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Na úvod

Pár slov na úvod
eď sa raz bude vyhodnocovať, čo hýbalo svetom
v období rokov 2008 – 2011, bude to nepochybne
hospodárska a finančná kríza, ktorá zasiahla celý svet.
Vo frekvenčných slovníkoch najčastejšie používaných slov
v tomto období bude slovo KRÍZA dominovať vo všetkých jazykoch civilizovaných krajín sveta, slovenčinu nevynímajúc.
Pod pojmom kríza si pritom môžeme vybaviť všeličo, pre
niektorých je to možno len abstraktný pojem, pre desaťtisíce
občanov Slovenskej republiky však kríza, žiaľ, žiadnou abstrakciou nebola a nie je, keďže intenzívne hýbala a hýbe ich
životmi. Áno, máme tu na mysli najmä tých, ktorí kvôli kríze
a jej sprievodným javom prišli o zamestnanie, o prácu. V období od januára 2009 do februára 2010 nám do evidencie
uchádzačov o zamestnanie pribudlo 126 740 občanov
a miera evidovanej nezamestnanosti vo februári 2010 dosiahla 12,97 %, čo je najviac za posledných päť rokov.

K

Začína svitať na lepšie časy?
Zdá sa, že na trhu práce áno. Indície a posledné štatistiky
tento trend potvrdzujú. V marci tohto roka nedošlo po
dlhšom čase k nárastu nezamestnanosti a dokonca bol oproti
februáru zaznamenaný pokles miery evidovanej nezamestnanosti na hodnotu 12,88 %. Po období recesie spojenom
s nárastom nezamestnanosti na Slovensku, ktorého začiatok
je možné datovať do jesene roka 2008, a po kritickom roku
2009 sa tak dá opatrne hovoriť o prvých príznakoch zlepšenia situácie aj na pracovnom trhu.
Pod priaznivý obrat na trhu práce sa podpísalo najmä zastavenie prepadu ekonomiky a rast výkonnosti hospodárstva SR,
osobitne automobilového a strojárskeho priemyslu, ale i odvetvia elektrotechniky a taktiež pôsobenie niektorých sezónnych vplyvov, ktoré štandardne majú dosah na trh práce,
najmä v segmentoch, ako je stavebná činnosť, pôdohospodárstvo, niektoré služby a podobne.
Zverejnené očakávania rôznych analytikov a bankových
subjektov „unisono“ predpovedajú na tento rok rast slovenskej ekonomiky, rozdiel je len v percentách. Napr. Národná banka Slovenska hovorí o očakávanom raste 3,2 %
(publikované dňa 30. 3. 2010), niektoré komerčné banky
hovoria o 2,6 % raste v tomto roku a 3,7 % v budúcom roku
(Rádiožurnál SRo 25. 3. 2010), pričom podľa Štatistického
úradu SR naša ekonomika za prvé tri mesiace tohto roka
medziročne vzrástla o 4 %. Je všeobecne známe, že rast zamestnanosti sa oneskoruje za rastom HDP o šesť a viac mesiacov, čo by aj v tomto prípade mohlo predznamenávať
rast zamestnanosti začatý v súčasnom období, ak zvážime,
že prvé náznaky rastu HDP boli už v 2. polroku 2009.
Príčin a súvislostí ukazujúceho sa pozitívneho zvratu je
viacero. V pozitívnom smere pôsobila celková aktivizácia
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri vyhľadávaní voľných pracovných miest a ich obsadzovaní a hlavne aktívne
opatrenia na trhu práce na zmiernenie dosahov krízy zavedené vládou SR.
V roku 2009 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom všetkých aktívnych opatrení na trhu práce,
vrátane protikrízových, podporili celkom 201 479 pracovných miest, resp. uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
v celkovej dohodnutej sume finančných prostriedkov vo

výške 152,8 mil. €. Priemerná dohodnutá suma príspevku
na jedno takto podporené pracovné miesto bola vo výške
758 €.
Pokiaľ ide o tzv. protikrízové nástroje, ktoré nadobudli legislatívnu podobu s účinnosťou od 1. marca 2009, bol zo
strany zamestnávateľov najväčší záujem o príspevok na
podporu udržania zamestnanosti (§ 50d). Uvedeným opatrením bolo do konca marca 2010 dohodnuté udržanie
59 785 tis. pracovných miest v celkovej dohodnutej sume
32,4 mil. €. Priemerná výška finančných prostriedkov na
udržanie jedného pracovného miesta predstavuje sumu
cca 542 €.
Vysoký záujem prejavovali zamestnávatelia aj o príspevok na
podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e). Prostredníctvom tohto príspevku úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny podporili od 1. marca 2009 do konca marca 2010 vytvorenie 9 274 nových pracovných miest v celkovej dohodnutej sume viac ako 28,4 mil. €. Priemerná výška dohodnutých finančných prostriedkov na vytvorenie jedného
pracovného miesta predstavuje sumu 3 072 €.
Tretím najžiadanejším príspevkom bol príspevok ku mzde zamestnanca (§ 50f), prostredníctvom ktorého sa v rovnakom
hodnotenom období podporila zamestnanosť 175 zamestnancov v celkovej dohodnutej sume cca 375-tisíc €. Priemerná výška finančných prostriedkov na podporu jedného
zamestnanca predstavuje sumu 2 140 €.
Dôkazom, že aj v oblasti zamestnanosti sa začína pomaly
blýskať na lepšie časy, je aj len pred niekoľkými dňami uskutočnený Veľtrh práce JOB EXPO 2010 v Nitre – podujatie,
ktoré tiež jednoznačne potvrdilo tento pozitívny trend.
Na záver tohto krátkeho príhovoru chcem vysloviť poďakovanie všetkým kolegom a hlavne tým na úradoch práce, ktorí
každodennou prácou a kontaktom s občanmi a zamestnávateľmi pretavujú jednotlivé nástroje politiky trhu práce na
konkrétne výsledky. Zároveň som presvedčený, že sa nám
spoločným úsilím s využitím všetkých týchto nástrojov
a opatrení, ktoré máme k dispozícii, podarí ďalej prispievať
k zmierneniu negatívnych dosahov krízy na náš trh práce a
že črtajúci sa obrat vo vývoji nezamestnanosti je už naozaj
tou prvou lastovičkou, ktorá nesie na svojich krídlach predzvesť jari nového obdobia.
Mgr. Július Mráz, námestník generálneho riaditeľa pre sekciu zamestnanosti,
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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ÚPSVR

PRÍSPEVOK NA PODPORU

REGIONÁLNEJ A MIESTNEJ ZAMESTNANOSTI
Možnosť aktívne sa zapojiť do spoločnosti, teda byť
zamestnaný, nájsť si miesto, byť prospešný, mať možnosť
pracovať a zarábať. Popri základných ľudských právach
a slobodách je práve zamestnanosť jednou z hodnôt,
na ktorú sa oprávnene sústreďuje každý občan. Každý
chce byť vo svojom živote užitočný a úspešný, chce sa presadiť,
materiálne zaistiť seba a svoju rodinu.
lobálna finančná a hospodárska
kríza spôsobila v Slovenskej republike ekonomický prepad,
ktorý sa prejavil aj v poklese zamestnanosti. Nielen Slovensko, ale aj celú Európsku úniu sprevádzal v dôsledku
úpadku hospodárstva úbytok pracovných miest a z toho vyplývajúci výrazne
nižší počet zamestnaných ľudí.
Zamestnanosť a záchrana pracovných
miest patria k hlavným prioritám politiky zamestnanosti, ktorá sa snaží využiť
všetky dostupné prostriedky, aby zmiernila dosah krízy na prepustených zamestnancov. Navyše, prax ukázala, že
s narastajúcou dĺžkou nezamestnanosti
sa skracujú aj šance na ich opätovné
uplatnenie na trhu práce.
Práve preto patrí politika zamestnanosti
medzi oblasti, na ktoré je najviac sústredená pozornosť nielen politikov a vlády,
ale i všetkých občanov a celej spoločnosti. Nezamestnanosť, jeden z najhorších javov súčasnej spoločnosti, predstavuje problém, s ktorým sa viac či
menej, ale rozhodne stále zaoberajú
vlády krajín na celom svete.
Z Analýzy súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, rizík vývoja zamestnanosti
v ďalšom období, východísk a návrhu
opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženia nezamestnanosti schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 777 z 9. novembra 2009 vyplýva,
že doteraz prijaté opatrenia na trhu
práce pozitívne ovplyvnili vývoj zamestnanosti ohrozených skupín občanov
Slovenskej republiky a že v tejto fáze
hospodárskeho vývoja je potrebné sa
sústrediť na prvky, ktoré urýchľujú hospodársky rast a jeho udržateľnosť, čo je
kľúčová úloha pre rast zamestnanosti
a rast výkonnej a kvalifikovanej pracovnej sily.
Ako súčasť iniciatív zameraných na rie-
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šenie dosahov globálnej ekonomickej
krízy sa od 1. marca 2010 novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o službách
zamestnanosti) zaviedlo v rámci aktívnej politiky trhu práce nové opatrenie –
príspevok na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti (§ 50i).
Zámerom zavedenia nového príspevku
je podpora vstupu vybraných skupín
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce, podpora regionálnej
a miestnej zamestnanosti pri širšom
uplatnení orgánov územnej samosprávy
v úlohe zamestnávateľa a zmierňovanie
regionálnych disparít.
Príspevok je určený pre zamestnávateľov, ktorí prijmú do pracovného pomeru
na určitý čas (v trvaní najmenej deviatich
mesiacov) znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
O poskytnutie príspevku môže požiadať:
právnická osoba, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí,
združením samosprávnych krajov
a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec
alebo samosprávny kraj,
právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá vykonáva činnosť v oblasti starostlivosti o:
nezamestnané osoby,
občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov,
osoby po návrate z výkonu trestu
odňatia slobody,
drogovo a inak závislé osoby,
nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb,
rodinu

Zamestnanosť a sociálna politika

alebo pri:
poskytovaní verejnoprospešných
služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu,
tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo
zlepšovaní životného prostredia,
starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,
uskutočňovaní kultúrnych alebo
zbierkových charitatívnych akcií pre
osoby podľa tohto ustanovenia,
ochrane spotrebiteľa a v oblasti
styku s verejnosťou.
V prípade záujmu o poskytnutie tohto
príspevku musí zamestnávateľ písomne
požiadať úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, v ktorého územnom obvode
má sídlo alebo trvalý pobyt. Po splnení
všetkých podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti a schválení žiadosti úrad práce poskytuje zamestnávateľovi príspevok formou
refundácie oprávnených nákladov na základe uzatvorenej písomnej dohody.
Príspevok sa poskytuje najdlhšie počas
deviatich mesiacov na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca. Počas
prvých troch mesiacov vo výške 90 %
z celkovej ceny práce zamestnanca, počas ďalších troch mesiacov vo výške
80 % z celkovej ceny práce zamestnanca
a počas ostatných troch mesiacov vo
výške 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca. Zákonom o službách zamestnanosti je zároveň stanovená maximálna výška príspevku vypočítaná zo
sumy dvojnásobku životného minima
poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok
poskytuje.
Podobne ako aktívne opatrenia na trhu
práce prijaté v roku 2009 na podporu
udržania zamestnanosti a na podporu
vytvárania pracovných miest na celoštátnej úrovni, vrátane podpory samostatnej zárobkovej činnosti, aj zavedenie nového príspevku na podporu
regionálnej a miestnej zamestnanosti
predpokladá zvyšovanie zamestnanosti
znevýhodnených skupín ľudí, ktorí sa
ocitli bez práce a zároveň zabezpečenie
trvalo udržateľného hospodárskeho
rastu Slovenska.
Ing. Ľuboslav Svoboda,
odbor nástrojov AOTP, Ústredie PSVR Bratislava
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Aké je to u nás (alebo) Konečne
máme aj záujemcov o profi-otcovstvo
S profi-rodičovstvom sme na našom OSPOD a SK začínali
pozvoľna. Pripravili sme 5 profi-mamičiek – všetky aj s vlastnými
biologickými deťmi – ktoré sa ako zamestnankyne najbližšieho
detského domova v tejto práci plne osvedčili.
súčasnosti pripravujeme šesťčlennú skupinu žiadateľov o profi-rodičovstvo,
ktorá je po prvý raz obohatená o mužov
– budúcich profi-otcov.
Spracúvame teda spoločne v skupine a v odbornom tíme realitu mužského prvku v profesionálnom rodičovstve. Naši budúci profi-otcovia v skupine majú vlastné rodiny s vlastnými
radosťami a starosťami – jeden z nich je odjakživa zvyknutý na veľa detí, keďže je sám z mnohodetnej pôvodnej rodiny, vychoval 4 deti a je
energickým starým otcom troch vnúčat.
Kým v našej predošlej praxi sme pracovali viacmenej s psychologickou pôdou materstva
a profi-materstva, teraz máme k dispozícii živú
pôdu otcovstva. Samotná hodnota otcovstva
v dnešnom liberalizujúcom sa svete plnom nepokojov, neistôt, spochybnení rôzneho druhu,
v čase novodobých konfliktov a nesporného
nárastu agresívnych prejavov v ľudskom správaní je veľmi významná. Otcovstvo v profi-rodičovstve, najmä zakomponované do biologickej rodiny, môže budovať psychickú

V

stabilitu, silu, odvahu, priebojnosť, aktivitu a posilňovať osobnostnú identitu najmä u chlapcov,
ktorí sa v takejto profi-rodine ocitnú.
Otcovia, ktorí skutočne chcú byť otcami, otcovia, ktorí sa neboja tejto životnej roly a tešia sa
z nej, dávajú deťom, aj tým, ktoré do ich rodiny
prídu len na krátko, niečo, čo dnes svet veľmi
potrebuje. Dokážu dať vo väčšej či menšej
miere mužskú istotu, mužskú oporu a podporu, mužskú empatiu, mužskú nehu, mužské
povzbudenie, mužské prijatie, ale napríklad aj
taký mužský zmysel pre humor. A ten je veľmi
príjemným korením, ktoré funguje i v aktuálnej
skupine našich žiadateľov o profi-rodičovstvo.
Otcovia v našej skupine inšpiratívne konfrontujú výchovné skúsenosti s vlastnými deťmi
a prinášajú cenné úvahy o tom, s kým a s čím
môžu počítať v realizovaní profi-rodičovstva.
Odhaľujú svoje obavy z reakcií okolia na ich
nové zamestnanie, ale s potešením hovoria aj
o nadšení svojich rodín, s akým ich rozhodnutie pre takéto zamestnanie prijímajú.
Skupina im pomáha hľadať vhodné spôsoby

reagovania pomocou modelových situácií,
lebo aj v príprave na profi-rodičovstvo platí
pravidlo: viac hláv, viac rozumu.
Spoločne reflektujeme „akoby výhodu“ profiotcov, a tou je špecifický mužský spôsob odpútania vo vzťahoch a pomoci dieťaťu odpútať
sa od profi-rodiny, aby sa mohlo pripútať k stabilnej – či už náhradnej alebo naspäť k vlastnej
sanovanej biologickej rodine. Ženy pripúšťajú,
že práve problém pripútania a odpútania prežívajú ako najchúlostivejší na celom profi-rodičovstve.
Existuje určite celý rad špecifík tzv. profi-otcovstva, ktoré by stáli za seriózne preskúmanie
a veríme, že aj s pribúdaním počtu mužov – žiadateľov o profesionálne rodičovstvo získame
celistvejší pohľad práve na tieto špecifiká.
Na záver tejto krátkej informácie o našej práci
je potrebné pripomenúť, že v oblasti prípravy
na profi-rodičovstvo nás určite čakajú jedinečné či dokonca prekvapujúce momenty, pretože každý účastník prichádza do procesu prípravy so svojou osobnostnou a rodinnou
neopakovateľnosťou. A možno budeme v našich tradičných postojoch postavení pred
značne subtílnu a mnohovrstevnú psychologickú problematiku motivácií, osobnostných
štruktúr, či rodinných konštelácií.
Ale o tom až niekedy nabudúce.
Mgr. Edita Vavreková,
psychologička referátu poradensko-psychologických služieb,
ÚPSVR v Starej Ľubovni
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ÚPSVR

So starostami o novom príspevku

NÁMESTOVO

Predstavitelia námestovského úradu práce pravidelne
organizujú informačné školenia pre starostov a ich zástupcov.
Jedno z nich sa uskutočnilo dňa 12. 3. za prítomnosti takmer
tridsiatich starostov a zástupcov starostov hornooravských obcí
z okresu Námestovo, kde sa diskutovalo o možnostiach
podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti.
nformatívne stretnutie poskytlo predstaviteľom obcí užitočné informácie
o možnostiach, ako získať finančnú injekciu od štátu, ďalej o spôsoboch, ako o dotácie požiadať, čo má žiadosť obsahovať, kde
ju možno podať, ale aj na čo všetko sa treba
pripraviť v schvaľovacom procese. Námestovský ÚPSVR si od takýchto informačných
školení sľubuje väčšiu osvetu a chce nimi
i prispieť k lepšej budúcej spolupráci s predstaviteľmi oravských samospráv.
O novelizácii zákona o službách zamestnanosti v priebehu mesiaca február na zasadnutiach zástupcov Združenia miest
a obcí Bielej Oravy a Hornej Oravy (ZMOBO
a ZMOHO) informovala riaditeľka ÚPSVR.
Nový príspevok na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti (§ 50i) platí od
1. 3. a na jeho základe môžu zamestnávatelia (predsedovia VÚC, primátori, starostovia a predstavitelia inštitúcií) vytvoriť
miesta pre evidovaných nezamestnaných,
pričom časť miezd im bude preplácať štát
spolu s EÚ z fondov ESF. Predstavitelia
miest a obcí, ako aj zariadení sociálnych
služieb a škôl hornooravského regiónu
o nový príspevok prejavili záujem a privítali
ho. Veď s obdobnými nástrojmi majú dobré
skúsenosti.
Celé stretnutie snímala a odvysielala TV ORAVIA pod názvom Úrad práce v Námestove
školil starostov.

I

Základné podmienky na poskytnutie
príspevku
Poskytovať príspevok sú oprávnené právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa považujú za zamestnávateľa. Za zamestnávateľa sa na účely tohto ustanovenia
považuje:
právnická osoba, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu a právnická osoba, ktorej
zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec
alebo samosprávny kraj,
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právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
vykonáva svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa § 52a ods.1 písm. a – ako je
uvedené nižšie.
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť v týchto oblastiach:
poskytuje pomoc pri starostlivosti o nezamestnané osoby,
občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu
odňatia slobody, drogovo a inak závislé
osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby
odkázané na starostlivosť iných osôb,

rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí (napr. terénna sociálna
práca),
zdravotníctva,
vzdelávania,
kultúry,
športu,
pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia,
pri starostlivosti o ochranu a zachovanie
kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní
kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti
styku s verejnosťou.

Mechanizmus schvaľovania žiadosti
o poskytnutie príspevku
Zamestnávateľ, ktorý má záujem o poskytnutie príspevku, písomne požiada príslušný

ŽIADATEĽ (ZAMESTNÁVATEĽ)

PREDPIS

DOKLAD O ZRIADENÍ SUBJEKTU

obec

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zo zákona
zriadení

rozpočtová alebo príspevková
organizácia zriadená štátom,
obcou alebo VÚC

príslušné zákony

zriaďovacia listina

škola, školské zariadenie

zákon č. 29/1984 Zb., zákon č.
131/2002, zákon č. 279/1993 Zb.

VŠ zo zákona, iné typy škôl zriaďovacia listina podľa druhu školy

občianske združenie

zákon č. 83/1990 Zb.

doklad MV SR o registrácii - §§ 6-9

neziskové organizácie

zákon č. 213/1997 Z. z.

rozhodnutie KÚ (ObÚ) o registrácii § 9 odst.1

nadácia

zákon č. 207/1996 Z. z. v znení
zákona č. 147/1997 Z. z.

rozhodnutie MV SR o registrácii
- § 11

neinvestičný fond

zákon č. 147/1997 Z. z.

rozhodnutie KÚ (ObÚ) o registrácii
- §§ 9 - 10

zdravotnícke zariadenie

zákon č. 277/1994 Z. z. § 24

rozhodnutie KÚ (ObÚ),resp. MZ SR
o zriadení - § 24

zariadenie sociálnych služieb

zákon č. 448/2008 Z. z.

zriaďovacia listina

štátom uznané cirkvi a náboženské
zákon č. 308/1991 Zb. § 6
spoločnosti

rozhodnutie MK SR o registrácii
- §§ 10 - 19

Slovenský Červený kríž

zákon č. 84/1994 Z. z.

podľa zákona

iné PO/FO

príslušný zákon

výpis z obchodného registra,
živnostenského registra a pod.

Zamestnanosť a sociálna politika
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úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosti o poskytnutie príspevku sa prijímajú
priebežne na úrade, v ktorého územnom
obvode má zamestnávateľ sídlo alebo
trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou
osobou. V súlade so schémou pomoci de
minimis, resp. schémou na dočasné poskytovanie malej pomoci úrad poskytuje príspevok zamestnávateľovi, ktorý prijme do
pracovného pomeru zamestnancov, ktorí:
bezprostredne pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými UoZ
podľa § 8 ods.1 písm. a) až e), h), i) alebo k)
zákona o službách zamestnanosti
majú uzatvorený pracovný pomer na čas
určitý, najmenej na deväť mesiacov,
pracujú v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Dohoda o poskytovaní príspevku
Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody. Úrad poskytuje príspevok mesačne na základe uzatvorenej písomnej dohody najviac počas 9 mesiacov.
Príspevok sa poskytuje najdlhšie do 31. 12.
2011. Úrad uhrádza finančné prostriedkov
zamestnávateľovi mesačne formou refundácie.

Výška príspevku
90 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas prvých 3 mesiacov, vo výške maximálne
90 % z celkovej ceny práce vypočítanej zo
sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe,
80 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas ďalších 3 mesiacov, vo výške maximálne
80 % z celkovej ceny práce vypočítanej zo
sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe,
70 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas ostatných 3 mesiacov, vo výške maximálne 70 % z celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima
poskytovaného jednej plnoletej fyzickej
osobe.
Maximálne výšky príspevku budú oznamované úradu v súvislosti so zmenami výšky
životného minima.
Príklad:
Životné minimum od 1. 7. 2009 (Opatrenie
MPSVR SR o úprave súm životného minima
č. 252/2009 Z. z.) je v sume 185,19 €
2-násobok sumy životného minima
= 370,38 €
celková suma preddavku na poistné na
zdravotné poistenie, poistného na sociálne
poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom
= 130,03 €
Celková cena práce vypočítaná zo sumy
dvojnásobku životného minima = 500,41 €
90 % – prvé 3 mesiace = 450,37 €
80 % – ďalšie 3 mesiace = 400,33 €
70 % – ostatné 3 mesiace = 350,29 €

So starostami o novom príspevku Bardejov
rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bardejove zorganizoval 18.
marca pracovné stretnutie so starostami obcí okresov Bardejov a Svidník
s cieľom poinformovať ich o nových
nástrojoch na trhu práce, ktoré môžu
mestá a obce využiť. Pracovné stretnutie viedol Ing. Viliam Holeva, riaditeľ
ÚPSVR v Bardejove.
Novým nástrojom aktívnej politiky
trhu práce je od 1. 3. 2010 príspevok
na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Príspevok sa poskytuje
zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru na čas určitý znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (UoZ), ak je
pracovný pomer dohodnutý najmenej na deväť mesiacov v rozsahu najmenej polovice
ustanoveného týždenného pracovného času.
Zamestnávateľom môže byť obec, rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená
štátom, obcou alebo VÚC, škola, školské zariadenie, nezisková organizácia, občianske
združenie, nadácia, neinvestičný fond, zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti a Slovenský Červený kríž.
Od 1. mája 2010 sa opätovne rozbiehajú aktivačné práce, resp. vyplácanie príspevkov na
aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb pre obec. Môže sa na nich zúčastniť
opakovane ktorýkoľvek uchádzač o zamest-

Ú

nanie (UoZ), ktorý je dlhodobo (viac ako 12
mesiacov) v evidencii UoZ a zároveň je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke. Každý starosta obce dostal od zástupcov úradu práce rozpočet pre svoju obec
podľa počtu UoZ s trvalým pobytom v obci,
ktorí spĺňajú podmienky zaradenia na aktivačné práce. Na seminári sa dohodli aj ďalšie
pravidlá na zabezpečenie bezproblémovej
spolupráce obcí so zástupcami úradu práce,
ktorý tento príspevok vypláca. Všetci zúčastnení boli informovaní, že predbežné ukončenie aktivačných prác je plánované na 30. 11.
2010.
Informácie o týchto nástrojoch uverejnili aj
regionálne noviny Bardejovské novosti
a mestská Bardejovská televízia.
Mgr. Marcela Čechová, hovorkyňa ÚPSVR Bardejov

OTESTUJ SA – TROJJAZYČNÝ E-LEARNING
E

-learning je vzdelávanie s využitím výpočtovej techniky a internetu. V podmienkach
úradu práce ide o inovatívne doplnkové vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie. ÚPSVR
v Košiciach vypracoval projekt Otestuj sa ako
jednu z možností riešenia vysokej miery nezamestnanosti, so zameraním na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie a zvýšenie
ich zamestnateľnosti v oblastiach, kde sú potrebné jazykové zručnosti.
Počas absolvovania vzdelávania môžu uchádzači o zamestnanie najskôr otestovať a potom
rozvíjať svoje znalosti potrebné na uplatnenie
sa na trhu práce, čím svoje schopnosti viac priblížia k požiadavkám zamestnávateľov a uľahčia si integráciu na trhu práce.
Uchádzači o zamestnanie si môžu od začiatku
roka vybrať v e-learningu niektorý z 28 vzdelávacích modulov osobnostného aj jazykového
vzdelávania. V osobnostnom vzdelávaní, ktoré
je možné absolvovať v troch jazykoch: slovensky, anglicky a nemecky, sa uchádzači naučia,
ako napísať životopis, pripraviť sa na prijímací
pohovor, ako telefonovať a vybaviť elektronickú korešpondenciu. V jazykovom vzdelá-

vaní si overia úroveň ovládania anglického
a nemeckého jazyka a v prípade potreby si
znalosti môžu obnoviť alebo rozšíriť.
Projekt s názvom Otestuj sa je financovaný zo
štátneho rozpočtu na základe § 54 zákona
o službách zamestnanosti. Z rozpočtu projektu
v sume 34 891,20 eura bola zakúpená licencia
na služby e-learningu a nakúpilo sa sedem počítačov a tlačiarní, ktorými sa vybavili novozriadené počítačové pracoviská na každom
z piatich detašovaných pracovísk a na referáte
odborného poradenstva v budove úradu.
Do interaktívnych a vzdelávacích modulov má
byť až do konca roku 2010 zaradených celkom
1 200 vybraných uchádzačov o zamestnanie.
Vzdelávanie sa vykonáva na pracoviskách pod
vedením vyškolených zamestnancov úradu.
Program dovoľuje každému uchádzačovi vybrať si vlastnú kombináciu vzdelávacích modulov s ohľadom na vlastné potreby. Základom vzdelávania je individuálna práca
a samoštúdium. Uchádzači o zamestnanie
ukončia štúdium formou testu a po skončení
získajú potvrdenie o absolvovaní.
Igor Jakeš, ÚPSVR v Košiciach

Mgr. Daniela Fejová, riaditeľka ÚPSVR v Námestove
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ÚPSVR

BURNOUT – ÚSKALIE PRÁCE S ĽUĎMI

Prevencia a zvládanie
syndrómu vyhorenia
Burnout doslova znamená vyhasnúť, vyhorieť. Pojem
symbolicky naznačuje, že ide o srdce, ktoré horí nadšením
pre niečo. Tak ako horí oheň a sála okolo seba teplo, tak aj
ľudia, ktorí sú pre niečo zapálení, rozdávajú okolo seba teplo
a porozumenie. A tak ako vyhasína oheň, keď sa naň
neprikladá, tak môže vyhorieť aj životná energia človeka.
Spotrebujú sa všetky zdroje síl a dochádza k psychickému
vyčerpaniu nazývanému termínom syndróm vyhorenia,
často aj vypálenie alebo vyhasnutie, resp. syndróm
vyprahnutej duše.
yndróm vyhorenia sa vyskytuje predovšetkým u ľudí, ktorých profesiou je práca
orientovaná na pomoc druhým ľuďom.
Niektorí odborníci uvádzajú, že v sociálnych povolaniach je vyhorením postihnutá až štvrtina
pracovníkov. Najviac sú ohrození práve tí najlepší a najnadanejší pracovníci – ľudia s vysokou
pracovnou motiváciou – hľadajúci v práci zmysel života a ktorí chcú odovzdať zo seba maximum.
Činnosť sociálneho pracovníka v oblasti práce,
sociálnych vecí a rodiny nie je iba zamestnaním, je poslaním. Práve naši spolupracovníci,
ktorí sú výkonnými zložkami, každodenne nastavujú tvár stretnutiam s klientom. Prevažne
takým klientom, ktorí sú „vďaka“ svojej nepriaznivej sociálnej situácii zväčša negatívne naladení. Každodenná interakcia sociálneho pracovníka s klientmi a očakávania klientov
i ostatnej širokej verejnosti kladú zvýšené nároky
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na psychickú pohodu pomáhajúceho pracovníka. Ak sa sociálny pracovník často stretáva
s neúspechmi a ťažkosťami, jeho nadšenie sa
stráca a klesá aj jeho pracovný výkon. Vyhorenie
sa prejavuje v troch základných faktoroch: v citovom vyčerpaní, necitlivosti a neosobnosti vo
vzťahu ku klientom a v pocite zníženej kompetencie a slabej výkonnosti.
Syndróm vyprahnutej duše teda ohrozuje nielen
kvalitu života pomáhajúceho, ale aj kvalitu poskytovanej pomoci klientom. Hrozbu vyhorenia naznačujú aj výsledky výskumu profesionálneho vyčerpania sociálnych pracovníkov
v službách zamestnanosti (2004), podľa ktorého
je každý siedmy pracovník vo vysokom stupni
emočného vyčerpania.
V záujme toho, aby plameň profesionality sociálnych pracovníkov nevyhasínal, je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť prevencii a zvládaniu profesionálneho vyčerpania. Takisto v pred-
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chádzaní straty profesionálneho nadšenia má
zásadný význam aj zabezpečenie a dodržiavanie
pravidiel duševnej hygieny. Psychohygiena pomáha vytvárať optimálne podmienky na udržanie duševného zdravia pomáhajúceho. Na to,
aby niekto účinne pomáhal iným, musí venovať
pozornosť aj sám sebe a starať sa o zachovanie
svojho psychického zdravia. Vnútorne nespokojný a vyčerpaný sociálny pracovník len veľmi
ťažko môže ponúknuť pomocnú ruku.
Z hľadiska profylaxie voči vyhasnutiu je potrebné poukázať aj na hodnotu a význam supervízie ako odborného vedenia sociálneho
pracovníka. Pomocou solídnej supervízie je
možné zachytiť vyháranie už v počiatočných
štádiách. Vedenie supervízorom zároveň môže
sociálnemu pracovníkovi priniesť emocionálnu
ventiláciu, minimalizáciu neistôt, profesionálnu
podporu, a tým aj prevenciu syndrómu vyhorenia. Pre sociálneho pracovníka je supervízia
dôležitým nástrojom sebapoznania a metódou kontinuálneho zvyšovania profesionálnej
kompetencie. Prostredníctvom nej si môže
overiť správnosť svojich postupov pri práci
s klientom, rozšíriť možnosti a alternatívy práce
a korigovať neefektívne postupy. Dá sa povedať, že supervízia zabezpečuje odbornú kontrolu práce s klientom a je najúčinnejším prostriedkom ďalšieho vzdelávania (učenie sa
skúsenosťou).
Aj keď sa hlavná vlna záujmu o problém profesionálneho vyhasínania začala dvíhať v zahraničí
už na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia, na Slovensku sa
syndróm vyhorenia javí ako relatívne nový fenomén. Závažnosť tejto témy azda najvýstižnejšie vyjadruje Cary Cherniss, podľa ktorého
je burnout „pocitom človeka, ktorý došiel k záveru, že už nemôže ísť ďalej“.
Preto je mimoriadne chvályhodné, že v súčasnosti táto dôležitá problematika patrí k prioritným záujmom v oblasti rozvoja a upevňovania
ľudských zdrojov pracovníkov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu je v rámci
Národného projektu XII-2 zabezpečených pre
zamestnancov viacero kurzov, ktoré sa zaoberajú problematikou prevencie profesionálneho
vyčerpania. Takmer tritisíc sociálnych pracovníkov dostáva možnosť oboznámiť sa nielen
s teoretickými poznatkami, ale aj s praktickými
skúsenosťami a účinnými návodmi v oblasti
prevencie a zvládania burnoutu, a to najmä
prostredníctvom kurzov, ktoré sa realizujú pod
názvami: Prevencia proti vyhoreniu, Psychohygiena a Supervízia. Ohlasy od prvých absolventov kurzov sú mimoriadne pozitívne. Možnosť zúčastniť sa na týchto aktivitách chápu
nielen ako relax či dovolenku od práce, ale aj
ako dovolenku od života a príležitosť načerpať
nové sily. Aj z týchto vyjadrení je zrejmé, že
účinná prevencia syndrómu „vyprahnutej
duše“ má v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
nezanedbateľný význam. A to aj preto, že iba
„nevyhasnutý“ sociálny pracovník môže poskytovať svojim klientom kvalitnú a účinnú pomoc.
PhDr. Mária Janíková, riaditeľka ÚPSVR v Partizánskom
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Kráčať po nevyšliapanej ceste
Príbeh Henriety by mohol byť príkladom pre mnohých mladých
dospelých vychádzajúcich z detských domovov, ktorí si myslia,
že v ich živote sa už nič nemôže zmeniť a ani nechcú svoju situáciu
napraviť. Mnohí mladí dospelí, ktorí vychádzajú z detských
domovov, si myslia, že keď z domovov odídu, už nemôžu realizovať
svoje túžby a sny a v ich živote nemá nič zmysel, veď stratili všetko,
čo mali. Ku koncu marca 2010 ÚPSVR evidoval 4 158 UoZ,
čo predstavovalo mieru evidovanej nezamestnanosti 14,13 %.

H

enrieta – Eňa, ako sme ju všetci
volali, prišla do detského domova
ako štvorročná. Pochádzala z nemanželského vzťahu a mala aj staršieho
brata. Rodina obývala malý domček neďaleko hlavného mesta. Otec bol viackrát
súdne trestaný. Neskôr sa zamestnal ako
robotník vo vzdialenom meste, kde sa aj
ubytoval. Na víkendy cestoval domov.
Matka nikde nepracovala, výchovu detí
zanedbávala, o nič sa nestarala a viedla
promiskuitný život. Deti nechávala často
samé bez dozoru alebo u susedov. Boli zanedbané a neraz aj trpeli hladom. Po čase
matka rodinu opustila. U otca sa objavili
kardiovaskulárne problémy a po krátkom
čase zomrel. Na základe týchto skutočností súd nariadil pre maloleté deti
ústavnú starostlivosť.
Eňa pochádzala z disharmonických rodinných pomerov a aj jej psychomotorický vývin bol oneskorený. Pre poruchy správania
a emócií sa podrobila dlhodobej liečbe
u pedopsychiatra. Trpela kolapsovými
stavmi. Po skončení špeciálnej základnej

školy študovala učebný odbor – opatrovateľskú starostlivosť pre zdravotnícke a sociálne zariadenia v Bratislave. Jej snom vždy
bolo pracovať ako ošetrovateľka alebo sanitárka. Zdravie sa jej však výrazne zhoršilo,
lebo práca v odbore bola záťažou na
chrbticu – mala diagnostikovanú skoliózu.
Prestúpila na polygrafické učilište na odbor
knihár a kartograf. K štúdiu však pristupovala s veľkou nechuťou. Škola ju nebavila,
no napriek všetkým útrapám ju ukončila
záverečnou skúškou. V tomto odbore však
pracovať nechcela, a to sa prejavovalo aj na
jej správaní.
Obec jej ponúkla prácu opatrovateľky na
čiastočný úväzok, ktorú vykonávala tri mesiace. Lenže Eňa bola veľmi náladová
a konfliktná, mala tendenciu manipulovať, jednoducho nevedela „fungovať vo
vzťahoch“, a tak prácu odmietala.
Po dvojtýždňovej brigáde nechala aj
prácu na hydinovej farme. Vyhrážala sa
samovraždou. Prihlásili sme ju na úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny s tým, že si
bude aktívne hľadať zamestnanie. Ponúkli

jej prácu predavačky v textile, no odmietla. Detský domov sa rozhodol, že jej
pomôže.
Mladým dospelým, ktorí sa nemôžu osamostatniť kvôli zdravotnému stavu či postihnutiu, detský domov so zainteresovanými subjektmi zabezpečí všetky služby,
ktoré zodpovedajú potrebám mladého
dospelého. A tak to bolo aj v prípade Ene.
Po konzultácii s pracovníkmi detského domova (liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník) a odborným tímom lekárov (psychiater, neurológ,
psychológ) jej po ôsmich mesiacoch priznali čiastočný invalidný dôchodok. Prístrešie s prácou jej ponúkol emKLUB pre
dievčatá v Kremnici. Zamestnala sa ako
ošetrovateľka starých ľudí. Vždy túžila robiť to, čo vie, hlavne to, čo ju bavilo - starať sa o ľudí, ktorí ju potrebujú.
Po niekoľkých rokoch máme veľmi pozitívne správy. Eňa dnes funguje ako ktorákoľvek iná mladá žena. Je spokojná, sebavedomá. Výraznejšie zdravotné problémy
sa tiež neukázali. Z dôchodku si zaplatí
ubytovanie a stravu a ostatné peniažky
z výplaty si ukladá. Keď nás prišla v decembri v minulom roku navštíviť pri príležitosti 80. výročia založenia DeD Nádej
v Bernolákove, povedala: „Dnes po zvážení a zhodnotení mojej situácie vidím, že
som sa rozhodla správne. Aj vzhľadom na
môj zdravotný stav to vidím ako najvhodnejšie riešenie a ďakujem vám všetkým.“
„Musíš ďakovať predovšetkým sama sebe,“
povedal riaditeľ Detského domova Nádej
Mgr. Ján Kuzár.
Všetci sa tešíme, že Eňa vykročila po správnej ceste. Nemôže byť už lepšie...
PhDr. Iveta Šípošová, DeD Nádej, Bernolákovo

Chránená dielňa AV Mobilita usporiadala 29. apríla tlačovú konferenciu pri príležitosti uvedenia sociálneho projektu
„Lavička ľuďom“ do života. Súčasťou prezentácie, ktorá sa konala v priestoroch prezentačnej miestnosti
AV Mobilita – chránenej dielne v bratislavskej Dúbravke, bolo predstavenie sociálneho projektu integrácie komunít,
ktorý jedinečným spôsobom rieši zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím v SR, ako i konkrétnu oblasť spoločenskej
zodpovednosti a filantropie.

KEĎ SI ĽUDIA SADNÚ

Panel osobností tlačovej konferencie podporili: operní speváci pán Peter Dvorský a pán Marián Bango, za komunitu zdravotne postihnutých občanov
pani Monika Vrábľová zo Slovenského zväzu telesne postihnutých. Tlačovú konferenciu moderovala Bibiana Ondrejková, ambasádorka projektu.
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ÚPSVR

Stretnutie so zamestnávateľmi

NOVÉ ZÁMKY
rámci aktivít siete EURES zorganizoval
ÚPSVR v Nových Zámkoch 25. 3. 2010
pracovné stretnutie EURES zamestnávateľom. Tohtoročná aktivita bola oproti minulým rokom bohatšia o účasť a prezentáciu
ďalších subjektov, ktoré ovplyvňujú mobilitu pracovných síl. Na stretnutí sa zúčastnili: Sociálna poisťovňa, pobočka Nové
Zámky, Všeobecná zdravotná poisťovňa
a Daňový úrad Nové Zámky.

V

BARDEJOV
Ú

rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bardejove, referát európskych služieb zamestnanosti (EURES), zorganizoval 24. 3. 2010 pravidelné pracovné stretnutie so zamestnávateľmi z okresov
Bardejov a Svidník.
Táto každoročne organizovaná neformálna
akcia, ktorú viedol Ing. Viliam Holeva, riaditeľ ÚPSVR v Bardejove, pomáha zlepšovať
vzťahy medzi úradom práce a jeho dôležitými klientmi - zamestnávateľmi. Tento rok
sa na stretnutí zúčastnili aj zástupcovia Oddelenia cudzineckej polície z Prešova, zástupcovia VsŽP a Sociálnej poisťovne.
Po základných informáciách o aktuálnom
stave na trhu práce v okresoch Bardejov

10 11

Hlavným zámerom stretnutia bolo poskytnúť pozvaným účastníkom informácie o poslaní a fungovaní siete EURES,
nástrojoch aktívnej politiky trhu práce
a službách úradu poskytovaných zamestnávateľom. V tejto časti sa prezentovali všetky nástroje aktívnej politiky
trhu práce zamerané na tvorbu a udržanie pracovných miest u zamestnávateľa.
Dôraz sa kládol na tie nástroje, ktoré boli
prijaté ako súčasť opatrení na prekonanie negatívnych dosahov hospodárskej
krízy. Prezentáciu dopĺňali štatistické

a Svidník sa prezentovali služby zamestnávateľom, ktoré poskytuje
sieť EURES a príspevky pre zamestnávateľov, ktoré v súčasnosti úrad
práce ponúka. Riaditeľ Oddelenia
cudzineckej polície v Prešove Róbert Plavčan prezentoval problematiku povolení na pobyt s cieľom
zamestnávania cudzincov, či už ide
o občanov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, alebo občanov tretích krajín. Zástupkyne VšZP
informovali o povinnostiach zamestnávateľa pri zdravotnom poisťovaní cudzincov, o európskom
preukaze zdravotného poistenia
a o elektronických službách pre zamestnávateľov. Informácie zástupkyne Sociálnej poisťovne sa týkali najmä sociálneho
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ukazovatele dosiahnuté v jednotlivých
nástrojoch.
Prezentácia služieb EURES zamestnávateľov informovala aj o jednotlivých krokoch
a postupoch pri zamestnávaní občanov
z EÚ a cudzincov. Poskytli sme aktuálne
údaje o prijatých informačných kartách
a vydaných povoleniach. Vzhľadom na súčasnú mieru nezamestnanosti v okrese
a početnosť prijatých informačných kariet
sme kládli dôraz na prednostné zamestnávanie našich občanov .
Zástupcovia prizvaných poisťovní sa vo
svojich prezentáciách zamerali na legislatívne podmienky v oblasti pracovnej mobility a konkrétne problémy, s ktorými sa
v praxi stretávajú. Odzneli informácie o nových pripravovaných legislatívnych úpravách v oblasti mobility pracovnej sily.
Okrem tejto problematiky sa účastníci
stretnutia oboznámili s aktuálnou situáciou na trhu práce a jej vývojom v priebehu posledných piatich rokov.
Na stretnutí sa zúčastnilo 17 zamestnávateľov z okresov Nové Zámky a Šaľa. V rámci
otvorenej diskusie po každom bloku prezentácie sa zamestnávatelia pýtali najmä
na nástroje aktívnej politiky trhu práce. Diskutovalo sa o výške finančných príspevkov
a o podmienkach dohody. Zo strany viacerých zamestnávateľov odzneli podnetné
návrhy, s ktorými sa bude úrad v ďalšej činnosti zaoberať.
Na záver stretnutia odznela informácia
o pripravovanej aktivite JOB EXPO, na ktorú
boli zároveň srdečne pozvaní.
Bc. Veronika Klučková
EURES asistent

zabezpečenia pre cudzincov a občanov,
ktorí odchádzajú za prácou do zahraniMgr. Marcela Čechová, hovorkyňa ÚPSVR Bardejov
čia.
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DUNAJSKÁ STREDA
rad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Dunajskej Strede prostredníctvom
siete EURES usporiadal 18. marca 2010
pracovné stretnutie so zamestnávateľmi
pod názvom EURES zamestnávateľom.
Stretnutie sa konalo v priestoroch hotela LEGEND v Dunajskej Strede.

Ú

BREZNO
keď jasná slnečná obloha sľubovala,
že deň bude úspešný, ráno 25. 3. 2010
bolo trochu hektické. Zaúradoval škriatok neprajnosti a skomplikoval organizáciu podujatia  جpracovného stretnutia
so zamestnávateľmi a inštitúciami, ktoré
v priestoroch Obecného úradu v Závadke n/Hronom zrealizoval Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Brezne. Napriek škriatkovi sa nám však všetko podarilo zvládnuť a pripraviť príjemnú atmosféru pre pozvaných hostí.
Stretnutie splnilo všetky naše očaká-

I

Zorganizovať takéto stretnutie v tejto
hospodárskej situácii nebolo jednoduché, ale rozhodli sme sa pozvať takých
zamestnávateľov, ktorí momentálne disponujú potenciálom, ktorý môže v blízkej budúcnosti nabudiť región. Cielene
sme vybrali zamestnávateľov z oblasti
cestovného ruchu, stavebníctva a alternatívnych zdrojov energie, pretože
práve oni sa môžu stať „ťahúňmi“ Du-

vania. Zamestnávatelia porozprávali
o svojich problémoch, s ktorými sa boria pri zvládaní každodenných pracovných úloh, ale aj o víziách do budúcnosti. V niektorých firmách sa podarilo
opätovne naštartovať a rozbehnúť výrobu a zabezpečiť krajšie dni pre rodiny svojich zamestnancov. V iných to
ešte škrípe a hľadajú nové odbytištia
a zákazky. V rámci diskusie tu bol vznesený názor zo strany prítomných, že by
bolo vhodné, aby štát prijal opatrenia
na zvýšenie odbytu našich domácich
výrobcov. V mnohých prípadoch by sa
dali zabezpečiť výrobky našej produkcie porovnateľné so zahraničím, keby –

najskostredského okresu. Za inštitúcie
pôsobiace aj v oblasti pracovnej mobility prijala pozvanie Sociálna poisťovňa.
Zástupcovia úradu práce predstavili zúčastneným hosťom súčasnú situáciu na
trhu práce v našom okrese, služby siete
EURES zamerané na zamestnávateľov
a perspektívy okresu Dunajská Streda
v oblasti stavebníctva, cestovného ruchu a alternatívnych zdrojov energie.
Prítomní sa zhodli, že okres Dunajská
Streda má z pohľadu cestovného ruchu
veľmi dobrú geografickú polohu. Sú tu
dobré možnosti využitia voľného času
či už na termálnych kúpaliskách, v rámci
turistiky alebo mototuristiky.
Cieľom stretnutia bolo pozoznamovať
zamestnávateľov medzi sebou, aby sa
vybudovali kontakty a dobré vzťahy
v rámci okresu. Zámer sa nám aj podarilo naplniť. Dôkazom toho bola plodná
diskusia prítomných hostí, ktorí prezentovali dosah krízy na ich podnikanie, ale
aj dobré skúsenosti a ďalšie možnosti
v podnikateľskej oblasti. Zamestnávatelia veľmi ocenili iniciatívu úradu práce, že
zorganizoval takéto podujatie, a určite
by prijali pozvanie aj nabudúce.
Mgr. Alica Vargová Dobrá,
EURES poradkyňa, ÚPSVR Dunajská Streda

tak ako je to v niektorých krajinách EÚ
– boli odberatelia zainteresovaní daňovou bonifikáciou.
K rozšíreniu a doplneniu informácií potrebných pre zamestnávateľov prispeli
prítomní zástupcovia inštitúcií, čo zamestnávatelia nášho regiónu veľmi ocenili. Vymenili si aj kontakty s tým, že sa
v budúcnosti navzájom poinformujú
o novinkách vo výrobe a zmenách v legislatíve. Do plodného pracovného
stretnutia prispeli aj zástupcovia ÚPSVR
v Brezne, ktorí informovali o poskytovaných službách úradu práce, o možnostiach využitia nástrojov aktívnej politiky
trhu práce a prezentovali aj služby siete
EURES, ktoré im pomôžu pri riešení pracovných záležitostí.
Mgr. Janka Turisová, oddelenie IS a PS ÚPSVR Brezno
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PREDSTAVUJEME

Naším cieľom
je profesionálna práca
elosvetová globálna finančná kríza doľahla
i na náš „migrujúci“ okres. Vysoké počty zamestnaných mimo okresu i Slovenska sa začali
vracať domov. Po niekoľkých rokoch prichádzajú domov i ľudia dlhodobejšie žijúci a pracujúci v zahraničí. Dve hromadné prepúšťania zrealizované v roku
2009 zvýšili počty nezamestnaných žien, poklesla
zamestnanosť, neprišiel avizovaný taliansky investor.
Priemerná miera nezamestnanosti sa prvýkrát po
dlhom čase dostala nad úroveň celoslovenského
priemeru. Kríza, aj keď je hlboká, netrvá večne. Hospodárstvo sa vyvíja cyklickým spôsobom, je teda rozumné očakávať, že po čase krízy opäť príde obdobie prosperity a zrýchľovania ekonomického rastu.
Z pohľadu výšky poskytovaných dotácií na aktívne
opatrenia trhu práce v roku 2010 sa iste tešia tí, ktorí
chcú začať podnikať či vytvárať nové pracovné
miesta. Dotácie pre náš okres sú podstatne vyššie.
Zvýšený počet ľudí padajúcich do sociálnej siete vytvoril dopyt po našich službách na obidvoch odboroch i všetkých oddeleniach úradu.
Profesionálne a odborné riešenie problémov našich
klientov si vyžaduje veľkú dávku empatie, ústretovosti a ľudskosti. Množstvo stretnutí so zamestnávateľmi a podnikateľskými subjektmi, ako aj poskytnutých odborných poradenských služieb vyústili
v roku 2009 do vytvorenia 499 pracovných miest
podporených prostredníctvom nástrojov aktívnych
opatrení trhu práce a zapojení 547 uchádzačov o zamestnanie do vzdelávacích aktivít.
Zmobilizovali sme na spoluprácu všetky subjekty
pôsobiace v sociálnej oblasti. V okrese ich nie je
málo. Medzi najväčšie patrí Dom pre seniorov v Starej Ľubovni pre 165 klientov, tiež Domov sociálnych
služieb v Legnave pre 63 klientov. Obidve zariadenia
vrátane Krízového strediska v Starej Ľubovni sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Miestna samospráva v obci Jarabina poskytuje sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby
a v Domove sociálnych služieb pre ďalších 20 klientov.
V rámci okresu pôsobí Gréckokatolícka charita
a prostredníctvom Dómu sv. Anny poskytuje
sociálne služby pre hendikepované deti s kombinovaným postihom. Spišská katolícka charita má
zriadenú Agentúru domácej ošetrovateľskej sta-
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rostlivosti pre chorých, dlhodobo ležiacich a prestarnutých klientov.
V meste Podolínec je cirkevný Detský domov sv. Klementa Hofbauera pre 52 detí. Vo viacerých obciach
okresu je zriadené Komunitné centrum pre riešenie
problémov marginalizovaných skupín. Vysoko aktívne pracuje organizácia Jednoty dôchodcov
v okrese, ktorá svoje zasadnutia realizuje priamo
v priestoroch úradu. Vážime si záslužnú prácu Regionálneho združenia zdravotne postihnutých, s ktorými úzko spolupracujeme a poskytujeme im odborné rady.
Sme členmi Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie
okresov Stará Ľubovňa a Kežmarok a podieľame sa
na pomoci sociálne vylúčeným občanom s cieľom
boja proti chudobe a sociálnej exklúzii.
Umožňujeme študentom stredných a vysokých škôl
absolvovať odbornú prax v našej inštitúcii už počas
štúdia a zasväcujeme ich do problematiky sociálnej
práce. Poskytujeme podklady a podieľame sa na výskumoch pri spracovaní tém diplomových prác študentov odboru sociálna práca.
Nie sme na riešenie problémov v sociálnej oblasti
sami. Vážime si spoluprácu a partnerstvo dotknutých subjektov. Vážime si prácu všetkých, ktorí nám
pomáhajú a posúvajú riešenie sociálnych problémov na profesionálnu a kvalitatívne vyššiu úroveň.
JUDr. Anna Aftanasová
riaditeľka ÚPSVR v Starej Ľubovni
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Oddelenie informačno-poradenských
a sprostredkovateľských služieb
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni sa radí
medzi úrady s najnižšou mierou evidovanej nezamestnanosti
v rámci Prešovského kraja, napriek tomu však je nad úrovňou
celoslovenského priemeru. Ku koncu marca 2010 ÚPSVR
evidoval 4 158 UoZ, čo predstavovalo mieru evidovanej
nezamestnanosti 14,13 %.

rísť o zamestnanie a zostať tak bez finančných prostriedkov je v súčasnej
hospodárskej situácii naozaj dosť častý
jav. Môže sa to ľahko stať každému z nás bez
toho, aby sme sa o to nejakým spôsobom pričinili. Nezamestnaný človek je zrazu akýsi stratený vo svete a nevie, kam sa obrátiť. Jeho prvou myšlienkou je prihlásiť sa na úrad práce
ako uchádzač o zamestnanie v nádeji, že mu
tam nájdu prácu. Ďalšími dôvodmi, prečo sa
nezamestnaný príde zaevidovať na úrad
práce, sú ekonomické dôvody – strata trvalého príjmu.
Už pri prvom kontakte, pri podávaní žiadosti
o zaradenie do evidencie, sú UoZ oboznámení so svojimi právami a povinnosťami.
V snahe poskytnúť komplexné informácie
a odborné rady, zamestnanci referátu informačných a poradenských služieb realizujú
okrem individuálneho poradenstva aj skupinové poradenské aktivity. V pravidelných týždenných intervaloch sa v priestoroch Klubu
práce formou prezentácií poskytujú informácie o právach a povinnostiach UoZ, jednotlivých nástrojoch AOTP, voľných pracovných
miestach, podmienkach nároku na dávku
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v nezamestnanosti a dávku v hmotnej núdzi, možnosti prístupu na internet v priestoroch informačno-poradenského strediska
a využívaní bezplatnej telefónnej linky na kontakt so zamestnávateľmi. Túto formu poskytovania poradenstva novozaevidovaní uchádzači privítali a ich ohlasy sú pozitívne.
Po prvých krokoch na úrade práce sú práve
sprostredkovatelia tí, s ktorými UoZ najčastejšie prichádzajú do kontaktu. Ich úlohou je
pomôcť nezamestnaným pri hľadaní zamestnania a uplatnenia sa na trhu práce. Očakáva
sa od nich, že UoZ nájdu prácu, čo je, dajme si
ruku na srdce, v dnešnej dobe veľmi ťažké.
UoZ stále pribúda a počet voľných pracovných miest postupne klesá.

Z praxe vyplýva, že niekedy musia aj UoZ trochu zo svojich predstáv upustiť, pozrieť sa
reálne na svoje možnosti a prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce.
Veľmi sa tešíme z umiestnenia každého UoZ.
Ak nie je možné nájsť im vhodné pracovné
miesto, tak skúšame pomôcť inak – či už sú
to rôzne užitočné rady, možnosť ďalšieho
vzdelávania, možnosť účasti na aktivačnej
činnosti, absolventskej praxi a podobne.
Hoci tieto formy pomoci neznamenajú nájdenie si trvalého pracovného miesta, predsa
motivujú a posúvajú človeka o krok ďalej.
UoZ sú rôzni a rôzne reagujú na stratu zamestnania. Prežívajú celý rad negatívnych
pocitov – bezmocnosť, menejcennosť, vylúčenie zo spoločnosti, nepotrebnosť, sebaľútosť, strata sebavedomia a úcty k sebe
samému. Toto všetko sa automaticky premietne do ich správania. A hoci väčšina
UoZ má vôľu pracovať, podnikať či aktívne
sa zapájať do realizácie nástrojov APTP, má
zmysel pre zodpovednosť voči sebe, rodine
či okoliu, predsa len sa nevyhneme aj práci
s rizikovými klientmi. Prichádzajú k nám aj
UoZ, ktorí sú ľahostajní, akoby im na tom,
že nemajú prácu, vôbec nezáležalo, niektorí
sú až agresívni a niekedy sa, bohužiaľ, stáva, že k nám príde UoZ
aj pod vplyvom alkoholu. S takýmito UoZ je naozaj ťažká komunikácia, a vtedy sprostredkovatelia musia reagovať ako
skutoční profesionáli. Aby vedeli
správne reagovať na takéto správanie, musia byť takými malými
psychológmi; preto nie každý
človek dokáže túto prácu vykonávať. Sprostredkovateľom nesmie chýbať trpezlivosť, empatia a veľká dávka sociálneho
cítenia.
Niekedy je naozaj ťažké vidieť, že za nahnevaným agresívnym správaním niektorých UoZ
sa skrýva ich vlastná bezmocnosť a strach.
Chce to veľkú dávku sebazaprenia, tváriť sa
vtedy milo, byť ústretový, aby pocítil, že je pre
nás dôležitý, a že jeho problémy nás nenechávajú ľahostajnými.
Ale najcennejšia zo všetkých ľudských vlastností, ktoré sprostredkovatelia práce musia
mať, je ľudskosť a schopnosť v každom vidieť
človeka, v situácii ktorého sa môže ocitnúť
každý z nás.
Bez tohto predpokladu táto práca je iba prácou a nie poslaním, ktoré vychádza zo srdca.
Ing. Alena Rokonalová
oddelenie IP a SS, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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EURES zamestnávateľom
V marci 2010 sa prostredníctvom Európskych služieb
zamestnanosti (EURES) uskutočnilo pracovné stretnutie
zástupcov ÚPSVR v Starej Ľubovni so zamestnávateľmi
z tohto okresu pod názvom EURES zamestnávateľom
alebo Raňajky so zamestnávateľmi.
ieľom stretnutia bolo predstaviť
zamestnávateľom služby úradu
a možnosti, ako získať užitočné
informácie v súvislosti s mobilitou pracovnej sily v rámci krajín EÚ/EHP a tretích krajín.
Stretnutie otvorila riaditeľka ÚPSVR
v Starej Ľubovni, ktorá predstavila zúčastnených zástupcov úradu a vyjadrila
potešenie zo záujmu a z hojnej účasti
zamestnávateľov. V krátkosti sa predstavili aj zamestnávatelia a ďalej už nasledovali prezentácie a množstvo otázok

C

zo strany zamestnávateľov predpovedali
zmysluplnosť tejto aktivity.
JUDr. Anna Aftanasová pokračovala prezentáciou, v ktorej sa venovala najmä aktuálnej situácii na trhu práce, vývoju
a miere evidovanej nezamestnanosti
v okrese, ale aj v rámci celého Slovenska,
ktorá má stúpajúci charakter. Pani riaditeľka sa zamerala aj na zamestnanosť
a nezamestnanosť v okrese, na sociálnu situáciu a práceneschopnosť občanov,
ktorá je v súčasnosti veľmi vysoká, a taktiež bol charakterizovaný okres Stará Ľu-

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA ÚRADU
súčasnosti informatizácia zasahuje
do všetkých oblastí života spoločnosti. Nové možnosti sú spojené s využívaním internetu. Aj náš úrad v snahe sprístupniť dôležité informácie pre
nezamestnaných občanov, občanov potrebujúcich sociálnu pomoc a podnikateľov, zriadil vlastnú webovú stránku. Postupne ako pribúdali nové informácie na
webovej stránke, bolo čoraz ťažšie orien-
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tovať sa v spleti poskytovaných informácií. Medzičasom sa navyše aj technológia
tvorby webovej stránky vyvíjala a zdokonaľovala. Preto sme sa v minulom roku
rozhodli vytvoriť novú webovú stránku
úradu, ktorá by bola orientovaná viac na
občanov a zamestnávateľov. Snahou bolo
aj zosúladiť novú webovú stránku úradu
so štandardami webových stránok podľa
Výnosu ministerstva financií SR o štan-
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bovňa zo štatistického pohľadu. V prezentácii pokračoval Ing. Miroslav Redaj,
riaditeľ odboru služieb zamestnanosti.
Podrobne predstavil nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktoré sa poskytujú zamestnávateľom, môžu im pomôcť preklenúť ťažké obdobie hospodárskej krízy
a udržať zamestnanosť v okrese. Poslednou prezentáciou bola prezentácia Mgr.
Martiny Prevužňákovej, EURES asistentky,
ktorej cieľom bolo okrem predstavenia
siete EURES poskytnúť čo najviac praktických informácií zamestnávateľom v súvislosti s mobilitou pracovnej sily, zamestnávania občanov EÚ/EHP a tretích krajín.
V prezentácii boli vysvetlené registračné
procedúry potrebné pri zamestnávaní občanov EÚ/EHP, ako aj spôsob podávania
a vybavovania žiadosti o pracovné povolenie pre občanov tretích krajín.
Pracovné stretnutie vyvolalo mimoriadne pozitívny záujem a ohlas zúčastnených zamestnávateľov, čomu nasvedčovala aj plodná diskusia v závere
stretnutia, počas ktorej sa zamestnávatelia pýtali na možnosti získania príspevkov (nástrojov aktívnej politiky trhu
práce), polemizovali o zlej situácii pre
zamestnancov, ale aj zamestnávateľov,
ako aj o možnosti zlepšenia tejto situácie. V neposlednom rade mali záujem
o informácie o zamestnávaní občanov
iných štátov ako jednej z možnosti na
preklenutie sezónnych výkyvov, ale aj
nedostatku ochotnej a kvalifikovanej
pracovnej sily v tomto okrese. Účastníci
sa počas diskusie zamerali na porovnanie situácie na trhoch práce a vyjadrili sa
spôsoby a možnosti, ktoré by mohli korigovať dosah hospodárskej krízy
v okrese Stará Ľubovňa i na Slovensku.
V závere bola vyjadrená myšlienka pokračovať v takýchto aktivitách aj v budúcnosti, keďže aj toto pracovné stretnutie
splnilo svoj účel, pomohlo upevniť spoluprácu medzi úradom práce a zamestnávateľmi a prispelo aj k prehĺbeniu informovanosti zamestnávateľov v okrese
Stará Ľubovňa.
Mgr. Martina Prevužňáková,
EURES asistentka, ÚPSVR v Starej Ľubovni

dardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Nová webová stránka úradu mala priaznivý ohlas u občanov, ktorí sa ocitli bez zamestnania, resp. v sociálnej núdzi a potrebujú poradiť v týchto zložitých životných
situáciách. Oceňujeme aj viaceré pripomienky počas jej tvorby, ako aj pri jej využívaní, ktoré pomáhajú skvalitňovať poskytované informácie.
Naša nová webová stránka je na internetovej adrese www.upsvarsl.sk.
Ing. Andrej Mikula, oddelenie IA a ŠZ, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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POMOC PRE OBČANA S ŤZP

Tí z nás, čo sú zdraví, berú zdravie ako niečo prirodzené,
dané. S pojmom zdravie často spájame aj náš pocit
spokojnosti so sebou samým. A aj keď sme zdraví a netrápi
nás nič vážne, predsa len je tu niečo, čo nie je vždy podľa
našich predstáv a chcenia. Často sa zamýšľame nad tým,
ako vyzeráme, čo materiálne nám ešte chýba, prečo niečo
nemáme a iní to majú, ale nepremýšľame nad naším
myslením.
poločnosť netvoria
len zdraví občania. Jej
neoddeliteľnou súčasťou sú aj občania so
zdravotným postihnutím,
ktoré je určitým znevýhodnením občana. Toto znevýhodnenie môže, ale nemusí
občana sprevádzať počas
celého života. Ako sa občan
s ŤZP dokáže začleniť do
spoločnosti, často závisí od
toho, aké je jeho zdravotné
postihnutie, či od toho, ako
on sám dokáže v živote prekonávať určité obmedzenia
súvisiace s jeho postihnutím. Často však potrebuje
pomoc a podporu rodiny,
komunity a aj štátu.
V okrese Stará Ľubovňa tvorí z celkového počtu občanov 5,5 % osôb s ŤZP.
Najčastejšie sa v okrese vyskytujú občania s ŤZP s ochoreniami pohybového
a podporného aparátu a ochoreniami
súvisiacimi s endokrinnými poruchami
a poruchami výživy.
K tomu, aby občania so zdravotným postihnutím prekonávali určité znevýhodnenia, prispievame aj my, zamestnanci
oddelenia posudkových činností. Veď ak
sa spojí odbornosť, ochota pomáhať
a ľudskosť zamestnancov, nevynímajúc
snahu klienta s ŤZP byť nezávislým a samostatným, výsledok je takmer vždy pozitívny.
Spomeniem len zopár príkladov z praxe,
keď sme našim klientom na základe posúdenia ich zdravotného stavu a vydaním komplexného posudku navrhli
vhodné kompenzačné príspevky, a tým
im uľahčili život a zároveň podporili ich
snahu byť, v rámci svojich možností
a schopností, čo najmenej závislými od
inej osoby. Mladá 19-ročná študentka je
nezávislou aj vďaka tomu, že sa jej poskytol peňažný príspevok na výcvik po-
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užívania pomôcky, na základe ktorého
získala vodičské oprávnenie a teraz sa
už môže sama prepravovať osobným
motorovým vozidlom do školy, vyvíjať
spoločenské, kultúrne a ďalšie aktivity
súvisiace s jej napredovaním. Obdivuhodným príkladom začlenenia sa FO
s ŤZP do riadneho plnohodnotného života je aj stredoškolský učiteľ, ktorý trpí
úplnou slepotou oboch očí a i napriek
tomu vykonáva riadnu pracovnú činnosť. Nedovolí nám, aby sme nespomenuli aspoň okrajovo prípad 39-ročného
klienta, ktorý po autonehode utrpel zlomeninu chrbtice s následným ochrnutím oboch dolných končatín. Po posúdení jeho zdravotného stavu mu bolo
navrhnutých viac peňažných príspevkov.
V súčasnosti je klient zamestnaný v súkromnej firme, denne do zamestnania
cestuje a žije plnohodnotný život.
Navrhnuté formy kompenzácií pomohli
týmto klientom aspoň čiastočne prekonať bariéry súvisiace s ich zdravotným
postihnutím.
Určite by sme mohli vymenovať ešte
mnoho prípadov, s ktorými sa každo-

denne pri našej práci stretávame. Každý z nich je
svojský, originálny.
Zabezpečenie bezbariérového vchodu pre FO
s ŤZP do budovy nášho
ÚPSVR, kde sa vykonáva
posudková činnosť, je
veľkým prínosom pri dennom kontakte s klientmi. Klientom
umožňuje premiestňovať sa v priestoroch budovy aj šikmá schodisková sedačka, ktorá slúži na prepravu nevládnych a imobilných osôb. Jej uvedením
do prevádzky od júna 2009 sa podstatne
zlepšila dostupnosť na 2. poschodie, kde
sa často realizujú rôzne aktivity pre týchto klientov.
Príprava výstavy kompenzačných pomôcok, vydanie brožúry, zverejnenie informácií na webovej stránke úradu, zriadenie prvého kontaktu, sú len vedľajšie
aktivity zrealizované naším oddelením.
Hlavnou pracovnou náplňou v uplynulom období bolo predovšetkým úspešne
zvládnuť legislatívne zmeny súvisiace
so zmenou zákona, ako aj delimitáciu
agendy vydávania parkovacích preukazov. Implementácia nového zákona
v praxi znamenala pre zamestnancov
zvýšenú pracovnú záťaž, ale na prvom
mieste vždy bol klient. Prioritou zamestnancov oddelenia posudkových
činností je vždy poskytovať účinnú pomoc tým, ktorí ju potrebujú.
Mgr. Iveta Bachledová, oddelenie PČ, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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Naša spolupráca s poľskými
službami zamestnanosti
Všade dnes v médiách čítame a počúvame o využívaní
európskych štrukturálnych fondov, ktoré slúžia na riešenie
rôznych problémov v spoločnosti. Ich hlavným poslaním
je zmenšovanie regionálnych rozdielov v rámci celej Európskej
únie.

Či

sú to problémy v zdravotníctve,
školstve, regionálnej infraštruktúre
a v neposlednom rade aj v oblasti
zamestnanosti a sociálnych vecí. Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku
majú s využívaním štrukturálnych fondov,
a to najmä Európskeho sociálneho fondu,
už takmer šesťročné skúsenosti. Prostredníctvom ESF je financovaná prevažná väčšina všetkých aktívnych opatrení na trhu
práce, definovaných v zákone č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Náš úrad možno ako jeden
z mála úradov v celoštátnej sieti vyvíja aktivity s podporou ďalšieho zo štrukturálnych
fondov, Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podnetom na tieto aktivity bola najmä
naša geografická poloha, pretože náš okres
susedí na severe s Poľskou republikou. Ďalším stimulom na nadviazanie spolupráce
s poľskými kolegami bola jazyková a kultúrna blízkosť.
Prvé kontakty s poľskými službami zamestnanosti sa datujú ešte na začiatok deväťdesiatych rokov, keď vtedajší riaditeľ Okresného úradu práce v Dunajskej Strede PaedDr.
Ján Sihelský (súčasný generálny riaditeľ
Ústredia PSVR) s našou riaditeľkou JUDr. An-
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nou Aftanasovou navštívili Okresný úrad
práce v Nowom Saczi. Neskôr to boli návštevy aj za účasti zástupcu vtedajšieho samosprávneho tripartitného orgánu Správneho výboru pri OÚP v Starej Ľubovni. Táto
spolupráca v rovine zdvorilostných a informatívnych návštev nabrala konkrétne kontúry v roku 2006, keď sme od apríla do septembra realizovali prvý spoločný projekt
Rozvoj a propagácia cezhraničnej spolupráce medzi partnermi trhu práce v okrese
Stará Ľubovňa a Nowy Sacz v rámci programu Európskej územnej spolupráce
INTEREG IIIA PL-SK. Hlavným cieľom projektu
bolo prehlbovať spoluprácu medzi verejnými službami zamestnanosti v okrese Stará
Ľubovňa a Nowy Sacz, so zameraním na rozvoj trhu práce a budovanie prepojení medzi
miestnymi inštitúciami, s tendenciou zabezpečiť informovanosť o využívaní cezhraničnej spolupráce.
Projekt sa realizoval prostredníctvom viacerých aktivít: pracovné stretnutie zamestnancov verejných služieb zamestnanosti
oboch krajín, vypracovanie dvojjazyčného
odborného materiálu z pracovných stretnutí, slovensko-poľská konferencia, vydanie zborníka príspevkov z konferencie, in-

Zamestnanosť a sociálna politika

formačný deň pre miestne obyvateľstvo a zriadenie Infobodu o slovensko-poľskom trhu
práce na ÚPSVR v Starej Ľubovni (na obr.).
Ďalším cezhraničným projektom bol projekt Nové metódy práce – výmena dobrých praktík na prihraničnom trhu práce
(1. 8. 2008 – 24. 4. 2009) v rámci programu
celoživotného vzdelávania Leonardo Da
Vinci. Cieľmi projektu boli: praktické poznanie metód práce v oblasti sprostredkovania zamestnania a odborného poradenstva realizované poľskými úradmi práce,
zefektívnenie prihraničných služieb zamestnanosti, vzájomná výmena skúseností
a dobrých praktík, získanie poznatkov potrebných na tvorbu nových vzdelávacích
programov pre UoZ, hľadanie spoločných
riešení problémov z oblasti prihraničného
trhu práce, získanie poľských odborných
jazykových znalostí z oblasti služieb zamestnanosti, ako i podpora záujmu zamestnancov o prehlbovanie a rozširovanie
zručností a vedomostí.
Partnermi v projekte boli Krajský úrad
práce v Krakove, jeho pracovisko v Nowom
Saczi a Úrad práce mesta Nowy Sacz. Obsahom projektu bola realizácia štyroch
týždňových mobilít na poľských úradoch
práce v Krakowe a Nowom Saczi pre 8 zamestnancov ÚPSVR v Starej Ľubovni. Účasti
na mobilitách predchádzala kultúrna a jazyková príprava (príprava v poľskom jazyku, poznanie poľskej kultúry a interkulturálnych rozdielov).
Od začiatku tohto roka realizujeme ďalší
projekt s poľským partnerom, Okresným
úradom práce v Nowom Targu Infobod na
spoločnej hranici v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013. Cieľom projektu je
podpora spolupráce medzi inštitúciami
v prihraničnom regióne pôsobiacimi v oblasti pracovnej mobility, uľahčenie dostupnosti informácií obyvateľom prihraničného
regiónu potrebných pre cezhraničnú mobilitu. Hlavnou aktivitou bude zriadenie
slovensko-poľského Infobodu na hranici
v priestoroch obecného úradu hraničnej
obce okresu Mníšek nad Popradom (pred
bývalou colnicou).
Priestory Infobodu budú pozostávať
z dvoch zariadených kancelárií s výpočtovou technikou, samoobslužného informačného kiosku s pripojením na internet
a informačného materiálu o cezhraničnom
trhu práce. Vznik Infobodu na spoločnej
hranici má byť akýmsi posledným krokom
pred vznikom spoločnej sprostredkovateľne práce, v ktorej budú spoločne vybavovať klientov z oboch strán susediacich
krajín zamestnanci slovenského a poľského
úradu práce.
Je to ďalšia z myšlienok pre spoločný projekt slovenských a poľských služieb zamestnanosti, ktorá by v najbližšom období
mala podkresliť doterajšiu dobrú spoluprácu oboch partnerov.
Ing. Vladimír Čokina, oddelenie ESF, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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PROJEKT INFOBOD
V priestoroch Rekreačného zariadenia Dunajec
Village na spoločnej hranici Poľska a Slovenska
v Červenom Kláštore sa v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007-2013 uskutočnilo 18. februára 2010
úvodné stretnutie účastníkov projektu Infobod na spoločnej
hranici.
ozvanie hostiteľského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
v spolupráci s partnerským úradom Powiatowy urzad pracy v Nowom Targu prijali
predstavitelia partnerských inštitúcii: Sociálna
poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa,
Cudzinecká polícia, Daňový úrad, Obvodný
úrad zo Slovenska, obdobné inštitúcie z Poľska
a starostovia prihraničných obcí. Na konferencii sa zúčastnilo spolu 50 pozvaných hostí, 30 zo
Slovenska a 20 z Poľska.
Stretnutie otvorila riaditeľka ÚPSVR v Starej Ľubovni JUDr. Anna Aftanasová. Vysoko vyzdvihla
doterajšiu spoluprácu v rámci prihraničného
regiónu, ktorá síce oficiálne trvá od roku 2004,
no v skutočnosti sa začala budovať už oveľa
skôr. Symbolicky ju prirovnala k spolupráci
miest Harapanda vo Švédsku a Tornio vo

P

Fínsku, ktoré tiež spolupracovali v rámci obdobného projektu Na hranici.
Pozvanie prijal a na konferencii sa zúčastnil aj
riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov
z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave Ing. Boris Katuščák. Vyjadril spokojnosť a potešenie zo spolupráce, ktorá medzi Poľskom a Slovenskom v rámci verejných
služieb zamestnanosti aktívne funguje už
dlhé roky. Na stretnutí sa zúčastnil aj Mgr. Rudolf Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, cez
ktorý bol tento projekt spolufinancovaný
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Program konferencie bol naplnený prezentáciami, ktoré oboznámili zúčastnených s vývojom a situáciou na trhu práce v okresoch Stará

Ľubovňa a Nowy Targ, doterajšou plodnou spoluprácou cez realizované oficiálne, ale aj neoficiálne projekty na oboch stranách a predstavila sa aj sieť EURES. V rámci hlavnej
prezentácie tohto dňa sa zúčastnení oboznámili s obsahom, aktivitami, cieľmi a partnermi
projektu, ktorý sa bude realizovať počas celého roka 2010. Jeho zavŕšením bude zriadenie
Infobodu na spoločnej hranici v priestoroch
Obecného úradu v Mníšku nad Popradom. Cieľom zriadenia Infobodu v prihraničnom regióne je uľahčiť občanom dostupnosť informácií potrebných pre cezhraničnú mobilitu
a prehĺbiť spoluprácu medzi inštitúciami v regióne Zamagurie.
Na záver úvodnej konferencie pri príležitosti
otvorenia projektu Infobod na spoločnej hranici účastníci za zvukov goralských piesní symbolicky prešli lávkou cez Dunajec, ktorá spája
Slovensko a Poľsko, prihraničné obce Červený
Kláštor a Sromovce-Niźne, a tiež sa stala jedným zo symbolov tohto projektu.
Mgr. Martina Prevužňáková
EURES asistentka, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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Vzdelávanie a príprava UoZ pre trh práce
Vzdelávanie a príprava pre trh práce je kľúčovou oblasťou
efektívneho fungovania trhu práce. Cieľom vzdelávacích
aktivít je prispieť k rastu zamestnanosti založenej
na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile a uľahčiť
vstup a návrat uchádzačov o zamestnanie na trh práce.

NAJÚSPEŠNEJŠIE VZDELÁVACIE AKTIVITY
Kurz

Počet UoZ

Umiestnení na TP

Úspešnosť v %

Opatrovateľstvo

20

15

75

Zvárač CO2

10

7

70

Projektový manažment

20

12

60

Pracovník príjmu a expedície v skladovom
hospodárstve

40

20

50

opyt po vzdelávaní a príprave
pre trh práce zo strany uchádzačov o zamestnanie je veľký a každoročne narastá. Najväčší záujem v podmienkach okresu Stará Ľubovňa UoZ
prejavujú o kurzy:
opatrovateľstva,
výpočtovej techniky,
zvárania,
kozmetičky a vizážistky.

D

V roku 2009 ÚPSVR v Starej Ľubovni
zrealizoval 21 vzdelávacích aktivít pre
547 UoZ, čo je oproti roku 2008 nárast
o 156 UoZ.
Zvýšenie požiadaviek úradu na kvalitu
poskytovaných vzdelávacích služieb (výber vhodných lektorov, priestorov, techniky) a zosúladenie vzdelávacích aktivít
s požiadavkami trhu práce sa prejavilo
v úspešnosti umiestňovania UoZ na trhu
práce. Celková úspešnosť umiestnenia
UoZ na trhu práce po absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce je v súčasnosti 45 %.
Finančné výdavky na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v roku 2009 predstavovali čiastku 135 345,40 €, z toho
kurzovné 108 983,80 €, cestovné
a stravné 19 017,46 €, dávka a príspevok pre rodinu s deťmi 7 344,14 €.
Na základe Internej výzvy č. 1/2009
podľa § 54 ods. 2 písm. b) zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli

„Nelegálka“ na zamagurských stráňach
V

tedy, tá jeseň na Zamagurí bola prekrásna. Rozličné sfarbenia listov opadavých stromov vytvárali v prírode blízko
Pieninského národného parku úžasné farebné obrazy. Na ešte stále zelených, jesenným slnkom zaliatych priľahlých svahoch bolo počuť zvuk spiežovcov
pasúceho sa stáda oviec. Jednoducho idyla.
Túto jesennú scenériu kontrolná skupina
vnímala iba z centra neďalekej obce po
ukončení fyzickej kontroly aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie. Vychutnávanie si krás jesene však netrvalo dlho.
Ohlušujúce ticho náhle prerušil hluk motorových píl, sekania dreva a mužská vrava
v strede príkreho svahu. Kontrolná skupina
má pri vonkajších kontrolách zavše pripravené aj poverenie na kontrolu nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania, keď
sa kontrolovaný subjekt uvedie po jeho

18 19

identifikácii. Rozhodnutie bolo rýchle. Je
potrebné tých rušiteľov ticha skontrolovať!
Po 15-minútovom výstupe hore svahom so
sklonom až 50 stupňov, v chabej poltopánkovej obuvi, dorazili kontrolóri na miesto.
Lesní robotníci boli štyria statní, urastení
chlapi. Kontrolóri sa im legitimovali, vysvetlili im, že ide o kontrolnú akciu a upozornili
ich na zákonné povinnosti kontrolovaných
osôb. Robotníci si na meno zamestnávateľa,
ktorý im prácu pri odstraňovaní krovia a lesného náletu na miestnych pasienkoch pridelil, nevedeli spomenúť za nič na svete. Pri
udávaní osobných údajov uvádzali vymyslené mená a rodné čísla. Bolo veselo, keď sa
rozhovor ubral trochu iným smerom a kontrolóri po chvíli, po skúsenostiach z iných
kontrol, chceli znova zopakovať už predtým
uvedené rodné čísla. Ani jeden z nich si na
pôvodne udané rodné číslo nespomenul.

Zamestnanosť a sociálna politika

Po fingovanom mobilnom rozhovore vedúceho kontrolnej skupiny s riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR sa
všetci štyria ospravedlnili a poskytli o sebe
správne informácie. Notebook a vtedy výnimočne dobrý signál napojenia na databázu Sociálnej poisťovne SR potvrdili ich
pravú identitu. Všetci boli vedení v evidencii UoZ. Nasledovalo obligátne: „My sme tu
len prvý deň, ešte sme nič so zamestnávateľom nepodpísali. Ani dohodu, ani pra-
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úradom v roku 2009 vypracované a realizované dva interné projekty.
1. Uplatnenie Komunikačného indexu
(CI) pri zvyšovaní zamestnateľnosti
UoZ – Inovatívny projekt
Do projektu, ktorý bol realizovaný
v mesiaci december 2009 bolo zaradených 25 uchádzačov o zamestnanie.
Cieľom projektu bolo naučiť uchádzačov o zamestnanie reálne vyhodnocovať možnosti uplatnenia sa na trhu
práce, využívať komunikačné a prezentačné zručnosti na základe vlastných daností, flexibilne reagovať na
zmeny ponuky a dopytu trhu práce
počas obdobia hospodárskej krízy
a v horizonte dvoch ďalších rokov.
2. Využitie e-learningu v prostredí
ÚPSVR v Starej Ľubovni
Do projektu boli zaradení UoZ, ktorým
pre úspešné pracovné uplatnenie chýbali jazykové znalosti. Cieľom projektu
bolo umožniť UoZ osobnostné vzdelávanie a získanie vedomostí formou
e-learningu z anglického a nemeckého jazyka. Do projektových aktivít
bolo zaradených celkom 60 UoZ.
Prioritou ÚPSVR v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce je kvalita vzdelávacích
aktivít, ich efektivita a spokojnosť absolventov. Každá získaná praktická zručnosť
a vedomosť zvyšuje šance uchádzačov o zamestnanie byť úspešnými pri hľadaní si
vhodného zamestnania. Preto projekty
vzdelávania a prípravy pre trh práce majú
opodstatnenie a svoje významné miesto
v aktívnej politike trhu práce.
Ing. Mária Kardošová,
oddelenie SS, ÚPSVR v Starej Ľubovni

covnú zmluvu.“ Domnievali sa, že tým je
pre nich všetko v poriadku. Písomne to aj na
mieste nahlásili. Ich tzv. zamestnávateľa
kontrolná skupina vypátrala na miestnom
poľnohospodárskom družstve. Nemenovaný súkromný podnikateľ využíval ich závislú prácu pri odstraňovaní a výrube krovísk
a lesného náletu z pasienkov. Túto činnosť
ako dodávateľ vykonával pre objednávateľa,
miestne poľnohospodárske družstvo na základe Zmluvy o dielo, ktorú uzavreli už pred
mesiacom. Celá vec sa napokon skončila vyradením UoZ z evidencie pre nelegálnu
prácu a udelenou sankciou tzv. zamestnávateľovi za porušenie zákona o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní.
Tak teda skončil kontrolórom jeden jesenný
pracovný deň na stráňach Zamaguria.
Koho by napadlo, že tento spoločenský neduh, akým je nelegálna práca, sa objaví aj
v takom malebnom prostredí, na lúkach
a pasienkoch a v takýto krásny deň.
Ing. Andrej Benc, oddelenie kontroly, ÚPSVR v Starej Ľubovni

Vyhodnotenie vybraných nástrojov
aktívnej politiky trhu práce
V oblasti zefektívnenia a zvýšenia účinnosti využívania nástrojov
aktívnej politiky trhu práce došlo v okrese Stará Ľubovňa k výraznému
nárastu podpory vytvárania nových pracovných miest. V roku 2009
ÚPSVR v Starej Ľubovni podporil prostredníctvom nástrojov aktívnej
politiky trhu práce vytvorenie 499 pracovných miest s celkovou sumou
1 158 362,62 €. V porovnaní s rokom 2008 je to nárast o 273
pracovných miest, resp. 505 727,46 €.
Vynaložené
prostriedky
na vytvorené
pracovné miesta
v rámci
aktívnej politiky
trhu práce

1 158 363 
34 896 844 Sk
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ajvyužívanejším nástrojom zo strany zamestnávateľských subjektov bol príspevok na podporu vytvárania nových pracovných
miest (§ 50e). Nástroj bol prijatý vo vládnom
balíčku opatrení na zmiernenie dosahov hospodárskej krízy a s jeho podporou bolo v roku
2009 vytvorených 260 nových pracovných
miest u 108 zamestnávateľov s celkovou sumou 741 865,65 €. O tento nástroj APTP je zo
strany zamestnávateľov naďalej veľký záujem,
aj napriek krátiacej sa dobe jeho účinnosti.
V tomto roku bolo na základe uzatvorených
dohôd vytvorených 50 nových pracovných
miest u 18 zamestnávateľských subjektov.
K nárastu využívania nástrojov APTP došlo aj
v oblasti vytvárania chránených dielní a chránených pracovísk. ÚPSVR v roku 2009 podporil vytvorenie 37 pracovných miest v rámci chránených pracovísk (§ 56) s celkovým finančným
príspevkom 266 174,30 €, čo je oproti roku
2008 nárast o 21 miest a 149 189,37 €. O príspevok občanovi so zdravotným postihnutím
na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57) požiadalo 12
UoZ. Zamestnávateľské subjekty v roku 2009
predložili 290 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov chránených dielní a chránených
pracovísk (rok 2008 – 144 žiadostí). V rámci
uvedeného nástroja bol vyplatený príspevok
v celkovej sume 210 368,77 € (rok 2008 –
101 991,07 € ). V 1. štvrťroku 2010 požiadalo
o úhradu prevádzkových nákladov 94 subjektov, pričom podporených bolo113 pracovných
miest. Vyplatená čiastka činila 62 712,80 €.
Aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb (§ 52) a formou dobrovoľníckej služby
(§ 52a) realizovalo celkom 40 subjektov a do
tejto činnosti bolo zapojených 409 UoZ. Cel-

N

2009

kový objem finančných prostriedkov použitých na financovanie aktivačnej činnosti v roku
2009 bol 73 172 € (2008 – 183 483 €).
Spomedzi nástrojov aktívnej politiky trhu
práce bol v roku 2009 zvýšený záujem o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(§ 51). Na absolventskú prax bolo zaradených
207 UoZ u 131 zamestnávateľských subjektov.
V porovnaní s rokom 2008 je to nárast o 126
UoZ. Celková výška finančných výdavkov na
tento príspevok predstavuje 88 592 € (2008 –
52 098 €). Z celkového počtu 207 absolventov,
ktorí vykonávali absolventskú prax v roku 2009,
absolventskú prax ukončilo 85 UoZ a na trhu
práce sa umiestnilo 22 UoZ, čo predstavuje
25,9 % úspešnosť.
Príspevok na zapracovanie znevýhodneného
UoZ (§ 49a) v roku 2009 využilo 77 UoZ, ktorí sa
počas evidencie zapracovávali u budúceho zamestnávateľa. Išlo väčšinou o UoZ, ktorí boli
prepustení v rámci hromadného prepúšťania.
Vyplatený finančný príspevok pre 77 UoZ predstavoval 52 678 €. V roku 2008 bolo v rámci
tohto nástroja zaradených 6 UoZ a poskytnutý
finančný príspevok bol vo výške 702 €.
Aktivity ÚPSVR vo veľkej miere prispeli k zvýšeniu účinnosti využívania nástrojov aktívnej
politiky trhu. V roku 2009 ÚPSVR zorganizoval
na pôde úradu pracovné stretnutia so zamestnávateľskými subjektmi a pravidelne raz
štvrťročne sa konala konferencia s primátormi
a starostami okresu. Publicitu nástrojov APTP
podporili aj osobné návštevy riaditeľa úradu,
vedúcich jednotlivých oddelení odboru služieb zamestnanosti a agentov pre voľné pracovné miesta u zamestnávateľov.
Mgr. Anton Tomko
oddelenie SZ, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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našom okrese ukazovatele signalizujú
zvyšovanie pôrodnosti napriek demografickým štatistikám, ktoré naznačujú skôr tendenciu jej znižovania. V roku
2009 sme zaznamenali 19 % nárast počtu
poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa
a 135 % nárast počtu vyplatených príplatkov
k príspevku pri narodení dieťaťa. Každoročne
v okrese pribudnú medzi nás aj dvojčatá,
v minulom roku ich bolo 10.
Pretrvávajúcim problémom sú úteky matiek
z pôrodnice. Aj napriek tomu, že sú informované o dôsledkoch svojho konania – prostredníctvom regionálnych médií, komunitných pracovníkov v obciach, sociálnej sestry
priamo v nemocnici – prichádzajú mamičky
nielen o príspevok 151,37 €, ale v niektorých
prípadoch aj o príplatok, teda až o 829,86 €.
V predchádzajúcom roku sme nemohli až
v 7 prípadoch vyplatiť tento príspevok (resp.
aj príplatok) matkám, ktoré sa svojím nezodpovedným konaním pripravili o priamu
finančnú pomoc štátu.
Klientov sprevádzame aj v období, keď sa
mamička, resp. otecko rozhodujú, ako zosúladiť rodinný a pracovný život pri zachovaní
všetkých potrieb dieťaťa. Teší nás, že prostredníctvom nového zákona o rodičovskom
príspevku môžeme byť súčasťou ich procesu
rozhodovania. Verím, že rozhodnúť sa medzi
osobnou starostlivosťou o dieťa a výkonom
zamestnania, im pomôžeme aj my poskytnutím kompletných informácii o podmienkach nároku vyplácaných štátnych sociálnych dávok.
Od začiatku roka sme zaznamenali enormný
nápor klientov práve pri riešení tohto problému. S cieľom eliminovať osobné návštevy
na úrade sme vypracovali tzv. manuál na
uplatnenie si rodičovského príspevku vo vyššej sume, ktorý je k dispozícii klientom na našej webovej stránke a bol publikovaný aj v regionálnych novinách. Je k dispozícii i na
chodbách nášho úradu, aby nemusel každý
klient chodiť po informácie k zamestnancovi. Aj napriek tomu sa klienti opakovane
vracali k nám s návrhom modelových situácií: „Keby to bolo tak alebo tak... Čo by to
znamenalo pre mňa?“ Preto bolo potrebné

V

Naším klientom je rodina
Činnosťou oddelenia štátnych sociálnych dávok je realizovať
sociálnu politiku štátu poskytovaním rodinných dávok. Tak
ako to vyplýva z názvu, naším klientom je rodina. Rodina od
jej založenia, cez zmeny súvisiace s napĺňaním rolí jej členov
až po tie smutné udalosti spojené s úmrtím jej člena. Ako túto
politiku napĺňame v okrese Stará Ľubovňa? Začnem výpočtom
prác spojených s tou najmilšou udalosťou v rodine, a to narodením dieťaťa.

Prvá schodisková sedačka na úrade
ÚPSVR v Starej Ľubovni nerieši pomoc osobám ťažko zdravotne postihnutým len formami rôznych príspevkov, ale umožňuje
týmto osobám aj bezbariérový pohyb v budove úradu, kde sa práve otázkami pomoci
týmto osobám zaoberajú príslušné oddelenia. Nová schodisková sedačka, akú nemá
zatiaľ ani jedna štátna a verejná inštitúcia
v meste, sa ešte skvie novotou, ale klienti si
rýchlo zvykajú na pomôcku, ktorá im
umožní prekonávať bariéry a riešiť si svoje
potreby na príslušnom oddelení osobne
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a nie sprostredkovane. Je určená najmä pre
osoby ťažko zdravotne postihnuté, ťažko sa
pohybujúce, resp. imobilné. Sedačka má
jednoduchú obsluhu, pohybuje sa po efektnej vodiacej koľajnici uchytenej do
schodiska. Má aj diaľkové ovládanie, vďaka
ktorému môžu sedačku ovládať aj iné osoby. U nás na úrade si ju môžu otestovať aj
osoby, ktoré majú záujem o jej inštaláciu
v domácnosti, prípadne v nejakej inštitúcii.

Zamestnanosť a sociálna politika

Ing. Elena Gloneková
oddelenie hospodárskej správy, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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NEZAMESTNANOSŤ
V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA
Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) za okres
Stará Ľubovňa približne kopíroval vývoj na Slovensku, bol však
pod úrovňou MEN v Prešovskom kraji, kde máme v rámci kraja
jednu z najnižších MEN. V okrese Stará Ľubovňa je 23 567
ekonomicky aktívnych obyvateľov. Podiel žien na celkovom počte
ekonomicky aktívnych obyvateľov okresu Stará Ľubovňa predstavuje
40,79 %, t. j. 9 614 žien.
ôsobí tu 116 veľkých závodov (nad
20 zamestnancov), 505 malých závodov (pod 20 zamestnancov)
a 6 040 samostatne zárobkovo činných
osôb.
K najväčším zamestnávateľom v okrese
patria spoločnosti:
Panasonic Electronic Devices Slovakia,
s. r. o.: 480 zamestnancov (elektrotechnika),
Ľubovnianska nemocnica, n. o.: 394
zamestnancov (zdravotníctvo),
MKEM, s. r. o.: 163 zamestnancov (elektrotechnika),
Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s.: 149 zamestnancov (zdravotníctvo),
Pienstav, a. s.: 142 zamestnancov (stavebníctvo).
Vývoj nezamestnanosti v okrese Stará
Ľubovňa má od roku 2008 stúpajúci priebeh. Nepriaznivý dosah celosvetovej
hospodárskej a finančnej krízy sa prejavil aj v okrese Stará Ľubovňa v raste nezamestnanosti. K 28. 2. 2010 bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie 4 112
občanov, čo predstavuje 13,89 % MEN.

P

Od augusta 2008, keď bola miera evidovanej nezamestnanosti 6,95 %, došlo
k nárastu počtu evidovaných nezamestnaných. Miera evidovanej nezamestnanosti tak počas krízy vzrástla o 6,94 %.
Kým v roku 2008 bol rozdiel medzi najvyššou a najnižšou MEN 1,76 %, v roku
2009 je tento rozdiel o 1,79 % vyšší
a predstavuje 3,55 %. Medziročne počet
občanov zaradených do evidencie uchádzačov o zamestnanie stúpa – rok 2008
– 2 694 UoZ, rok 2009 – 3 901 UoZ. Posledné mesiace naznačujú, že dochádza
k miernemu rastu nezamestnanosti.
Ing. Vladimír Helemik
oddelenie IA a ŠZ, ÚPSVR v Starej Ľubovni

Porovnanie miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) za EÚ,
Slovensko, Prešovský kraj a okres Stará Ľubovňa od augusta
2008 (začiatku krízy) do februára 2010


  




     

posilniť prvý kontakt a odbúrať tým dlhé čakacie lehoty pri vybavovaní rodičovského
príspevku.
Počas prvých dvoch mesiacov účinnosti zákona sa viac ako 80 % poberateľov rodičovského príspevku, ktorým vznikol nárok na
materské, rozhodlo požiadať o vyšší rodičovský príspevok v sume 256 €.
Aj napriek výhodným podmienkam pri poberaní rodičovského príspevku 21 mamičiek
sa doteraz rozhodlo skĺbiť rodičovské povinnosti s úspešným uplatnením sa na trhu
práce, pričom využívajú možnosť, že štát
týmto rodičom prispieva na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa formou príspevku. Túto novú dávku využíva
priemerne 21 poberateľov, to znamená, že
iba 1,3 % rodičov z celkového počtu poberateľov rodičovského príspevku sa vrátilo na
trh práce a starostlivosť o dieťa zabezpečovala materská škola alebo iná fyzická osoba
na živnosť.
Náš kontakt s klientom je intenzívny aj v súvislosti s vyplácaním prídavku na dieťa. Čo do
počtu poberateľov a deti ide o najväčšiu rodinnú dávku, ktorú vyplácame viac ako 7 200
občanom na 15 722 detí. V septembri je naša
komunikácia s klientom najintenzívnejšia.
Súvisí to s každoročným prehodnocovaním
nároku súvisiaceho s preukazovaním sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie. Každoročne prehodnotíme takmer 4 380 detí, čo
je takmer 28 % z celkového počtu detí, na
ktoré sú vyplácané prídavky. Ako negatívny
jav vnímame zanedbávanie povinnej školskej dochádzky takmer u 180 detí a zanedbávanie starostlivosti zo strany rodičov
o 240 nezaopatrených detí. V týchto prípadoch intenzívne spolupracujeme s oddeleniami DHN a SPO a prídavok na deti poukazujeme obci.
Najmä prostredníctvom príspevkov v náhradnej starostlivosti komunikujeme aj s náhradnými rodinami a so 66 deťmi, ktoré sú
vychovávané v náhradných rodinách.
Migrácia za prácou nie je v našom okrese
neznámym javom. Z roka na rok narastá počet občanov, ktorí sa zamestnali v niektorom
štáte EÚ a tam si uplatňujú rodinné dávky. Aj
v tejto oblasti sme zaznamenali nárast
agendy, jednak v počte vydaných rozhodnutí, ako aj v počte potvrdených formulárov
– až o 32 %. V prvých rokoch po vstupe do
EÚ sme komunikovali hlavne s ČR, Veľkou
Britániou, Írskom, Nemeckom, Talianskom.
Postupne pribúdajú štáty Holandsko
a v uplynulom roku hlavne Rakúsko. Dôvodom sú ženy, ktoré odchádzajú pracovať do
Rakúska ako opatrovateľky. Legislatíva a celý
proces v tejto oblasti je zložitý, náročný na
čas aj zručnosti zamestnancov. Agenda so
zahraničným prvkom je výzvou pre nás,
preto verím, že v nasledujúcom období bude
vyčlenený zamestnanec, ktorý bude mať dostatočný priestor venovať sa tejto problematike, čoho dôsledkom bude vyššia kvalita
služieb pre klienta.







 







 



 








(Údaje ku koncu marca 2010: 4 158 UoZ, MEN 14,13 %.)

Ing. Anna Drobňáková, oddelenie ŠSD, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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PREDSTAVUJEME

Chlad, teplo, horúco...
Priemerný dátum prvého dňa so snehovou pokrývkou v horských dolinách je 10. november.
Priemerné trvanie snehovej pokrývky je v pohoriach 80 až 120 dní. Teploty vzduchu sú
v zimnom období takmer vždy výrazne pod nulou. Takto možno stručne charakterizovať klímu
okresu Stará Ľubovňa. Čo to znamená pre rodiny? No jednoznačne v prvom rade zabezpečenie
vykurovania svojich obydlí a nevyhnutného tepla zakúpením tuhého paliva, resp. zaplatením
úhrad za dodávku plynu alebo elektrickej energie.
krem toho je nevyhnutné mať
funkčné vykurovacie telesá a, samozrejme, aj dostatok financií,
ochoty a snahy. V okrese, kde bolo v roku
2009 takmer 9 % z celkového počtu obyvateľov riešených dávkou v hmotnej núdzi
a príspevkami, kde je 11,59 % priemerná
miera nezamestnanosti, kde evidujeme na
oddelení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately takmer 12 % rodín z celkového počtu v okrese, to však samozrejmosťou nie je.
Hlavnou úlohou orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately je predovšetkým zabezpečovať sústavnú ochranu
práv a právom chránených záujmov maloletých detí. Ide o zabezpečovanie ochrany
dieťaťa, jeho výchovy a všestranného vývinu nielen v jeho prirodzenom prostredí,
ale aj v náhradnom – u dieťaťa, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
V rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately zamestnanci vykonávajú pravidelné návštevy detí priamo
v ich rodinách. Nebolo to inak ani začiatkom tohto roku. Aby sa deti neocitli
v chlade, aby mali dostatok tepla, aby im
nevznikali omrzliny, zamestnanci odboru
sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a oddelenia pomoci
v hmotnej núdzi vo februári 2010 osobne
vykonali v priebehu 24 hodín a počas kulminovania mínusových teplôt 77 návštev
v rodinách, v ktorých žije 320 detí. Opakovane následne prešetrili 35 rodín so 154
deťmi v lokalitách, kde predpokladali, že
sa môžu ocitnúť v krízovej situácii hlavne
rodiny s maloletými deťmi a skupina ľudí
bez trvalého bývania. O prípadné poskytnutie pomoci rodinám požiadali aj obecné
a mestské úrady, prepravcov, pričom oslovení boli zároveň pediatri a školy, ktorých
úlohou je pravidelne monitorovať deti a oznamovať tunajšiemu úradu zistenie akéhokoľvek zanedbávania starostlivosti.
V uvedených 112 navštívených rodinách
neboli zistené závažné nedostatky pri zabezpečovaní starostlivosti o maloleté deti,
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rodiny mali zabezpečené
prevažne palivové drevo i zásoby potravín a ošatenie boli
dostatočné. No v prípade
jednej mnohopočetnej rodiny v rámci dlhodobejšej
sanácie bolo riešených šesť
maloletých súrodencov pre
ich ohrozenie na živote
a aj z dôvodu chladu. Na návrh orgánu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately okresný súd vydal
predbežné opatrenie a následne bola súrodenecká
skupina okamžite umiestnená do blízkeho
krízového strediska. Rodinu zamestnanci
už pred vyňatím detí opakovane navštevovali, poskytovali jej poradenstvo a získala aj
pomoc z komunitného centra. Obaja rodičia sa spoločne s maloletými deťmi nezdržiavali pravidelne na území Česka a Slovenska – boli viackrát vycestovaní, preto
bol kontakt s nimi sťažený. Situáciu komplikovala aj skutočnosť, že matka maloletých detí je pozbavená spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu, nie je
schopná sa o deti riadne postarať a otec sa
zdržiava často mimo bydliska. Pri výchove
pomáhala aj ich stará matka, ktorá však
v poslednom čase zmenila spôsob života,
začala požívať alkoholické nápoje a nebola
ochotná vnúčatám pomáhať.
Zmenenú situáciu rodiny potvrdili aj komunitní pracovníci. Deň po umiestnení boli
navštíviť maloleté deti zamestnanci oddelenia osobne v zariadení. Deti pôsobili pokojne, mali záujem pozerať televíziu a čo
bolo dôležité, boli nasýtené, ošetrené detským lekárom a boli v teple. Ich matka
odišla na neznáme miesto, otec sa z niekoľkotýždňového pobytu vrátil z Česka, teraz je u svojej matky. Na úrade bol od
svojho návratu už trikrát. Má záujem, aby sa
deti vrátili domov. Ten však v súčasnosti
pre jeho deti prakticky neexistuje. Spoločne dúfame, že sa mu podarí v blízkom
čase zabezpečiť deťom všetko potrebné,
aby sa mohli vrátiť aspoň k otcovi, ak už nie

Zamestnanosť a sociálna politika

k matke. Prečo prejavuje záujem o deti až
teraz, otec vysvetliť nevie. To však nie je
prekážka. Šanca tu je, zamestnanci úradu
mu pomáhajú, komunitní pracovníci tiež.
V jeho prospech svedčí skutočnosť, že sám
od seba prišiel, preukázal financie a aj
ochotu. Preto dúfame a budeme otcovi nápomocní s vidinou možného skorého návratu detí do rodiny. Mnohí z nás ani netušia, ako veľmi deti oceňujú dotyky rodičov,
ich objatia, lásku. Láska medzi rodičmi
a dieťaťom sa stáva kľúčovým momentom
pre všetky jeho ostatné životné skúsenosti.
Úžasným zážitkom pre nás sú žiarivé očká
dieťaťa. A pre ten ničím iným nenahraditeľný pohľad a široký úsmev na tvári detí je
potrebné mať rodinu. Rodina je to prvé
a citovo najdôležitejšie spoločenstvo v celom našom živote a pôsobí na nás v tom
najcitlivejšom a najplastickejšom období.
Umiestnením týchto detí do krízového
strediska sa zvýšil počet detí umiestnených
v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu
z 21 na súčasných 27. Budeme radi, ak sa situácia v okrese nebude zhoršovať a nebude dôvod toto číslo ďalej meniť. K tomu
výrazne prispieva odbornosť zamestnancov oddelenia, ich ľudský prístup ku klientom a ochota ľuďom pomáhať. A v neposlednej miere aj podmienky vytvorené
zamestnávateľom na kvalitné plnenie pracovných úloh.
Mgr. Nataša Hlinková
oddelenie SPOD a SK, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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OCKO JE I MAMA!
Blížil sa koniec roka nežnej revolúcie a s ním aj najkrajšie
sviatky v roku. „Pre nás však tieto sviatky boli najsmutnejšími
v mojom živote,“ hovorí otec dvoch dnes už dospelých dcér.

vojnásobný otec krátko pred Vianocami pochoval manželku, ktorá
už počas pôrodu zápasila so zákernou chorobou, rakovinou pľúc. Ostal sám
so 4-ročnou Evičkou a 8-mesačnou Dankou, ktorá sa narodila v siedmom mesiaci.
Mala len kilo sedemdesiat. Lekári jej nedávali veľkú nádej na prežitie.

D

Život nabral rýchly a úplne iný spád. Prebaľovanie, kašičky, fľaše... „Nemohol som
iba smútiť, aj keď to veľmi bolelo. Mal som
deti a bol som tu už iba pre ne. Ich milujúca
mamička sa na nás určite pozerala z nebíčka a dávala nám silu ísť ďalej najmä
vtedy, keď prišiel ďalší úder v podobe objavenej detskej obrny u Danky, ktorý predurčoval osud imobilného dievčatka. Vedel
som, že urobím všetko pre to, aby sa z toho
dostala. V tých časoch však bolo všetko
oveľa ťažšie. Dvakrát do týždňa sme cestovali do Košíc. Drahé lieky sa zháňali až
z Nemecka.“
Danka začala komunikovať až od štyroch
rokov. Podstúpila desiatku operácií a čakajú ju ďalšie. Prognózy neboli optimistické.
Dni a mesiace sa Danke striedali s pobytom
doma a v nemocnici. Ona je však bojovníčka. Sestra Evička jej je veľkou oporou,
vzorom a najlepšou kamarátkou a ocko je
i mamou. Počas pobytu v kúpeľoch sa naučil aplikovať Wojtovu metódu. S Dankou
cvičili i 5-krát denne po 40 minút. „Nemohli
sme dopustiť, aby ostala iba na vozíčku,“
hovorí otec. „Stálo to za to!“ Danka dnes

používa v škole i doma barly. Zvládla
úspešne základnú i strednú školu, hoci to
nebolo ľahké, lebo okrem pohybových obmedzení mala aj iné poruchy, napr. písala
zrkadlovo. Prvé kroky v škôlke či v škole
boli veľmi ťažké. Našli sa i takí, čo sa posmievali, „ale teraz je už dobre,“ hovorí
Danka: „Ocko bol vždy so mnou, sedel
v triede alebo pred dverami, a tak som sa
nebála. Je veľmi dobrý. Asi nikto by sa tak
nestaral.“
Staršia sestra skončila vysokú školu a ona
nechce zaostávať. Po úspešnej maturite si
dala prihlášku na dve vysoké školy. Rozhodla sa pre štúdium na Prešovskej univerzite. Študuje etiku. Je študentkou I. ročníka a ide jej to veľmi dobre, aj keď na
prípravu potrebuje viac času a námahy. Je
však húževnatá a cieľavedomá. Na spolužiakov sa nesťažuje, keď treba, pomôžu aj
s vozíkom.
Denne cestuje do školy autom vyše 70 km.
Pomáha jej osobná asistentka, ktorá ju čaká
pred školou, kým ona absolvuje všetky cvičenia a prednášky. „Má božskú trpezlivosť,“
hovorí Danka. Možno preto, že aj ona má
podobný osud v podobe svojej postihnutej
dcérky.
Ktovie, aký bude ďalší osud Danky. Nás však
teší, že sme jej a jej otcovi – „mame“ aspoň
trochu pomohli v neľahkej situácii dobrým
slovom, radou, či peňažnými príspevkami
na kompenzáciu.
Tento životný príbeh je len jedným zrnkom
maku, ktoré padlo na úrodnú pôdu a nás
hreje pri srdci, že sme mu pomohli rásť
a rozvíjať sa.
JUDr. Magdaléna Kožíková
oddelenie PPK SD ŤZP, ÚPSVR v Starej Ľubovni

Vzdelávanie, investícia do najvýznamnejšieho kapitálu
Za

najvýznamnejší kapitál nášho úradu,
ktorý formuje firemnú kultúru, považujeme našich zamestnancov. Ich znalosti, zručnosti, výkon, správanie sa ku klientom sa snažíme zlepšovať zaraďovaním do vzdelávacích
aktivít. Vzdelávanie nadobúda v našom úrade
čoraz väčší význam, o čom svedčí narastajúci
počet absolvovaných vzdelávacích aktivít a zvyšujúca sa úroveň vzdelávania zabezpečovaná
odborne zdatnými lektormi.
Až 80 % zamestnancov nášho úradu má vysokoškolské vzdelanie, prevažuje vzdelanie v odbore sociálna práca, po ňom nasleduje vzdelanie ekonomické a pedagogické.
Najviac vzdelávacích aktivít bolo od roku 2008
realizovaných v rámci NP XII, NP XIV a NP XII-2,
ktoré sú financované z prostriedkov ESF. Pomocou týchto projektov môžeme realizovať široké
spektrum vzdelávacích aktivít v súlade s potrebami úradu a aj podľa požiadaviek zamestnancov úradu. Zamestnanci najviac privítali mož-

nosť vzdelávania sa v právnych predpisoch
upravujúcich služby zamestnanosti a sociálnu
oblasť, a to predovšetkým pri prijímaní nových
zákonov alebo ich novelizácii. Majú záujem
o vzdelávanie v oblastiach informačných technológií pre pokročilých, mediácie, supervízie,
komunikačných zručností, výučby jazykov a oceňujú aj prednosti e-learningového vzdelávania.
Niekedy nie je jednoduché skĺbiť plnenie pracovných úloh s účasťou na vzdelávacích aktivitách. Zaradenie do kurzu sprevádza počiatočná
nechuť, ale v drvivej väčšine ho zamestnanci
po ukončení hodnotia veľmi pozitívne, najmä
vtedy, ak je lektor nielen odborníkom, ale aj
dobrým učiteľom. Perličkou bolo vyjadrenie jednej zamestnankyne po ukončení kurzu: „Pošlite
ma ešte na ďalšie kurzy, ja pôjdem všade.“
Ako vnímajú vzdelávanie na našom úrade ľudia
mimo nášho systému, som sa dozvedela pri
hodnotení praxe, ktorú u nás absolvovala študentka andragogiky z Prešovskej univerzity. Vy-

jadrila prekvapenie nad tým, akú dôležitosť má
vzdelávanie na našom úrade, nad jeho vysokou
úrovňou, modernými formami realizácie (napr.
e-learning), i nad záujmom zamestnancov
o vzdelávanie. Nepredpokladala, že v praxi má
vzdelávanie zamestnancov takú prioritu.
Aj v budúcnosti bude pre nás najdôležitejšou investícia do zamestnancov úradu – snaha o ich
neustále vzdelávanie.
Mgr. Mária Bronieková, OU, ÚPSVR v Starej Ľubovni
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Z LISTOV

Ako to vidím ja:
ABSOLVENTSKÁ PRAX
Po

ukončení stredoškolského štúdia
som sa rozhodla po bohužiaľ neúspešných prijímacích skúškach na
vysokú školu odcestovať za prácou a novými
skúsenosťami do zahraničia. Pracovala som
v Anglicku takmer šesť mesiacov, kým som pochopila, že tamojší život sa takmer v ničom nelíši od toho na Slovensku. Zamestnanca síce
môže uspokojiť vyššia pláca za prácu, ale nechráni ho žiadny zákonník práce a je odkázaný,
v radostiach aj starostiach, v robote i mimo nej,
iba sám na seba. Preto som si čo najskôr kúpila
letenku domov na Slovensko.
Bolo krátko pred Vianocami, rodinu a priateľov
som videla po polroku, a tak ma ovládla akási
eufória a vianočná nálada. Nerozmýšľala som
priveľmi o tom, čo bude ďalej. Ušetrené peniaze z Anglicka sa však minuli rýchlosťou
svetla. Až potom som začala vymýšľať spôsob,
ako sa dostať z tejto pre mňa bezvýchodiskovej situácie. Samozrejme, rodičia sa snažili urobiť všetko preto, aby som mala aspoň nejakú tú
hotovosť, no mne to nedalo. Som predsa plnoletá, dospelá žena a aby som žila z vreckového,
ktoré mi dávajú rodičia, to je naozaj to posledné, čo chcem. Vtedy som si povedala –
Stačí! – a navštívila som úrad práce. Vychádzala
som z informácií, že požiadať o zaradenie do
evidencie je moje občianske právo a zamestnanci úradu mi pomôžu zorientovať sa v pracovných ponukách zverejňovaných na rôznych
internetových stránkach a navyše mi aj poradia
čo ďalej, ako si nájsť prácu a získať pravidelný
príjem. Keďže hospodárska kríza a jej dosahy
neobišli ani Slovensko, viete si predstaviť, aké
možnosti sa mi naskytli. Prvý mesiac som sa
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snažila nájsť si aspoň nejakú brigádu. Jediné, čo
sa mi podarilo vybaviť, bolo rozdávanie novín
pred výstaviskom Incheba - v neskutočných
mrazoch... Výsledok? Choroba ma vyradila na
ďalšie dva týždne. Po vyliečení som nosila životopis takmer do každého obchodu v nákupných centrách, no bez výsledku.
Pri druhej návšteve úradu práce som dostala
zaujímavú ponuku. Spočiatku som mala trochu
zmiešané pocity, pretože pojem absolventská
prax mi nič konkrétne nehovoril. Ale vždy je
lepšie aspoň niečo ako nič. Hneď po príchode
domov z úradu som si na internete našla, čo to
vlastne znamená. Načítala som si, že absolventskú prax zákon o službách zamestnanosti
definuje ako opatrenie politiky trhu práce, zameranú na získavanie odborných zručností
a praktických skúseností u zamestnávateľa,
ktorého predmet činnosti korešponduje so zameraním školy, ktorú absolvent skončil. Požiadavky na vzdelanie potenciálneho zamestnanca zodpovedajú dosiahnutému stupňu
vzdelania absolventa školy. Za absolventskú
prax, v podmienkach ustanovených týmto zákonom, možno považovať aj získavanie alebo
prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzača o zamestnanie
do 25 rokov, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Štát prispieva na každého absolventa približne 185 € za kalendárny
mesiac, ktoré vypláca úrad práce. (Dnes už
viem, že to nie je iba štát, i keď začiatočná
platba ide naozaj v prvom kole z prostriedkov
štátnej pokladnice. Príspevok totiž tvoria aj finančné zdroje z Európskeho sociálneho fondu.
Napĺňa sa tým princíp solidarity a vyrovnávania

Zamestnanosť a sociálna politika

príležitostí pre nezamestnaných mladých ľudí
vo všetkých krajinách Európskej únie.)
Pracovný čas určuje kompetentná osoba v spoločnosti, v ktorej má absolvent záujem pracovať a povolených odpracovaných hodín zo zákona je 20 hodín za týždeň v dĺžke maximálne
šiestich mesiacov.
Mala som možnosť vybrať si z viacerých ponúk
– zamestnávateľ ponúka úradu práce možnosť
vytvoriť pracovné miesta, na ktoré môže prijať
absolventa, ale mňa už od začiatku „oslovila“
jedna firma. Presnejší popis práce v manuáloch,
ktoré som na úrade získala, síce nebol, ale podľa
stručných informácií, čo som dostala od úradníčky, som vedela, že ide o administratívnu
prácu. Po ústnej dohode s riaditeľom firmy som
mohla okamžite nastúpiť. Zo začiatku to bolo
náročné. Do rúk mi vložili knihy, ktorých názvy
mi boli viac ako cudzie. Prvý mesiac bol trocha
hektický a kritický, pretože firma sa zameriava na
lodnú, leteckú aj cestnú prepravu, s čím som sa
stretla prvýkrát v živote. Ale postupne som si
zvykla a získavala som čoraz viac a viac informácií o tom, čo vlastne špedícia znamená. Moje
nadriadené, s ktorými sedím v kancelárii, boli
a doteraz sú veľmi ústretové a milé. Ak niečomu
nerozumiem, ochotne mi pomôžu a všetko vysvetlia. Naučila som sa správne komunikovať
s ľuďmi cez telefón, ovládam programy zamerané na organizáciu prepráv a okrem administratívnej činnosti využívam aj znalosť cudzieho
jazyka. Na jeseň by som chcela začať študovať
na vysokej škole, ale v každom prípade môžem
povedať, že neľutujem rozhodnutie prijať ponuku absolventskej praxe a už teraz mám o čosi
širšie skúsenosti potrebné pre profesionálny život. Som si istá, že sa nepochybne zvýšili aj moje
predpoklady na aktívne zaradenie sa do pracovného života.
Mária Blahová, uchádzačka o zamestnanie v evidencii Úradu PSVR
v Bratislave, zaradená na absolventskú prax
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výberové konania

Voľné štátnozamestnanecké
miesta v rezorte
Oznámenia o vyhlásení výberov na obsadenie
voľných štátnozamestnaneckých miest v služobných úradoch

KRAJ: TRENČIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY V PRIEVIDZI
VÝBER č.: V 2010/14/14
Obsadzovaná funkcia: radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti – oddelenie
služieb zamestnávateľom (APTP – zamestnávateľ)
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom
úseku oddelenia služieb zamestnávateľom v rámci nástrojov APTP.
Odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie
aktivít vo vymedzenom úseku oddelenia služieb zamestnávateľom v rámci nástrojov APTP.
Požiadavky na zamestnanca:
Služobná prax v odbore: vítaná
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie,
vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Outlook Express, Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele; schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať; vyrovnaná a harmonická osobnosť; analytické, koncepčné a strategické myslenie; schopnosť pracovať
pod tlakom; adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR a zákonov: zákona NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, základné poznatky o Európskej únii.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nepožaduje sa
VÝBER č.: V 2010/15/14
Obsadzovaná funkcia: radca
Druh štátnej služby: stála 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:samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku
oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, odborná príprava rozhodnutí
o dávke v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a náhradného výživného,
odborná príprava rozhodnutí v prvom stupni správneho konania
v osobitne zložitých prípadoch, samostatný výkon štátnej správy na
úseku pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného, posudzovanie nároku na dotácie pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.
Požiadavky na zamestnanca:
Služobná prax v odbore: vítaná
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie,

vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Outlook Express, Lotus Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele; schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať; vyrovnaná a harmonická osobnosť; analytické, koncepčné a strategické myslenie; schopnosť pracovať
pod tlakom; adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR a nasledovných zákonov: zákona NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona NR SR
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
NR SR č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 615/2006
Z. z., zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nepožaduje sa
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Sýkorová,
Mgr. Marcela Hanková
Telefón: 046/2440 120, 046/2440 121
Fax: 046/5431 449
E-mail: monika.sykorova@upsvar.sk , marcela.hankova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Šumperská 1, 971 01 Prievidza

KRAJ: KOŠICKÝ
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY V SPIŠSKEJ
NOVEJ VSI
VÝBER č.: 2010/10/46
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci
a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti a samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí na úseku sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, rozhodovanie a usmerňovanie
aktivít na úseku sociálnoprávnej ochrany detí, náhradnej starostlivosti a vykonávanie opatrení na zabezpečenie ochrany dieťaťa,
výchovy a všestranného vývinu dieťaťa a náhradného prostredia
dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine na
úrovni okresu.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo II.
stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť
sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita.
VÝBER č.: 2010/11/46
Názov pozície: samostatný radca - posudkový lekár
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Počet voľných miest: 3 s úväzkom 0,6
Organizačný útvar: Oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby na úseku lekárskej posudkovej činnosti.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo absolvovanie certifikačnej prípravy v akreditovanom certifikačnom študijnom programe
v odbore posudkové lekárstvo.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť,
profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa
vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita.
VÝBER č.: 2010/12/46
Názov pozície: samostatný radca - posudkový lekár
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1 s úväzkom 0,4
Organizačný útvar: Oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby na úseku lekárskej posudkovej činnosti.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: MS Word, MS Excel, Internet
Osobitné kvalifikačné predpoklady: Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo absolvovanie certifikačnej prípravy v akreditovanom certifikačnom študijnom programe
v odbore posudkové lekárstvo.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, adaptabilita a flexibilita.
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Alžbeta Kováčová
Telefón: 053/2441 120
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
Požadované doklady na prihlásenie sa do výberu:
Žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu,
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu
o štúdiu v zahraničí, osvedčujúce 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,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),
súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov
za účelom výberu.
ďalšie doklady, ak sú uvedené v oznámení o vyhlásení výberu v rámci
požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné, potrebné alebo vhodné vzhľadom
na povahu vykonávaných činností na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste,
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberu na viac pozícií sa vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej pozícii osobitne. Na obálku a v žiadosti treba
uviesť číslo výberu.
Žiadosť o zaradenie do výberu zašlite do 20. 5. 2010 na adresu služobného
úradu, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
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dôveruj
ťažké kovy

vzduch,
po grécky

Sarmat

ostrie
na píle

skonzumuješ
jedlo

kód
Kiribati

Terézia
ľanová
látka

opačná
strana

veľké oči

dezinf. prostr.
protiveň

naša mena

opoj
alkoholom

vrch pri
Belehrade

vzdor

zákruta (nár.)
ryžový nápoj

oželel

skratka
akadem.
titulu

100 m2
príslušník
ariánskej
sekty

naviata
vrstva

gargarizovať

lákam
jednod. stavba

cigánim

detský
pozdrav

čínska hm.
jedn.

získa kúpou
zdvíhač
bremien

otec
(detsky)

MPZ Poľska
znovu
prekypri

zlom
živočích
(z lat.)

Radoslav

Pipe line oil

opustená
(básn.)
kráčala

Key disp.
system
cudzie m.
meno

parazity
teín, po česky

tmavý oblak

tel. pohyb
nohou

rieka v Iráne
jama
na zemiaky

zn. prvku
túlium

tajne
pozerám
(expr.)

26 27

Európan

3

hnedá pôda,
geol.

Lunar orbiter

detská
skladačka

pustota

tvorca
kresleného
filmu

dôkladne
rozryť
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FOTOREPORTÁŽ

Medzinárodný rok boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Téma, ktorá takmer denne rezonuje v médiách. Oficiálne vyhlásenie
OSN priradilo tento prívlastok kalendárnemu roku 2010, čím podnietilo
takmer celú planétu na organizovanie rôznych aktivít smerujúcich
k zmierneniu či odstráneniu chudoby. Fenomén celosvetového charakteru oslovil aj zamestnancov ÚPSVR Prešov a občianske združenie –
Okresnú radu SZZP v Prešove, ktoré sa rozhodli pripraviť akciu
zameranú na integráciu detí zo sociálne znevýhodnených rodín a detí
ťažko zdravotne postihnutých, ktoré sú chudobou najviac poznačené.
Výsledkom bolo Valentínske prekvapenie – športovo-zábavné odpoludnie
v telocvični prešovskej Základnej školy na Mukačevskej ulici.

V duchu integrácie
Prvou podmienkou účasti na tomto podujatí
bolo odovzdať pri vstupe vymaľovanú pozvánku, ktorá bola zaradená do žrebovania.
Prvých šesť pozvánok organizátori odmenili
hračkou a sladkosťou. Kultúrny program
v úvode spestrilo vystúpenie gymnastiek
Športového klubu Tatran vedených trénerkou Ingrid Chalupovou. Prestávky medzi súťažnými disciplínami vypĺňali študentky Sociálno-pedagogickej akadémie a Gymnázia
sv. Moniky v Prešove vtipnými scénkami
a tancom. O tom, že odpoludnie bolo naozaj športovo-zábavné, svedčili už aj samotné súťažné disciplíny, ktoré vymysleli
a organizačne zabezpečili Mgr. Jarmila Kovalská, vedúca odd. PPnK ŤZP a Mgr. Viera
Miklošková, vedúca odd. posudkových činností ÚPSVR Prešov. Z vlastných zdrojov zakúpené rekvizity jednotlivých disciplín a lízanky presvedčili prítomných o skutočnom
záujme spríjemniť deň zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným deťom.

Súťaže a zábava

Matúš sa teší z prvenstva v súťaži a vyberá si odmenu za
1. miesto.

Disciplíny boli rôzne: nosenie pingpongovej
loptičky na polievkovej lyžici, kŕmenie partnera šľahačkou so zatvorenými očami, či skoky
na fitlopte. Deti so zdravotným postihnutím
súťažili v kolkoch, hádzaní lietajúcich tanierov a nafukovaní balónov, v čom im pomáhali
aj rodičia. Víťazi si mohli ponechať lietajúci tanier, balóny a vybrať si hračku a ovocnú tyčinku, ktoré zabezpečila OR SZZP a zamestnanci ÚPSVR Prešov. Program moderovala
Renáta Oravcová, predsedníčka OR SZZP.

Dobrá vec sa podarila

Súťaž ŤZP detí v hode lietajúcim tanierom.
Jednou z disciplín bolo aj vzájomné kŕmenie šľahačkou.

Pri nafukovaní balónov deťom asistovali rodičia.

Najmladší účastníci podujatia súťažili v nosení loptičky na lyžici.

V závere podujatia počas veselého tanečného
sprievodu, ku ktorému sa postupne pripájali
všetky deti, predstavili gymnastky športového
Klubu Tatran aj svoje veľdielo: zozbierali všetky
vymaľované vstupenky a kým ostatné deti súťažili, zhotovili z nich nástenky, ktoré spestrili
vlastnými kresbami. Dnes nástenky zdobia
chodby ÚPSVR Prešov a spríjemňujú klientom
čakanie.
Poďakovanie za vydarené odpoludnie patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o jeho
úspešný priebeh, v neposlednom
rade riaditeľovi Základnej školy na
Mukačevskej ulici v Prešove Mgr.
Eduardovi Švarcbacherovi a vedeniu školy za to, že nám poskytli na
akciu priestory telocvične.
Mgr. Jarmila Kovalská a Mgr. Viera Miklošková,
ÚPSVR Prešov
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac marec
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

12,88

12,97

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

4,42

4,45

Trnavský kraj

8,62

8,70

Trenčiansky kraj

10,25

10,38

Žilinský kraj

11,36

11,43

Nitriansky kraj

12,44

12,61

Košický kraj

16,85

16,92

Prešovský kraj

18,24

18,26

Banskobystrický kraj

19,57

19,72

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
2,82
3,26
3,55
3,79
4,34
5,33
5,75
6,38
6,92
7,61
7,66
7,81
7,84
7,94
7,95
8,20
8,20
8,63
8,68
8,83
8,83
8,97
9,85
9,91
9,94
10,13
10,62
10,64
10,67
11,09
11,28
11,46
11,69
11,69
11,88
12,06
12,20
12,34
12,45

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
2,78
3,32
3,46
3,87
4,28
5,47
5,76
6,38
7,11
7,59
7,78
7,87
7,99
8,01
8,19
8,44
8,01
8,68
8,61
9,30
8,98
8,89
9,82
10,04
9,96
9,87
11,10
10,52
10,93
11,85
11,25
11,60
11,83
11,78
11,92
12,00
12,64
12,04
12,79

Zmena
poradia

1
1
-2
1
-1
2
-2
2
-2
2
-1
-1
4
-1
-1
-2

1
-1
1

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
12,47
13,32
13,33
13,73
14,13
14,17
14,42
14,98
15,00
15,04
15,89
16,12
16,27
16,63
16,84
17,45
17,89
18,08
18,40
18,44
18,66
19,96
20,55
20,67
20,88
20,93
20,93
20,97
21,24
21,55
22,52
22,95
23,79
23,94
25,02
25,24
25,51
26,13
29,88
33,99

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
12,75
13,69
13,49
13,83
13,89
14,42
14,15
15,07
14,78
15,13
15,92
16,14
16,03
16,56
16,35
17,79
18,17
18,20
18,83
18,12
19,84
20,20
20,97
20,89
20,69
21,47
21,53
21,16
21,30
21,84
22,72
23,87
23,79
23,91
25,17
25,10
25,37
26,28
29,64
33,93

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

-1
1
-1

1
-1
1
-1

1
-1
1
-1
1
1
1
-3

2
-2
2
2
-2
-2

1
-1
1
-1

