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Vážení čitatelia,
blížiace sa Vianoce a koniec roka sú časom
úvah, hodnotenia. Aj ja, spoločne s mojimi
spolupracovníkmi, bilancujem všetky
zmeny, opatrenia, zákony, ktoré naše ministerstvo pripravilo a realizovalo. Mnohé
z nich boli plánované, mnohé však vyplynuli z celosvetového „strašiaka“ – najväčšej
hospodárskej krízy od konca druhej svetovej vojny.
Táto rana hlboko zasiahla aj našu vlasť, dotkla sa všetkých jej obyvateľov. Poznačuje
osudy ľudí, ktorí nie vlastnou vinou prišli
o zamestnanie a ich tohtoročné vianočné
sviatky budú chudobnejšie ako po minulé
roky. Toto všetko si uvedomujem a verte
mi, pripravilo mi to zopár bezsenných nocí.
Práve preto sa v najlepšej viere snažím
z postu ministerky práce presadzovať zákonné normy, ako pomocnú ruku všetkým,
ktorí ju potrebujú.
V úsilí o podporu zamestnanosti sme našu
spoločnú pozornosť zamerali na realizáciu
opatrení v oblasti zamestnanosti a aktívnej
politiky trhu práce. Práve preto do tejto oblasti smeruje najväčšia časť vyčlenených finančných zdrojov na protikrízové opatrenia.
V pracovnoprávnych vzťahoch presadzujeme vyváženie potreby pružnosti pre zamestnávateľov a zabezpečenie ochrany pre
zamestnancov pri plnení meniacich sa požiadaviek globálnej ekonomiky a narastajúcich nárokov konkurencie. Je všeobecne
akceptovateľné podporovať flexibilitu pracovnoprávnych foriem zamestnávania v odvetviach, ktoré sú závislé od globalizačných
trendov, reštrukturalizácie, zmien výrobných programov, terminovaných kontraktov atď. Operatívne sme preto v marci tohto
roka pristúpili k právnej úprave, ktorá umožňuje zamestnancom i zamestnávateľom
v širokom rozsahu využívať ustanovené
pružné formy pracovnoprávneho vzťahu,
tzv. flexikonta.
Pokiaľ by som mala zosumarizovať opatrenia, ktoré sme prijali v súvislosti s globálnou
finančnou a hospodárskou krízou, spomeniem napríklad príspevok na podporu
udržania zamestnanosti, vďaka ktorému
predchádzame, resp. obmedzujeme prepúšťanie zamestnancov zamestnávateľa riešiaceho dôsledky dopadu globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ďalej príspevok
na podporu vytvorenia nového pracovného
miesta, ktorým podporujeme vytváranie
nových pracovných miest najmä pre občanov, ktorých zamestnávateľ prepustil práve

z dôvodu krízy. Nedá mi nespomenúť aj príspevok ku mzde zamestnanca, ktorý podporuje motiváciu hľadať a prijať aj nízko
platené zamestnanie. S pozitívnym ohlasom sa stretol i príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý má
za cieľ zvýšenie záujmu uchádzačov o zamestnanie vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v rôznych oblastiach nenáročných na počiatočné investície
a zodpovedajúcich zručnostiam najmä
nízko kvalifikovaných skupín uchádzačov
o zamestnanie, resp. podporiť spracovateľov a predajcov domácich poľnohospodárskych produktov.
Okrem nových príspevkov aktívnej politiky
trhu práce sa novelou zákona o službách
zamestnanosti na prechodné obdobie,
do konca roka 2010, vytvorili priaznivejšie
legislatívne podmienky pre právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré požiadajú o priznanie postavenia sociálneho podniku.
Aktuálny vývoj situácie na trhu práce si vyžiadal i ďalšie operatívne riešenia. Do novely
zákona o službách zamestnanosti sme „pretavili“ aj iné opatrenia na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy. Ich
účinnosť plánujeme od 1. novembra, resp.
od 1. decembra 2009 s časovým obmedzením do konca roka 2010. Opatrenia sú zamerané na podporu opätovného vstupu
a udržanie sa na trhu práce pre občanov,
ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu
skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov následkom globálnej

ekonomickej krízy, na vytvorenie priaznivejších podmienok pre vstup na trh práce
občanov mladších ako 25 rokov, na podporu samostatnej zárobkovej činnosti u absolventov škôl, čím sledujeme celkové vytvorenie priaznivejších podmienok pre ich
zaraďovanie na trh práce a rad iných prospešných opatrení, ktorými sa snažíme pozitívne ovplyvniť súčasný stav na slovenskom trhu práce.
Okrem toho v pripravovanej novele zákona
o službách zamestnanosti navrhujeme zaviesť osobitnú dávku na podporu flexibility
zmeny zamestnania pri zmene zamestnania
na dobu určitú a upraviť podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania
zamestnanosti a povinnosť zamestnávateľa
zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov počas skráteného pracovného času. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa
rozhodlo bojovať účinnejšie aj proti nelegálnemu zamestnávaniu, a to ustanovením
spodnej hranice pokuty a zvýšením hornej
hranice pokuty ukladanej za nelegálne zamestnávanie až do výšky 200 tisíc Eur. Zákon, ktorý sa momentálne nachádza v skrátenom legislatívnom procese, by mal začať
platiť od 1. januára budúceho roka.
Vážení čitatelia,
vynakladáme maximálne úsilie, aby sme
zmiernili dopady krízy. Odborní pracovníci
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR venovali realizácii spomínaných právnych noriem veľa aj osobného času, za čo
im patrí moja vďaka. Dobrým a bezpochyby
aj inšpiratívnym znamením pre všetkých je,
že doteraz prijaté opatrenia na trhu práce
kladne ovplyvnili vývoj zamestnanosti
ohrozených skupín občanov Slovenskej republiky. Nepreženiem, ak v tejto fáze vyjadrím svoje presvedčenie, že ideme správnym smerom. Rovnako si však uvedomujem, že zďaleka nie sme – ako sa hovorí
– „za vodou“ a pred nami je ešte veľa práce.
Chcem aj touto cestou všetkých ubezpečiť,
že pokiaľ z celkového vývoja situácie na
trhu práce vyvstanú požiadavky na ďalšie
zmeny, budeme sa nimi naďalej zaoberať, aj
v súčinnosti s ostatnými rezortmi.
Na záver mi dovoľte popriať Vám veľa zdravia, šťastia, tvorivosti, cieľavedomosti, rozhodnosti, osobných a pracovných úspechov nielen v tomto prekrásnom čase
Vianoc.
Ing. Viera Tomanová, PhD.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR

NOVEMBER / DECEMBER 11-12/2009
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ÚPSVR

MOBBING
A ĎALŠIE NOVÉ FORMY
NÁSILIA NA PRACOVISKU
Situácia na pracoviskách prechádza mnohými
zmenami, zvyšuje sa stres a rastie tlak
na zamestnancov, stupňuje sa tenzia a narastajú
nezhody v horizontálnej i vertikálnej štruktúre
organizácie, aj u klientov, s ktorými zamestnanci denne
prichádzajú do kontaktu. Vytvára sa priestor na násilie
a jeho rôzne podoby.

N

ásilie na pracovisku, označované
tiež ako obťažovanie, týranie, dotieravosť a zastrašovanie, je definované ako opakované bezdôvodné správanie, ktoré smeruje voči zamestnancom
alebo skupine zamestnancov a ohrozuje
ich zdravie a bezpečnosť. Zaraďujú sa sem
verbálne i fyzické útoky, ale aj sofistikovanejšie aktivity – ako podhodnotenie práce
kolegov alebo ich vylúčenie zo sociálnej
skupiny. Násilie i obťažovanie úzko súvisia
a majú aj rovnaké charakteristiky, hoci násilie vo všeobecnosti pochádza zvonka organizácie – zahŕňa klientov, pacientov,
resp. užívateľov služieb. Obťažovanie väčšinou vzniká medzi samotnými zamestnancami a iba ojedinele sa prejavuje aj fyzickým násilím.
Zákon NR SR č. 85/2008 Z. z. považuje obťažovanie za: „... také správanie, v dôsledku
ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského,
zahanbujúceho, ponižujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia a ktorého
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úmyslom alebo následkom je alebo
môže byť zásah do slobody ľudskej dôstojnosti“.
Okrem obťažovania (harassment) a diskriminácie si získavajú u nás i vo svete
značnú pozornosť nové termíny: mobbing a bullying. Stali sa súčasťou výskumov, legislatívy, oficiálnych dokumentov a správ o výskyte takéhoto
druhu správania na pracovisku.
V kontexte procesu násilia na pracovisku
možno v rámci mobbingu rozoznávať jeho
viaceré formy: bossing, staffing, stalking,
chairing, defaming, shaming, sexual harasment, hightech-mobbing.

Mobbing
H. Leymann ho definuje ako „psychický teror v pracovnom živote, ktorý zahŕňa hostilnú a neetickú komunikáciu. Využíva degradujúci prístup, nadmernú kritickosť,
zosmiešňovanie a intrigy. Tieto aktivity sú
opakované počas dlhého časového obdobia. Mobbing sa vzťahuje na situácie kolektívneho obťažovania, kde
sa skupina ľudí rozhodne trápiť a zničiť jedného človeka.
Kvôli vyššej frekvencii a
dlhému trvaniu hostilného
správania toto týranie vrcholí
vážnymi mentálnymi, psychosomatickými a sociálnymi
ujmami“. Autor na základe pozorovaní konštatoval, že spôsobom „útočiacej svorky“ sa
správali v mnohých prípadoch
pracovníci firmy k svojmu kolegovi.

Zamestnanosť a sociálna politika

H. Leymann popisuje proces mobbingu,
ako nepriateľské aktivity, ktoré hoci neboli
negatívne použité a nemali samy osebe
vždy čisto negatívny charakter, napriek
tomu vyústili do mobbingu. Zdôrazňuje
najmä systematické používanie nepriateľských aktivít, ktoré rozdeľuje do piatich kategórií podľa toho, ako pôsobia na obeť:
Dopad na obeť pri jej možnostiach
komunikovať (obeť nemá možnosť
komunikovať, je zakríknutá, verbálne útoky
voči nej sú zamerané na pracovné úlohy,
verbálne vyhrážanie má za cieľ urobiť
z obete neschopného pracovníka).
Dopad na obeť pri jej možnostiach
udržiavať sociálne kontakty (kolegovia s obeťou nehovoria, od manažmentu
má zákaz komunikovať s kolegami, je izolovaná v pracovni ďaleko od ostatných).
Dopad na obeť pri možnostiach
udržiavať si osobnú autoritu (ohováranie, posmievanie, výsmech z jej hendikepu, pôvodu).
Dopad na obeť v jej pracovnej situácii
(nedostáva žiadne pracovné úlohy
alebo iba bezvýznamné, nezmyselné).

1.

2.
3.
4.
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Dopad na obeť v rámci jej fyzického
zdravia (dostáva nebezpečné pracovné úlohy, ostatní ju týrajú fyzicky, sexuálne obťažujú).

Dve podoby mobbingu:
BOSSING – ak vedúci pracovník vyvíja tlak
a útočí na podriadeného, aby si vynútil jeho
prispôsobivosť alebo poslušnosť, alebo ho
chce vytlačiť z pracovného miesta.
STAFFING – ide o útoky zamestnancov na
vedúcich pracovníkov či na vedenie. Cieľom staffingu (angl. staff znamená vedenie, štáb) je zničenie nadriadeného, vedenia, alebo personálnej či podnikovej
politiky.
BULLYING – predstavuje tyranizovanie, zastrašovanie, šikanovanie. Je odvodený od
podstatného mena „bully“, čo znamená
„brutálny človek“ alebo „tyran, hulvát, grobian“. Ide o zjavný a situačne podmienený
priamy prejav agresie šikanujúceho. Odohráva sa medzi dvomi ľuďmi a nie je až taký
deštruktívny ako mobbing.
STALKING – (angl. stalk znamená lov,
honba, prenasledovanie) znamená obťažovanie, prenasledovanie za pomoci telefónneho teroru, vyhrážaním sa násilím a
verejných scén.
SEXUAL HARASSMENT – (sexuálne obťažovanie) je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého
úmyslom alebo následkom je alebo môže
byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.
CHAIRING – (angl. chair znamená stolička,
kreslo) predstavuje špecifickú formu neférových útokov na úrovni najvyšších vedú-

cich, akýsi „boj o kreslo“, pričom top manažment má k dispozícii ešte celý rad špecifických nástrojov a metód, ktoré môže
využiť.
DEFAMING – (angl. ohovárajúci) podobne
ako shaming (angl. shame znamená hanbiť
sa) značí zosmiešnenie, ohovorenie, znevažovanie. Je to otvorený a neférový útok
najmä na povesť jednotlivca, skupiny alebo
organizácie na verejnosti. Shaming je viazaný na konkrétne ohováranie, defaming
môže pracovníka zasiahnuť nečakane. Deštruktívne roly tu zohrávajú najmä médiá.
HIGTECH-MOBBING – je správanie, pri
ktorom dochádza k vymazávaniu a výmene
počítačových súborov. Posielanie anonymných výhražných e-mailov alebo vírusov.
Niektorí autori používajú pojmy mobbing
a bullying synonymicky, iní obidva pojmy
zahŕňajú pod slovenský termín šikanovanie.
BULLYING/MOBBING – sa zväčša vôbec
nezverejňuje a nerieši, pretože nie je ohlásený a zverejnený obeťami, ktoré nikoho
nepožiadajú o pomoc. Tak vzniká zvýšené
riziko, pretože agresor sa neobáva trestu a
vôbec s ním neráta a v budúcnosti sa podobné činy naďalej prehliadajú a tolerujú.
Okrem spomínaných foriem násilia sa
v pracovnom prostredí môžeme stretnúť
so špecifickým druhom násilia na pracovisku, máme na mysli násilie zo strany klientov, pacientov, zákazníkov, užívateľov služieb, takzvané vonkajšie alebo externé
násilie. Takéto násilie sa môže vyskytnúť aj
pri činnosti mimo pracoviska, u klientov,
alebo mimo práce (napríklad výhražné telefonáty klientov).
Pri procese externého násilia zohráva dô-

ležitú úlohu sociálne prostredie, v ktorom
sa môžu nachádzať spúšťacie faktory externého násilia. Ide o také situácie, slová,
alebo prejavy správania, na základe ktorých sa mení interakcia medzi klientom a
pracovníkom, t. j. potenciálne násilie sa
mení na skutočné násilie.
Podľa C. Rowetta a G. Breakwella pravdepodobne nie je možné identifikovať spúšťacie faktory, vyskytujúce sa vo všetkých
typoch pracovných prostredí, pretože sa
menia v závislosti od typu služieb, ktoré sa
klientom poskytujú. Z pohľadu zamestnania sociálneho pracovníka môže ísť o:
služby v zariadeniach s dlhodobým pobytom (domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, útulky – azylové domy)
služby v zariadeniach s dennou starostlivosťou (denné stacionáre, centrá)
služby zahŕňajúce prácu v teréne (komunitná sociálna práca)
služby vo verejných a štátnych inštitúciách.
Pri práci s rizikovými klientmi zahraničné
výskumy uvádzajú súpis rizikových faktorov, ktoré prispievajú k pravdepodobnosti
výskytu násilia na pracovisku v konkrétnej
situácii.
Ide o klienta: – ktorý je pod vplyvom vysokej hladiny stresu – je pravdepodobne
pod vplyvom alkoholu alebo drog; – napadol ma niekedy v minulosti verbálne; –
prejavil sa už niekedy násilím; – už bol v minulosti súdne trestaný; – má nejaké zdravotné problémy, ktoré by mohli spôsobiť
stratu jeho sebakontroly; – myslí si o mne,
že mu zámerne nechcem pomôcť; – trpel
niekedy duševnou chorobou; – vyhrážal sa
mi niekedy v minulosti násilím; – sú v tejto
situácii prítomní takí ľudia, ktorí by ho za
násilie odmenili; – zaútočil na mňa niekedy
v minulosti; – myslí si, že ohrozujem jeho
deti; – má nereálne predstavy o tom, čo by
som pre neho mohol urobiť; – mal som
v minulosti strach alebo obavy v prítomnosti tohto klienta; – myslí si, že ohrozujem
jeho slobodu.
Na základe poznania rizikových faktorov je
možné odhadnúť riziko násilia v konkrétnej
situácii a následne vypracovať ochranné
stratégie na individuálnej úrovni a na
úrovni organizácie.
PhDr. Zuzana Drgoňová, OSPOD a SK,
Referát poradensko-psychologických služieb, ÚPSVR Nitra
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FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA
Fond sociálneho rozvoja (FSR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
MPSVR SR. Vznikol v roku 2004 ako nástroj ministerstva na boj proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu. V roku 2006 bol FSR schválený ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (t. j. v programovom období
2004 - 2006) a Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) – v novom
programovom období 2007 - 2013.
Vyhlásené a pripravované výzvy

Rozdelenie finančných prostriedkov
PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJOV

ROK 2007
V rámci OP ZaSI boli Fondom sociálneho
rozvoja 21. 12. 2007 vyhlásené dve výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci opatrenia 2.1. „Podpora
sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“:
Cieľom oboch výziev bolo poskytnutím finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta terénneho sociálneho pracovníka a jeho asistenta prispieť ku skvalitneniu
výkonu terénnej sociálnej práce v obciach
s početnou marginalizovanou rómskou komunitou.

Rozdelenie finančných
prostriedkov
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
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Rozdelenie finančných
prostriedkov
STREDNÉ SLOVENSKO

Zamestnanosť a sociálna politika

Rozdelenie finančných
prostriedkov
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
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1. Kód výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01
- finančná suma 230 000 000 Sk /
7 634 601,3 €
Bola uzavretou výzvou určenou pre tých žiadateľov, ktorí toho času ako prijímatelia pomoci zo štátneho rozpočtu realizujú pilotný
„Program podpory komunitnej sociálnej
práce“.
Pôvodná alokácia 230 000 000 Sk bola navýšená na 262 400 000,00 Sk / 8 710 084,31 €
z dôvodu, aby boli podporení všetci žiadatelia, ktorí realizovali Pilotný program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce.
Traja žiadatelia z počtu schválených žiadostí
nepodpísali Zmluvu o poskytnutí NFP,
a preto následne nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté do výzvy OPZaSIFSR/2007/2.1/02. Teda celková alokácia na
predmetnú výzvu bola 259 034 809,30 Sk /
8 598 380,45 €.
2. Kód výzvy OP ZaSI FSR 2007/2.1/02
- finančná suma 120 000 000 Sk /
3 983 270,2 €
Pôvodná alokácia 120 000 000 Sk /
3 983 270,26 €. Bola znížená na
87 600 000,00 Sk/2 907 787,29 € a po zasadnutí 2. kola hodnotenia výzvy 01 zvýšená rozhodnutím výberovej komisie o nevyčerpané finančné prostriedky z výzvy
OP ZaSI/FSR/2007/2.1/01 na výšku
90 964 191,00 Sk/3 019 457,98 €.
Fond sociálneho rozvoja finančne podporil
vytvorenie 358 pracovných miest pre terénnych sociálnych pracovníkov a 408 pracovných miest pre asistentov terénnych sociálnych pracovníkov. Po podpísaní všetkých
zmlúv budeme mať v realizácii celkom 229
projektov.
Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti pracujú takmer so 185-tisíc osobami z margi-

nalizovaných rómskych komunít a venujú
sa rôznym činnostiam v prirodzenom prostredí klienta, v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie. Poradenskou
činnosťou a individuálnou prácou s jednotlivcom sa snažia viesť klienta k získaniu
alebo obnoveniu pracovných návykov potrebných na začlenenie sa do pracovného
procesu.

ROK 2008
Dňa 22. 9. 2008 Fond sociálneho rozvoja
zverejnil výzvu:
3. Kód výzvy: OP ZaSI- FSR- 2008/2.1/01
- finančná suma 2 389 962,16 €
Prioritná os 2: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Opatrenia 2.1: Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Rámcová aktivita 2.1.1: Podpora zvyšovania
dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately),
ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce
a do spoločnosti.
Cieľom výzvy je predchádzanie sociálnemu
vylúčeniu prostredníctvom poskytovania
sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva. Do
uzávierky dňa 12. 12. 2008 bolo predložených 128 projektov. Po ukončení kontroly
formálnej správnosti a odborného hodnotenia, ktoré sa ukončilo dňa 3. apríla 2009,

bolo predložených na zasadnutie Výberovej komisie na posudzovanie žiadostí 91
projektov.
Dňa 22. 9. 2008 Fond sociálneho rozvoja
zverejnil výzvu:
4. Kód výzvy: OP ZaSI- FSR- 2008/2.1/02
- finančná suma 640 821,75 €
Prioritná os 2: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Opatrenia 2.1: Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Rámcová aktivita 2.1.2: Aktivity zamerané
na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry
vstupu a udržania sa na trhu práce.
Cieľom výzvy je podpora podmienok na
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu
do spoločnosti, predchádzať sprievodným
negatívnym faktorom, ktoré bránia prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce a
predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb, rodín a komunít, a to najmä
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, zvyšovania ich dostupnosti, kvality
a efektivity, ako aj rozvoja ľudských zdrojov
vylúčených osôb a poskytovateľov služieb
starostlivosti a opatrení.
Do uzávierky dňa 12. 12. 2008 bolo predložených 33 projektov. Po ukončení kontroly
formálnej správnosti a odborného hodnotenia, ktoré sa ukončilo dňa 3. apríla 2009,
bolo predložených na zasadnutie Výberovej
komisie na posudzovanie žiadostí 18 projektov.
NOVEMBER / DECEMBER 11-12/2009
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Dňa 22. 9. 2008 Fond sociálneho rozvoja zverejnil výzvu:
5. Kód výzvy: OP ZaSI- FSR- 2008/3.2/03
- finančná suma 169 288,99 €
Prioritná os 2: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Opatrenia 3.2: Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Rámcová aktivita 3.2.1: Podpora zvyšovania
dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti
(sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných
skupín populácie na trh práce a do spoločnosti.
Cieľom výzvy je podpora činností zameraných
na riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života a
podpora na zlepšenie povedomia verejnosti
vo vzťahu k marginalizovaným komunitám
a iným marginalizovaným skupinám populácie.
Do uzávierky dňa 12. 12. 2008 bolo predložených 10 projektov. Po ukončení kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia,
ktoré sa ukončilo dňa 3. apríla 2009, bolo predložených na zasadnutie Výberovej komisie
na posudzovanie žiadostí 7 projektov.

08 09

ROK 2009
Dňa 6. 4. 2008 Fond sociálneho rozvoja zverejnil výzvu:
6. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/01
– finančná suma 2 500 000 €
pre existujúce Lokálne partnerstvá sociálnej
inklúzie.
Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenia 2.1: Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity.
Rámcová aktivita č. 2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.
Napĺňanie Rámcovej aktivity bude podporované aktivitami, ktoré budú napomáhať sociálno-ekonomickému rozvoju lokality v súlade s územnou stratégiou vypracovanou
príslušným lokálnym partnerstvom sociálnej
inklúzie.
Cieľom opatrenia je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti
s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity. Opatrenie má predchádzať sociálnemu vylúčeniu prostredníctvom
poskytovania sociálnych služieb a opatrení

Zamestnanosť a sociálna politika

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva.
Do uzávierky dňa 30. 6. 2009 bolo predložených 29 projektov.
Dňa 6. 4. 2008 Fond sociálneho rozvoja zverejnil výzvu:
7. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/02
– finančná suma 12 759 353 €
Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenia 2.2: Podpora vytvárania rovnosti
príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh
práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Rámcová aktivita 2.2.1: Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít.
Cieľom opatrenia je Zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva. Budú podporované všetky ľudské
zdroje ohrozené vylúčením, ktoré sa nachádzajú na trhu práce (t. j. pre nezamestnané a
zamestnané osoby ohrozené vylúčením z trhu
práce), ako aj podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta týmto osobám.
Do uzávierky dňa 3. 7. 2009 bolo predložených
204 projektov.
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Dňa 6. 4. 2008 Fond sociálneho rozvoja zverejnil výzvu:
8. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/2.3/03
– finančná suma 1 994 743 €
Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenia 2.2: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.
Rámcová aktivita 2.3.1.: Podpora uľahčenia
vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby
s rodinnými povinnosťami.
Cieľom opatrenia je riešenie problémov SR
na trhu práce so zámerom zvyšovania dostupnosti a skvalitňovania služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a
pracovného života. Harmonizovanie rodinného a pracovného zázemia je základným
predpokladom pre plnohodnotné zapojenie potenciálnej pracovnej sily na trhu práce.
Do uzávierky dňa 3. 7. 2009 bolo predložených 77 projektov.

Pripravované výzvy
9. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/2.2/04
Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie –
finančná suma 10 936 588 €
Opatrenia 2.2: Podpora vytvárania rovnosti
príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na
trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Rámcová aktivita 2.2.2: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov
podpory samozamestnania a inovatívnych

prístupov pre znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín.
10. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/05
Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie –
finančná suma 560 000 €
Opatrenia 2.1: Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom
na marginalizované rómske komunity.
Rámcová aktivita 2.1.4: Podpora zvyšovania
profesionality výkonu a budovanie ľudských
kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.
11. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/06
Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK –
finančná suma 240 000 €
Opatrenia 3.2: Podpora sociálnej inklúzie,
rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného
a rodinného života v BSK.
Rámcová aktivita 3.2.5: Podpora zvyšovania
profesionality výkonu a budovanie ľudských
kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.
12. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/07
Prioritná os 2: Podpora sociálnej inklúzie –
finančná suma 2 200 000 €
Opatrena 2.1: Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na

marginalizované rómske komunity.
Rámcová aktivita 2.1.1: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb
starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených
a marginalizovaných skupín populácie na
trh práce a do spoločnosti.
13. Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2009/3.2/08
Prioritná os 3: Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK –
finančná suma 260 241 €
Opatrenia 3.2: Podpora sociálnej inklúzie,
rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného
a rodinného života v BSK.
Rámcová aktivita 3.2.: Podpora zvyšovania
dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti
(sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú
prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti.
Na základe predchádzajúcich skúseností
a pripravených postupov na realizáciu projektov sa FSR bude usilovať, aby spolu s prijímateľmi NFP boli poskytnuté finančné
prostriedky čo najefektívnejšie využité
a aby spoločne prispeli k zlepšeniu sociálnej situácie znevýhodnených občanov a
k vyváženému sociálno-ekonomickému
rozvoju Slovenskej republiky.
Mgr. Eva Schmidtová, generálna riaditeľka FSR, MPSVR SR

NÁRODNÝ PROJEKT I-2/A
Podpora zamestnanosti v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy
Názov prijímateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu: Podpora zamestnanosti
v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj,
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj,
Košický kraj
Trvanie projektu: od 3/2009 do 3/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 43 725 380,00 EUR
Kontaktné údaje: Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava, www.upsvar.sk / www.esf.gov.sk
Realizáciou aktívnych opatrení trhu práce
podľa §§ 50e, 50f, 50g prispieva projekt
k riešeniu a zmierneniu dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy pod-

porou vytvárania nových pracovných
miest.
Ciele projektu:
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti,
a to najmä podporou vytvárania nových
pracovných miest, prostredníctvom §§ 50e,
50f, 50g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Špecifické ciele projektu:
zvýšenie motivácie zamestnávateľov na
vytváranie nových pracovných miest
zvýšenie motivácie pri hľadaní a prijatí
zamestnania uchádzačom o zamestnanie prostredníctvom príspevku ku mzde
zamestnanca
zvýšenie uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania

Cieľové skupiny:
znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
uchádzači o zamestnanie
zamestnávatelia
Aktivity projektu:
POSKYTOVANIE PRÍSPEVKOV
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e)
Príspevok ku mzde zamestnanca (§ 50f )
Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (§ 50g)
RIADENIE PROJEKTU
PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Kontaktná osoba: PaedDr. Danica Lehocká
– hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny v Bratislave, 02/20 455 901
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V

ianoce sú obdobím harmónie,
lásky, šťastia, pokoja a rodinnej
pohody, no aj predvianočného
zhonu a hľadania darčekov pre svojich
najbližších a najmilších. Veď každému
z nás robí radosť, ak potešíme a prekvapíme iných. A najväčšou radosťou je
urobiť radosť deťom. Rozžiariť im tvár a
potešiť srdiečko. Lenže darček, nech by
bol akokoľvek krásny, drahý, či žiadaný,
nenahradí toho, kto ho dáva. A deťom
v detských domovoch najviac chýba
práve to, či presnejšie práve
ten, kto obdarúva –
mama alebo otec.
Je krásne, keď
nás
má
niekto

rád, krajšie je mať niekoho rád,
ale najvzácnejším darom je mať
koho mať rád. Alebo si niekoho
takého nájsť.
Preto sme deti z detských domovov požiadali, aby sa zamysleli
nad tým, čím by potešili svojich
najbližších a tých, ktorých majú
radi a prezradili to aj nám kresbičkou alebo pekným slovom.
- red -

René Dudy Koťa
DeD Hosťovice
(15 r.)

Marek Dudy Koťa
DeD Hosťovice
(14 r.)

10 11

Zamestnanosť a sociálna politika

10-15 Detske kresby_1 4.12.2009 8:26 Page 11

Moje lepšie ja v službe tým,
čo to potrebujú
Alžbetka Rigová • DeD Adam
ovské Kochanovce (17 r.)

Bezdomovec
é Kochanovce (15 r.)
Darinka Gašová • DeD Adamovsk
NOVEMBER / DECEMBER 11-12/2009
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Ján Kolodej
DeD Svidník
(6 r.)

pre moju sestru Katku
Rodinný dom so záhradkou
o (9 r.)
Jozef Bogdanyi • DeD Komárn

Sob na korčuliach – symbo
l Vianoc – nosí radosť všetký
m deťom
Margitka Stojková
DeD Tajná
(17 r.)
Hračky pre môjho mladšieho brata
Sebastián Moravčík • DeD Komárno (6 r.)

12 13
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Peťko Haus (10 r.)
DeD Prešov

Radoslav Horváth
DeD Vranov nad Topľ
ou

Jaroslav Žiga
DeD Vranov nad Topľou
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Hviezdička
Martin Moro
DeD Vranov nad Topľou

i v diaľke,
Hviezdička nádeje bliká m
mamke.
že sa raz vrátime k našej ch
e,
Spolu s ňou bývať my cežim
tešiť sa z radostí, fúkať si skaly,e.
Hriať nás budú lúče jej láásky.
keď pohladí nám naše vl ieť
Hviezdička svieť nám sv er,
a ukáž nám správny smou,
my radi pôjdeme za Tebdiny.
za obrazom – spoločnej ro
ská Bystrica (9 r.)
Bianka Bambúchová, DeD Ban

Mikuláš
Klaudia Stojková • DeD Piešťany

14 15
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Modlitba.
Kevin Heka, 10 rokov
DeD Banská Bystrica
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Priatelia
Michael Gonos a Sandra Gonoso
vá
DeD Vranov nad Topľou

í: Mám vás rada!
Pero píše, slza padá, srdce krič
nok, Tisovec – Hnúšťa
vrá
Deniska Kováčová, DeD Ško
(10 r.)

Vianoce so
starou mamou
Monika
Konrádová
DeD Horný
Kelčov
(14 r.)
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SOCIÁLNE PODNIKANIE Z POHĽADU SLUŽIEB
ZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU

Od septembra 2008
umožnil zákon o službách
zamestnanosti
podnikateľským
subjektom rozvíjať
sociálne podnikanie
prostredníctvom nového
nástroja aktívnej politiky
trhu práce – sociálneho
podniku.

S

ociálne podniky začali postupne vznikať vo všetkých regiónoch Slovenska
s cieľom podporiť miestnu zamestnanosť. Zapájaním do pracovného procesu
znevýhodnených UoZ podporujú ich znovuzačlenenie sa do spoločnosti, zvyšujú ich
životnú úroveň a podporujú sociálne správanie sa kmeňových zamestnancov.
Sociálne podnikanie nie je v Európe a ani na
Slovensku novým pojmom. Určitou formou
sociálneho podnikania, ktorá už dlho
a úspešne funguje na trhu práce na Slo-
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vensku, sú chránené dielne. Zameriavajú sa
na úzku skupinu občanov znevýhodnených
na trhu práce, ktorými sú občania so zdravotným postihnutím.

Tranzitné miesta znamenajú rozvoj
regiónu
Vytvára sa kapitál, ktorý sa reinvestuje do
tvorby nových pracovných miest, skvalitňovania pracovného prostredia a aj do zvyšovania pracovných zručností tranzitných zamestnancov. Sociálne podnikanie sa môže
rozvíjať len za predpokladu dodržiavania
príslušnej legislatívy, čo ide ruka v ruke s etikou v podnikaní.
Ak hovoríme o sociálnom podnikaní v intenciách služieb zamestnanosti, hovoríme
o sociálnom podniku ako o podnikateľskom
subjekte. Nie je pritom rozhodujúce, aká je
jeho právna forma. Podmienkou je orientácia na také podnikateľské aktivity, ktoré
umožňujú vytvárať pracovné miesta, na
ktoré môžu byť prijímaní tranzitní zamestnanci. V tom je rozmer sociálneho podnikania. Na objasnenie: Pod pojmom tranzitný zamestnanec chápeme zamestnanca,
ktorý bol prijatý do pracovného pomeru
v sociálnom podniku z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na čias-

Zamestnanosť a sociálna politika

točne dotovanom pracovnom mieste. Podstatné je, že aktivity, ktoré sociálny podnik
vyvíja, smerujú k následnému uplatneniu
tranzitného zamestnanca na otvorenom
trhu práce v období do jedného, resp.
dvoch rokov.
Každý subjekt ako žiadateľ o priznanie postavenia sociálneho podniku a zapísania
do registra sociálnych podnikov musí
okrem ďalších zákonom stanovených podmienok preukázať oprávnenie na podnikanie. Dôležitý je kvalitne spracovaný
a s miestne príslušným (podľa miesta výkonu činnosti) úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny prekonzultovaný podnikateľský plán, ktorý vychádza zo sociálno-ekonomickej situácie na regionálnom trhu
práce a musí obsahovať reálnu predstavu
o podnikaní a spôsobe pomoci poskytovanej tranzitným zamestnancom pri ich sociálno-ekonomickej integrácii sa na otvorenom trhu práce.

Sú tranzitní zamestnanci zvýhodnení?
Každý sociálny podnik musí mať na zreteli
neustále dva ciele, ktoré by mal udržiavať
v rovnováhe. Je to v pravom zmysle slova
ekonomika, teda podnikanie, čo je prvotný
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cieľ. Súčasne s jeho napĺňaním je potrebné
realizovať druhý cieľ, a tým je sociálny rozmer podnikania. Neznamená to dávať tranzitným zamestnancom mzdu takpovediac
„zadarmo“, ale dať im možnosť pochopiť, že
dostali príležitosť pracovať na sebe, získať
nové alebo znovu nadobudnúť zabudnuté
zručnosti a postupne získať možnosť zamestnať sa na otvorenom trhu práce. Očakáva sa ich počiatočný nízky podávaný pracovný výkon. Ale taktiež sa očakáva snaha
pracovať na sebe a zlepšovať sa. O čo je nižší
pracovný potenciál tranzitných zamestnancov, o to väčší dôraz musí sociálny podnik
klásť na kmeňových zamestnancov. Treba
vybrať tých správnych a dbať na ich neustály
profesijný rast.
Kvalitný marketing je istou zárukou odbytu
tovarov alebo služieb, čo je jedným z dôležitých krokov k sebestačnosti. Efektivita, stabilná produktivita práce, odbyt a ďalšie ekonomické faktory umožňujú sociálnemu
podniku vytvárať zisk a prosperovať. Aj pre
sociálny podnik platí rovnosť príležitostí
v oblasti personálnej politiky, avšak je tu
jedno ale. Sociálny podnik má už v názve sociálny rozmer a práve ten zvádza k úvahám,
že tranzitní zamestnanci sú zvýhodňovaní,
dotovaní, iní... Každý zamestnávateľ si vyberá zamestnanca, tak ako si zamestnanec
vyberá zamestnávateľa. Nelogické, ale je to
tak. Každá strana tejto rovnice ide do procesu hľadania súladu zamestnanec a zamestnávateľ s inými očakávaniami a predstavami. Sociálny podnik ako zamestnávateľ si musí byť vedomý skutočnosti, že bude určitý čas trvať, kým bude
tranzitný zamestnanec podávať očakávaný
výkon a že to bude aj niečo stáť. Vzdelávanie, zaškolenie, nižší výkon, nepodarky.
Musí byť na to pripravený a vytvárať všetky
podmienky tak, aby náklady a straty nezmarili jeho podnikateľský zámer. Zamestnanec očakáva podporu v podobe premysleného a nenásilného výcvikového
programu, dôkladné a najmä postupné zapracovanie. Očakáva dostatočný príjem na
pokrytie svojich potrieb a tiež stabilitu v zamestnaní, respektíve možnosť zamestnať
sa u iného zamestnávateľa na otvorenom
trhu práce.
Všetko, o čom som doteraz hovorila, môžeme zhrnúť pod predpoklady úspešného
podnikania so špecifikom sociálneho podnikania. Treba však poukázať na to, že sociálne podnikanie neznamená vykonávať
charitatívnu činnosť. Je to biznis, i keď špecifický. Môže ho robiť len firma, ktorá má
zdravé korene, ponúka kvalitu, stabilitu, je
samostatná, ale zároveň vie kooperovať, vie
obstáť v konkurencii, prichádza s novými
nápadmi.
Požiadaviek na úspešnú firmu uvažujúcu
o sociálnom podnikaní je naozaj veľa. Je
však dobré vedieť nielen o výhodách, ako sú
štátne dotácie sociálneho podnikania, ale
aj o rizikách a limitujúcich faktoroch úspešného sociálneho podnikania.

Vývoj sociálnych podnikov
na Slovensku od septembra 2008

O postavenie sociálneho podniku žiadajú
rôzne subjekty. Najviac sa o o sociálne podnikanie zaujímajú obce, ktoré v nich vidia
príležitosť adresnej pomoci svojim občanom a podporenie rozvoja regionálneho
trhu práce. Veľký predpoklad úspechu má
aj deväť spoločností s ručením obmedzeným, ktorým nie je cudzia myšlienka
tvorby zisku, rovnováhy príjmov a výdavkov, teda udržania stability a rentability firiem. Ich myšlienka vniesť sociálny rozmer
do doterajšieho podnikania je vítaná. O sociálne podnikanie majú záujem aj ne-

September 2008 bol akousi štartovacou
čiarou pre prvých odvážnych podnikateľov, ktorí sa rozhodli skúsiť podnikať so sociálnym akcentom a požiadali o priznanie
postavenia sociálneho podniku. V súčasnosti má Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny v registri sociálnych podnikov vedených 41 subjektov. V rámci svojich podnikateľských zámerov plánujú tieto sociálne podniky vytvoriť postupne 1 013

Sociálne podniky – zastúpenie činností podľa SK NACE (údaje z augusta 2009)
A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

1

C

Priemyselná výroba

9

E

Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd,
služby odstraňovania odpadov

11

F

Stavebníctvo

5

G

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

1

I

Ubytovacie a stravovacie služby

3

J

Informácie a komunikácia

1

N

Administratívne a podporné služby

2

P

Vzdelávanie

1

Q

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

5

R

Umenie, zábava a rekreácia

1

U

Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

1

Spolu

41

Sociálne podniky – zastúpenie činností podľa SK NACE
Umenie, zábava a rekreácia

Administratívne a podporné služby
Činnosti extrateritoriálnych
organizácií a združení

U

Ubytovacie a
stravovacie služby

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

R
N

Q

Vzdelávanie

I
Veľkoobchod a
maloobchod; oprava
motorových vozidiel
a motocyklov

Informácie a komunikácia

P
G

Poľnohospodárstvo,
lesníctvo a rybolov

J
A

Stavebníctvo

F

C

Priemyselná výroba

E
Dodávka vody, čistenie a odvod
odpadových vôd, služby
odstraňovania odpadov

pracovných miest pre tranzitných zamestnancov.
Ak sa vytvorí viac ako tisícka pracovných
príležitostí, úrady PSVR ich budú dotovať
v zmysle zákona o službách zamestnanosti
sumou viac ako 4,1 milióna €. Zatiaľ majú
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku na 440
pracovných miest v 28 sociálnych podnikoch s dohodnutým príspevkom vo výške
2 725 534 €.

ziskové organizácie, ktoré majú k sociálnemu rozmeru podnikania blízko.
A na záver ešte krátky pohľad na oblasti,
v ktorých budú sociálne podniky na Slovensku pôsobiť. Prevažujú služby a činnosti,
na ktoré sa zameriavajú obce, čo je prirodzené vzhľadom na ich počet. Významne je
zastúpená oblasť priemyselnej výroby,
ako aj podporné služby a administratíva.
Mgr. Katarína Slamená, riaditeľka OISS, Ústredie PSVR
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Konferencia na tému:

Sociálne podnikanie v podmienkach
slovensko-rakúskeho prihraničného trhu práce

Oblasti sociálneho podnikania prikladá Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny dlhodobo veľký význam. V roku
2008, keď Sekcia služieb zamestnanosti pripravovala
zámer medzinárodného projektu v rámci Nadregionálnej
iniciatívy zamestnanosti, bolo jasné, že jednou z aktivít
projektu bude oblasť sociálneho podnikania.

Ú

stredie PSVR zorganizovalo v auguste 2008, v rámci plánovaných
aktivít projektu Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň – Bratislava
NIZ, pre viac ako 100 účastníkov konferenciu pod názvom: Sociálne podnikanie
v podmienkach slovensko-rakúskeho prihraničného trhu práce.
Jej cieľom bolo konkretizovať podmienky
na spoluprácu slovenských a rakúskych
sociálnych podnikov v cezhraničnom regióne Viedeň – Bratislava/Trnava a v ostatných prihraničných okresoch. Hovorilo sa
najmä o príprave na vzájomné zamestnávanie, vzdelávanie a tréning zamestnancov sociálnych podnikov, o vstupe na
otvorený trh práce, zamestnávaní v sociálnych podnikoch a predstavili sa i príklady dobrej praxe.
Konferencia sa zorganizovala pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia PaedDr.
Jána Sihelského, odbornú garanciu prevzala Sekcia zamestnanosti Ústredia PSVR.
Námestník sekcie Mgr. Mráz konferenciu
slávnostne otvoril a podporil dôležitosť
riešenia nastolených otázok, ktoré vyplynuli z odborných referátov a živej aktívnej
diskusie.

Tematicky bola konferencia rozdelená do dvoch dní.
Prvý deň – Teoretické východiská sociálneho podnikania v krajinách EÚ (26. 8.
2009)
Referáty s touto témou sa zamerali na východiská sociálneho podnikania v krajinách EÚ, zvlášť v Slovenskej republike a
Rakúsku. Odborné referáty predniesli generálna riaditeľka Sekcie práce MPSVR SR
Ing. Mária Janušová, PhD, riaditeľ odboru
komunikácie a publicity Sociálnej implementačnej agentúry Mgr. Maxin, za Ústredie PSVR riaditeľka odboru informačných
a sprostredkovateľských služieb Mgr. Slamená, zástupcovia Lead partnera projektu NIZ z waff Programm Management
GmbH (viedenský fond na podporu pra-
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cujúcich) a zástupcovia sociálnych podnikov z Viedne, Dr. Andrea Schmon z Bundessozialamt Landesstelle Viedeň, Izabelle Ourny z ÖGB Viedeň, vzdelávací
experti pre trh práce zo Slovenskej republiky a z Viedne. Osobnou prítomnosťou
podporili význam témy sociálneho podnikania zástupcovia MŠ SR, generálny riaditeľ Sekcie pre celoživotné vzdelávanie
Mgr. Sloboda, zástupcovia KOZ SR a VÚC
Bratislava.
Druhý deň – Sociálne podnikanie v prihraničnom regióne Viedeň – Bratislava/Trnava (27. 8. 2009)
Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s príkladmi úspešnej praxe sociálneho podnikania v prihraničnom regióne Viedeň –
Bratislava/Trnava a ostatných prihraničných okresoch.
Dobrú prax prezentovali slovenské sociálne podniky. Občianske združenie
EFKO prostredníctvom RNDr. Sadovskej
z Hronoviec predstavilo cestu psychosociálne stigmatizovaných ľudí k reintegrácii do spoločnosti. Sociálny podnik mesta
Sv. Jur bol ukážkou efektívnej spolupráce
služieb zamestnanosti s miestnou samosprávou.
Zaujímavý príklad z praxe priniesla Mag.
Singer z verejno-prospešného združenia
SCRIPTURA z Viedne, ktorá v príspevku
„come and work“ (ekonomicky kvalifikovať & pracovne integrovať) predstavila
úspešný model fungovania podniku pripravujúceho znevýhodnené skupiny na
otvorený trh práce v rámci 6-týždňového
pracovného školenia a následne 6-mesačného zaradenia klienta do dočasného
pracovného pomeru, tzv. tranzitného pracovného miesta.
Veľmi emotívne na prítomných pôsobilo
vystúpenie zamestnancov chránenej
dielne Dom svitania z Jakubova. Mladí ľudia so zníženým intelektom predstavili samých seba a svoju prácu, hovorili o tom,
čo pre nich znamená zamestnanie a pocit,
že sú prospešní pre spoločnosť.

Zamestnanosť a sociálna politika

Výmena názorov a skúseností
Netradičnú formu vzájomnej výmeny názorov a skúseností z oblasti sociálneho
podnikania mala diskusia expertov
„Okrúhly stôl“. Zúčastnili sa jej: Dr. Erika
Hess z waff Programm Management
GmbH Viedeň, Dr. Andrea Schmon z Bundessozialamt Landesstelle Viedeň, Izabelle Ourny z ÖGB Viedeň, Gerhard
Grundtner z AMS Landesgeschäftsstelle
Viedeň, PhDr. Drahuša Kalmanová
z MPSVR SR, PhDr. Katarína Sabová
z Agentúry špecializovaných služieb pre
autistov a iné zdravotné postihnutia, Ing.
Marek Markuš zo spoločnosti OIL PARTNER, s.r.o., Ing. Marián Bilický z TM Consulting, s.r.o., PhDr. Kvetoslava Blahová
z Ústredia. Účastníci okrúhleho stola reagovali na hlavnú tému dňa a na prednesené príspevky.
Moderátor v rámci diskusie nastolil dve
otázky:
Ako vnímate súčasné podmienky na rozvoj sociálneho podnikania v prihraničnom slovensko-rakúskom trhu práce?
Aký je váš konkrétny návrh na spoluprácu
medzi slovenskými sociálnymi podnikmi
a rakúskymi sociálno-ekonomickými podnikmi?

Závery konferencie
1. Definovali sa oblasti spoločného záujmu – napriek rozdielnej terminológii
a legislatíve predstavuje sociálne podnikanie v oboch krajinách reálnu šancu pracovného uplatnenia pre znevýhodnené
skupiny uchádzačov o zamestnanie.
2. Sociálny podnik nie je klasickým typom
podniku, na plnenie svojich sociálnych
cieľov musí splniť i predpoklad ekonomickej úspešnosti.
3. V oblasti vzdelávacej prípravy zamestnancov sociálneho podniku, orientovanej
na ich úspešný vstup na otvorený trh
práce, je reálna možnosť spoločnej tvorby
obsahu vzdelávania využiteľného na slovenskom aj rakúskom trhu práce.
4. Aktivity projektu cezhraničnej spolupráce Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti NIZ otvárajú priestor na výmennú
prax lídrov sociálnych podnikov oboch
krajín.
5. Vítaná je iniciatíva vytvoriť internetovú
diskusnú platformu pre sociálne podniky
na podstránke www.upsvar.sk, kde by si
sociálne podniky vzájomne vymieňali
skúsenosti.
PhDr. Kvetoslava Blahová, Odd. SKSZ, Ústredie UPSVR
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Vážený čitateľ,
predkladaná príručka nezahrňuje bezchybný a jednoznačný návod, ako byť
úspešným v sociálnom podnikaní.
Jej úlohou je uviesť záujemcov do teórie
sociálneho podnikania:
• definovať, čo rozumieme pod pojmom
sociálny podnik,
• objasniť, čo je a čo charakterizuje sociálne
podnikanie,
• činnosť sociálneho podniku,
• ako je to so zamestnancami sociálneho
podniku,
• čo by mal sociálny podnik robiť pre to,
aby bol úspešný,
• aké sú predpoklady úspešnosti sociálneho podniku.
Definujeme, čo je sociálny podnik podľa zákona o službách zamestnanosti, uvedieme
postup, ako získať postavenie sociálneho
podniku podľa podmienok, ktoré tento zákon určuje a ako v druhom kroku získať príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvorenia a udržania
pracovných miest v sociálnom podniku.
V texte sme využili zovšeobecnenie dobrých skúseností v sociálnom podnikaní,
ktoré v rámci projektu „Prostredie pre rozvoj
ľudských zdrojov“ publikovalo občianske
združenie Nový Priestor.

Sociálne podnikanie
Rieši prostredníctvom samostatnej podnikateľskej aktivity a účasti na trhu otázky
zamestnanosti, sociálnej súdržnosti
a miestneho rozvoja.
Svojou činnosťou podporuje solidárne
správanie, sociálne začleňovanie a rast sociálneho kapitálu najmä na miestnej úrovni
s maximálnym rešpektovaním trvalo udržateľného rozvoja.
Sociálne podnikanie predstavuje nové spôsoby riešenia problematiky prístupu znevýhodnených skupín obyvateľov na trh
práce. Ako uvádza Peter Meszáros, expert
projektu H/R/D/I pre sociálne podnikanie,
pri sociálnom podnikaní ide o ... „spojenie
podnikateľského záujmu so spoločenským
záväzkom voči všetkým občanom. Práca
v sociálnom podniku umožňuje plnohodnotné prežitie života založené na prosperite vychádzajúcej zo zárobku za odvedenú
prácu“.

Sociálna firma, sociálny podnik
Je konkurencieschopný podnikateľský subjekt pôsobiaci na bežnom trhu, ktorého
účelom je vytvárať pracovné príležitosti
pre osoby znevýhodnené na trhu práce

´
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NIE

Informačné zdroje:
• Zákon č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a
o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
• Sociální podnikání 10
úspěšných příkladů (Nový
Prostor, o.s, ISBN 978-80903990-1-3)
Základné informácie o podmienkach na priznanie postavenia sociálneho podniku nájdete na: http://www.upsvar.sk
Základné informácie o príspevkoch na podporu vytvárania
a udržania pracovných miest
v sociálnom podniku nájdete na:
http://www.upsvar.sk

alebo
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Zaujíma vás viac?
Navštívte informačnú stránku
www.upsvar.sk – služby zamestnanosti – neštátne služby zamestnanosti – sociálny podnik a web
o sociálnom podnikaní a všetkom,
čo s ním súvisí...
www. socialni-ekonomika.cz
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a k tomu im poskytovať im primeranú psychosociálnu podporu. Tomu sú prispôsobené vnútorné postupy a spôsob riadenia
sociálnej firmy s dodržaním princípov etiky.
Rešpektované sú platné právne predpisy
ako Zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti...
Sociálny podnik okrem sociálneho cieľa,
ktorým je vytváranie pracovných miest pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, má aj cieľ ekonomický, a to zabezpečovanie príjmu prostredníctvom predaja
výrobkov alebo poskytovaním služieb.
Sociálny podnik musí obstáť na otvorenom
trhu práce rovnako ako bežný podnik,
preto by mal byť ekonomicky sebestačný.

„Ekonomická aktivita sociál-

neho podniku je prostriedkom na dosiahnutie či
naplnenie jeho sociálneho
cieľa.
Otázka na začiatok...
Sociálne verzus ekonomické ciele

“

„Hlavným zmyslom sociálneho podniku je
prinášať spoločenský prospech, ale niečo také

sa nedá realizovať, ak vaša firma nie je životaschopná. Ak vaša firma neprosperuje, nemôžete hovoriť ani o žiadnom spoločenskom
dosahu.
Ak chcete prežiť, musíte mať zdravú a prosperujúcu firmu.
Sociálne poslanie je súčasť podnikateľského
plánu a firemnej filozofie, obchodné a ekonomické úsilie robí zo spoločnosti funkčnú
a životaschopnú firmu. “
(Marek Markuš, Oil Partner, s.r.o.)

„Sociálny cieľ → integrácia na

trh práce → návrat znevýhodnených ľudí do plnohodnotného pracovného života.

“

Sociálna ekonomika túto cestu otvára, sociálne podnikanie realizuje.

Sociálny podnik
je jedným z modelov zamestnávania ľudí
znevýhodnených na otvorenom trhu
práce. Poskytuje im pracovné uplatnenie,
ktoré sa blíži bežnému zamestnaniu, prihliada však na špecifiká svojich zamestnancov. V prípade potreby im poskytuje
NOVEMBER / DECEMBER 11-12/2009
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určitú mieru podpory, usiluje sa však o maximálne využitie potenciálu svojich zamestnancov, rozvoj ich schopností a zručností.

Svojim zamestnancom sociálny
podnik
• vytvára priestor na profesionálnu stabilizáciu – získanie alebo obnovenie pracovných návykov
• umožňuje im nájsť v práci zdroj obživy a
sebarealizácie
• posilňuje sebadôveru, podporuje rozvoj
sociálnych kompetencií
• pripravuje ich na vstup na otvorený trh
práce – pomáha ľuďom, aby si mohli nájsť
nové zamestnanie
• možnou formou je štruktúrovaný výcvikový program.

„Sociálny rozmer nemôže ísť
proti podnikateľskému rozmeru“

Aj sociálny podnik realizuje obchodné operácie s cieľom zisku – rozdiel oproti bežnému podniku je v tom, ako sa so ziskom
nakladá – časť z neho sa reinvestuje na sociálne účely – podporu vytvárania ďalších
miest, poskytnutie sociálneho zázemia –
sociológ, terapeut, vzdelávač...
Zisk je dôležitý ukazovateľ toho, že koncepcia podnikania je správna.

„Plnenie sociálnych aj ekono-

mických cieľov vyžaduje rovnomerné vyváženie
jednotlivých zložiek
podniku

“

Sociálny a podnikateľský cieľ sú v symbióze
– bez vlastnej kvalitnej ekonomickej činnosti nemôže dôjsť k naplneniu sociálnej
misie.

Odporúčanie:
Vopred si definujte, akým spôsobom sa
bude riešiť napätie medzi komerčnými
a sociálnymi aspektmi podnikania.

Rady pre začínajúcich

• Ak hlavnou motiváciou sociálneho podnikania je priniesť sociálny prospech
alebo úžitok, podmienkou je mať životaschopný a funkčný obchodný model.
• Ak cieľom je merateľný sociálny dosah,
prostriedkom na dosiahnutie cieľa je
funkčná a úspešná komerčná firma.
• Omnoho výhodnejšie a jednoduchšie je
stanoviť sociálny cieľ prostredníctvom už
fungujúcej komerčnej firmy, ako začínať
hľadaním vhodnej komerčnej činnosti pre
určitú vybranú skupinu znevýhodnených
ľudí.
• Uskutočniteľný a životaschopný model je
pre úspech podnikania to najdôležitejšie
– musíte ponúknuť takú službu alebo produkt, o ktorý bude na trhu záujem.
• Sociálny podnik musí byť schopný predávať svoje produkty za konkurenčné
ceny, byť dostatočne produktívny a efektívny – zákazníkovi sa vec musí páčiť
a musí mať preňho akceptovateľnú cenu
– citový rozmer by mal byť na poslednom
mieste.
• Z dobrých nápadov vznikajú nové podnikateľské aktivity – nezabudnúť na rozširovanie portfólia svojich činností.

Firma musí byť:
samoudržateľná – najlepšie zisková, najmä
preto, aby mala na investície a mohla držať
krok s inými podnikmi,

konkurencieschopná – predáva kvalitu,
netradičnosť, nové výrobky alebo služby
za konkurenčné ceny.

Predpoklady úspešnosti sociálneho
podniku
Sociálny podnik definovaný ako komerčná
firma s vysoko vyvinutým zmyslom pre sociálnu zodpovednosť má ekonomické a sociálne poslanie v troch hlavných oblastiach:
• oblasť očakávaní vlastníkov alebo investorov spoločnosti
• oblasť podnikateľského plánu a podnikateľskej stratégie
• oblasť aplikácie a kontroly firemných
a obchodných postupov.
Predpokladom úspechu je dôsledná príprava na začiatku – dobre a reálne postavený podnikateľský zámer, v ktorom sú jednoznačne zodpovedané otázky typu:
• Výrobok alebo služba?
• Rast a expanzia navonok alebo dovnútra?
• Aký je trh?
• Aká je konkurencia?
Sociálny podnik bude úspešný tak ako
každý iný komerčný podnik, ak:
• zabezpečí kvalitu svojich produktov alebo
ponúkaných služieb
• bude sa snažiť o úspech v predaji za konkurenčné ceny
• bude dbať na pokrytie svojich nákladov
• ak je to možné, bude tvoriť zisk.

Čím viac prosperujeme, tým viac
pomáhame. Cieľom je
bezpochyby integrácia ľudí na
okraji spoločnosti, ale bez tvorby
zisku nie sú zdroje.

(John Bennett)

Zamestnanec sociálneho podniku
Platí rovnosť príležitostí pre každého, ale
musí existovať určitá základná pracovná
disciplína.
Podľa Petra Meszárosa treba dať šancu tým,
ktorých naučíte pracovať, aby s vašou pomocou dosiahli prijateľný príjem. Ľudí schopných sa s vašou pomocou postaviť na vlastné
nohy a hradiť si svoje životné náklady.
Pomáhajte takým, ktorým pomôcť dokážete, pre ktorých je zamestnanie vo vašom sociálnom podniku vhodným prostriedkom na rozvoj ich kľúčových
kompetencií, potrebných na udržanie
trvalého zamestnania, ktoré im umožnia
obstáť v konkurencii pri umiestňovaní sa
na otvorenom trhu práce.

„Nedávajte človeku rybu, ak
je hladný, ale naučte ho, ako
má ryby chytať!“
20 21

Zamestnanosť a sociálna politika
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Ak po človeku nič nechcem, nič sa nenaučí.
Jeho šanca, že začne žiť nezávisle na sociálnych zariadeniach a dávok sociálnej pomoci, nie je v tom, že ľahko získa peniaze,
ale v tom, že sa naučí si na seba zarábať
vlastnou prácou. Samozrejme, že narazí na
prekážky.

Sociálny podnik nie je na to, aby
mu prekážky odstraňoval, ale učí
ho, ako ich prekonávať. A v tom
je zásadný rozdiel.
(Robert Sztarovics, Nový Priestor)

Sociálny podnik podľa podmienok zákona o službách zamestnanosti je právnická alebo fyzická osoba, ktorá:
a) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred
prijatím do pracovného pomeru boli
znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách
zamestnanosti v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu
jeho zamestnancov;
b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými
uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce;
c) najmenej 30 % z finančných prostried-

kov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých
výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na
vytváranie nových pracovných miest
alebo na zlepšovanie pracovných podmienok;
d) je zapísaná v registri sociálnych podnikov.
Priznanie postavenia sociálneho podniku
získa na základe písomnej žiadosti podanej
na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
po splnení podmienok, ktoré sú určené zákonom o službách zamestnanosti.
V žiadosti sa uvádzajú identifikačné
údaje:
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej
osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo
a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, dátum, ku
ktorému sa žiada o priznanie postavenia
sociálneho podniku.
Pripájajú sa povinné prílohy:
• Žiadateľ preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace.
• Podnikateľský plán činnosti sociálneho
podniku, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred

rozdelením. Uvedie spolupracujúce subjekty sociálneho podniku.
• Originál alebo úradne overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu (nie starší ako 3 mesiace) výpis z OR,
ŽR, zakladajúce dokumenty napr.: spoločenská zmluva, zakladacia listina, štatút,
menovací dekrét štatutára, organizačný
poriadok, doklad o pridelení IČO alebo
iný doklad oprávňujúci na podnikanie
a na vykonávanie predmetu činnosti sociálneho podniku (podľa typu PO, FO).
• Doklad o vlastníctve priestorov alebo
zmluva o prenájme priestorov, v ktorých
bude sociálny podnik vykonávať svoju
činnosť.
• Doklady preukazujúce materiálne vybavenie na vykonávanie predmetu činnosti
sociálneho podniku.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priznáva žiadateľovi po splnení podmienok
postavenie sociálneho podniku Rozhodnutím o priznaní postavenia sociálneho
podniku.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je držiteľ priznaného postavenia zaradený do REGISTRA SOCIÁLNYCH PODNIKOV, ktorý vedie a priebežne aktualizuje
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
SOCIÁLNY PODNIK vedený v REGISTRI SOCIÁLNYCH PODNIKOV môže požiadať o príspevok na podporu vytvorenia a udržania
pracovných miest v sociálnom podniku.
NOVEMBER / DECEMBER 11-12/2009
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Podmienky:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na podporu vytvárania
a udržania pracovných miest v sociálnom
podniku pre zamestnancov, ktorí bezprostredne pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.
Pracovný pomer je na dobu určitú v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody dvoch zmluvných
strán: Územne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálneho podniku, kde je jasne deklarovaná udržateľnosť poskytovania príspevku na
zamestnávanie a udržanie miest v sociálnom podniku.
Dohoda sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na podporu vytvárania a
udržania pracovných miest v sociálnom
podniku počas 12 kalendárnych mesiacov
v maximálnej výške 50 % z celkovej ceny
práce zamestnanca.
Po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov, ak
sa zamestnanec neumiestnil na otvorenom
trhu práce, pokračuje vo finančnej podpore v maximálnej výške 40 % z celkovej
ceny práce zamestnanca najdlhšie počas
12 kalendárnych mesiacov.

22 23

Na rok 2009 je celková cena práce
943, 81 €
Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 je maximálna
výška mesačného príspevku na podporu
vytvárania 1 (jedného) pracovného miesta
v sociálnom podniku 50 % z 943,81 €, t. j.
471,91 €/14 217 Sk.
Sociálnemu podniku je možné poskytnúť aj
ďalšie príspevky v rámci aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti na ostatných zamestnancov v sociálnom podniku, a to
v prípade, ak splnia zákonné podmienky
na ich poskytnutie a ich vzájomné poberanie, zákon o službách zamestnanosti nevylučuje.

Sociálny podnik v obci
Pri zriaďovaní sociálnych podnikov, keď
žiadateľom o priznanie postavenia sociálneho podniku je právnická osoba, ktorá je
obcou, samosprávnym krajom, združením
obcí, združením samosprávnych krajov
podľa osobitného predpisu alebo právnickou osobou, ktorej zriaďovateľom je
obec alebo samosprávny kraj, prevažujúci
predmet činnosti sociálneho podniku nemusí mať bezpodmienečne podnikateľský charakter – činnosť týchto sociálnych
podnikov poskytuje prácu občanom, ktorí
boli uchádzačmi o zamestnanie, sú v sociálnom podniku zamestnaní a podieľajú
sa na jeho aktivitách v postavení zamestnancov.

Zamestnanosť a sociálna politika

Sociálny podnik im poskytuje prechodné
zamestnanie, v ktorom rozvíjajú svoje pracovné zručnosti a stáva sa „prípravkou“ na
otvorený trh práce – na prácu v bežnom
podniku. Na vytvárané miesta v sociálnom
podniku môžu prijať UoZ vedených v evidencii nezamestnaných úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nemusia mať
status „znevýhodnený“.

Právna forma sociálneho podniku
Sociálny podnik môže mať rôznu právnu
formu; napr. družstvo, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby, obchodná spoločnosť, fyzická
osoba, ktorá zamestnáva zamestnancov...;
právna forma nie je podstatná, podstatné
je poslanie sociálneho podniku, podpora
vytvárania užitočných pracovných miest.

Myšlienka na záver
Ak sú nastavené priaznivé legislatívne podmienky podporujúce sociálne podniky finančným príspevkom na mzdy a sú stanovené aj právne predpisy určujúce podmienky,
na základe ktorých sociálny podnik môže dostať finančnú podporu, nie je to pre úspešnosť sociálneho podnikania rozhodujúce.
Rozhodujúcimi sa stávajú vedúce osobnosti, ktoré napĺňajú tento rámec skutočným obsahom. Majú najväčší a trvalý vplyv
na ľudí, ktorí sa s ich pomocou rozhodnú
vykročiť k budúcej udržateľnej pracovnej
pozícii. A práve na tom záleží pri práci v každom sociálnom podniku.

23_Kolaz rakuska_1 4.12.2009 8:55 Page 23

ÚPSVR

Zábery z konferencie

NOVEMBER / DECEMBER 11-12/2009

24-30_Michalovce predstavujeme_1 4.12.2009 9:04 Page 24

predstavujeme

ZA KAŽDÝM ČÍSLOM
V ŠTATISTIKE JE ČLOVEK,
OSUD RODINY

MICHALOVCE

SOBRANCE

V

januári 2007 som bola menovaná
do funkcie riaditeľky ÚPSVR Michalovce, do ktorého pôsobnosti
patria okresy Michalovce a Sobrance. Priznám sa, do funkcie som nastupovala
s veľkým elánom a viacerými predsavzatiami , samozrejme, i s obavami, či všetko
zvládnem. Mojím najväčším prianím bolo
v prvom rade zlepšiť komunikáciu s verejnosťou, a teda priblížiť úrad k občanom, zabezpečiť lepšiu informovanosť verejnosti o činnosti úradu, zlepšiť
medziľudské vzťahy na pracovisku, ale i
samotné pracovisko v Michalovciach,
zvlášť detašované pracoviská v Sobranciach a vo Veľkých Kapušanoch, kde budovy boli v dosť nelichotivom stave.
Pomaly je tu koniec roka 2009 a ja môžem
s čistým svedomím konštatovať, že predsavzatia, ktoré som si dala, sa mi s veľkou
pomocou mojich kolegýň a kolegov na
úrade i vďaka pomocnej ruke Ústredia a
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podarilo naplniť.
Prvé z nich bolo vytvorenie internetovej
stránky nášho úradu. Myslím si, že stránka
umožnila mnohým nielen „stiahnuť“ si
vzory tlačív, ale aj získať informácie o aktivitách úradu v oblasti z odboru zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny, či o kultúrnych a spoločenských aktivitách úradu.
Vytvorili sme Info – obrazovku, na ktorej
zoznamujeme občanov s možnosťami,
ktoré môžu využívať na úrade. Plánujeme
tieto informačné programy, kvôli ich veľkej
efektívnosti, spustiť i na ďalších pracoviskách. Samozrejme, neobišli sme ani tých,
ktorí nemajú prístup k internetu a v spolupráci s mestom Michalovce, Sobrance
a Veľké Kapušany sme vytvorili Info – priestor pre občanov v presklených tabuliach
týchto miest. Nezabúdame ani na médiá,
predovšetkým regionálneho charakteru,
aby občania mali vždy najčerstvejšie informácie o novinkách v zákonodarstve i aktivitách a akciách úradu.
S finančnou pomocou MPSVR sme pretvorili detašované pracovisko v Sobranciach z tmavej nehostinnej budovy na
svetlý úrad ústretový k občanom. Nepochybne je to prínos i pre samotných zamestnancov tohto pracoviska, ktorí tiež
pomáhali dotvoriť konečný obraz celého
komplexu. V súčasnosti pracujeme na zlepšení pracovných podmienok zamestnan-
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„Ľudia zabudnú, čo ste povedali,
ľudia zabudnú, čo ste urobili,
ale nikdy nezabudnú, ako sa
vedľa vás cítili.“

N. D. Walsh

cov detašovaného pracoviska Veľké Kapušany.
Je pravdou, že posledné obdobie je pre
pracovníkov úradu nesmierne náročné. Ale
povedzme si otvorene, v čase hospodárskej a finančnej krízy nie je ľahko nikde.
Pomery sú priam hektické. Situácie, ktoré
vznikajú, treba promptne a zodpovedne
riešiť, pomáhať ľudom, ktorí sa na nás obracajú. O to náročnejšie je to v našich pohraničných okresoch, ktoré sú historicky
známe odlevom pracovných síl najskôr do
Ameriky, neskôr do Anglicka, Nemecka, či
Česka. Poznamenáva to celý región. Naši
ľudia sú nesmierne pracovití, húževnatí,
flexibilní, ale je málo pracovných ponúk a
nedobrá infraštruktúra. Preto sme sa roz-

Zamestnanosť a sociálna politika

hodli všetky sily, aktivity upriamiť na hodnotné rekvalifikačné kurzy a komunikovať
s firmami, aby kurzy neboli samoúčelné,
ale aby absolventom kurzov priniesli i možnosť zamestnať sa. Navštevujeme firmy
v regióne, podarilo sa nám nadviazať pomerne dobrú spoluprácu s väčšími či menšími zamestnávateľmi (Yazaki, Unomedical, Syráreň Bel, Casspos, Michatek, Zekon,
SSM Strážske a ďalšie). Snažíme sa o čo
najlepšie kontakty, o najrýchlejšie informácie, aby sme mohli prispieť k zlepšeniu
situácie zamestnanosti, najmä čo sa týka
voľných pracovných miest v regióne. Burzy
informácií, práca s absolventmi, pomoc
nájsť si zamestnanie ľudom vo vyššom
veku, mamičkám po materskej... Je dôležité si uvedomiť (a to naši zamestnanci
dobre vedia), že za každým číslom v štatistike je človek, osud rodiny, či nepriaznivá
životná situácia. Preto sa snažia v rámci zákona problémy riešiť a nachádzať možnosti štátnej pomoci pre ľudí, ktorí pomoc
potrebujú.
Verím, že všetky pracovné i spoločenské
aktivity, ktoré vyvíjame ako zamestnanci
dôležitého štátneho úradu (čím nepochybne ÚPSVR je), sú prínosom pre všetkých občanov nášho regiónu, ktorým takto
pomáhame prekonávať neľahké obdobia
ich života. Klienti sa preto môžu na nášho
zamestnanca obrátiť s dôverou a môžu
v nás cítiť silnú podporu štátu.
Ing. Tatiana Raničová, riaditeľka ÚPSVR Michalovce
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Aktivačná činnosť v praxi

Z dobrovoľníkov sa stali zamestnanci
Na udržanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných
občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, slúži
aktivačná činnosť formou menších obecných služieb podľa
§ 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Na

ÚPSVR v Michalovciach bolo
v roku 2009 uzatvorených 137
dohôd so 117 občanmi. Celkový príspevok na týchto dohodách je
430 483,50 EUR. Napriek tomu, že dnešný
právny stav umožňuje vykonávať aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb
iba na obdobie 6 mesiacov, s možnosťou
jedného opakovania opäť v dĺžke 6 mesiacov počas jedného vedenia v evidencii
uchádzača, je zo strany uchádzačov i obcí
a miest o tento nástroj aktívnej politiky trhu
práce veľký záujem. Svedčí o tom aj celkový
počet 2 188 uchádzačov zapojených do
tejto formy aktivácie od začiatku tohto roka,
z ktorých je:
961 žien

44 %

190 absolventov § 8 a)

8,6 %

421 nad 50 rokov § 8 b)
16 OZP § 8 h)

19,24 %
0,73 %

Štruktúra UoZ
1561

ostatní

190

§8 a)

421

§8 b)

16

§8 h)

Z umiestnených uchádzačov je 100 % poberateľov dávky v hmotnej núdzi.
Vzniklo aj 103 miest pre organizátorov aktivačnej činnosti, z toho 37 je z radov uchádzačov.

podujatiach. Obnovou a výstavbou detských ihrísk v areáli materských a základných škôl skultúrňujú deťom prostredie, v
ktorom strávia veľkú časť dňa a prispievajú
aj k ich väčšej bezpečnosti.
Problémy, ktoré sa počas aktivačných prác
vyskytli, sa priebežne riešili počas monitorovacích návštev. Pracovníci oddelenia služieb zamestnávateľom a zvyšovania zamestnateľnosti, ktorí ich realizovali, zároveň
usmernili obce v administratívnej činnosti
spojenej s vykonávaním aktivačných prác
formou menších obecných služieb. Osobným kontaktom s uchádzačom sa overujú
pracovné podmienky aj zlepšenie ich pracovných návykov.
Napriek týmto veľmi dobrým skúsenostiam
pri spolupráci s miestnou samosprávou, cieľom úradu PSVR nie je udržiavať uchádzačov
na aktivačnej činnosti, ale dosiahnuť, aby
sa im zlepšili pracovné návyky a vzbudil sa
ich záujem o ďalšie nástroje a aktívne opatrenia trhu práce. Naším najväčším úspechom je, ak sa uchádzač vďaka aktivačnej
činnosti umiestni na trhu práce a vyrieši si
tým svoju zlú sociálnu i ekonomickú situáciu.
Ďalšou formou aktivácie uchádzačov je vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa
§ 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Cieľom tejto služby je získanie praktických skúseností. Dobrovoľnícku
službu vykonáva uchádzač v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šies-

tich kalendárnych mesiacov.
V roku 2009 sme uzatvorili 52 dohôd, na základe ktorých vykonávalo dobrovoľnícku
službu 199 uchádzačov. Z toho je 119 žien,
25 absolventov, 24 uchádzačov nad 50 rokov a 64 uchádzačov dlhodobo nezamestnaných. Poberateľov dávky v hmotnej núdzi
je 56 uchádzačov. Dohodnutá suma na týchto dohodách predstavuje čiastku
263 536,57 EUR.
Dobrovoľnícka služba zahŕňa nasledujúce
činnosti:
• asistent učiteľa
• pomoc pri usporadúvaní kultúrno-spoločenských akcií
• pomoc starým a opusteným občanom
• pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím
• zdravotná starostlivosť formou podávania
a obstarávania liekov, sprievodu k lekárovi
• výpomoc rodičom so zdravotne postihnutými deťmi.
Organizácie, ktoré dostávajú príspevok na
dobrovoľnícku službu, prejavujú veľkú spokojnosť s poskytovaním služieb uchádzačom. Pri návšteve v niektorých domácnostiach nám klienti prejavili veľkú vďaku za
pomoc, bez ktorej by sa nezaobišli pri zabezpečovaní si každodenných potrieb.
Poďakovanie nám vyjadrila aj špeciálna základná škola s materskou školou vo Veľkých
Kapušanoch, ktorú navštevujú mentálne postihnuté deti. Odkázané sú na pomoc pri
rannej hygiene, pri príprave pracovných pomôcok, na hodinách telesnej výchovy, pri
práci s počítačom, pri vykonávaní dozoru
počas prestávok a odprevádzaní žiakov k autobusu. Výdatnú pomoc v tomto smere im
poskytujú pracovní asistenti, ktorí tam vykonávajú dobrovoľnícku službu. Učitelia sa
tak môžu viac venovať iba pedagogickej činnosti, čo sa odrazilo na zlepšení výsledkov
v prospechu i dochádzke žiakov do školy.
Potvrdením spokojnosti s prácou uchádzačov vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby je podpísanie
pracovných zmlúv s 15 uchádzačmi.
Mgr. Lenka Ružinská, vedúca oddelenia SZ a ZZ, ÚPSVR Michalovce

Charakter práce vykonávanej uchádzačmi
závisí od potrieb miest a obcí. Najviac sa zapojili do úpravy verejných priestranstiev,
stavebných úprav budov vo vlastníctve
miest a obcí, údržby a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, triedenia odpadu i udržiavania turistických a náučných chodníkov.
Aktivačná činnosť uchádzačov je zo strany
obcí veľmi pozitívne hodnotená. Zužitkovaním práce uchádzačov môžu hlavne menšie
obce zabezpečiť potrebný chod obce v oblasti estetizácie verejných priestranstiev
a zveľaďovania obecného majetku. Udržiavaním miestnych ihrísk umožňujú mladým
ľuďom prehlbovať si športové nadanie a reprezentovať obec na rôznych športových
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Realizáciu nástrojov aktívnej politiky trhu práce
zabezpečuje oddelenie
služieb zamestnávateľom
a zvyšovania zamestnateľnosti.

Oddelenie služieb zamestnávateľom
a zvyšovania zamestnateľnosti

Od

ných len 13 znevýhodnených uchádzačov.
Aj príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
využívajú v roku 2009 zamestnávatelia len
v obmedzenej miere. K 15. 10. 2009 úrad
uzavrel 24 dohôd. Vytvorených bolo cel-

roku 2008 zaznamenávame
prudký pokles záujmu o príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača, keď
k 15. 10. 2009 bolo na základe dohôd uzatvorených so zamestnávateľmi umiestne-

Záujem je o samostatnú
zárobkovú činnosť

Vybrané nástroje APTP (k 15. 10. 2009)
Počet PM

Dohodnutá suma (v €)

13

30 720,69

§ 50
§ 50a

26

99 295,92

§ 50e

122

375 709,48

§ 56
Spolu

38

301 263,83

199

806 989,92

Oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb

Deficit pracovných miest pretrváva

T

akmer každý občan, ktorý príde o
prácu, navštívi toto oddelenie.
Od toho sa odvíja aj naše zameranie – pracovať najmä s uchádzačmi
o zamestnanie (UoZ). Medzi ďalšie povinnosti patrí komunikovanie so zamestnávateľmi a širokou verejnosťou,
ktorá na tomto oddelení získava základné informácie o možnosti zaradenia do evidencie UoZ, poberania dávky
v nezamestnanosti alebo o podmienkach získania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. V Michalovciach sa nám veľmi osvedčilo
veľkokapacitné pracovisko prvého kontaktu s UoZ. Pracovníkov oddeľuje len
účelne navrhnutý nábytok priamo na
mieru kancelárie.
Vplyvom svetovej finančnej a hospodárskej krízy rapídne vzrástli prílevy
UoZ, ale aj priemerný mesačný stav
UoZ. Od januára do septembra sme prijali priemerne mesačne 941 žiadostí
o sprostredkovanie zamestnania. Priemerný mesačný stav UoZ za obdobie január až september v roku 2009 je 12
472. V evidencii UoZ na celom ÚPSVR
Michalovce k 30. 9. 2009 je 13 295 uchádzačov.
ÚPSVR Michalovce zaviedol tradíciu, že
všetci novozaevidovaní uchádzači po
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prevzatí rozhodnutia o zaradení do evidencie UoZ absolvujú skupinovú formu
poradenstva, kde referenti – sprostredkovatelia podávajú ucelené informácie
o možnostiach aktívnych opatrení na
trhu práce, o formách hľadania zamestnania a formách a miestach zverejňovania voľných pracovných miest.
Úzka spolupráca sprostredkovateľov
a agentov pre voľné pracovné miesta je
veľmi dôležitá na dosiahnutie spoločného cieľa – obsadenie pracovného
miesta podľa požiadaviek zamestnávateľa a zároveň pomoc UoZ uplatniť sa na
trhu práce.
Za obdobie január až september 2009
sa na pracoviskách úradu uskutočnilo
35 výberových konaní na obsadenie 98
voľných pracovných miest, na ktoré sme
pozvali 649 UoZ spĺňajúcich požiadavky
zamestnávateľov. Pracovné miesto získalo až 62 UoZ, čo predstavuje 63-percentnú úspešnosť výberových konaní.
Za obdobie od januára do septembra
roku 2009 bolo z dôvodu nástupu do
zamestnania vyradených 3 034 UoZ, čo
predstavuje 337 uchádzačov priemerne
za jeden mesiac.
JUDr. Mária Svrčeková, vedúca oddelenia IaSS,
ÚPSVR Michalovce

Zamestnanosť a sociálna politika

kovo 26 pracovných
miest
s priemernou
dobou podporovania 24 mesiacov. Medzi
najčastejšie obsadzované profesie patria predavačka, stavebný robotník a administratívny pracovník.
V našom regióne zamestnávatelia prejavili
záujem predovšetkým o príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného
miesta v zmysle § 50e. K 30. 9. 2009 sa uzatvorilo 49 dohôd, čím sa podporilo vytvorenie 122 nových pracovných miest. Najčastejšie boli obsadzované robotnícke
profesie.
V roku 2009 sa zvýšil záujem o poskytnutie
príspevku na zriadenie chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska. K 15. 10.
2009 bolo v územnom obvode nášho
úradu zriadených 6 chránených dielní.
V roku 2009 sme zaznamenali aj zvýšený
záujem uchádzačov o poskytnutie príspevku na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti. Na základe regionálneho projektu
úrad zabezpečí aj praktickú prípravu pre
týchto uchádzačov, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie
prípravy a rozvoja podnikania. Projekt sa
zabezpečí internou formou, t. j. prostredníctvom vlastných zamestnancov a odborníkov z daňového úradu, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne
a z obvodného úradu – odboru živnostenského podnikania. V období od 1. 4. do 15.
10. 2009 bolo podaných 413 prihlášok
uchádzačov o zaradenie na praktickú prípravu. K 15. 10. 2009 bolo zabezpečených
8 praktických príprav internou formou pre
243 uchádzačov a 1 praktická príprava externou formou pre 35 uchádzačov.
K 15. 10. 2009 bolo prostredníctvom § 49
podporených 208 uchádzačov. Pozitívnym
javom je fakt, že tento nástroj využilo aj 77
znevýhodnených uchádzačov (37,02 %).
Taktiež bolo podporených 17 uchádzačov
– občanov so zdravotným postihnutím.
Uchádzači začali najčastejšie podnikať
v oblasti stavebnej činnosti, remeselných
činností, poskytovania osobných služieb,
vedenia účtovníctva a maloobchodu.
Mgr. Lenka Ružinská, vedúca oddelenia SZ a ZZ,
ÚPSVR Michalovce
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Referát mobility práce a EURES

Možností zamestnať sa v cudzine ubúda Využívame

Odbor služieb zamestnanosti

innosť referátu
sa zameriava
najmä na poradenskú činnosť našim
klientom, ktorí plánujú odcestovať do
niektorého členského
štátu EÚ kvôli zamestnaniu. Informácie, ktoré poskytujeme, majú široký
záber. Klientov zaujíma najmä problematika
hľadania
práce a jej praktického fungovania v zahraničí.
V rámci medzinárodnej mobility spolupracujeme aj so zahraničnými zamestnávateľmi, ktorí majú záujem zamestnať našich
občanov. Bohužiaľ, v poslednom čase táto
spolupráca v dôsledku hospodárskej krízy
citeľne poklesla.
Referát má na starosti aj prípady, keď na
Slovensku chcú pracovať pracovníci zo zahraničia, či už občania členských štátov EÚ
alebo z krajín mimo EÚ. K našim povinnostiam teda patrí aj vybavovanie agendy týkajúcej sa povolení na zamestnanie pre cudzincov, ktorí plánujú pracovať v mieste,
ktoré je v teritoriálnej pôsobnosti nášho
úradu. Prijímame a evidujeme Informačné
karty, ktoré nám zasielajú zamestnávatelia
zamestnávajúci občanov zo štátov EÚ, resp.
tretích krajín, ak títo podľa zákona o služ-

Č

trojzónový systém

O

bách zamestnanosti nepotrebujú povolenie na zamestnanie.
Staráme sa aj o vykonávanie bilaterálnych
zmlúv, ktoré uzatvorilo Slovensko s niektorými európskymi štátmi na podporu medzinárodnej mobility. V súčasnosti sa takmer výlučne využíva iba bilaterálna zmluva
so Spolkovou republikou Nemecko.
Pracovníci referátu sa podieľajú aj na aktivitách vykonávaných sieťou EURES. Medzi
najdôležitejšie v poslednom roku patrili
účasť na Burze práce stavebných činností
v írskom Limericku, XI. Medzinárodnej
burze práce v Bratislave a na pracovných
rokovaniach u zahraničných zamestnávateľov zamestnávajúcich našich občanov
v Spojenom kráľovstve a Dánsku.
Mgr. Peter Mika, EURES, ÚPSVR Michalovce

Oddelenie poradenstva a vzdelávania pre uchádzačov
o zamestnanie

Dopyt vyšší ako ponuka

V

zdelávanie zaznamenáva obrovský
úspech,
náš
úrad sa snaží
uspokojovať
potreby uchádzačov, no ponuka nepostačuje
pokryť
dopyt. Najväčší
záujem je o vzdelávacie aktivity, kde uchádzači po ukončení vzdelávania majú vysoké uplatnenie na trhu práce. Z oblasti robotníckych profesií je to zvárač, obsluha
vysokozdvižných motorových vozíkov,
z oblasti služieb opatrovateľská služba,
z ostatných oblastí je to odborná spôsobilosť pracovníkov SBS. Taktiež sa mnohí

uchádzači o zamestnanie rozhodujú, že začnú podnikať. Úrad práce eviduje z celkového počtu prihlášok na vzdelávanie 50 %
prihlášok zameraných na založenie vlastného podniku. Z dôvodu vysokého záujmu
zo strany uchádzačov o uvedené vzdelávanie úrad práce na rok 2009 pripravil interné a externé vzdelávanie pre začínajúcich podnikateľov. Od začiatku roka 2009
sme zaradili do vzdelávania 318 uchádzačov o zamestnanie.
V októbri 2009 sme zrealizovali externé
vzdelávania pre 52 uchádzačov a to:
• ako založiť vlastnú živnosť pre 35 uchádzačov
• odborná spôsobilosť pracovníkov SBS pre
17 uchádzačov.
PhDr. Alena Vasiľová, vedúca oddelenia PaVzUoZ,
ÚPSVR Michalovce

nedlho
sa skončí
rok 2009,
rok plný turbulencií na trhu
práce, prepúšťaní, ale aj očakávaní, že sa
ekonomická situácia v hospodárstve zlepší.
ÚPSVR v Michalovciach vyvíja počas celého roka maximálne úsilie v snahe pomôcť občanom, ktorí stratili prácu a dostali sa do evidencie úradu PSVR.
Som rád, že mám možnosť predstaviť odbor služieb zamestnanosti (ďalej len OSZ)
ÚPSVR v Michalovciach, ktorý má
v agende prácu s uchádzačmi a záujemcami o zamestnanie, počínajúc ich zaradením do evidencie, hľadaním a sprostredkovaním zamestnania, ako aj
rôznymi poradenskými aktivitami, či už
informačnými alebo odbornými. Nesmieme zabudnúť ani na nástroje aktívnej politiky, z ktorých najväčší záujem je
o príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť. Veľký záujem je aj o vzdelávacie
kurzy, absolventskú prax a aktivačnú činnosť. Zamestnanci OSZ teda prichádzajú
priamo do styku či už s občanmi, ktorí
prichádzajú do evidencie UoZ, evidovanými UoZ, ako aj so študentmi a zamestnávateľmi. Prácu s UoZ zabezpečujeme
v tzv. trojzónovom systéme. Snažíme sa
v čo najväčšej možnej miere aktivovať
UoZ, aby si sami hľadali prácu. Ani naši
pracovníci však nezaháľajú a osobne navštevujú zamestnávateľov v regióne
s cieľom vyhľadať voľné pracovné miesta,
ktoré by sme mohli ponúknuť našim
uchádzačom. Odbor služieb zamestnanosti pozostáva z nasledovných oddelení: oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb, oddelenie
spolupráce so zamestnávateľmi a zvyšovania zamestnateľnosti, oddelenie poradenstva a vzdelávania a referát EURES.
Úlohy na úseku služieb zamestnanosti
zabezpečujeme aj na detašovaných pracoviskách v Sobranciach a Veľkých Kapušanoch.
Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že prezentácia jednotlivých oddelení vám poskytne detailnejší pohľad na činnosti,
ktoré zabezpečujeme a ktorých cieľom
by mala byť spokojnosť klienta so službami OSZ.
Ing. Marián Červeňák, riaditeľ odb. SZ, ÚPSVR Michalovce
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Referát psychologicko-poradenských služieb Oddelenie štátnych
sociálnych dávok

K

lientela referátu je v podstate rovnaká – stále prevažujú ženy ako iniciátorky prvej návštevy u nás, stále
sú v prevahe stredoškolsky vzdelaní ľudia,
ktorí sa na svojej ceste životom ocitli v slepej uličke, alebo sa potkli o nepredvídanú
prekážku, o žiarlivosť, alkoholizmus, neveru, dlhy „vďaka“ možnostiam úverov
a pôžičiek, ale i hracím automatom. Nová je
hrozba straty práce.

Na referáte posudzujeme vhodnosť uchádzačov o niektorú z foriem náhradnej starostlivosti o dieťa, pracujeme s deťmi, či už
pri zisťovaní názoru dieťaťa vo veci zverenia
a styku s rodičmi, ale aj kvôli zmierneniu
dosahov rozvodu, resp. pred rozvodom
manželstva, počas rozvodu aj po rozvode
manželstva. Počet týchto prípadov však narastá.
PhDr. Mária Hargašová, psychologička RPPS, ÚPSVR Michalovce

Počet prípadov, v ktorých bola poskytnutá psychologická pomoc dieťaťu:
r. 2007
po rozvode rodičov
pri zisťovaní názoru dieťaťa pri rozvode
deti v rámci NRS

r. 2008

4

2

12

14

7

6

v inom prípade (názor detí na domáce násilie,
na alkoholizmus otca, na poruchy správania,
na nezhody v rodine…)

27

52

pri úprave styku rodičov s dieťaťom po rozvode

7

11

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Práca v prospech klientov

O

dbor sociálnych
v e c í
a rodiny Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach
sa
podľa organizačnej štruktúry
člení na päť oddelení, ktoré zabezpečujú výkon štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
Je to oddelenie štátnych sociálnych dávok, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi,
oddelenie posudkových činností, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP a odde-

lenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pod oddelenie SPO a SK
je organizačne začlenený referát poradensko-psychologických služieb.
Dovolím si touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom odboru sociálnych
vecí a rodiny v Michalovciach, Sobranciach a Veľkých Kapušanoch za dobre vykonanú prácu v prospech klientov, za to,
že ju vykonávajú so záujmom o človeka a
na vysokej profesionálnej a odbornej
úrovni, ale aj za to, že pre mnohých z nich
sa práca stala poslaním.
Odbor sociálnych vecí a rodiny pracuje
a zabezpečuje úlohy aj na detašovaných
pracoviskách v Sobranciach a Veľkých Kapušanoch.
Ing. Igor Miňo, riaditeľ odboru SVR, ÚPSVR Michalovce

Ide o oddelenie odboru sociálnych vecí, ktoré v pozitívnom
zmysle slova sprevádza klienta
od počiatku života až po jeho
ukončenie. Cez toto oddelenie
štát podporuje rodiny, ak sa
ocitnú v neľahkých životných
situáciách, hlavne mladé a
náhradné rodiny s nezaopatrenými deťmi.

P

očet poberateľov
všetkých
dávok je asi 21
tisíc. Najmasívnejšou dávkou
ako vo všetkých
okresoch Slovenska je prídavok na dieťa –
táto dávka tvorí
okolo 78 %
všetkých vyplácaných dávok. Boľavou
stránkou pri ich vyplácaní je zanedbávanie
plnenia povinnej školskej dochádzky detí,
tzv. záškoláctvo. Formou osobitného príjemcu vyplácame prídavok na dieťa obciam pre viac ako 500 detí.
Relatívne novou dávkou v našom systéme
je príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý
vyplácame od 1. 1. 2009. Na našom úrade
momentálne dostáva tento príspevok 27
oprávnených osôb, ale je zjavné, že počet
poberateľov pomaly narastá a tento príspevok sa javí ako perspektívny.
Ďalším problémom v našom regióne je tradičná migrácia určitej skupiny občanov
najmä do Anglicka. Na základe vlastného
podnetu sme prešetrovali prostredníctvom
E-formulárov poskytovanie prídavkov
v uvedenej krajine. Zistili sme, že množstvo
občanov poberalo prídavky duplicitne aj
na Slovensku aj v Anglicku. Títo občania si
nesplnili oznamovaciu povinnosť v rámci
zákona, ale pretože Anglicko vo väčšine
prípadov zrejme platilo prídavky na základe
domácej legislatívy, úrady s nami pri priznávaní dávok nekomunikovali. Podstatná
časť týchto duplicitných výplat bola vyriešená v roku 2007, keď náš úrad vyčíslil takmer 500 prípadov neoprávneného poberania prídavkov.
Ing. Mária Rusinová, vedúca oddelenia ŠSD,
ÚPSVR Michalovce
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Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Neplnoletých utečencov ubúda
Geografická poloha, územná pôsobnosť ÚPSVR v Michalovciach
a blízkosť štátnej hranice s Ukrajinou má priamy dosah na
zabezpečovanie agendy MBS v neporovnateľne väčšom rozsahu,
než majú úrady, ktorých územná pôsobnosť
nesiaha k žiadnym štátnym hraniciam.

S

problematikou MBS sa náš úrad stretáva od roku 2005. Počet MBS v roku
2009 výrazne klesol, doposiaľ sme poskytovali opatrenia sociálnoprávnej ochrany
pre 34 maloletých bez sprievodu, čo má za
následok vznik schengenského priestoru.
Našťastie všetko je vo veľkej miere determinované aj dobrou spoluprácou, na základe ktorej sú ochotní i kolegovia z oddelení cudzineckej alebo hraničnej polície
poskytnúť nám mobilnú jednotku pri
umiestňovaní väčšieho počtu maloletých

bez sprievodu,
tiež hygienickú
jednotku
na
očistu maloletých. Neodškriepiteľne veľkým
prínosom pre
nás, ktorí sa striedame v 24- hodinovej
službe pri výkone opatrení MBS, je prístup
zo strany našich prestavených, ktorí promptne zareagovali na agendu MBS a zabezpečili pre nás bezplatné očkovanie proti

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi

O

ddelenie zabezpečuje poskytovanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácií na stravu a školské potreby
zriaďovateľom škôl a predškolských zariadení pre deti, čo žijú v rodinách, ktorým
sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky, alebo ak ich príjem je najviac vo
výške životného minima a poskytovanie
náhradného výživného z dôvodu neplatenia výživného povinnou osobou, alebo
ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na
sirotský dôchodok.
Celkový počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke spolu so
spoločne posudzovanými osobami je
v priemere 5 683, priemerný počet poberateľov ochranného príspevku je 2 608,
aktivačného príspevku1 850 a príspevku
na bývanie 2 747. V oblasti poskytovania
dotácií sa v okrese Michalovce poskytuje
dotácia na stravu a školské
potreby doposiaľ pre 49 zriaďovateľov, 93 škôl pre priemerný počet detí 1 945. Legislatívnou úpravou sa rušilo
poskytovanie dotácií vo
forme motivačného príspevku. Od januára 2009 sa
preto vypláca dávka pre deti
plniace si povinnú školskú
dochádzku, pričom priemerný počet poberateľov
uvedenej dávky je 1 526.
V rámci činnosti oddelenia

p o m o c i
v hmotnej núdzi treba poukázať aj na
poskytovanie
náhradného
výživného.
V roku 2009 sa
priemerne
mesačne vypláca
náhradné výživné z dôvodu neplatenia výživného pre 70 žiadateľov, pre 124
oprávnených osôb. Z dôvodu nepriznania
sirotského dôchodku sa náhradné výživné poskytuje priemerne pre 7 žiadateľov, pre 22 oprávnených osôb. Všetky
dávky majú stúpajúcu tendenciu. Chod
oddelenia zabezpečuje 21 zamestnancov.
Ing. Ružena Bakajsová, vedúca oddelenia PvHN,
ÚPSVR Michalovce

žltačke typu A a B a vybavili nás hygienickými a dezinfekčnými prostriedkami, ktoré
eliminujú riziko prenosu infekčných ochorení na minimum.
Maloleté deti prichádzajú bez sprievodu,
z rôznych kultúr a krajín, i s príchuťou exotiky, inakosti, militantnosti, ktoré si zvyčajne
nevybrali Slovensko ako destináciu na dovolenku. Umiestňovali sme maloleté deti bez
sprievodu z Číny, Indie, Bangladéša, Pakistanu, Afganistanu, Čečenska, Gruzínska, ale
najčastejšie z krajín bývalého Sovietskeho
zväzu, najmä Moldavska a v tomto roku sme
po prvýkrát zabezpečovali opatrenia SPOD a
SK pre maloletých zo Somálska.
Aj keď väčšina deti, ktorým poskytneme sociálnoprávnu ochranu, záujem o azyl po zadržaní iba predstiera a udávajú nižší vek,
než v skutočnosti majú, po umiestnení
v Detskom domove v Hornom Orechovom,
okres Trenčín, sú mnohí úspešní v úteku
z tohto zariadenia. Nájdu sa medzi nimi aj
skutoční maloletí, ktorí namiesto bezstarostného dospievania a za cenu straty rodiny vydávajú sa do neznáma s víziou lepšej
budúcnosti.
Ing. Svetlana Kertisová, vedúca oddelenia SPO a SK,
ÚPSVR Michalovce

O pestúnskej
starostlivosti

V

Michalovciach na pôde ÚPSVR sa
30. septembra 2009 uskutočnilo
pracovné stretnutie zamerané na
skvalitnenie výkonu sociálnej práce, psychologickej pomoci a zlepšenie rodinného
prostredia v náhradných rodinách, kde sa
realizuje pestúnska starostlivosť, s osobitným zreteľom na obec Blatné Remety. Na
stretnutí sa zúčastnili pracovníci ÚPSVR
v Košiciach (PhDr. Jozef Mitro, PhDr. Štefánia
Derevjaníková, Mgr. Margita Dančovská),
zástupcovia n. o. Miesto pod slnkom (PhDr.
Litavská Eva, Mgr. Jana Margová), zástupcovia domovského úradu – vrátane riaditeľky úradu ÚPSVR Michalovce Ing. Tatiany
Raničovej – a psychológovia referátu PPS.
Dôvodom, pre ktorý sme sa rozhodli iniciovať pracovné stretnutie v tejto zostave,
je skutočnosť, že tunajší úrad eviduje zvýšený počet sťažností a anonymných signalizácií na výkon pestúnskej starostlivosti
v obci Blatné Remety. Vzhľadom na vysokú
koncentráciu pestúnskych rodín v úzkom
sociálnom prostredí a špecifiká cieľovej skupiny, ktorá túto formu náhradnej starostlivosti vykonáva, sa zúčastnené strany dohodli na ďalšom termíne a konkrétnych
úlohách, ktoré by mali byť splnené do najbližšieho stretnutia.
Mgr. Svetlana Kertisová, vedúca oddelenia SPO a SK,
ÚPSVR Michalovce
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Ľ

udia sú rôzni. Milí, priateľskí, zodpovední, láskaví, ale aj nepríjemní,
mrzutí, ľahostajní... Takúto paletu typov ľudí stretávame my úradníci každý deň
pri svojej práci. Sú to desiatky rozličných
charakterov a postáv.
Poznáte to – mnohí z nich vás utvrdia v tom,
že vaša práca má zmysel. Poďakovaním,
úsmevom, pekným slovom. Ale každá strana
má dve mince a tak sa my úradníci často
stretávame aj s nezdvorilosťou, osočovaním,
agresivitou.
V tomto diapazóne však existuje ešte jeden
typ klienta, ktorý si zaslúži špeciálnu pozornosť. My sme si ho súkromne nazvali Homo
Obnixus – Človek húževnatý.
Poďme sa naňho spolu pozrieť. Nepochybujeme o tom, že rovnaký sa určite nájde aj
vo vašom registri. Ako ho teda charakterizovať?
Je to muž alebo žena. Rôznej výšky, váhy,
veku, vzdelania i náboženského presvedčenia. Má však niekoľko neprehliadnuteľných
charakteristických čŕt.

vie, či snaha úradníka vybavovať v termínoch všetky písomné podania, zisťovať, či
žiadosti spadajú do kompetencie úradu, je
preňho satisfakcia, alebo
úprimná snaha, aby
úradník v pracovnom
čase nezaháľal, ba navyše, aby sa vďaka
nemu permanentne
zdokonaľoval profesionálne i osobnostne.
Veru – aj osobnostne.
Pre Úradníka obyčajného (Magistratus Trivialis) je
to úloha na hranici únosnosti, často spojená s bezmocnosťou nad správaním sa takého klienta. Chcete konkrétny príklad?
Úradník často vidí aj to, čo by nemal. Napríklad človeka v supermarkete, o ktorom
iba nedávno Človek húževnatý tvrdil, že
tento jeho rodinný príslušník sa nedokáže
bez jeho pomoci ani pohnúť. A hľa, zrazu si
veselo a sám nakupuje. Bez pomoci a zdá sa,
že i v dobrom fyzickom a psychickom stave.

Homo Obnixus
(Človek húževnatý)
Predovšetkým – je nesmierne húževnatý
a cieľavedomý. Samozrejme – najmä v presadzovaní svojich požiadaviek. Argumenty
úradníkov považuje zvyčajne za neprofesionálne a zaujaté voči jeho osobe. Pri presadzovaní svojich práv vo väčšine prípadov
používa agresívne verbálne i neverbálne
prostriedky.

Niet preto divu, že úradník
musí túto situáciu „predýchať“, rozanalyzovať, psychicky stráviť, aby pri najbližšej
návšteve dotyčného klienta, aj napriek zvýšenej pulzovej frekvencii, zachoval
profesionálny a zdvorilý prístup.

Takmer v každej argumentácii používa klišé
– v ňom mu, samozrejme, „nejde“ o jeho
prospech, ale o plnohodnotné zaradenie
jeho, prípadne jeho rodinných príslušníkov,
do spoločnosti, o skvalitnenie života.
Človek húževnatý býva pomerne často fanúšikom výpočtovej techniky najvyššej kvality i ceny. Videotechnika, skener, laptop, nesporne dôležité vecičky na skvalitnenie
života mu „právom patria“. Čo je zaujímavé,
uspokojí sa iba na chvíľu, alebo vôbec nie. Vo
všeobecnosti trpí paranoidným pocitom, že
všetky jeho požiadavky boli vybavené iba
čiastočne, preto jeho nároky rastú.

Nezainteresovaný čitateľ by sa mohol domnievať, že Človek húževnatý miluje svojich hendikepovaných rodinných príslušníkov, preto sa o nich o stará. Nuž – možno aj
áno. Až do takej miery, že o nich pravidelne
produkuje hrozivé diagnózy – najlepšie také,
ktoré sú ťažko lekársky diagnostikovateľné.
Ak je to pre dobro veci – pokojne urobí z dieťaťa duševne chorého jedinca a z manželky
trebárs epileptičku – veď mu ide „iba o dobro
veci“.
Človek húževnatý je aj veľmi kreatívny.
Najmä ak ide o využitie sociálneho systému.
Čo tak porozmýšľať o účelovom rozvode
manželstva? Tiež nie je na zahodenie – a
v blízkom čase mu môže priniesť prvé plody.

Ďalším sprievodným javom Človeka húževnatého je schopnosť produkovať obrovské
množstvo žiadostí, sťažností a otázok. Kto-

Prečo sa my úradníci domnievame, že ide
o zneužívanie sociálneho systému? Prečo
máme pocit, že žiadosť o kúpu koňa pre ro-
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dinného príslušníka nie je opodstatnená?
Sme nespravodliví, ak si myslíme, že namiesto financovania služieb špeciálneho
svetelného dizajnéra na optimálne rozmiestnenie zdrojov svetla v byte by sa finančné
prostriedky
mohli využiť racionálnejšie. Aj my
úradníci sme miestami na pochybách.
Ale...
Napriek všetkému si,
v mene všetkých úradníkov, dovoľujeme nášmu imaginárnemu hrdinovi Homo Obnixus – Človeku húževnatému
– poďakovať. Za to, že vďaka nemu dokonale ovládame všetky háčiky paragrafov. Že
jeho neutíchajúca aktivita nás núti neprešľapovať na jednom mieste, ale pohybovať
sa neustále dopredu. Vďaka nemu si zvyšujeme profesionalitu, získavame prehľad
o najnovších technických vymoženostiach.
Naša vďaka mu patrí aj za to, že sme zvládli
základy relaxačných techník, zdravého životného štýlu a význam pohybu na našu
psychickú pohodu. A že aj napriek jeho úskokom sa dokážeme voči nemu slušne správať. A to vôbec nie je málo.
Magistratus Trivialis
(úradník obyčajný)
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BURZA INFORMÁCIÍ V KOMÁRNE
MALA EURÓPSKY ROZMER

Hľadanie riešení
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Leviciach
systematicky vyvíja aktivity
podporujúce rozvoj
zamestnanosti v regióne.
Jednou z nich je participácia
na profilujúcej sa činnosti
Ekonomického klubu
Pohronia.

E

konomický klub Pohronia (EKP) je
občianske združenie, ktoré chce prispievať k zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia, jeho informovanosti, vzájomnej spolupatričnosti, prezentácii aktivít a zámerov jeho členov a zároveň zabezpečovať informovanosť
verejnosti o ekonomickej a hospodárskej
situácii v regióne prostredníctvom Ekonomickej prílohy týždenníka Pohronie, vydávanej raz mesačne.
Myšlienka šéfredaktorky regionálneho týždenníka POHRONIE so sídlom v Leviciach
PhDr. Oľgy Prekopovej a jej ponuka na spoluzakladateľskú participáciu s Úradom
a mestom Levice bola na základe dlhodobej dobrej spolupráce jednoznačne prijatá.
EKP vznikol na ustanovujúcom zasadnutí
15. apríla 2009. Je otvorenou organizáciou,
môže sa doň prihlásiť každý zamestnávateľ, živnostník, podnikateľ Levického regiónu. V roku 2009 mal EKP štyri zasadnutia s vybraným tematickým zameraním
a hosťami. V súčasnom období sa pripravuje prvé sympózium EKP, ktorého témou
bude ekonomický a hospodársky stav regiónu z pohľadu členských firiem EKP, východiská slovenskej ekonomiky pre
nastávajúce obdobie a postavenie a význam malých a stredných firiem v národnom hospodárstve.
Mgr. Anna Brokešová, ÚPSVR Levice

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Komárno v spolupráci
s cezhraničným partnerstvom
EURES – T Danubius, ktorého
je úrad členom, zorganizoval
28. októbra 2009 Burzu
informácií (BI) pre svojich
klientov s účasťou
zamestnávateľov a škôl
z prihraničného slovenskomaďarského regiónu.

B

urza informácií sa konala v rámci Európskych dní pracovných príležitostí 2009 so zámerom vytvoriť
priestor pre pozvaných vystavovateľov –
zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie
na informovanie širokej verejnosti o svojich
aktivitách, aktuálnych ponukách práce
a vzdelávania a predpokladanom vývoji
v blízkej budúcnosti. Klientom úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny a občanom z blízkeho regiónu umožnila BI nadviazať spoluprácu s prítomnými subjektmi a získať
prehľad o situácii na regionálnom trhu
práce.
Burza mala cezhraničný charakter vzhľadom na účasť spolupracujúcich partnerských organizácií z euroregiónu Danubius.
Táto sieť organizácií bola vytvorená s cieľom udržateľného ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja na danom
území a podpory regionálnej a cezhraničnej spolupráce.
Slovensko-maďarské cezhraničné partnerstvo EURES – T Danubius je súčasťou siete
európskych partnerstiev EURES (Európskych služieb zamestnanosti) a združuje
verejné služby zamestnanosti, zamestnanecké a zamestnávateľské organizácie
v prihraničnom regióne, ktoré sú podporované Európskou komisiou.
Burza informácií sa koná každý rok, v tomto
roku nadobudla európsky rozmer aj vďaka
účasti zástupcu organizácie pôsobiacej
v službách Európskej komisie Georgea Ellisa Ruanu, riaditeľa spoločnosti Gellis
Communications sprl., zabezpečujúcej
komunikačnú stratégiu pre EURESco, riadiaci orgán EURES na úrovni Európskej
komisie. Pán Ruanu prejavil záujem o
Burzu informácií, súčasťou ktorej bol
workshop pre občanov so zdravotným postihnutím a tiež o okrúhly stôl, pri ktorom
sa stretli zástupcovia zamestnávateľov,
škôl, služieb zamestnanosti zo Slovenska

a Maďarska a VÚC a diskutovali na tému
Dosahy finančnej krízy na zamestnanosť
prihraničných regiónov. Nášho hosťa zaujala rôznorodosť a obsažnosť informácií a
svoje dojmy bude prezentovať v periodiku
EURES venovanom Európskym dňom zamestnanosti v štátoch EÚ.
Na burze sa zúčastnilo do 1 500 občanov,
29 zamestnávateľov – vystavovateľov, 20
stredných odborných škôl a tri vysoké
školy. Podľa vyjadrení pedagógov škôl bola
burza prínosom pre žiakov končiacich ročníkov. Početné zastúpenie a vysoká úroveň
prezentujúcich sa stredných a vysokých
škôl pomohli žiakom aj ich rodičom pri výbere vhodnej školy. Podujatie navštívilo
499 žiakov a 35 pedagógov.
Je dôležité poznamenať, že burza napriek
hospodárskej kríze priniesla takmer 500
voľných pracovných miest, vrátane pracovných možností v Maďarsku, čo je pozoruhodný výsledok.
Súčasťou podujatia bol workshop pre občanov so ZP, ktorý spoluorganizoval Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu v Bratislave.
Účastníci workshopu získali základné informácie o možnostiach spolupráce občanov
so ZP s inštitútom, tiež s ÚPSVR Komárno, organizáciami tretieho sektora a zástupcami zamestnávateľov prevádzkujúcich chránené dielne a chránené pracoviská. Na workshope sa zúčastnilo spolu 30
občanov so ZP, 9 prevádzkovateľov
CHD/CHP, 1 škola príslušného odborného
zamerania z BA, 3 občianske združenia
a Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno.
K zdarnému priebehu podujatia prispeli zamestnanci ÚPSVR Komárno, ako aj koordinačná kancelária EURES - T Danubius,
ktorým za ich skvelú prácu treba srdečne
poďakovať.
Mgr. Edita Bertová – koordinátorka EURES – T Danubius
Mgr. Dagmar Tureková – riaditeľka OSZ ÚPSVR Komárno
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ÚPSVR

Tento obrázok je pre mo
jich rodičov, aby sme v tak
om dome všetci žili a ma
Janík Jančo, Diana Stank
li na dvore psíka aj zajač
ovičová,
iky
DeD Slon, Šarišské Mich
aľany
(9 r.)

Domček pre moju
mamu a ocka
Ján Bongilaj,
Detský domov Horný
Kelčov 800, 02355
Vysoká nad Kysucou
(8 r.)
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Anjel strážny pre m
oju
Andrea Pintérová, chorú kamarátku.
DeD Michalovce

Vianočný stromček
Aneta Lazárová
DeD Piešťany

Ján Jano • (10 r.)
DeDSečovce
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ÚPSVR

Burzy informácií v Brezne
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne zorganizoval dve
burzy informácií – 22. 11. v Brezne a 5. 11. v Závadke nad
Hronom. O burzy bol zo strany stredných škôl a stredných
odborných škôl veľký záujem, ovplyvnený aj pozitívnymi
výsledkami minuloročnej burzy, čo sa prejavilo zvýšeným
počtom novoprijatých žiakov z nášho regiónu. Veríme,
že rovnaká skúsenosť sa potvrdí aj v budúcom školskom roku.

P

rezentácie jednotlivých škôl sa
orientovali na žiakov základných
škôl, ktorým mali pomôcť pri zorientovaní sa a výbere ďalšieho štúdia.
V Brezne sa na burze zúčastnilo 20 stredných škôl a traja zamestnávatelia. O ponúkané odbory sa zaujímalo 280 žiakov
z 11 základných škôl. V Závadke nad Hronom sa prezentovalo 13 stredných škôl, o
ponúkané profesie prejavilo záujem 101
žiakov z 5 základných škôl.
Súčasťou BI v Brezne bola konštruktívna
a podnetná diskusia za okrúhlym stolom
a odvíjala sa od súčasnej svetovej hospodárskej krízy. Prítomní boli informovaní
o vývoji nezamestnanosti za obdobie od
posledného zasadnutia – zaznamenaný
bol prílev UoZ o 2 661 a v miere nezamestnanosti nárast o 8,94 %. Zamestnávatelia reagovali na nedostatok profesií
v oblasti kovoobrábania, zástupca Centra
pedagogicko-psychologickej poradne
a prevencie konštatoval, že vyrastá druhá
generácia žiakov, ktorá nemá žiadne pracovné návyky, dôsledkom čoho v niektorých školách až jedna tretina žiakov sú
potenciálni UoZ.
V rámci zasadnutia za okrúhlym stolom
zástupcovia BBSK informovali o projekte
celoživotného vzdelávania – Spoločne

v odlišnom – tvorba školského vzdelávacieho programu, do ktorého sa zapojil aj
ÚPSVR v Brezne formou spolupráce so zamestnávateľmi, ktorí sú ochotní v rámci
projektu participovať na koncepcii formovania odborných profesií, študijných
odborov požadovaných na trhu práce.
PhDr. Kováč, zástupca Zdravotnej školy
v Banskej Bystrici, predstavil prítomným
projekt SPCRS zameraný na spoločný európsky systém hodnotenia kompetencií
záujemcov o zamestnanie.
Zo záverov diskusie vyplynulo, že je nevyhnutná spolupráca v oblasti komunikácie medzi zamestnávateľmi, Centrom
pedagogicko-psychologickej poradne
a prevencie, BBSK, zástupcami stredných
a základných škôl, pričom výstupy by sa
využívali na smerovanie vzdelávania
v školstve v budúcich rokoch.
Zúčastnené subjekty vyjadrili spokojnosť
nad organizáciou, príjemnou atmosférou,
ľudským prístupom. Pri organizácii
BI nám pomohli zamestnávatelia regiónu,
ktorí sponzorsky prispeli na občerstvenie
pre zúčastnených zástupcov škôl,
zamestnávateľov, BBSK, Centra pedagogicko-psychologickej poradne a prevencie, za čo im patrí naša vďaka.
Mgr. Janka Turisová, odd. I a SPS, ÚPSVR Brezno

LEVICKÁ BURZA
INFORMÁCIÍ

P

ozitívne ohlasy účastníkov, hostí
i regionálnych médií na 3. ročník Levickej burzy informácií (7. – 8. 10.
2009) zaznamenal Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Leviciach. Priestory prízemia
úradu ožili prezentáciami 27 stredných odborných škôl, z ktorých 9 bolo z iných okresov v rámci Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Účasť medziročne
vzrástla na 950 žiakov z 37 základných škôl
a viac ako 200 rodičov. Žiaci mali k dispozícii aj IPS, výchovným poradcovia a rodičia
zasa pracovisko Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
O prezentácie 18 zamestnávateľov
a 1 agentúry sprostredkovania zamestnania prejavilo záujem viac ako 900 návštevníkov, z nich bolo vyše 600 maturantov
z 9 stredných škôl, 103 absolventov škôl
v evidencii úradu, ďalšie desiatky tvorili občania, UoZ a ZoZ. Oddelenia odboru služieb zamestnanosti pripravili prezentáciu
jednotlivých nástrojov AOTP, v rámci ktorej
zabezpečovali konzultácie pri výbere nástroja a kompletné tlačivá pre potreby zamestnávateľov. Tradične boli pre všetkých
účastníkov k dispozícii informácie referátu
EURES.
Súčasťou programu druhého dňa bolo pracovné stretnutie za okrúhlym stolom, ktorého sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľov, SOŠ, štátnej a verejnej správy.
Ich aktívna účasť bola nielen nastolením
problémov, ale aj obrazom flexibility vzájomnej spolupráce niektorých SOŠ so zamestnávateľmi pri riešení odbornej praxe,
poskytovaním motivačných štipendií, ponukou práce absolventom škôl atď. Závery
zo spoločného stretnutia pozitívne ohodnotili skúsenosti z dlhodobej spolupráce
a zároveň nastolili hlavnú tému problémovej oblasti v nastávajúcom období, ktorej
bude zo strany Úradu PSVR Levice venovaná zvýšená pozornosť – spolupráca
s rodičmi žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ a s výchovnými poradcami, SOŠ a zamestnávateľmi so zameraním na voľbu povolania.
Mgr. Anna Brokešová, ÚPSVR Levice
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Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSVR
Nitriansky kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch

VK 2009/17/19
Obsadzovaná funkcia: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna
služba do 31. 12. 2010 na základe uznesenia vlády 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 sociálnoprávnej
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 učiť sa
a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom
Požadované odborné znalosti: Zákon
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, 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 2009/18/19
Obsadzovaná funkcia: 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 ucele-

ných agend vo vymedzenom úseku štátnej správy
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné
vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa
a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom
Požadované odborné znalosti: Znalosť
Ústavy SR, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe, zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime, zákona č. 447/2008
Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009/19/19
Obsadzovaná funkcia: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí
a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej
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Výberové konania
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 sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
stupňa, v zmysle § 93 ods. 3 zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele ukončené vzdelanie v odbore sociálna práca
alebo andragogika
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné ciele, schopnosť a vôľa učiť sa
a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom
Požadované odborné znalosti: zákon
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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
Kontakt na poskytnutie informácií o výberových konaniach č: 2009/17/19
2009/18/19 a 2009/19/19:
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

VK 2009/20/19
Obsadzovaná funkcia: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Osobný úrad
Odbor štátnej služby: 1. 01 Riadenie štátnej služby
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti a samostatné vykonávanie ucelených agend na osobnom úrade
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
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
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a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom,
Požadované odborné znalosti: Znalosť
Ústavy SR, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe, zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v platnom znení, zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov, zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií VK č.
2009/17/19, 2009/18/19, 2009/19/19
a 2009/20/19:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Ing. Karin Dikáczová
Telefón: 035/2440122
Fax: 035/2440109
E-mail: karin.dikaczova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch,
Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

Košický kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach

VK 2009/5/44
Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí
a rodiny – oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania,
vybavovanie odbornej agendy vo vymedzenom úseku tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie alebo na kontrolu
v rámci viacerých organizačných útvarov
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné
stredné vzdelanie alebo vyššie odborné
vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Internet
a Lotus Notes

Zamestnanosť a sociálna politika

Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť
Ústavy SR, zákona číslo 400/2009 Z. z.
o štátnej službe, zákona č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 201/2008
Z. z. o náhradnom výživnom, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009/6/44
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí
a rodiny – oddelenie pomoci v hmotnej
núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku
štátnej správy na odbore sociálnych vecí
a rodiny – na oddelení pomoci v hmotnej
núdzi
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Internet
a Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť
Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 201/2008
Z. z. o náhradnom výživnom, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady:
nepožadujú sa

VK 2009/7/44
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna
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služba (na základe uznesenia vlády SR
č. 458/2009)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úseku
štátnej správy na odbore služieb zamestnanosti – na oddelení informačných
a sprostredkovateľských služieb
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Internet
a Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť
Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 453/2003 Z.
z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009/8/44
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna
služba (na základe uznesenia vlády SR
č. 458/2009)
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí
a rodiny – detašované pracovisko Veľké
Kapušany
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti na úseku sociálnych vecí
a rodiny detašované pracovisko Veľké Kapušany
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, internet
a Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť praco-

vať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť
Ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 201/2008
Z. z. o náhradnom výživnom, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

VK 2009/9/44
Názov pozície: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti – oddelenie služieb zamestnávateľom a zvyšovania zamestnateľnosti
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom úseku
štátnej správy, riadenie, koordinovanie
a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom
úseku a samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti – na oddelení služieb
zamestnávateľom a zvyšovania zamestnateľnosti

Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I.
alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Internet
a Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné
vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepčné
a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť
Ústavy SR, zákona číslo 400/2009 Z. z.
o štátnej službe, zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Kontakt na poskytnutie informácií o VK
č.: 2009/5/44, 2009/6/44, 2009/7/44,
2009/8/44 a 09/9/44, 2009:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Mgr. Krepelková Adriana
Telefón: 056/2 440 120
Mobil: 0905/554 988
E-mail: adriana.krepelkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní);
• kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
• profesijný štruktúrovaný životopis;
• písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie;
ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR;
• čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR;
• písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR;
• písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov s cieľom výberového
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Poznámka: Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa vyžaduje
predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne. Na obálku
a v žiadosti treba uviesť číslo VK.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania pošlite v termíne do 23. 12. 2009
na adresu služobného úradu, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci
je dátum podania na poštovej pečiatke.

NOVEMBER / DECEMBER 11-12/2009
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Krížovka
TAMM, PAPP,
druhá časť
IRO, OMA, LLD,
tajničky
SERAKY

bývalý
pilot F1

prvá časť
tajničky

Prix Nobel

slovenský
tenorista

odpočíva

Európan

obiehalo
dokola

Zlatica

ciele

ruská rieka

kód štátu
Kentucky

škriatok

malý pes

vyrobená
liatím

pulz
obec
na Považí

kotol, po česky
pištole

zväzok
obilia

slávny
cestovateľ

Veličenstvo
(oslovenie)

dravý vták

patriaca sove

úcta, česť

skr. na
recepte

prežúval

zn. šij. strojov

obojživelník

čistiaca
pomôcka

zn. jedn.
milikelvin
násilím láme

zn. nobélia

ťarchavosť

jazero v Čade

staršia
jednotka
práce

mužské meno

ukladáš

tvrdý výcvik
pero na
ozdobné
písmo

americký
automobil

mäkká koža

akváriová
rybka

stavba nad
riekou
svetlo, jas

a iné (skr.)
pridávajú soľ

meno nórskych
kráľov
opojilo
alkoholom

ruský fyzik

otvory v sieti

inými
slovami

ženské meno

tretia časť
tajničky

otesal

slovenský
básnik

elastická látka
severské vtáky

plával
vo vode

indiánska
trofej

americký vojak

domáce
meno Aurélie

výrobok na
predaj

Time base
panovníci

šúchali
martinská pec
(slang.)

kryha,
po česky

druhá časť
tajničky

mienka, názor
hromady ľadu
na ľadovci

účastník hry
Ak. výtv.
umení

poľovačka
zmenkový
ručiteľ
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pestovateľ
tabaku

Evička

prijímalo s
porozumením

kujný nerast

typ mont.
domu

nočný vták

Legum
Doctor

skr. staršieho

odejú

hmotn.
jednotka

urobí
chlpatým

aký
(básn.)

piata časť
tajničky

zn. jedn.
miliampér

plavidlá

Time
of delivery

vianočná ryba

EČV Svidníka

ruvali sa

štvrtá časť
tajničky

kartársky
výraz

odvážne

sarmatskí
jazdci

usušená tráva
kód Vatikánu

citosl. údivu

hľadali (expr.)

praštia

prevrátia

pastier husí
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac október
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

12,40

12,45

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

4,39

4,43

Trnavský kraj

8,12

8,17

Trenčiansky kraj

9,79

9,79

Žilinský kraj

10,59

10,64

Nitriansky kraj

11,22

11,36

Košický kraj

17,07

17,12

Prešovský kraj

18,02

18,12

Banskobystrický kraj

18,96

18,89

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
2,72
3,45
3,50
3,90
3,95
5,03
5,49
5,64
6,32
6,97
7,12
7,16
7,33
7,79
7,92
8,10
8,16
8,18
8,54
8,63
9,04
9,17
9,35
9,45
9,52
9,88
10,11
10,39
10,40
10,67
10,85
10,90
10,91
11,07
11,21
11,69
11,73
11,76
11,99

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
2,63
3,48
3,29
4,01
3,90
5,03
5,48
5,80
6,47
6,88
7,33
7,29
7,46
7,82
7,99
7,96
8,67
8,17
8,53
8,93
8,73
9,39
9,27
9,76
9,59
9,98
10,11
10,13
10,57
10,45
10,93
11,01
10,98
11,03
10,94
11,87
11,79
12,20
11,84

Zmena
poradia
1
-1
1
-1

1
-1

1
-1
2
-1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

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

Por. Územie
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
12,37
12,41
12,50
12,74
12,80
13,26
13,38
13,41
14,20
14,38
14,44
14,44
15,18
15,61
16,03
16,74
16,81
17,87
17,89
18,33
19,95
20,19
20,66
20,97
21,01
21,20
21,35
21,52
21,82
21,83
21,99
23,03
23,47
23,60
24,91
25,00
25,20
26,88
30,30
33,09

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
12,48
12,59
12,69
12,97
12,83
13,43
13,44
13,50
14,43
14,45
14,43
14,54
15,64
16,08
16,10
16,50
16,63
18,22
17,96
18,46
19,55
19,85
20,27
20,98
20,67
20,05
21,94
21,43
22,20
22,20
22,69
23,04
24,19
23,42
24,76
24,82
25,04
26,92
30,41
32,84

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

1
-1

1
1
-2

1
-1

1
2
-3
1
-1

1
-1
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