku
2008 klesol na 2 080 a v roku 2009 už dosiahol za prvých 8 mesiacov roka počet
3 685!
V okrese Skalica bol vývoj podobný. V roku
2005 bol priemerný počet UoZ v evidencii
2 103, v roku 2008 bol historicky najnižší –
1 219 a za prvých 8 mesiacov tohto roka
dosiahol počet 2 575.
Vzhľadom na skutočnosť, že oba okresy
Senica aj Skalica sú prihraničné, vplyv zamestnanosti v oboch okresoch výrazne
ovplyvnila aj mobilita občanov za prácou,
ako aj znižovanie pracovných miest v prihraničných okresoch (Hodonín a Břeclav).
Porovnanie stavov UoZ v auguste tohto
a minulého roka predstavuje opäť násobky
počtu UoZ, keď v tomto roku bolo v evidencii UoZ o 4 298 UoZ viac ako v auguste
2008, čo znamená 2,4-násobný nárast.
Nárast evidovanej miery nezamestnanosti
v oboch okresoch i za celý ÚPSVR v Senici
je odrazom nárastu počtu UoZ, keď miera
nezamestnanosti vzrástla od začiatku roka
o viac ako 4 percentuálne body a blíži sa
k celoslovenskému priemeru. V rámci
Trnavského kraja sú okresy Senica a Skalica
okresmi s najvyššou mierou nezamestnanosti.
Mgr. Klaudia Bulková, vedúca OIP a SS, ÚPSVR v Senici

Prehľad stavu UoZ za ÚPSVR v Senici (okres Senica+Skalica)

Okres
Senica
SE
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august

evidovaná
miera
nezamestnanosti
7,19
8,28
9,08
9,71
10,39
11,41
11,91
12,13

registrovaná
miera nezamestnanosti v %
8,30
9,52
10,44
11,00
11,52
12,62
13,19
13,46

Okres
Skalica
SI
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august

evidovaná
miera
nezamestnanosti
6,53
6,99
8,25
8,99
9,56
10,21
10,67
10,48

registrovaná
miera nezamestnanosti v %
7,42
8,03
9,35
10,20
10,75
11,31
11,76
11,67

UPSVR
v Senici
SPOLU
SE+SI
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august

evidovaná
miera
nezamestnanosti

registrovaná
miera nezamestnanosti v %

6,90
7,71
8,72
9,39
10,03
10,88
11,37
11,41

7,91
8,86
9,96
10,65
11,18
12,05
12,56
12,67
8 000
6 000
4 000
2 000
0

rok
2005
2006
2007
2008
2009

jan.

febr.

marec

apríl

máj

jún

júl

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

6074
5697
4045
3454
4616

5743
5597
3944
3397
5171

5498
5326
3741
3232
5811

5144
5034
3586
3154
6212

5093
4690
3476
3012
6523

5054
4653
3405
2983
7027

5025
4432
3493
3090
7328

4909
4160
3478
3094
7392

5114
4188
3553
3348

4981
3977
3322
3338

5042
3844
3198
3536

5545
3956
3332
3957

Ročný
priemer
počtu UoZz
5269
4630
3548
3300
6260
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Chránené zamestnanie pre zdravotne
postihnutých občanov
K prioritám ÚPSVR v Senici jednoznačne patrí podporovanie
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

P

omoc týmto občanom pri ich uplatnení sa na trhu práce. Zamestnávateľom i samotným občanom so zdravotným
postihnutím
poskytujeme
prostredníctvom osobných kontaktov, regionálnych médií, brožúr a internetu informácie o možnostiach úradu pomôcť pri
zriaďovaní chránených dielní alebo chránených pracovísk formou poskytovania nenávratných finančných príspevkov, ale aj informácií súvisiacich s ich zriaďovaním
a prevádzkovaním. V praxi sa však často
stretávame s názorom zamestnávateľov, že
o poskytnutie príspevkov nežiadajú kvôli
administratívnej náročnosti dokladovania
a preukazovania oprávnených nákladov na
zriadenie a prevádzku chránených dielní
a pracovísk. Prax v našom regióne ukázala,
a to najmä pri realizácii projetku Výzva č.
1/2006 – Podpora vytvárania nových pracovných miest formou nenávratných paušálnych príspevkov, že znížením tejto administratívnej náročnosti sa podstatne
zvýšil záujem o vytváranie nových pracovných miest v chránených dielňach a pracoviskách. Samotné zvyšovanie výšky príspevkov sa v praxi nejaví ako najlepšie
riešenie, ako viac motivovať zamestnávateľov na zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk. Vhodnejším riešením by
bolo poskytovať príspevky formou paušálu.
Je vysoko pravdepodobné, že zmenou
právnych predpisov by sa zvýšila motivácia
zamestnávateľov vytvoriť nové pracovné
miesta, a teda i šanca občanov so zdravotným postihnutím zaradiť sa do pracovného
procesu. Pri tejto skupine občanov je každý
zamestnaný skutočným úspechom a v našej
práci aj zadosťučinením.
V okresoch Senica a Skalica sme v priebehu
1. polroka 2009 zaznamenali nárast počtu
chránených dielní, ale na druhej strane pokles vytvorených pra-

Zamestnanci
chránenej

20 21

dielne

covných miest pre občanov so zdravotným
postihnutím. K 31. marcu 2009 bolo v okresoch Senica a Skalica zriadených 44 chránených dielní a chránených pracovísk s celkovým počtom 110 pracovných miest pre
občanov so zdravotným postihnutím. K 30.
júnu 2009 bolo v okresoch Senica a Skalica
zriadených 45 chránených dielní a chránených pracovísk s celkovým počtom 108 vytvorených pracovných miest pre zdravotne
postihnutých občanov, čo predstavuje pokles o 2 pracovné
miesta.
O príspevok na zriadenie
chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska v 1.
polroku 2009 požiadali 4 zamestnávatelia, ktorí spolu vytvorili 7 pracovných
miest pre občanov
so zdravotným postihnutím v celkovej
dohodnutej sume
56 629 eur.
O príspevok na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej
činnosti požiadali 3 uchádzači o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím. Celková dohodnutá suma je
22 651,44 eura.
Okrem príspevku na zriadenie chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávatelia v okresoch Senica a Skalica
požiadali aj o príspevok na činnosť pracovného asistenta, a to celkom na dvoch pracovných asistentov, v ich starostlivosti je 6
občanov so zdravotným postihnutím. Celková dohodnutá suma je 15 516 eur.
Vzhľadom na opakované zmeny zákona
o službách zamestnanosti, najmä zmeny
v termínoch podávania
žia-

Práce zamestn
ancov dielne

Zamestnanosť a sociálna politika

dostí o príspevok na úhradu prevádzkových
nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, z celkového počtu chránených dielní a chránených pracovísk
v okresoch Senica a Skalica požiadalo o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov
za I. polrok 2009 len 20 žiadateľov. Z tohto
počtu príspevok dostalo18 žiadateľov na
44 pracovných miest v celkovej výške
53 186,42 eura.
I napriek už spomínanej administratívnej
náročnosti predstavíme všetkým váhavým
zamestnávateľom chránenú dielňu zriadenú Občianskym združením Mikádo so
sídlom v Skalici. Je to vzorový príklad. Toto
občianske združenie vzniklo v roku 2006,
je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou
organizáciou združujúcou osoby, ktoré
majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života
občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím, tiež občanov v sociálnej
núdzi. Vďaka vytrvalosti vznikla v roku 2008

Práca v dielni

chránená dielňa Mikádo, ktorá zamestnala
5 zdravotne postihnutých občanov
a k dnešnému dňu zamestnáva 7 zdravotne
postihnutých občanov, z toho dvaja sú celoročne umiestnení v Domove sociálnych
služieb pre deti a dospelých v Skalici. Asistenciu im v chránenej dielni zabezpečujú
2 pracovní asistenti.
ÚPSVR v Senici aktívne inšpiruje ďalších potenciálnych zamestnávateľov. Vzájomné
rešpektovanie a dostatočná informovanosť
sú základnou jednotkou na spoluprácu
a pomáhajú riešiť vzniknuté problémy na
obidvoch stranách. ÚPSVR v Senici vzhľadom na personálne posilnenie kolektívu zamestnancov očakáva kvalitatívny posun
smerom k celkovej spokojnosti našich klientov a nadväzne na
to i spokojnosti
a dobrého pocitu
z vykonanej práce
nás zamestnancov.

Práca v dielni
– výroba visa
čiek

Mgr. Gabriela Jankovíčová,
Jozef Cvečka, oddelenie SZ,
ÚPSVR v Senici

20-21 Pribeh:Sestava 1 28.9.2009 9:48 Page 21

PODOBY NEVERY

Naša poradňa sa niekoľkokrát sťahovala, menila sa adresa, názov
i telefónne číslo. Klienti už ani nevedia, pod akým názvom nás
majú v telefónnom zozname hľadať. Snažíme sa ich ubezpečiť, že
aj napriek tomu, že sme stratili pomenovanie „poradňa“,
zostávame miestom, kde môžu riešiť svoj problém.

PRÍ

Manželia – 35-ročný P.
a 28-ročná A., dve dcéry
7- a 4-ročná. Manželstvo
trvá 8 rokov, doteraz bez
vážnejších trhlín. Obaja
manželia sú stredoškolsky
vzdelaní, žili pokojným životom na dedine. Klientka je už
druhý rok nezamestnaná, predtým
bola dlho na materskej dovolenke. Zhruba
pred dvomi rokmi si zaviedli internet.
Klientka dovtedy nevedela s počítačom
pracovať, ako nezamestnaná bola zaradená ÚPSVR do kurzu práce s počítačom.
Klientka získala novú zručnosť, ktorou sa
jej otvorili nové možnosti. Nedokázala
však ustrážiť hranice bežného užívania
a prepadla závislosti od chatovania. K nám
do poradne prišli obaja preto, lebo manžel
náhodou prišiel svojej žene na to, že si
píše cez internet s mnohými mužmi a komunikácia mala vyslovene sexuálny charakter. Klient už dlhší čas pozoroval v manželkinom správaní zmeny, menej
komunikovala, začala zanedbávať domácnosť, nepripisoval však tomu väčší význam. Až keď u manželky postupne zistil
skutočnosti, ktoré ho šokovali. Jej sexuálne fantázie boli preňho natoľko neprimerané, že ju nemohol uspokojiť. Klientka
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lienti u nás hľadajú pomoc a chcú
si vyriešiť svoje ťažkosti. Väčšinou
sú to osobnostné a vzťahové problémy rodičov a detí a hľadanie podpory
pri riešení krízových situácií. V poslednom
období sa do popredia dostávajú partnerské a manželské problémy.
Každý partnerský vzťah či už inštitucionalizovaný alebo nie, prechádza niekoľkými
fázami, ktoré so sebou prinášajú harmonické obdobia naplnené láskou, aj problémové krízové štádiá. Naším cieľom je
pomôcť partnerskej dvojici zvládnuť konfliktné a krízové situácie, dosiahnuť vzájomný súlad. V manželskej, prípadne partnerskej terapii prevažuje práca vo dvojici,
patrí k nej však aj terapeutická práca s jedným z partnerov, orientovaná na partnerský vzťah.
V poslednom čase zaznamenávame v našej poradni čoraz viac prípadov nevery.
Nie že by bolo viac neverných. Príčinou
tohto javu môže byť väčšia otvorenosť ľudí
hovoriť o probléme a svoju rolu zohrávajú
médiá, internet, mobilné telefóny a v ne poslednom rade i finančná nezávislosť
žien.
Najmä moderné médiá prinášajú nové
problémy v partnerskom spolužití. Typickým je prípad virtuálnej nevery:

spočiatku takúto internetovú komunikáciu
popierala, bránila sa, že išlo len o bežné
rozhovory s kamarátmi a muža obviňuje
z neprimeranej žiarlivosti. Klient vzápätí
ukázal výpisy z klientkinej e-mailovej
schránky. Akým spôsobom sa dostal do
manželkinej schránky, nebol ochotný vysvetliť. Klientka sa pod ťažobou argumentov priznala. Klient sa cítil veľmi zranený
a uvažoval o rozvode. Klientka sa rozvádzať nechce, sľubovala, že s tým skončí.
Obhajovala sa, že nikdy k žiadnemu fyzickému kontaktu s iným mužom neprišlo,
že vlastne neverná nikdy nebola a všetko
to boli len prázdne slová. Ako dôvod
svojho úletu uvádzala, že sa cítila veľmi
osamelá, že manžel chodil z práce neskoro
domov, nemal na ňu čas a zanedbával ju.
Obom sme navrhli párovú terapiu, s tým,
že budú chodiť na individuálne a párové
konzultácie. Odporučili sme im zrušiť internet, s čím mala klientka dlhší čas problém – jej správanie malo známky závislosti. Klient i klientka (ona však viac), mali
nereálne očakávania od manželstva. Ona
tým, že si kompenzovala samotu a nízke
sebavedomie. Chcela si dokázať, že je pre
mužov ešte atraktívna, čo jej manžel nedával najavo. Klientka musela popracovať
na svojej sebaúcte a prekonať závislosť od
internetu. Klient si uvedomil, že musí čas
venovať aj rodine a manželskému vzťahu
a partnerku nebrať len ako matku svojich
detí. Obom sme odporučili, aby viac času
trávili spolu a venovali sa jeden druhému.
Klienti poradňu navštevovali
každé dva týždne pol roka.
Klientka si našla novú prácu,
ktorá ju veľmi baví a napĺňa. Pochopila, že virtuálna nevera môže mať rovnako deštruktívne dôsledky
ako nevera reálna. Klient sa
naučil svojej manželke dôverovať a najmä venovať jej čas. Internet doma už nemajú a nechýba im.
Zároveň si uvedomujú, že v budúcnosti sa
bez neho nezaobídu.
Toto je len jeden príbeh z mnohých. Tento
sa skončil záchranou manželstva, aspoň
zatiaľ. Jazva po narušenej dôvere, klamstvách a vyslovených obvineniach však
zostane nadlho.
Komunikácia na internete je ľahko dostupná, relatívne anonymná, pretože si
môžete vytvoriť akúkoľvek identitu, a tým
aj veľmi zavádzajúca a zvádzajúca. Čo na
tom, že tým druhým je často niekto úplne
iný, ako sa my v skutočnosti domnievame.
Myslíme si, že komunikujeme s „princom“
alebo „princeznou“ a v reáli komunikujeme s niekým, koho by sme si ani nevšimli. Nuž ale, keď tie písmenká sú plné
emócií, ktoré nám v reálnom živote tak
chýbajú... A sľúbiť lásku a istotu na obrazovke počítača je také jednoduché...
OSPOSK a PPS Senica

SEPTEMBER 9/2009
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Výberové konania

Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSVR
Kraj: Bratislavský
Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny
VK 2009 / 25 / 2
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor informačných
a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti v oblasti analýz a vyhodnocovania výsledkov činností odboru vrátane spolupráce s inými organizačnými útvarmi vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Zabezpečovanie doručovania a rozdeľovania došlej korešpondencie zamestnancom odboru, doručovanie odoslanej pošty do podateľne, samostatné vybavovanie bežnej korešpondencie. Zabezpečovanie
programu riaditeľa odboru, vedúcich oddelení na odbore podľa pokynov
riaditeľa odboru. Spracovávanie pripomienok k interným normám ústredia a štatistických prehľadov o aktivitách úradov usmerňovaných z úrovne
odboru ústredia. Správa dochádzky zamestnancov odboru.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť a
profesionalita, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná
a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť
pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Zákonník práce.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009 / 26 / 2
Názov pozície: hlavný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor informatiky a štatistiky
Odbor štátnej služby: 2.15 Štátna štatistika
Hlavné úlohy: Koncepčné alebo metodické činnosti vo vymedzenom
úseku štátnej správy, koordinovanie častí zložitých systémov na úrovni orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Spolupráca pri riešení
úloh častí štátneho informačného systému v pôsobnosti Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Organizovanie, zabezpečovanie a vytváranie projektových úloh automatizácie riadenia na základe
spracovania logistických rozborov a analýz rozsiahlych súborov údajov
o existujúcom hardvérovom a softvérovom vybavení v rámci Ústredia
a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Participácia na vývoji informačného systému pre štátnu sociálnu podporu a sociálnu pomoc a na príprave metodiky na prevádzkovanie aplikačného programového
vybavenia. Koordinácia a metodické usmerňovanie územných úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny pri spracovávaní štatistických dát v sociálnej oblasti. Analýzy na základe interných ako aj externých databáz, vyhodnocovanie prijatých strategických zámerov ústredia a participácia na
tvorbe koncepcií a prognóz v sociálnej oblasti.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Internet, Microsoft Powerpoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa
vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
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údajov v znení neskorších predpisov, odborné znalosti z oblasti informatiky a štatistiky
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009 / 27 / 2
Názov pozície: hlavný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: osobný; úrad
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Tvorba rozhodnutí sporných nárokov zamestnancov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a verejných vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Tvorba stanovísk, usmernení a pokynov k vykonávaniu zákonov a právnych noriem pre Ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozhodnutia, podklady, stanoviská, interné normy a návrhy pre služobný
úrad Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a iné organizačné útvary
ústredia súvisiace s náplňou a činnosťou osobného úradu
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa v odbore právo
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa
vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod
tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, znalosť zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, znalosť Zákonníka práce.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009/25/2, VK
2009/26/2 a VK 2009/27/2:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/20 455 868
Fax: 02/20 455 777
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Kraj: Nitriansky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach
VK 2009 / 14 / 17
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. alebo
II. stupňa, študijný odbor sociálna práca
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Internet, Microsoft PowerPoint
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť
a ďalej sa vzdelávať, harmonická a vyrovnaná osobnosť .analytické
a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.

Zamestnanosť a sociálna politika

Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, , č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov,

VK 2009 / 15 / 17
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačných a a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení informačných a sprostredkovateľských služieb.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Internet, Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné
myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita,
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti:
Zákon č. 5/2004 Z. z. zo 4. decembra 2003 o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov , Vyhláška č . 44/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , ktorou sa
vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 31/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonáva § 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, znalosť zákonov č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov,
Kontakt pre poskytnutie informácií o VK 2009 / 14 / 17 a VK 2009
/ 15 / 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
VK 2009 /14 / 19 a VK 2009 /15 / 19 boli vyhlásené v zmysle uznesenia vlády SR č. 458 zo dňa 17. júna 2009, ktorým bolo schválené zvýšenie počtu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny na dobu určitú do 31. 12. 2010

VK 2009 /14 / 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 rodiny, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend vo vymedzenom úseku štátnej správy.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
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Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom,
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR, zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, Zákon
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
VK č.: 2009 / 15 / 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 rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2. 11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend na oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa, v zmysle § 93 ods.
2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele ukončené vzdelanie v odbore sociálna práca
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes,
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom,
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Ústava SR, Zákonník práce, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK č.: 2009 / 16 / 19

Kraj: Žilinský

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
VK 2009 / 6 / 27

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci
VK 2009 / 3 / 21

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, samostatné odborné
spracúvanie rozhodnutí vo veci výchovných opatrení, výkon kolízneho
opatrovníctva, spisovanie návrhov na súd vo veciach výchovy a výživy
maloletých, poskytovanie sociálneho poradenstva klientom úradu.
Požiadavky na zamestnanca:
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: občianstvo SR alebo
iného členského štátu Európskej únie, vek min. 18 rokov, spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie kvalifikačných
predpokladov, zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby,
trvalý pobyt na území SR, ovládanie štátneho jazyka
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť spolupracovať a pracovať s ľuďmi, aktívnosť, samostatnosť, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca alebo uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti/oddelenie služieb
zamestnávateľom (APTP - zamestnávateľ)
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti vo vymedzenom úseku
štátnej správy. Zabezpečuje plnenie úloh s agendou povinného podielu
občanov so zdravotným postihnutím. Sleduje úhrady, spracováva pohľadávky v zmysle internej normy o pohľadávkach. Vedie a komplexne zabezpečuje agendu príspevkov §§ 50d, 53b, 55, 57, 57a, 59, 60 zákona č.
5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v platnom znení.
Požiadavka na zamestnanca: Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v platnom znení a zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, Vyhlášky 31/2004 Z. z. a 44/2004 Z. z., zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, schémy štátnej pomoci DE MINIMIS,
Dočasná schéma, základný prehľad o Národnom strategickom referenčnom rámci so zameraním na operačný program Zamestnanosť a
sociálna inklúzia.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita.
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet, Lotus Notes

VK 2009 / 4 / 21

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek krízového manažmentu, ochrany utajovaných skutočností , PO, BOZP
Odbor štátnej služby: 2.23 Ochrana utajovaných skutočností
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend na úseku krízového manažmentu, ochrany utajovaných skutočností, PO, BOZP.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes,
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom
Požadované odborné znalosti: zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Ústava SR, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, Ústavný
zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie Európskeho sociálneho fondu (ESF)
Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a
rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na vymedzenom
úseku štátnej správy, vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými
útvarmi v služobnom úrade a riadiacimi orgánmi. Príprava rozhodnutí na
koordinovanie a usmerňovanie aktivít, zabezpečovanie agendy v oblasti
uplatňovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce, najmä projektov financovaných prostredníctvom ESF. Zabezpečovanie zmluvných vzťahov
pre určené projekty, príprava návrhov na dodatky k zmluvám, finančné
plánovanie a riadenie projektov v zmysle platných právnych predpisov.
Požiadavky na zamestnanca:
Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, zákona č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a zákona č.
453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita.
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, internet, Lotus Notes

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 /14 / 19, VK 2009
/15 / 19 a VK 2009 /16 / 19:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ivana Švajdová
Telefón: 035/2440121
Fax: 035/2440109
E-mail: ivana.svajdova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch, Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Kontakt na poskytnutie informácií o VK: 2009 / 3 / 21 a VK: 2009
/ 4 / 21:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Iveta Bartusková
Telefón: 041/ 2448 846
Fax: 041/2448 000
E-mail: iveta.bartuskova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Čadci, Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca

VK 2009 / 7 / 27
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: detašované pracovisko I. stupňa Bytča, referát pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení pomoci v hmotnej núdzi, samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí
v oblasti pomoci v hmotnej núdzi (o priznaní, zániku nároku, nepriznaní, zvýšení, znížení a pod.), vybavovanie podaní klientov a komunikácia s klientmi.
Požiadavky na zamestnanca:
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: občianstvo SR alebo
iného členského štátu Európskej únie, vek min. 18 rokov, spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie kvalifikačných
predpokladov, zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby,
trvalý pobyt na území SR, ovládanie štátneho jazyka
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť spolupracovať a pracovať s ľuďmi, aktívnosť, samostatnosť, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009 / 8 / 27
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, referát sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a
rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na oddelení informačnoporadenských a sprostredkovateľských služieb, referáte sprostredkovateľských služieb. Odborná príprava rozhodnutí vo veciach vyradenia
uchádzačov o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
komunikácia s klientmi úradu, vyhľadávanie, ponúkanie a odporúčanie klientom úradu voľné pracovné miesta.
Požiadavky na zamestnanca:
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: občianstvo SR alebo

SEPTEMBER 9/2009

22-25 vyberove konania:Sestava 1 28.9.2009 10:02 Page 24

Výberové konania
iného členského štátu Európskej únie, vek min. 18 rokov, spôsobilosť
na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie kvalifikačných predpokladov, zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej
služby, trvalý pobyt na území SR, ovládanie štátneho jazyka
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo
vyššie odborné vzdelanie
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť spolupracovať a pracovať s ľuďmi, aktívnosť, samostatnosť, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z.
z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009/6/27, VK
2009/7/27 a VK 2009/8/27:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Vladimír Gavlák
Telefón: 041/2440120
E-mail: vladimir.gavlak@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina

Kraj:
Banskobystrický
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Banskej
Bystrici
VK 2009 / 7 / 28
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti rozhodovania o povinnosti zamestnávateľa platiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
a rozhodovanie o udeľovaní predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi,
ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Rozhodovacia činnosť
v oblasti zaradenia a nezaradenia uchádzačov o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ich vyradenia z evidencie.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú sa

VK 2009 / 8 / 28
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v oblasti vykonávania sociálnej prevencie, poradenstva pri riešení rodinných a sociálnych problémov. Vykonávanie opatrení pre rodiny, z ktorých bolo
potrebné deti okamžite vyňať a umiestniť do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka
maloletých. Navrhovanie súdu nariadenia ústavnej starostlivosti, zrušenie ústavnej starostlivosti, zásahu do rodičovských práv a povinností.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie zamestnanca: VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 93 zákona č.
305/2005 Z. z. sa požaduje VŠ v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania alebo uznaný doklad o takom vzdelaní vydaný zahraničnou
vysokou školou.
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VK 2009 / 9 / 28
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 činnosti v oblasti poskytovania základných informácií o nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce
v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a poskytovania príspevkov. Zabezpečovanie administrácie realizovaných projektov
financovaných zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu vo svojom územnom
obvode, zabezpečovanie dodržiavania pravidiel štátnej pomoci a jej evidencia. Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevkov v rámci programov,
národných projektov a ďalších nástrojov aktívnych opatrení trhu práce
v územnom obvode úradu od konečných užívateľov. Zabezpečovanie základnej kontroly komplexnosti žiadostí.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie zamestnanca:VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Excel,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 / 7 / 28, VK 2009 /
8 / 28 a VK 2009 / 9/ 28:
Meno a a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jarmila Štekláčová
Telefón: 048/2441 120
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 27, 974 05 Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši
VK 2009/ 4 / 34
Názov pozície: odborný radca - predstavený
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb
občanom
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach spadajúcich do
kompetencie oddelenia. Koordinovanie činnosti v oblasti služieb občanom. Organizácia, riadenie, kontrola a zodpovednosť za činnosť zamestnancov oddelenia.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, Outlook Express, Internet a práca so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace schopnosti, angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa
učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom
adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Ústavy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonníka práce.

VK 2009 / 5 / 34
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: oddelenie ESF
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné vykonávanie agendy spojenej s realizáciou
národných projektov. Participácia pri predkladaní návrhov, tvorbe a realizácii projektov. Kontrola a koordinácia projektových úloh. Príprava
a spracovanie podkladov na zúčtovanie výdavkov a finančných predikcií, spracovanie štatistických a monitorovacích údajov. Samostatné činnosti vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými útvarmi v služobnom
úrade.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie, VŠ I.
stupňa alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa

Zamestnanosť a sociálna politika

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Outlook Express, Internet a práca so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť a vôľa učiť sa a vzdelávať sa, vyrovnaná
harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Ústavy SR, základné
poznatky o EÚ, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č.
453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VK 2009 / 6 / 34
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti – oddelenie informačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a
rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou v oblasti služieb
zamestnanosti. Vedenie a aktualizácia evidencie uchádzačov o zamestnanie. Sprostredkúvanie vhodného zamestnania pre uchádzačov
o zamestnanie.
Požiadavky na zamestnanca: angažovanosť, profesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná
a harmonická osobnosť analytické, koncepčné a strategické myslenie,
schopnosť pracovať pod tlakom adaptabilita a flexibilita
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie, VŠ I.
stupňa alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Outlook Express, Internet a práca so sieťou (lokálnou)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:: angažovanosť,
profesionalita, motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom adaptabilita
a flexibilita
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Ústavy SR, č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 311/2001 Z. z. a Zákonníka
práce.

VK 2009/7/34
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti – oddelenie informačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a
rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na oddelení informačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb.
Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí na prvom stupni správneho konania vo veci vyradenia z evidencie a zaradenia do evidencie
uchádzača o zamestnanie, vykonávanie ich kontroly, ako aj príprava
podkladov k odvolaniam proti vydaným rozhodnutiam na prvom stupni
správneho konania.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Outlook Express, Internet a práca so sieťou (lokálnou)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Ústavy SR, č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny, služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 311/2001 Z. z. a Zákonníka
práce.
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VK 2009 / 8 / 34
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, oddelenie služieb
občanom
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend s rozhodovacou právomocou na vymedzenom
úseku štátnej správy.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Outlook Express, Internet a práca so sieťou (lokálnou)
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná
a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie,
schopnosť pracovať pod tlakom adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, Ústavy SR, znalosť
zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z .z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o
zmene a doplnení neskorších predpisov a Zákonníka práce.
Kontakt na poskytnutie informácií: (VK 2009/4/34, VK
2009/5/34, VK 2009/6/34, VK 2009/7/34 a VK 2009/8/34)
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: JUDr. Jozef Ivan
Telefón: 047/2451 120
E-mail: jozef.ivan@ upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR Veľký Krtíš, Madácha 2, 990 01
Veľký Krtíš

Kraj: Košický
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej
Novej Vsi
VK 2009 / 6 / 46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: Oddelenie informačných a sprostredkovateľských
služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce
najmä vo výkone ucelenej agendy s rozhodovacou právomocou. Odborná príprava rozhodnutí na prvom stupni správneho konania. Samostatné činnosti vyžadujúce analytickú činnosť, vyhodnocovanie
výsledkov a spoluprácu v rámci organizačných útvarov.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita.

VK 2009 / 7 / 46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie služieb občanom
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy:
Samostatné odborné činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti a
v príprave podkladov pre rozhodovanie na úseku služieb zamestnanosti.
Spracúvanie podkladov a príprava dohôd súvisiacich s poskytovaním finančných prostriedkov pri uplatňovaní nástrojov aktívnych opatrení trhu
práce, vedenie evidencie žiadostí, uzatvorených dohôd a prehľadov súvisiacich s vykonávanou činnosťou.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita.
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 / 6 / 46 a VK 2009
/ 7 / 46:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta Kováčová
Telefón: 053/2441 120
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku
VK 2009 / 5 / 48
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Odbor štátnej služby: 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení informatiky, analýz a štatistických zisťovaní. Zabezpečovanie častí informačných systémov a počítačovej siete LAN. Administrácia aplikačného
programového vybavenia, inštalácia APV, konfigurácia a údržba APV,
údržba a inštalácia PC techniky, sprevádzkovanie novej a zabezpečovanie servisu výpočtovej techniky. Zabezpečovanie zálohovania APV a antivírusovej ochrany všetkých systémov.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. alebo
II. stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: operačné systémy na administrátorskej úrovni:
Windows server 2003, Linux, administrácia počítačovej siete LAN, administrácia Lotus Domino server, Oracle databázový server, Lotus Notes,
balík programov Office, Internet, spracovávanie databáz, operačný systém Windows XP a vyššie.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, odborné znalosti z oblasti informačných technológii a spracovania databáz.

VK 2009 / 6 / 48
Názov pozície: odborný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, vecný správca
Odbor štátnej služby:2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov na rozhodovanie odboru sociálnych vecí a rodiny.

Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Microsoft PowerPoint, Lotus Notes, Internet, spracovávanie databáz.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

VK 2009 / 7 / 48
Názov pozície: odborný radca – predstavený, vedúci oddelenia
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Finančné oddelenie
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné špecializované činnosti
spočívajúce najmä v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov
a v príprave podkladov, tvorba opatrení spadajúcich do rozsahu kompetencií finančného oddelenia. Riadiaca, koordinačná a kontrolná činnosť pri riadení a usmerňovaní činností oddelenia.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
Lotus Notes, Internet, Microsoft PowerPoint.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita, riadiace schopnosti.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov, č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č.
152/2004 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009/5/48, VK
2009/6/48 a VK 2009/7/48:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Martina Palková
Telefón: 052/2442403
E-mail: martina.palkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Kežmarku, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok

Požadované doklady na prihlásenie sa do výberového konania:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením
čísla výberového konania;
motivačný list;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka,
resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený
v oznámení o výberovom konaní);
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
profesijný štruktúrovaný životopis;
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny
Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa
môže uchádzať len občan SR,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR;
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR;
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykoná-

vanie štátnej služby;
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom
štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa
vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej
pozícii osobitne. Na obálku a v žiadosti treba uviesť číslo
VK.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania pošlite v termíne do 15. 10. 2009 (pre VK Ústredia PSVR do 12. 10. 2009
a pre ÚPSVR Čadca do 14. 10. 2009) na adresu služobného
úradu, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac august
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

12,05

12,07

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

4,14

4,09

Trnavský kraj

7,67

7,71

Trenčiansky kraj

9,25

9,27

Žilinský kraj

10,04

10,03

Nitriansky kraj

11,27

11,34

Košický kraj

16,64

16,75

Prešovský kraj

17,63

17,67

Banskobystrický kraj

18,68

18,63

Poradie okresov
Por.

Územie

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

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

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

Por.

Územie

2,57
3,05
3,31
3,62
3,79
4,53
4,92
5,33
6,21
6,51
6,68
7,02
7,22
7,33
7,55
7,64
7,65
8,09
8,24
8,25
8,77
8,84
9,14
9,34
9,41
9,52
9,72
9,87
9,93
10,06
10,48
10,57
10,59
10,65
10,70
10,72
10,83
11,54
11,73
11,92

2,53
3,05
3,32
3,51
3,71
4,51
4,82
5,43
6,30
6,40
6,60
7,18
7,24
7,49
7,40
7,78
7,70
8,05
8,30
8,20
8,92
8,87
9,02
9,32
9,33
9,71
9,82
9,85
10,22
10,08
10,67
10,78
10,42
10,45
10,65
10,38
10,60
11,70
11,87
12,04

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
-1
1
-1
•
1
-1
1
-1
•
•
•
•
•
•
1
-1
5
5
-1
-1
•
-5
-3
•
•
2

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %

Zmena
poradia

12,09
12,09
12,13
12,14
12,25
12,53
13,27
13,67
14,20
14,29
14,35
15,12
15,63
15,64
16,56
16,66
17,50
17,81
18,35
18,50
19,03
20,24
20,29
20,35
20,35
20,61
21,29
21,93
21,95
22,30
23,28
23,35
23,55
23,82
24,15
24,55
26,10
31,25
32,72

12,13
12,30
11,91
12,19
11,94
12,53
13,18
13,55
14,16
14,43
14,21
15,16
15,78
15,59
16,75
17,21
17,45
18,05
17,96
18,03
19,45
20,10
20,17
20,38
20,64
20,76
21,67
22,17
21,91
22,05
24,02
23,48
23,55
23,97
23,87
24,62
26,23
30,97
32,40

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

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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Vyhodnotenie činnosti
služieb zamestnanosti za rok 2008
Činnosť informačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb v roku 2008 v pôsobnosti úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
ČASŤ 2. Pokračovanie z predošlého čísla

Vyhodnotenie poskytovania
príspevku na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb
za rok 2008
Tento príspevok je jedným z nástrojov
a aktívnych opatrení na trhu práce, ktorý
sa uplatňuje od r. 2004. V roku 2008 prešiel podstatnou zmenou. Novelou zákona o službách zamestnanosti (zákonom
č.139/2008 Z. z.) s účinnosťou od 1. 5. 2008
sa rozdelil na dva samostatné nástroje,
a to na § 52 - príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a
§ 52 a) – príspevok na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby. Na poskytovanie príspevku podľa § 52 je právny
nárok po splnení zákonom stanovených
podmienok. Do novely zákona účinnej
od mája 2009 bol financovaný v rámci NP
č. V z ESF a prechodne aj zo ŠR, z ktorého
sa potom preúčtoval do NP č. V-2 financovaného z prostriedkov ESF z nového operačného programu na roky 2007 – 2013
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Do 30. apríla 2008 sa príspevok poskyto-

val vo výške 800 Sk/na 1 UoZ/1mesiac.
Od 1. mája 2008 sa príspevok zvýšil na
sumu 2 597 Sk, čo predstavovalo maximálnu výšku dovolenú zákonom o službách zamestnanosti, teda 10 % z celkovej
ceny práce v národnom hospodárstve
platnej v tom čase. Od 1. augusta 2008
boli internou normou upravené výšky
príspevku v závislosti od počtu UoZ zaradených na výkon menších obecných
služieb v piatich pásmach. Pri počte UoZ
do 25 pre jeden subjekt je celkový príspevok (t. j. príspevok na náklady aktivačnej
činnosti + príspevok na mzdu organizátora aktivačnej činnosti) najviac 42,5 €
na 1 UoZ/1 mesiac a pri počte UoZ viac
ako 100 v jednom subjekte je max. príspevok 17,7 € na 1 UoZ/1mesiac. V percentách
je to najviac 2,5 % z celkovej ceny práce
(23,6 €) na náklady aktivačnej činnosti
a 2 % z celkovej ceny práce (18,9 €) na
mzdu organizátora aktivačnej činnosti,
teda spolu je to najviac 4,5 % z celkovej ceny práce (42,5 €) na jedného UoZ
mesačne.

Ako vidno z vývoja a počtov zaraďovaných UoZ na aktivačnú činnosť od roku
2004, dochádza v roku 2008 postupne
k obmedzovaniu počtov UoZ zaraďovaných na toto opatrenie, ako i znižovaniu
objemu finančných prostriedkov na jeho
financovanie. Dnešný právny stav umožňuje vykonávať aktivačnú činnosť formou
menších obecných služieb iba na obdobie 6 mesiacov, s možnosťou jedného
opakovania u toho istého UoZ opäť v dĺžke 6 mesiacov počas jedného vedenia
v evidencii UoZ. Zo strany UoZ pretrváva
značný záujem.
Preto Ústredie PSVR po dohovore s MPSVR
SR a aj ZMOS v uplynulom roku zmenilo
filozofiu a stratégiu prístupu ku skupine
dlhodobo nezamestnaných UoZ, spravidla poberateľov dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke tak, že prostredníctvom úradov PSVR viac orientovalo
týchto občanov (a aj mestá a obce) na využívanie menších obecných služieb podľa
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Cieľom
september 09/2009
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Vyhodnotenie poskytovania
príspevku na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej služby za
rok 2008
Tento príspevok je nový, poskytuje sa samostatne len od 1. mája 2008 právnickej
osobe alebo fyzickej osobe, analogicky ako
predošlý príspevok podľa § 52, v rovnakých
výškach, avšak s tým rozdielom, že pri tomto opatrení dostáva ešte aj UoZ paušálny
príspevok vo výške sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v roku
2008 bolo 5 392 Sk (v súčasnosti 185,19 €)
mesačne. Dobrovoľnícku službu môže vykonávať UoZ maximálne 6 mesiacov bez možnosti jej opakovania počas jedného vedenia
v evidencii UoZ, pričom počas výkonu zostáva takýto občan naďalej v evidencii UoZ.
V hodnotenom období realizovalo aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
2 075 subjektov, ktoré vytvorili a obsadili
16 599 dobrovoľníckych miest, na ktoré bol
dohodnutý príspevok v celkovej výške cca
396,96 mil. Sk (13 177 tis. €).
Z celkového počtu vytvorených a obsadených dobrovoľníckych miest bolo 322 financovaných zo štátneho rozpočtu sumou
cca 4 917 tis. Sk (163 tis. €).
Na vytvorené miesta na dobrovoľnícku
službu bolo umiestnených 16 670 UoZ,
z ktorých bolo:
ústredia a úradov PSVR nie je dohodovo
udržiavať UoZ na aktivačnej činnosti, navyše si títo občania väčšinou ani neuvedomujú, že doba odpracovaná na aktivačnej
činnosti sa im nezarátava do odpracovanej
doby pre účely priznania nároku na starobný dôchodok. Cieľom je dosiahnuť u už
aktivovaných UoZ záujem o iné nástroje
a aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré
umožňuje zákon o službách zamestnanosti, vedúce k vzdelávaniu a príprave pre trh
práce, zamestnaniu alebo samostatnej zárobkovej činnosti týchto osôb. Majú tomu
napomôcť aj aktivity v rámci nového NP
č. IV – Začleňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ do trhu práce a tiež nové nástroje a aktívne opatrenia ako sú sociálne
podniky a iné.
Za celý rok 2008 (pred novelou a po novele
zákona) realizovalo aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
7 074 obcí a miest, ktoré vytvorili 166 630
miest na aktiváciu UoZ (vrátane preobsadených miest), na ktoré bol dohodnutý
príspevok v celkovej výške cca 836, 55 mil.
Sk (27 768 tis. €). Z celkového počtu vytvorených a obsadených miest bolo 1 345 financovaných zo štátneho rozpočtu sumou
cca 4, 611mil. Sk (153 tis. €).
Na vytvorené miesta na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb bolo
umiestnených 171 124 UoZ, z ktorých bolo

81 630 žien – 47,70 %,

155 902 poberateľov dávky v hmotnej
núdzi – 91,10 %,

153 623 znevýhodnených UoZ – 89,77 %.
Vzniklo aj 9 349 miest pre organizáto-
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ŠTRUKTÚRA ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE (HODNOTY SÚ VYJADRENÉ V %)
absolventi § 8 a)

1

nad 50 rokov § 8 b)

22

DNO § 8 c)

74

rodinný život § 8 d)

1

zverenie súdom § 8 e)

1

OZP § 8 h)

1
1111
22

74

rov aktivačnej činnosti, z ktorých bolo
až 4 151 (44 %) z radov UoZ.
Z celkového počtu osôb zaradených
na menšie obecné služby sa na trhu práce
umiestnilo 12,05 % UoZ. Najviac – 63,08 %
sa umiestnilo do 6 mesiacov od ukončenia aktivačnej činnosti, čo je viac ako
13 000 osôb.


9 620 žien – 57,71 %,

8 623 poberateľov dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke – 51,73 %,

11 762 znevýhodnených UoZ – 70,56 %.
Najväčšiu skupinu znevýhodnených
UoZ tvorili dlhodobo ne zamestnaní –
67 %. Významnú skupinu osôb zaradených na vykonávanie dobrovoľníckej
služby tvorili aj osoby staršie ako 50
rokov – 24 %.
Prostredníctvom tohto nástroja vzniklo
aj 512 dobrovoľníckych miest pre organizátorov aktivačnej činnosti, z ktorých
bolo 249 z radov UoZ.
Z celkového počtu osôb zaradených
na dobrovoľnícku službu, po ukončení dohodnutej doby, sa na trhu práce
umiestnilo 4,74 % UoZ.

Vyhodnotenie poskytovania
príspevku na dochádzku za prácou
za rok 2008
Príspevok na dochádzku umožňuje občanovi uhradiť mesačne časť cestovných výdavkov na dochádzku za prácou
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z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca
do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť, alebo
z miesta trvalého pobytu alebo z prechodného pobytu občana do miesta
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť.
Príspevok na dochádzku za prácou sa
poskytuje občanovi:

ktorý bol uchádzačom o zamestna-

dzačov o zamestnanie menej ako 6
mesiacov sa príspevok na dochádzku
poskytuje počas šiestich mesiacov,

opätovne sa príspevok poskytuje po
uplynutí dvoch rokov od nástupu
do ostatného zamestnania alebo od
ostatného začatia prevádzkovania
alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
Výška príspevku na dochádzku za prácou je najviac 135 EUR/ 4 037 Sk mesačne
v závislosti od vzdialenosti miesta výko-

ŠTRUKTÚRA ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE (HODNOTY SÚ VYJADRENÉ V %)
absolventi § 8 a)

3

nad 50 rokov § 8 b)

24

DNO § 8 c)

67

rodinný život § 8 d)

1

zverenie súdom § 8 e)

2

OZP § 8 h)

2

nemôže vykonávať zamestnanie § 8 k)

1

1 2 2 1

3
24

nu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej
zárobkovej činnosti od miesta trvalého
pobytu alebo od miesta prechodného
pobytu zamestnanca alebo samostatne
zárobkovo činnej osoby. Príspevok na
dochádzku za prácou poskytuje úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania
zamestnania alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti.

Vyhodnotenie poskytovania
príspevku na podporu
zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím
za rok 2008
Schválením zákona č. 139/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti, boli v roku 2008 vytvorené aj
nové podmienky a možnosti podpory vytvárania, resp. udržania pracovných miest
pre občanov so zdravotným postihnutím.
Vytváranie nových pracovných miest
pre občanov so zdravotným postihnutím bolo v roku 2008 podporované nasledujúcimi nástrojmi APTP:

§ 56 – príspevok na zriadenie chránenej
dielne a chráneného pracoviska a na ich
zachovanie,

§ 57 – príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie
alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
Udržanie existujúcich pracovných miest
pre občanov so zdravotným postihnutím bolo v roku 2008 podporované nasledujúcimi nástrojmi APTP:

§ 56a – príspevok na udržanie občana
so ZP v zamestnaní

§ 59 – príspevok na činnosť pracovného
asistenta

§ 60 – príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
Každý z uvedených nástrojov aktívnej politiky trhu práce má svoje špecifiká a vyu-

67

nie, vedený v evidencii uchádzačov
o zamestnanie najmenej tri mesiace,

bol vyradený z evidencie uchádzačov
o zamestnanie z dôvodu podľa § 36
ods. 1 písm. a) alebo b),

ak o tento príspevok požiada písomne,

o príspevok na dochádzku môže občan požiadať najneskôr do šiestich
mesiacov od nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania
alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok na dochádzku za prácou sa
poskytuje:

občanovi v dĺžke zodpovedajúcej obdobiu jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
najviac počas 12 mesiacov od jeho
nástupu do zamestnania alebo od
začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

občanovi vedenému v evidencii ucháseptember 09/2009
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žitie pri lepšom uplatňovaní uchádzačov
o zamestnanie alebo občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce.
Príspevok na zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi,
ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do zamestnania občana so ZP.
Počas sledovaného obdobia roku 2008
úrady PSVR vytvorili 739 pracovných miest
(ďalej len „PM“), na ktoré bolo umiestnených 899 občanov (320 UoZ a 579 mimo
evidencie UoZ).
Z celkového počtu vytvorených a obsadených PM bolo:

127 PM financovaných zo štátneho rozpočtu sumou 28 936 tis. Sk/961 tis. €,

86 PM financovaných z NP II sumou
17 332 tis. Sk/575 tis. €,

526 PM financovaných z NP II-2 sumou
111 664 tis. Sk/3 706 tis. €.
Pozitívnym javom je fakt, že úradom PSVR
sa podarilo zapojiť až 25 % dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu znevýhodnených UoZ zaradených na sledovaný
nástroj APTP.
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej
činnosti
Príspevok sa poskytuje občanovi so ZP na
začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej
len „SZČ“).
V rámci tohto nástroja APTP bolo počas
sledovaného obdobia roku 2008 vytvorených 337 PM na „samozamestnanie“ občanov so ZP, na ktoré bolo umiestnených
337 UoZ.

VYTVORENÉ ALEBO PODPORENÉ PM PRE OZP V ROKU 2008
Príspevok na zriadenie PM pre OZP u zamestnávateľa

739

Príspevok občanovi so ZP na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ

337

Príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní

189

Príspevok na pracovného asistenta

138*

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP
a na úhradu nákladov na dopravu

Z celkového počtu vytvorených a obsadených PM bolo:

40 PM financovaných zo štátneho rozpočtu sumou 8 609 tis. Sk/286 tis. €

45 PM financovaných z NP II sumou
9 561 tis. Sk/317 tis. €

252 PM financovaných z NP II-2 sumou
56 289 tis. Sk/1 868 tis. €.
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac
ako 25 % občanov so ZP z priemerného
evidenčného počtu svojich zamestnancov
sa poskytuje príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní.
V sledovanom období bol 33 zamestnávateľom poskytnutý príspevok z NP II-2
vo výške 3 133 tis. Sk/104 tis. €, ktorým
podporili 189 zamestnancov.
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
Príspevok na činnosť pracovného asistenta
sa poskytuje zamestnávateľovi alebo občanovi so ZP, ktorý prevádzkuje SZČ v rámci
CHP. Pracovný asistent je zamestnanec,
ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi
alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi
so ZP, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času alebo

6 592

* PM vytvorené na pomoc pre OZP

739
337
189
138

6 592

osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne
zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom
so ZP, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní
SZČ.
Úrady PSVR podporili v roku 2008 vytvorenie 138 PM pre pracovných asistentov, ktorí poskytovali pracovnú asistenciu pre 443
občanov so ZP. V rámci tohto nástroja bolo
zaradených 159 pracovných asistentov.
Z celkového počtu vytvorených a obsadených PM bolo:

10 PM pre 37 občanov so ZP financovaných zo štátneho rozpočtu sumou
2 093 tis. Sk/69 tis. €

22 PM pre 94 občanov so ZP financovaných z NP II sumou 5 107 tis. Sk/
170 tis. €

106 PM pre 312 občanov so ZP financovaných z NP II-2 sumou 18 654 tis.
Sk/619 tisíc €.
Príspevok na úhradu prevádzkových
nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
V rámci tohto nástroja APTP sa nevytvárajú
nové PM, ale podporujú sa už existujúce, na
ktorých sú umiestnení občania so ZP.
V roku 2008 sa prostredníctvom tohto
nástroja APTP podporilo 6 592 PM, čo je
o 3 918 viac ako za rovnaké obdobie roku
2007.
Z celkového počtu podporených PM bolo:

237 PM financovaných zo štátneho rozpočtu sumou 10 821 tis. Sk/359 tis. €

506 PM financovaných v rámci NP II sumou 15 010 tis. Sk/498 tis. €

5 849 PM financovaných v rámci NP II-2
v rámci SR sumou 149 598 tis. Sk/ 4 966
tis. €.
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