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Na úvod

Vážení čitatelia,
dovoľte mi, aby som vám v tomto povolebnom čase
v prvom rade zaželala najmä pevné zdravie a pokojné dni,
aj keď to druhé sa dá len ťažko realizovať vzhľadom na výnimočne hektickú situáciu, ktorá vznikla na Slovensku. Verím, že pamäť ľudí nie je krátka a už dnes vedia a možno
ešte lepšie len budú vedieť zhodnotiť prínosy štvorročného obdobia našej sociálnodemokratickej vlády. Na druhej strane je tu iná minulosť a v nej vládnutie väčšiny zo
strán, ktoré sa dnes chystajú vytvoriť „alternatívnu“ koalíciu a ktoré už raz ukázali svoje takzvané „sociálne cítenie“
napríklad k zdravotne postihnutým občanom, mamičkám, ktorým sa práve narodilo dieťa či k občanom odkázaným na pomoc v hmotnej núdzi, nehovoriac už o ďalšej
zraniteľnej skupine – a to k našim seniorom. Veľmi si želám,
aby vytriezvenie nebolo bolestivejšie resp. horšie, ako sa
dnes ukazuje. Ale vždy som bola vnútorne optimistka
a verím nielen v dobro ľudí, ale aj obrovský rozum ako
veľký potenciál slovenského národa. Ukázali to aj v týchto
voľbách. Veď takmer 35 % pre stranu Smer-SD predstavuje
vyše 880-tisíc voličov, ktorí prišli k urnám a vyjadrili okrem
iného súhlasný postoj s politikou, odborným smerovaním, stratégiou a koncepciou MPSVR SR. Za to vám patrí
vďaka.
So zadosťučinením môžem konštatovať, že slová o pomoci najzraniteľnejším a najchudobnejším neboli z našej
strany len prázdnymi frázami. Musím zdôrazniť, že za štyri
roky sa nám podarilo postupne odstrániť, prípadne v rámci
možností maximálne zmierniť negatívne dosahy sociálnej
politiky bývalej vlády. Ak by som to rozmenila na drobné,
v praxi to znamená najmä zlepšenie situácie mladých rodín, zdravotne postihnutých spoluobčanov a seniorov.
Rodinám sme pri narodení prvého, druhého a tretieho
dieťaťa pomohli zavedením príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, čo spolu s príspevkom pri narodení dieťaťa
predstavuje sumu 829,86 € na jedno dieťa. Za minulej
vlády to bolo len 148 €. Pozitívnou zmenou je aj zvýšenie
rodičovského príspevku, valorizácia všetkých príspevkov
na podporu rodín s deťmi, prídavkov, príspevkov náhradnej starostlivosti, zvýšenie daňového bonusu na dieťa,
nové sociálne dávky pre zárobkovo činných rodičov, ako aj
príplatok k prídavku na dieťa pre nepracujúcich rodičov.
Musím podčiarknuť, že bola to práve táto vláda, ktorá
zrealizovala po prvý raz od roku 2004 valorizáciu prídavku

na dieťa. Mysleli sme aj na čoraz viac sa objavujúce prípady
osamelých rodičov s deťmi, ak si druhý rodič neplní vyživovaciu povinnosť. V takomto prípade sa v zmysle zákona
o náhradnom výživnom poskytuje finančná podpora.
Nezabudli sme ani na každoročné zvyšovanie sumy dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
a zároveň v spolupráci s orgánmi samosprávy sme vytvorili širší priestor na realizáciu tzv. osobitného príjemcu.
Zvyšovala sa aj hranica príjmu občanov na účel posúdenia
hmotnej núdze a poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi.
V záujme podpory vzdelávania a zabezpečenia rovnakých
šancí pre deti z rodín v hmotnej núdzi sme zaviedli každoročné poskytovanie dotácie na stravu a dotácie na
školské potreby v materských školách a základných školách.
Nesmierne dôležitým krokom pre túto vládu, ako aj pre samotné MPSVR SR, bola pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Umožnili sme kompenzáciu sociálnych dôsledkov širšiemu okruhu fyzických osôb, zvýšili
sme maximálnu výšku niektorých peňažných príspevkov,
napr. na osobnú asistenciu, na kúpu pomôcky a podobne.
Zaviedli sme nové peňažné príspevky na kúpu zdvíhacieho zariadenia, zvýšili sme ochranu príjmov fyzických
osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pri peňažných
príspevkoch na kompenzáciu zvýšených výdavkov a peňažnom príspevku na opatrovanie. Pri peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov sa zvýšila
hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Nedá mi nespomenúť aj zavedenie nových podmienok, ktoré umožňujú poskytovať niektoré
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peňažné príspevky aj fyzickým osobám, ktoré v roku 2006
podľa zákona o sociálnej pomoci tieto podmienky nespĺňali. Išlo napr. o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového
vozidla a peňažný príspevok na opatrovanie. Zároveň sme
zaviedli každoročnú valorizáciu všetkých opakovaných
peňažných príspevkov na kompenzáciu a pri peňažnom
príspevku na opatrovanie sa zvýšila ochrana príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Tak isto sme
zaviedli nový spôsob posudzovania odkázanosti na pomoc
inej osoby, rozšírili sme okruh fyzických osôb, ktorým je
možné poskytovať peňažný príspevok na opatrovanie,
stanovili sme jednotnú výšku peňažného príspevku na
opatrovanie v prípade, ak fyzická osoba – opatrovateľ poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových
dávok.
Áno, našou prioritou bolo práve odstránenie krívd bývalej
vlády. Na stretnutiach s občanmi som sa stretla s veľkou
vďakou a podporou tých, ktorým sme pomohli zlepšiť ich
životné podmienky. Len pre ilustráciu, rezort taktiež opätovne priznal a zvýšil niektoré invalidné dôchodky a odškodnil tak 34 913 ľudí. Verte mi, táto forma spätnej väzby
je pre mňa povzbudzujúca a potvrdzujúca fakt, že kroky,
ktoré sme podnikli práve na zlepšenie situácie týchto ľudí,
neboli márne.
Čo sa pomoci seniorom týka, pristavím sa pri roku 2006,
keď sme po prvý raz zaviedli vianočný príspevok, ktorý sa
poskytuje každoročne v závislosti od výšky dôchodku.
V minulom roku ho dostalo takmer 1,16 milióna ľudí a poskytli sme ho napriek finančnej a hospodárskej kríze.
Ďalej by som rada upriamila pozornosť na najvýznamnejšie zmeny v sociálnom poistení. Konkrétne napríklad na
predĺženie obdobia platenia poistného za vybraný okruh
poistencov štátu, rozšírenie okruhu poistencov štátu o asistentov, zmenu termínu zvyšovania dôchodkových dávok,
čiže valorizačného mechanizmu, zvýšenie úrazovej renty
a pozostalostnej úrazovej renty, nové určenie sumy starobných dôchodkov priznaných pred 1. októbrom 1988,
dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie, nové podmienky nároku na invalidný dôchodok –
a podotýkam, to som poukázala len na tie najdôležitejšie
zmeny, ktoré sa bezprostredne týkajú zlepšenia života
obyvateľov tejto krajiny. Keďže priestor mi neumožňuje vymenovať všetky zmeny, ktorými by som sa za celý rezort
rada pochválila, nechám hovoriť aj čísla – celkove sme doteraz prijali 146 zákonov, nariadení, opatrení a výnosov...
Z pohľadu počtu voľných pracovných miest je situácia stabilizovaná. Týždenne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR získajú a obsadia takmer 1 000 pracovných miest.
Nových zamestnancov si zamestnávatelia hľadajú aj iným
spôsobom. V priemere cca 16 000 uchádzačov o zamestnanie odchádza mesačne na rôzne voľné pracovné miesta.
Netreba však zabúdať na miesta, ktoré existujú a je reálna

potreba ich udržania nástrojmi aktívnej politiky trhu práce.
Nedá mi nespomenúť, že v súvislosti s riešením dosahov
globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť bolo novelou zákona o službách zamestnanosti, účinnou od marca
2009, zavedených 5 nových aktívnych opatrení na trhu
práce dočasného charakteru - do konca roku 2010 - aby
sme podporili a udržali zamestnanosť, ako aj vytváranie
nových pracovných miest.
Aplikačná prax ukázala, že veľmi šťastnú ruku sme mali pri
stanovení príspevku na podporu udržania zamestnanosti
ako protikrízového opatrenia, prostredníctvom ktorého
bolo za sledované obdobie podporené udržanie 41 472
pracovných miest a príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, ktoré nám umožnilo podporiť
vytvorenie 8 457 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie. Účinným opatrením sa ukazuje byť aj príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
vzhľadom na to, že za krátke obdobie jeho účinnosti, t. j. od
1. marca 2010 do 21. mája 2010, bolo uzatvorených už
1 133 dohôd s dohodnutým počtom 3 405 pracovných
miest na zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pričom sa podarilo umiestniť na trhu práce už
3 239 z nich.
Samozrejme, k priaznivejšej situácii na našom trhu práce
prispelo aj 33 aktívnych opatrení na trhu práce. Keďže vo
väčšine prípadov sa začínala ich účinnosť na jar 2008, dnes
môžeme bilancovať, že v období od 1. marca do konca
roku 2009 opatrenia a programy podporili, udržali, či vytvorili viac ako 100 000 pracovných miest.
Je potešiteľné, že napriek celosvetovo nepriaznivej situácii
sa na Slovensku vlna hromadného prepúšťania zastavila
a môžeme hovoriť o výraznom znížení novovyhlásených
hromadných prepúšťaní. Na ilustráciu – v prvom kvartáli
2010 bolo ohlásených 27 hromadných prepúšťaní, kým
v rovnakom období predchádzajúceho roka ich bolo až
179.
Úspechov a pozitívnych zmien, ktoré súčasná vláda priniesla občanom tejto krajiny, je však podstatne viac. Priestor
mi nedovolí vymenovať všetky, ale chcem uveriť tomu, že takéto smerovanie a kroky, ktoré naštartovalo ministerstvo
práce, budú pokračovať aj v ďalších rokoch a že napr. hrozbu
avizovaného hromadného prepúšťania až 15 000 ľudí sa podarí novej vláde zažehnať správnymi rozhodnutiami, konkrétne aj pokračovaním v PPP projektoch.
Neraz si spomeniem na citát básnického velikána Johanna
Wolfganga Goetheho – Správanie je zrkadlo, v ktorom
každý ukazuje svoju podobu. Dúfam, že tí, ktorí sa chystajú
prísť po nás, sa tak ako my budú môcť pozrieť do pomyselného zrkadla s hrdosťou, so cťou a zadosťučinením, že
urobili pre sociálne najslabších občanov maximum. Som
presvedčená, že my sme v mene vás všetkých latku sociálnej ochrany na Slovensku nastavili pre akúkoľvek budúcu vládu vysoko.
Ing. Viera Tomanová, PhD.,
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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Prestížne ocenenie zamestnávateľov ústretových
k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
V Miestodržiteľskom paláci v Bratislave sa 11. mája 2010 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2009 spojené s konferenciou Udržateľnosť politík rodovej rovnosti a nové
trendy. Súčasťou akcie bola moderovaná diskusia s ocenenými zamestnávateľmi. Do deviateho ročníka súťaže
sa prihlásilo 44 zamestnávateľov. Zároveň bol vyhlásený na rok 2010 už jubilejný desiaty ročník súťaže.

1. miesto IBM International Services Center, spol. s r.o.,
Bratislava – Roman Brestovanský – generálny riaditeľ IBM
Slovensko.

Ocenenie za rok 2009 v deviatom
ročníku súťaže získali:
1. miesto - traja zamestnávatelia
IBM International Services Center, s. r. o.,
Bratislava
Ocenenie prevzal Roman Brestovanský, generálny riaditeľ IBM Slovensko
ACCENTURE, s. r. o., Bratislava
Ocenenie prevzal Nicolas Moschatos, riaditeľ
pre ľudské zdroje, a Marek Gešo, riaditeľ pre
marketing a komunikáciu
GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Bratislava
Ocenenie prevzala Ing. Jana Palenčárová, personálna riaditeľka
2. miesto - dvaja zamestnávatelia
Sanofi – Aventis Pharma Slovakia, s. r. o.,
Bratislava
Ocenenie prevzala PharmDr. Milica Moilitorisová, generálna manažérka pre Slovensko
SLOVNAFT, a. s., Bratislava
Ocenenie prevzal Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Podnikovej komunikácie
a Mária Vinceová, predsedníčka komisie starostlivosti o zamestnancov v odborovej organizácii, ZO ECHOZ v skupine podnikov Slovnaft
3. miesto
AQUASTYL Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica
Ocenenie prevzal majiteľ a konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Pobijak
a Viera Jankejechová, ekonómka firmy

Spoločná fotografia všetkých ocenených.

Špeciálne ocenenie v 9. ročníku súťaže získali dvaja zamestnávatelia
Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
za dlhodobú realizáciu projektu Zdravé komunity
Ocenenie prevzal Martin Hargaš, člen predstavenstva
Moderovaná diskusia s ocenenými zamestnávateľmi.

AV MOBILITA, s. r. o., chránená dielňa
za vytváranie pracovných príležitostí a integráciu zdravotne postihnutých občanov do
pracovného procesu
Ocenenie prevzala Ivona Valušková, konateľka
spoločnosti
MPSVR SR organizuje súťaž od roku
2000. V deviatom ročníku sa do súťaže
prihlásil počet zamestnávateľov, ktorý
je porovnateľný s najúspešnejšími ročními, a to aj napriek finančnej a hospodárskej kríze.
Cieľom súťaže je motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali pracovné prostredie
ústretové k rodinným povinnostiam zamestnancov a zamestnankýň a podporovali rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí
v zamestnávateľských organizáciách. Hlavnou témou súťaže je trojaký úžitok opatrení
priateľských rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí: pre zamestnanca, zamestnávateľa a spoločnosť. Medzi najúspešnejšie úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny, ktoré propagovali súťaž, patrí

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici.
Zámerom konferencie, ktorú organizovalo
MPSVR SR v spolupráci s Radou vlády SR pre
rodovú rovnosť, bolo zamerať pozornosť na
udržateľnosť politík rodovej rovnosti a nové
trendy súvisiace so spoločensky zodpovedným, sociálne cítiacim a rodovo integrovaným konaním organizácií a inštitúcií s dôrazom na silný nástroj, ktorým je kvalitný
sociálny dialóg. Na konferencii vystúpila
Ing. Viera Tomanová PhD., ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
JUDr. Emília Kršíková, štátna tajomníčka
MPSVR SR, JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka
odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
MPSVR SR, PhDr. Sylvia Porubänová, zástupkyňa riaditeľky Inštitútu pre výskum práce
a rodiny, Bc. Daniela Žuffová, viceprezidentka
KOZ SR a PhDr. Margita Vitálošová, predsedníčka Komisie rovnosti príležitostí žien a muPhDr. Mária Jacková, MPH,
žov pri KOZ SR.
odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR
Viac informácií: www.gender.gov.sk
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Vykonávanie opatrení SPOD a SK
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
ako orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsiahle
legislatívne zmeny priniesla posledná novela zákona, a to zákon č. 466/2008 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009.
Sprostredkovanie náhradnej rodinnej
starostlivosti v r. 2009
deti, ktorým bola sprostredkovaná NRS
v rámci kraja
deti, ktorým bola sprostredkovaná NRS
v iných krajoch

421

Spolu

507

86

Zdroj: Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately za rok 2009 V(MPSVRSR)12-01

stredie práce, sociálnych vecí a rodiny
pravidelne ročne monitoruje vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s Programom prevencie kriminality v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny
na roky 2008 - 2010 s aktualizáciou úloh na rok
2009.
Zákonom č. 305/2005 Z. z. sa vytvoril adresný
rámec na praktický výkon opatrení SPOD a SK
(sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), pričom práve touto poslednou novelou
zákona sa rozšírilo spektrum opatrení SPOD
a SK a zvýšila sa kvalitatívna stránka SPOD a SK.
V oblasti vykonávania opatrení SPOD a SK novela zákona zaviedla inštitút mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine. Okrem toho sa zaviedol
nový typ výchovného opatrenia – uložiť dieťaťu
povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike
v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak
nie je možné odbornú diagnostiku zabezpečiť
dobrovoľne.
Novela zákona v oblasti náhradného rodinného prostredia zaviedla možnosť prípravy fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo fyzickej
osoby, ktorá si podala návrh na zverenie dieťaťa
do náhradnej osobnej starostlivosti. V roku
2009 orgán SPOD a SK realizoval v súlade s novelou zákona prípravu 76 fyzických osôb, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej
starostlivosti alebo fyzických osôb, ktoré si podali návrh na zverenie do náhradnej osobnej
starostlivosti v zmysle § 33 ods. 11 zákona
č. 305/2005 Z. z.
Novela zákona v záujme urýchlenia sprostred-
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kovania NRS dieťaťu iným ako určeným orgánom SPOD a SK skrátila lehotu na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi
dieťaťom a žiadateľom od zapísania dieťaťa do
prehľadu detí do 2 týždňov a prispela k uľahčeniu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom.
V roku 2009 bola sprostredkovaná NRS 507 deťom, čo v porovnaní s rokom 2008 predstavovalo nárast sprostredkovania NRS deťom takmer o 8 %. V tejto súvislosti možno pozitívne
hodnotiť vykonávanie opatrení SPOD a SK deťom, ktoré sú zapísané v prehľade detí, ktorým
treba sprostredkovať NRS.
Prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom kombináciou individuálnej a skupinovej formy v zmysle novelizačného ustanovenia § 38 ods. 3 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. využilo 353 záujemcov.
Ústredie PSVR sleduje aj počet záujemcov
o NRS, žiadateľov o NRS a počet detí zapísaných
do prehľadu detí. V roku 2009 bolo v evidencii
518 žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem
o NRS a 1 008 žiadateľov zapísaných do zoznamu žiadateľov o NRS. V prehľade detí bolo
k 31. 12. 2009 zapísaných 1 364 detí, ktorým
treba sprostredkovať NRS.
Novela zákona priniesla skvalitnenie podmienok v oblasti výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach SPOD a SK vytváraním vhodného
dočasného prostredia, ktoré nahrádza prirodzené rodinné prostredie, a to zavedením možnosti zriaďovať detský domov ako domov detí
s preferenciou profesionálnych rodín.
V oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti
bola v máji 2009 schválená Koncepcia ústavnej
starostlivosti na roky 2009 – 2012, ktorej ciele
a úlohy sú zamerané najmä na vytváranie podmienok v detských domovoch tak, aby bola
dodržaná zásada prednosti umiestňovania detí
v profesionálnych rodinách, prípadne realizo-

Zamestnanosť a sociálna politika

vať výkon súdneho rozhodnutia v skupinách
zriadených v samostatných domoch alebo bytoch domovov detí, zníženie priemernej dĺžky
pobytu dieťaťa v detskom domove, zintenzívnenie práce s pôvodnou rodinou dieťaťa a dôslednú spolupráca všetkých zainteresovaných
subjektov pri zabezpečovaní NRS. Integrovanou súčasťou Koncepcie sú krajské koncepcie
ústavnej starostlivosti určených úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktoré zohľadňujú konkrétne podmienky vo svojich územných obvodoch.
V roku 2009 bolo 806 detí umiestnených v profesionálnych rodinách, pričom počet profesionálnych rodín bol 482. V porovnaní s rokom
2008 bol nárast profesionálnych rodín od účinnosti novely zákona o 109 profesionálnych rodičov a počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách sa zvýšil o 218 detí. Tento
nárast sa dosiahol zmenou organizačnej štruktúry v detských domovoch.
K rastúcemu počtu profesionálnych rodín
v detských domovoch a detí umiestnených
v profesionálnych rodinách výrazne prispela
realizácia Národného projektu XXIV Zvyšovanie
zamestnateľnosti profesionálnych rodičov.
Významné novelizačné zmeny sa týkali aj oblasti priorít, prostredníctvom ktorých môžu
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rozsahu svojej pôsobnosti zapojiť do výkonu
opatrení SPOD a SK akreditované subjekty,
ktoré majú na opatrenia SPOD a SK udelenú
akreditáciu MPSVR SR. Opatrenia SPOD a SK
je možné organizačne zabezpečiť u akreditovaných subjektov prostredníctvom verejného obstarávania alebo prostredníctvom
výziev na podávanie projektov akreditovaných subjektov.
Zmenou tvorby priorít a novým spôsobom organizačného zabezpečenia priorít sa zefektívnil systém objednávania priorít, ktorý odzrkadľuje regionálnu potrebu úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny pri realizácii nových
opatrení SPOD a SK v zmysle novely zákona
č. 305/2005 Z. z. Metodickou činnosťou odboru sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej
kurately a poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
sa sleduje odstraňovanie formálnosti pri vypracovávaní návrhov priorít úradmi práce, soJUDr. Marta Sebechlebská
ciálnych vecí a rodiny.
odbor SPOD a SK a PP, Ústredia PSVR
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Čo prinesie novela zákona o petičnom práve?
Takmer po dvadsiatich rokoch prešiel zákon č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. (ďalej
len „zákon o petičnom práve“) v poradí len druhou, pomerne
rozsiahlou novelou (zákon č. 112/2010 Z. z.), ktorá
nadobudne účinnosť 1. júla 2010. Novelu zákona o petičnom
práve si už vyžiadala nielen aplikačná prax, ale aj niektoré
zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky.
ri vypracovaní návrhu novely Úrad
vlády Slovenskej republiky, ktorému
táto úloha ako orgánu štátnej
správy pre kontrolu vybavovania petícií
vyplynula z Plánu legislatívnych úloh
vlády Slovenskej republiky na rok 2009,
schváleného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 17 zo 14. januára 2009, dbal
na zachovanie podstaty a zmyslu petičného práva zaručeného Čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky.
Zákon č. 112/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o petičnom práve“) nanovo špecifikuje možnosti realizácie petičného práva,
a to predovšetkým proces podávania a vybavovania petícií. Pokiaľ ide o okruh subjektov, ktorým sa zaručuje právo podporiť
petíciu, tento ostal nezmenený. Znamená
to, že formou petície sa môže naďalej
každá fyzická či právnická osoba obracať
vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány verejnej správy
v záujme ochrany svojich práv, pričom
vôľu podporiť petíciu vyjadrujú zásadne
svojím podpisom. U právnických osôb sa
vyžaduje podpis osoby oprávnenej konať
za túto právnickú osobu.
Nóvum v súvislosti s identifikáciou fyzických osôb zúčastnených na petícii predstavuje zavedenie ďalšieho povinného
údaja, dátumu narodenia fyzickej osoby,
ak osobitný predpis ustanovuje minimálny počet osôb podporujúcich petíciu
alebo vek osôb zúčastnených na petícii
(napr. pri petíciách viazaných k volebnému právu). Dátum narodenia má v týchto osobitných prípadoch umožniť úplnú
identifikáciu, prípadne verifikovanie
oprávnenosti fyzickej osoby, ktorá petíciu
podporila. V ostatných prípadoch nie je
orgán verejnej správy povinný ani oprávnený petentov identifikovať.
Novela zákona o petičnom práve sa osobitne vyrovnala aj s problémom nečitateľných a nepravdivých údajov uvedených
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petentmi. Zvolil sa nasledujúci postup.
Správny orgán pri vybavovaní petície ex
lege nebude prihliadať na podporu petície osobou, ktorá o sebe uvedie údaje nečitateľne alebo nepravdivo. Tým sa má zabrániť najmä prípadnému zneužívaniu
tohto kvalifikovaného nástroja ochrany
práv a kontroly verejnej správy.
Čo sa týka označenia petičných hárkov,
novela zákona o petičnom práve vychádza
zo skutočnosti, že uvedenie identifikačných údajov osôb, ktoré petíciu zostavili,
je právom zostaviteľov a nie ich povinnosť, preto ich povinné uvádzanie v petícii zo zákona o petičnom práve vypustila.
V záujme právnej istoty sa však ponechalo
obligatórne uvádzanie mena, priezviska
a úplnej adresy trvalého pobytu osoby určenej na zastupovanie v styku s orgánom
verejnej správy na jednotlivých podpisových hárkoch.
Pôvodný § 5 zákona o petičnom práve,
upravujúci podanie a vybavenie petície,
bol nahradený novým obsiahlejším paragrafom, v ktorom sa nanovo vymedzil proces podávania a vybavovania tohto kvalifikovaného podania s cieľom zabezpečiť
väčšiu právnu istotu a urýchliť vybavovanie petícií v súlade so zákonom. V prvom
rade sa striktne zadefinovali náležitosti
petície. Na základe praktických skúseností
pri vybavovaní petícií sa ako podstatná
náležitosť zaviedlo „označenie slovom petícia“. Pomerne často bolo totiž náročné
identifikovať, či podávajúci mal v úmysle
využiť práve petičné právo. Okrem toho sa
medzi vecné náležitosti začlenil aj „verejný alebo iný spoločenský záujem“, t. j.
jeden z dôležitých pojmových znakov petície. Za nesporný prínos novely zákona
o petičnom práve treba v tejto súvislosti
považovať spresnenie postupu orgánu verejnej správy v prípade neodstránenia nedostatkov petície.
Aktuálny vývoj v oblasti informatizácie verejnej správy, trendy zavádzania e-petícií
v niektorých európskych štátoch, ako aj
čiastočné akceptovanie e-petícií Európskym parlamentom viedlo k zavedeniu
možnosti realizovať petičné právo aj
v elektronickej forme, prostredníctvom

elektronického formulára so zaručeným
elektronickým podpisom. Východiskom
zavedenia možnosti realizovať petičné
právo prostredníctvom elektronických
prostriedkov sa pritom stala nemecká
právna úprava.
Pokiaľ ide o vybavovanie petícií, spresnil
sa začiatok plynutia zákonnej lehoty, pričom v súlade s novým zákonom č. 9/2010
Z. z. o sťažnostiach sa zavádza kategória
pracovných dní. Úplne sa pri vybavovaní
petícií vylúčila pôsobnosť zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
Neprehliadnuteľnou novinkou je úprava
postúpenia časti podania označeného ako
petícia.
Od 1. júla 2010 bude odlišný aj samotný
proces vybavovania petícií, a to vzhľadom
na osobitý charakter doručenej petície.
Petície majúce povahu sťažnosti sa budú
prešetrovať v medziach zákona č. 9/2010
Z. z. o sťažnostiach, orgán verejnej správy
napríklad vypracuje zápisnicu o jej prešetrení. Na druhej strane, ak bude predmetom petície žiadosť alebo návrh, prešetrovanie petície neprichádza do úvahy.
Orgán verejnej správy v takomto prípade
len posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď s odôvodnením osobe, ktorá petíciu podala, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej
správy. Ako konštatuje judikatúra Ústavného súdu SR (pozri napr. III. ÚS 266/0862), z obsahu petičného práva nemožno
vyvodiť povinnosť petícii vyhovieť, teda
uvedenou úpravou postupu orgánov verejnej správy sa v žiadnom prípade nezasahuje do podstaty petičného práva. Len
na objasnenie, posúdením petičného návrhu alebo žiadosti sa myslí kvalifikované
prehodnotenie možnosti realizácie žiadosti alebo návrhu. Odpoveďou sa rozumie zároveň kvalifikované odôvodnenie
možnosti alebo nemožnosti realizácie žiadosti alebo návrhu.
Novelou zákona o petičnom práve sa podrobnejšie riešila aj otázka poskytovania
súčinnosti. Povinnosť poskytnúť potrebnú
súčinnosť sa rozšírila aj na osobu určenú
na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy, pričom sa zároveň vymedzila
zákonná lehota (10 pracovných dní) na
poskytnutie súčinnosti.
Na záver môžeme konštatovať, že novela
zákona o petičnom práve zohľadnila doterajšie poznatky aplikačnej praxe a odstránila viaceré legislatívno-technické nedostatky, avšak až budúcnosť ukáže, či sa
predmetnou novelou podarilo skutočne
odstrániť existujúce nejasnosti pri prešetrovaní a vybavovaní petícií.
JUDr. Lucia Bujňačková Spišáková
oddelenie kontroly, ÚPSVR Prešov
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MESTSKÝ SOCIÁLNY PODNIK
V NITRE OČAMI ZAMESTNANCOV
V októbri 2009 začal v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov fungovať Mestský sociálny podnik v Nitre. Cieľom
zriadenia Mestského sociálneho podniku je znovuzaradenie na trh práce
nezamestnaných občanov, ktorí sa v dôsledku globálnej finančnej krízy
dostali do evidencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

estský úrad v súvislosti so zriadením Mestského sociálneho podniku
vyhlásil výberové konania na 16
pracovných pozícií: asistent učiteľa základnej
školy (2 pracovné miesta), správca multifunkčných ihrísk (5 pracovných miest), prevádzkar amfiteátra (1 pracovné miesto),
údržbár (1 pracovné miesto), opatrovateľka
(3 pracovné miesta), operatívno-technický
pracovník (2 pracovné miesta), strážca verejného poriadku (2 pracovné miesta).
Zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Nitra po 7 mesiacoch zisťovali, ako
Mestský sociálny podnik funguje a ako sa
jeho zamestnanci stotožnili s novými pracovnými pozíciami.
Ako prvé sme navštívili Zariadenie opatrovateľskej služby na Ulici J. Kráľa, v ktorom
pracujú 2 opatrovateľky.
,,Som veľmi rada, že mám v dnešnej dobe
prácu, som spokojná, že môžem starým ľudom, ktorí si to zaslúžia, pomáhať,“ povedala
nám jedna z pracovníčok. Spokojnosť vyjad-
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rila aj ďalšia pracovníčka zariadenia: ,,Toho
času vykonávam prácu opatrovateľky a môžem povedať, že som sa v nej našla.“
Práca opatrovateliek spočíva aj v terénnej
práci, sprevádzajú klientov zariadenia na vyšetrenia do zdravotníckych zariadení. Počas
výjazdov využívajú sociálny taxík, ktorý slúži
na prepravu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím mesta Nitra.
Naša cesta pokračovala do Amfiteátra
v Nitre, kde sme v práci navštívili pracovníka
MSP, ktorý vykonáva prácu údržbára. Na
otázku, ako hodnotí svoju prácu, nám odpovedal: ,,Pracoval som predtým s elektrikou, nové zručnosti som získal napríklad pri
práci s kosačkou. Situácia sa z finančnej
stránky zlepšila. Prácu vykonávam od
októbra minulého roku, predtým som bol
nezamestnaný zhruba rok. A s prácou som
celkovo spokojný.“
Ako poslednú sme navštívili ZŠ Krčméryho,
ktorú navštevujú prevažne deti z rómskych
rodín. Pracovníčka Mestského sociálneho

podniku nám priblížila činnosť svojej práce
takto: ,,Vykonávam pozíciu asistentky učiteľa na ZŠ Krčméryho a s touto pozíciou som
veľmi spokojná. Môj pracovný deň vyzerá
tak, že som v škole 6 vyučovacích hodín, na
ktorých sa individuálne venujem žiakom
podľa potreby a podľa druhu práce. Po vyučovaní väčšinou vykonávam skupinové
práce, krúžkové činnosti, alebo hlavne chodievam do terénu, čo je dosť podstatná súčasť mojej pracovnej náplne. Chodím do terénu konkrétne do rodín, tam vlastne riešim
podľa potrieb a aj žiadosti vyučujúcich problematiku zanedbávania školskej dochádzky,
problematiku správania sa rómskych žiakov
na vyučovaní.“
Asistentka skúsenosti s deťmi mala, pretože
predtým, než zostala nezamestnaná, pracovala v detskom domove. ,,Vzťah v škole medzi asistentom učiteľa a rómskym žiakom,
myslím si, že je skôr osobnejší, neformálny.
Pretože som v úzkom kontakte s Rómami aj
v rodinách, rodičia sa dosť často na mňa obracajú aj s rozličnými problémami, prípadne
im niečo poradím ohľadne nejakých zákonov, alebo čo by potrebovali vyriešiť,“ dodala pani Zuzana – ako ju niekedy neformálne oslovujú deti ZŠ.
Na záver možno už len dodať, že zriadenie
sociálneho podniku má svoj význam, pomáha pri začleňovaní nezamestnaných do
pracovného procesu, pomáha im ľahšie si
hľadať prácu na otvorenom trhu práce, či
získať a udržať si pracovné zručnosti,
ale najmä prispieva k zlepšovaniu poskytovania služieb v regióne.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačnému programu zamestnanosť a sociálna
inklúzia.
Mgr. Viera Kulíšková, odbor ESF a PR, ÚPSVR Nitra

PODPORA ODBORNOSTI
Zvárací automat NI 70/6 na priváranie nástavcov na komory.

ezhraničné partnerstvo EURES-T Danubius je vytvorené a priamo podporované sieťou EURES na podunajských slovensko-maďarských hraniciach. Svoje
zastúpenie v ňom má i levický región.
Úrad PSVR v Leviciach na základe svojich
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aktivít v rámci cezhraničného partnerstva
pripravil v dňoch 5. – 6. mája 2010 odbornú exkurziu študentov stredných škôl
v prevádzke SES Tlmače, a.s. Na exkurzii sa
zúčastnili žiaci SOU Šahy, SOU Levice
a Gymnázia v Šahách. Cieľom odbornej
exkurzie bolo oboznámenie sa so spoločnosťou, ktorá patrí k významným zamestnávateľom SR, jej prevádzkami a výrobnými produktmi. Pozitívom bola možnosť
vidieť technologické postupy vo výrobných halách, ktoré doplnil odborný výklad, ale aj informácie o stredoškolskom
a bakalárskom štúdiu priamo v priestoroch firmy. Potreba kvalifikovanej pracovnej sily na strane jednej, dlhodobo kritizovaná nedostatočná odborná príprava
žiakov na vstup do odbornej praxe na
strane druhej patria k prioritným problé-

Zamestnanosť a sociálna politika

Vzhľadom na hluk pri brúsení a zváraní vo výrobe odznel
odborný výklad vždy pred vstupom do hál a zhrnutie na
záver exkurzie v učebni.

mom, ktoré by sa vzájomnou spoluprácou zamestnávateľského prostredia a školstva mohli postupne odbúravať. Hlavne
v záujme zvyšovania kvality školskej prípravy a následného uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce.
Mgr. Anna Brokešová
odd. IAŠZ, ÚPSVR Levice
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PREVENCIA PRED ZÁVISLOSŤOU OD DROG
Problematika konzumácie drog je v súčasnosti nielen na Slovensku
považovaná za jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov.
Riešenie tejto problematiky je veľmi zložité a jej definitívne vyriešenie
stále niekde v nedohľadne. Najrizikovejšou skupinou, ktorú drogy
ohrozujú, sú deti plniace si povinnú školskú dochádzku a mladí ľudia
stredoškolského veku. Drogy sú pre nich spôsob, ako tráviť voľný čas,
ako sa cítiť nezávislými od každodenných nudných všedností.

kompetencii zamestnancov odboru
sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Partizánske i pracoviska Bánovce nad
Bebravou je riešiť a pomáhať ľuďom, ktorí
sa ocitli v sieti závislosti a pokračujú v dráhe
páchateľov trestných činov. Prvým krokom,
ako týmto negatívnym javom predchádzať,
je účinná prevencia.
Základom riešenia tohto pálčivého problému zostáva naďalej správna výchova
detí a mládeže ako výsledok spolupráce
viacerých činiteľov, v ktorých majú prioritu
rodina a škola. Dominantnú úlohu, samozrejme, zohráva rodinné prostredie a výchovné metódy v ňom uplatňované, avšak

V

nezastupiteľné a významne definované
miesto vo výchovnom procese v živote každého jednotlivca má škola. Preto zamestnanci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately pravidelne organizujú
besedy a prednášky so žiakmi základných
a stredných škôl zamerané na prevenciu
kriminality a inej protispoločenskej činnosti
detí a mládeže. Zamestnanci úseku sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s vedením
Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach
nad Bebravou zorganizovali 10. 5. 2010 besedu s bývalým riaditeľom resocializačného
zariadenia PROVITAL v obci Koš Mariánom
Daubnerom, t. č. poradcom v oblasti závis-

lostí od drog, alkoholu a gemblingu
v Centre prvého kontaktu pre závislé osoby
v Prievidzi. Pán Daubner prišiel na stretnutie so žiakmi spolu s mladým dospelým,
ktorý si prešiel peklom závislosti, ale našiel
v sebe dosť síl, aby podstúpil liečbu a po
nej sa pripravoval na život v prirodzenom
prostredí bez drogy. Pobyt v resocializačnom zariadení mu v nemalej miere pomáha uľahčiť návrat domov, do kruhu svojej rodiny, medzi svojich priateľov
a známych, riadne sa zaradiť do života, tešiť sa z vecí, ktoré jemu a jemu podobným
ľuďom počas konzumácie návykových látok boli cudzie.
Študenti veľmi pozitívne hodnotili prednášku a otvorenú, ľudsky úprimnú spoveď
svojho takmer rovesníka. Veríme, že nielen
takéto spoločné stretnutia, ale aj iné formy
preventívnych programov pomôžu otvoriť oči našej dorastajúcej generácii a odlákať ju od konzumácie návykových látok
a páchania trestnej činnosti. A najmä ukážu
mládeži, ako zmysluplne využívať svoj
voľný čas.
PhDr. Mária Janíková
riaditeľka ÚPSVR v Partizánskom

NOC (NIELEN) O DROGÁCH...
osledný aprílový deň na pôde Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sa
stretli mladí ľudia a odborníci, aby sa spoločne
zamysleli nad problémami, ktoré sa dotýkajú
každého z nás. Išlo o tému závislostí a sociálnej
patológie.
Myšlienka zorganizovať akciu Noc (nielen) o drogách... vznikla v hlavách ľudí, ktorí s experimentátormi, ale i závislou klientelou prichádzajú denne do kontaktu. Odborne
a organizačne celú akciu viedli odborní poradcovia pre oblasť prevencie závislostí z ÚPSVR
Banská Bystrica a Nitra. Prítomní boli i klienti
z Resocializačného zariadenia Návrat, Kráľová pri
Zvolene, a preventista z OR Policajného zboru
v Banskej Bystrici. Podujatie prebiehalo v uvoľnenej a neformálnej atmosfére. Zúčastnili sa na
ňom mladí ľudia vo veku 12 až 16 rokov, ktorí na
danú tému uvoľnene diskutovali. Noc (nielen)
o drogách... odštartovala 18. hodinou interaktívnymi technikami
a ostatným programom až do
skorých ranných
hodín.
Na úvod stretnu-

P

tia sme zaradili jednoduché aktivity zamerané
na odbúranie napätia, agresie a stmelenie skupiny. Techniky postupne naberali na vážnosti;
skúmali sme postrehy i postoje detí, ich názory
na problematiku experimentovania s drogou.
Analyzovali sme rôzne druhy stresorov a spúšťačov, no i činnosti a aktivity prispievajúce k harmonizácii osobnosti človeka. Živo sa diskutovalo
s klientmi resocializačného zariadenia, ktorí prítomných uviedli do problematiky drogovej závislosti. Hovorili o stratách vo svojom živote,
o tom, v čom ich droga väznila, o čo oberala.
V závere besedy klienti načrtli i svoje ambície do
budúcnosti. O priamych zásahoch polície
a iných napr. diagnostických metódach rozprával preventista OR PZ. Deti spontánne diskutovali a neutíchajúcim záujmom vyjadrovali spokojnosť. Bodkou za programom bola relaxácia,
v priebehu ktorej deti mali možnosť zamyslieť sa
nad počutým a prežitým. Po krátkom spánku
vyjadrili svoje dojmy z podujatia v spätných väzbách a zosumarizovali osobné zisky z akcie.
Mladí ľudia odchádzali bohatší o nové informácie a zážitky, ktoré ich nepochybne pozitívne
ovplyvnia v ďalšom rozhodovaní a konaní v živote.
Mgr. Katarína Zbránková, RPPS ÚPSVR Banská Bystrica,
Mgr. Andrea Árendášová, RPPS ÚPSVR Nitra

V NOVOM ŠATE
V bývalej budove Slovenskej sporiteľne,
ktorá sa nachádza v centre Veľkých Kapušian, 10. júna 2010 pri slávnostnom
otvorení nových priestorov detašovaného pracoviska Úradu PSVR Michalovce
prestrihli pásku Ing. Emil Ďurovčík (podpredseda KSK), Mgr. Peter Petrikán (primátor mesta Veľké Kapušany) a Ing. Tatiana Raničová (riaditeľka ÚPSVR
Michalovce). Medzi pozvanými hosťami
nechýbali zástupcovia inštitúcií, organizácií a firmy, ktorá sa podieľala na rekonštrukcii novej budovy – Ing. Renáta Barnová (Slovenská sporiteľňa), nadpor. Peter
Valach (OO PZ Veľké Kapušany) a Zdenko
Berky (FERAMA). V modernej budove nového pracoviska môžu zamestnanci
úradu svoju zodpovednú prácu vykonávať v stopercentnom nasadení.
Mgr. Adriana Krepelková
ÚPSVR Michalovce

JÚL-AUGUST 07-08/2010
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ÚPSVR

Inšpirácie z oblasti služieb
zamestnanosti v ČR
V priebehu 1. polroka 2010 realizoval ÚPSVR Nitra mobilitný projekt
Odborná stáž - cesta k efektívnemu partnerstvu. Grant na vzdelávaciu
stáž bol schválený Národnou agentúrou Programu pre celoživotné vzdelávanie, v rámci
podprogramu Leonardo da Vinci. Na mobilite sa v dňoch 16. - 21. 5. 2010 zúčastnili:
PhDr. Pekárová, Mgr. Ďuricová, Mgr. Belanová, Ing. Farkašová a Ing. Vavrík. Prijímajúcou
organizáciou bol Úrad práce Brno-mesto, Křenová 25/27 v ČR.

zasadačke hostiteľskej organizácie, kde
sa konali aj prezentácie, nás v pondelok
ráno privítal riaditeľ úradu Ing. Jiří
Uklein, PhD., a ďalší vedúci pracovníci. Predstavili nám svoj úrad, ktorý je s 260 pracovníkmi druhý najväčší v ČR. Komplexný chod
úradu zabezpečuje 6 odborov: kancelária
úradu, odbor trhu práce, sprostredkovanie,
ekonomický, právny a kontrolný, odbor štátnej
sociálnej starostlivosti, ďalej oddelenie implementácie ESF a referáty: vnútorný audit, PO
a CO. Pracoviská úradu sú umiestnené v piatich budovách v rôznych častiach Brna.
Z poskytnutých informácií vyberáme:
Celkový počet obyvateľov okresu Brnomesto sa pohybuje okolo 370-tisíc.
Zamestnanosť je rozložená do veľkého
počtu odvetví, najväčším zamestnávateľom
je terciálna sféra: nemocnice, vysoké školy,
dopravný podnik, úrady, súdy, polícia,
TESCO. V službách pracuje 57 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva, v priemysle
a stavebníctve 40 %, v poľnohospodárstve
3 %.

V
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Na rok 2009 bola stanovená priemerná mesačná mzda vo výške 23 000 Kč, minimálna
mzda je 8 000 Kč.
K 31. 12. 2009 bolo v Brne evidovaných
18 023 uchádzačov o zamestnanie, 1/3
z nich poberala podporu. Úrad eviduje
1 450 voľných pracovných miest, na 1 miesto
pripadá 12,4 uchádzača o zamestnanie.
Voľné pracovné miesta nahlasuje povinne
zamestnávateľ úradu do 10 kalendárnych
dní.
Medziročne sa počet nezamestnaných zvýšil o 42,3 %, miera nezamestnanosti k 31. 12.
2009 bola 8,2 %, v porovnaní s ostatnými
okresmi kraja relatívne priaznivá, v Juhomoravskom kraji sa vyšplhala na 10,6 %.
V evidencii sa najviac zvýšil počet evidovaných UoZ v kategórii vyučený. Išlo o pracovníkov v priemysle, ktorý najviac postihol
zhoršený odbyt výrobkov v čase krízy.
Nedostatok pracovníkov v kvalifikovaných
robotníckych profesiách (zámočníci, brúsiči, frézari, zvárači) riešia zamestnávatelia
„importom“ zo zahraničia. Asi polovica za-

Zamestnanosť a sociálna politika

hraničných pracovníkov je z krajín EÚ (zo SR
38 %), 38 % z Ukrajiny. 90 % pracovných
povolení bolo minulý rok vydaných podľa
§ 89 zákona o zamestnanosti (povolenie
pre spoločníkov a členov družstiev), čo negatívne ovplyvňuje reguláciu zahraničnej
zamestnanosti v čase ekonomickej krízy.
Podporu v nezamestnanosti vypláca úrad
maximálne 11 mesiacov pre UoZ nad 55 rokov, 8 mesiacov UoZ nad 50 do 55 rokov,
5 mesiacov do 50 rokov. Rozdielna je aj výška podpory: prvé dva mesiace 65 % priemernej čistej mesačnej mzdy, ďalšie dva
50 %, zvyšok 45 %. Na rok 2010 je maximálna výška podpory 13 280 Kč.
Podpora sa neposkytuje počas poberania
podpory pri rekvalifikácii. Táto je vo výške
60 % priemernej mesačnej čistej mzdy. Počas rekvalifikácie patrí účastníkovi rekvalifikačného kurzu náhrada cestovných výdavkov a stravné len v prípade, ak sa kurz
realizuje mimo miesta jeho bydliska.
Žiadosť o podporu v nezamestnanosti (jeden list) sa podáva do 3 pracovných dní po
skončení zamestnania. Klient sa hlási na
úrade raz za tri mesiace (periodicitu stanovuje úrad). Na 1 sprostredkovateľku pripadá 450 - 500 klientov.
Ak je zamestnávateľ v platobnej neschopnosti a na príslušnom súde bol podaný insolvenčný návrh, úrad vypláca zamestnancovi jeho mzdové nároky a to
maximálne počas 3 mesiacov.
Celkové náklady úradu na riešenie zamestnanosti v roku 2009 dosiahli výšku 768
mil. Kč, z toho: na pasívnu politiku 443 mil.
Kč, na insolventnosť zamestnávateľov 29
mil. Kč, na podporu zamestnávateľov zamestnávajúcich osoby so ZP (§ 78 zákona)
a na klasické nástroje aktívnej politiky zamestnanosti (APZ) 67,9 mil. Kč.
Z jednotlivých nástrojov APZ preferovali
rekvalifikácie a poradenstvo, na ktoré bolo
zaradených 1 116 UoZ, verejnoprospešné
práce (VPP) - 256 osôb, spoločensky účelné
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pracovné miesta (SÚPM) – podporených bolo 251 osôb, najmä
na absolventskej praxi. Ďalšie
prostriedky boli použité na vytvorenie chránených pracovných miest pre osoby so ZP
v chránených pracovných dielňach a pracoviskách. Na vytvorené miesta umiestnili 62 UoZ
so ZP, podporili 400 osôb na už
zriadených miestach.
V ďalšom období budú podporovať rekvalifikácie so zameraním
na rekvalifikáciu s praxou. V roku
2009 našlo uplatnenie 28,5 %
účastníkov rekvalifikačných kurzov, najviac absolventi kurzu: Pracovník v sociálnych službách, Vizážistka, Správca počítačovej siete, Obsluha
CNC, zvárači.
Z prostriedkov ESF úrad realizuje 3 regionálne individuálne projekty, 3 národné projekty (VPP, SÚPM, poradenstvo a rekvalifikácie) a projekt Vzdelávajte sa, určený pre
zamestnávateľov, ktorých postihla ekonomická kríza.
Vzdelávanie zamestnancov úradu zabezpečujú vzdelávacie strediská MPSV v Olomouci, Pardubiciach a Písku. Na rok 2010
ponúkajú úradom 39 vzdelávacích kurzov
pre zamestnancov.
Zaujímavosťou je, že platobný poukaz na
vyplatenie príspevkov APZ nevystavuje príslušný odbor trhu práce, oddelenie ESF osobitne pre každého konečného užívateľa
a každý nástroj APZ, ale posielajú na finančné oddelenie hromadný platobný poukaz v elektronickej forme dvakrát týždenne. K takto vystavenému platobnému
poukazu doplní finančné oddelenie dátum
úhrady platby. Výpisy z účtu úradu k platbe
neprikladajú.

Návštevy na pracoviskách
Počas mobility sme mali možnosť navštíviť
ďalšie pracovisko úradu: Informačné a poradenské stredisko pre voľbu a zmenu povolaní
(IPS), kde sa nám venovali Paed. Dr. Eva Blažková, Mgr. Radka Odrazilová a Mgr. Taťána Šifaldová. Podobne ako IPS v SR poskytuje
služby pre žiakov a študentov posledných ročníkov základných a stredných škôl, nezamestnaným klientom úradu práce, ale aj iným záujemcom. Psychológovia ponúkajú UoZ
bilančnú diagnostiku – jednu z foriem poradenstva. Cieľovou skupinou sú dlhodobo nezamestnaní, ťažko umiestniteľní UoZ, s nízkou motiváciou k hľadaniu zamestnania.
Odporúčaná časová dotácia práce s klientom
je 16 hodín, vypracovanie správy trvá 2 – 4
hod. Záverečná správa obsahuje odporúčania, ktorými sa má klient, ale aj odborný pracovník riadiť. Tieto služby môže úrad realizovať
aj s externými dodávateľmi, v tom prípade IPS
zabezpečuje administráciu projektu.

Ako pracuje Job club
Z ďalších činností IPS nás zaujal poradenský

program Job club. Ide o formu skupinového
poradenstva zameranú na rôzne cieľové skupiny účastníkov (Job club START, KLASIK, HELP,
NÁVRAT, KLUB, MIX). Odporúčanie do Job
clubu vystavuje poradca a sprostredkovateľka.
Musí obsahovať aj súhlas UoZ so zaradením
do tejto formy poradenstva. V skupine je 8 –10
účastníkov, optimálny počet 5 – 6 schôdzok,
1 – 2 x týždenne.

Pedagogicko-psychologická poradňa
Činnosť poradne nám priblížil Mgr. Libor Mikulášek, riaditeľ. Poradňa zabezpečuje poradenstvo pri voľbe povolania žiakov a študentov, ako aj pri poruchách učenia pre
Brno-mesto aj Brno-vidiek. Každý psychológ
má pridelené školy (MŠ, ZŠ), ktoré raz za polrok navštívi. Spolupracuje a metodicky usmerňuje aj výchovných poradcov a metodikov
prevencie na školách.

Rekvalifikácia
Rekvalifikačné kurzy realizujú externí dodávatelia na základe výberového konania. Ako
zdôraznila pri návšteve NICOM, a. s., riaditeľka
pobočky v Brne Ing. Jana Varčevová, 90 % zákaziek zabezpečujú pre úrady práce. Kvalitu
služieb garantujú certifikátom akosti ISO 9001
pre oblasť vzdelávania. Mali sme možnosť vidieť priebeh 4 rekvalifikačných kurzov
(mzdové účtovníctvo s využitím VT, auto CAD
- základný kurz, účtovníctvo s využitím VT
a prípravný kurz na ECDL) v moderne vybavených učebniach pre 10 - 15 účastníkov na
PC s 26“ monitormi. Spoločnosť je autorizovaným školiacim strediskom firmy Microsoft.

Chránené dielne
Firma A-ASKA grafik, s. r. o., má status chránenej dielne v oblasti polygrafických služieb. S jej
činnosťou nás oboznámila Alexandra Staňková, manažérka spoločnosti. V súčasnosti zamestnáva v CHD 74 pracovníkov, z toho 63 sú
občania so zdravotným postihnutím. Pri našej
návšteve pracovalo 25 osôb so ZP v bezbariérovej dielni, skladali a lepili malé obaly pre odberateľov v ČR aj SR. Ich prácu koordinuje
1 majster. Pani Staňková kladne hodnotila poskytnutie príspevku na vytvorenie chráneného pracovného miesta pre osoby so ZP,

vďaka ktorému v roku 2009 kúpili
nový tlačiarenský stroj (nákup
dofinancovali z vlastných zdrojov) a vytvorili 5 nových pracovných miest pre ZP. Takto nakúpený majetok sa neodpisuje.
Ďalším príspevkom na podporu
zamestnávania osôb so ZP, ktorý
poskytuje úrad štvrťročne spätne,
je príspevok na podporu zamestnávania osôb so ZP vo výške skutočne vynaložených nákladov na
mzdy a poistné, najviac vo výške
8 000 Kč na 1 zamestnanca. Úrad
môže oprávnenému žiadateľovi
poskytnúť aj príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov chránenej pracovnej
dielne, ktorý sa poskytuje zálohovo štvrťročne
na základe uzatvorenej dohody na 1 rok. Kým
tento príspevok má obligatórny charakter,
ostatné príspevky môže úrad poskytnúť, ak
má finančné zdroje štátneho rozpočtu. Tieto
príspevky sa nefinancujú zo zdrojov ESF a ŠR.
Príspevok na pracovného asistenta sa v ČR
neposkytuje.

Index trhu práce
Úrad práce spolupracuje aj s personálnou spoločnosťou Manpower v Brne, ktorá je jednou
z 20 pobočiek v ČR. Táto okrem iného realizuje
štvrťročne prieskum Index trhu práce, ktorým
sleduje zámery zamestnávateľov znížiť alebo
zvýšiť počet zamestnancov v nasledujúcom
štvrťroku. V ČR oslovili 750 zamestnávateľov.
Výsledok prieskumu na 2. štvrťrok 2010: „Dosahy recesie na trh práce majú dlhú zotrvačnosť a zamestnávatelia musia ďalej hľadať
úspory i napriek tomu, že pokles ekonomiky
sa zastavil. Náborové aktivity budú i naďalej
stagnovať.“

Prínosy mobility
I napriek bohatému pracovnému programu
sme si našli čas na návštevu niektorých dominánt Brna: Katedrály sv. Petra a Pavla na návrší
Petrov, Starej radnice so slávnym brnianskym
drakom, Zelního trhu, hradu Špilberk. Zážitkom bolo aj divadelné predstavenie Pokus
pes – čili Potwor v Divadle Bolka Polívku.
V priebehu jedného pracovného týždňa sme
navštívili sedem organizácií, pracovísk, kde
sme mali možnosť porovnávať nielen oblasť
poradenstva, ale aj celkové fungovanie služieb zamestnanosti v ČR. Inšpiráciou pre nás
bola práca s klientmi v Job cluboch, jednoduchý systém evidencie uchádzačov o zamestnanie, ale aj skutočnosť, že z nástrojov aktívnej
politiky zamestnanosti má obligatórny charakter iba jeden príspevok.
Najväčším prínosom mobility bolo, že sme sa
mohli podrobnejšie oboznámiť s uplatňovaním nástrojov APTP, poradenskými aktivitami,
realizáciou projektov z ESF v oblasti služieb zamestnanosti v ČR. Získali sme nové kontakty
na ďalšiu spoluprácu a partnerstvá.
Ing. Marta Farkašová
odbor ESF a PR, ÚPSVR Nitra
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ÚPSVR
ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013

NÁRODNÝ PROJEKT I-2
„Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v BSK“
a „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“
v programovom období 2007 – 2013
v Operačnom programe „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
Celkovým cieľom
národného projektu je:
podpora zamestnanosti uchádzačov
o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnených UoZ formou poskytovania príspevkov na:
– vytváranie nových pracovných miest
– podporu udržania pracovných miest
– zvyšovanie zamestnanosti UoZ so zameraním najmä na znevýhodnených
UoZ
– dochádzku za prácou
– presťahovanie za prácou
– dopravu do zamestnania.

Špecifické ciele
národného projektu sú:
zvýšenie motivácie zamestnávateľov na
vytváranie nových, ale i udržanie existujúcich pracovných miest
zvýšenie uplatnenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania
vytváranie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
udržanie zamestnancov s nízkymi
mzdami v zamestnaní

§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
§ 50a - príspevok na podporu udržania
v zamestnaní zamestnancov s nízkymi
mzdami
§ 50b-c - podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
v sociálnom podniku
§ 51a - príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou
§ 53a - príspevok na presťahovanie za
prácou
§ 53b - príspevok na dopravu do zamestnania

zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom sociálnych podnikov
zvýšenie zamestnanosti uchádzačov
o zamestnanie prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou.
Cieľové skupiny národného projektu sú
uchádzači o zamestnanie (znevýhodnení
uchádzači o zamestnanie) a zamestnanci
v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aktivity národného projektu:
Hlavnou aktivitou NP I-2 je poskytovanie
príspevkov v rámci aktívnych opatrení na
trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti.
V rámci NP I-2 sa realizujú nástroje aktivnej
politiky trhu prace (APTP) v zmysle zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:
§ 49 - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Všetky príspevky s výnimkou § 53b zákona
o službách zamestnanosti majú obligatórny charakter, po splnení zákonom stanovených podmienok je na ich poskytnutie
právny nárok.
Ďalšími aktivitami projektu, a to podpornými aktivitami projektu, je riadenie projektu a publicita a informovanosť.

Národný projekt I-2 - „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie v BSK“
Miesto realizácie projektu:
Bratislavský kraj

Merateľné ukazovatele projektu (stav k 31. 12. 2009)
Typ

Časový harmonogram realizácie
projektu: od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2013
Celkový rozpočet na projekt:
1 327 756,75 €
Rozpočet na nástroje APTP:
1 304 023,10 €
Rozpočet nad rámec nástrojov APTP:
23 733,65 €

12 13

Merná
jednotka

Plánovaný
stav

Počet jednotiek
Skutočný
% plnenia
stav
ukazovateľa

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov – spolu – V.0.0.0.0.063.0001

počet

1 382

1 819

132

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov – muži – V.1.0.0.0.032.0044

počet

669

775

116

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov – ženy – V.1.0.0.0.032.0047

počet

713

1 044

146

Počet úspešne umiestnených UoZ - V.0.0.0.0.161.0001

počet

1 095

1 300

119

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
mužmi - V.1.0.0.0.151.0001

počet

532

643

121

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
ženami – V.1.0.0.0.151.0002

počet

563

657

117

Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú lehotu, obsadených mužmi – D.1.0.0.0.158.0003

počet

471

Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú lehotu, obsadených ženami - D.1.0.0.0.158.0003

počet

489

Plynie
dohodnutá
doba
Plynie
dohodnutá
doba

Plynie
dohodnutá
doba
Plynie
dohodnutá
doba

Výsledok

V období od 1. 5. 2008 do 31. 3. 2010
bolo v rámci NP I-2 v rámci BSK vyčerpaných celkovo 1 178 291,63 € t. j. 88,74 %
z rozpočtu NP.
Ako plánovaný stav je uvedená predpokladaná hodnota ukazovateľov, ktorá má byť
dosiahnutá za obdobie celej implementácie projektu, t. j. pokiaľ ide o ukazovatele,
tak je to stav k 31. 12. 2011. Ako skutočný
stav sa uvádza stav k 31. 12. 2009 (je tu za-

Názov merateľného ukazovateľa

Dosah

Zamestnanosť a sociálna politika

12_13_Narodny-projekt_Sestava 1 8.7.2010 8:58 Page 13

hrnuté obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu do 31. 12. 2009 – údaje sa uvádzajú kumulatívne).
Projekt sa začal a prebieha úspešne, čo je
viditeľné aj pri porovnávaní skutočného
stavu jednotlivých ukazovateľov s plánovaným stavom ukazovateľov.
Očakávané hodnoty ukazovateľov sa
v rámci sledovaného obdobia spĺňajú
v % na:

pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu
- na 132 %
pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži na 116 %
pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy na 146 %
pri počte novovytvorených pracovných

miest - na 119 %
pri počte novovytvorených pracovných
miest obsadených mužmi - na 121 %
pri počte novovytvorených pracovných
miest obsadených ženami - na 117 %
O skutočných hodnotách (dosiahnutých)
ukazovateľov môžeme konštatovať, že boli
splnené na viac ako 100 %, čo považujeme
za pozitívne.

Národný projekt I-2 - „Podpora zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie“
Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj,
Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj,
Košický kraj

Rozpočet na nástroje APTP:
82 938 133,17 €
Rozpočet nad rámec nástrojov APTP:
810 124,15€

Časový harmonogram realizácie
projektu: od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2013

V období od 1. 3. 2008 do 31. 3. 2010
bolo v rámci NP I-2 v rámci SR mimo BSK
vyčerpaných 65 855 954,21 € t. j. 78,64 %
z rozpočtu NP.

Celkový rozpočet na projekt:
83 748 257,32 €

Merateľné ukazovatele projektu (stav k 31. 12. 2009)
Typ

Merná
jednotka

Názov merateľného ukazovateľa

Plánovaný
stav

Počet jednotiek
Skutočný
% plnenia
stav
ukazovateľa

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov – spolu – V.0.0.0.0.063.0001

počet

67 588

69 382

103

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov – muži – V.1.0.0.0.032.0044

počet

35 562

32 438

91

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
projektov – ženy – V.1.0.0.0.032.0047

počet

32 026

36 944

115

Počet úspešne umiestnených UoZ - V.0.0.0.0.161.0001

počet

31 233

28 047

90

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
mužmi - V.1.0.0.0.151.0001

počet

17 178

16 637

97

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených
ženami – V.1.0.0.0.151.0002

počet

14 055

11 410

81

Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú lehotu, obsadených mužmi – D.1.0.0.0.158.0003

počet

15 434

Plynie
dohodnutá
doba

Plynie
dohodnutá
doba

Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú lehotu, obsadených ženami - D.1.0.0.0.158.0003

počet

12 368

Plynie
dohodnutá
doba

Plynie
dohodnutá
doba

Výsledok

Dosah

Pomer výšky vyčerpaných FP k rozpočtu BSK

1 350 000,00
1 300 000,00

O skutočných hodnotách (dosiahnutých)
niektorých ukazovateľov môžeme konštatovať, že boli splnené na viac ako 100 %, čo
považujeme za pozitívne.
Mgr. Alexandra Mihalovič, odb. MaEP, ESF, Ústredie PSVR

Pomer výšky vyčerpaných FP k rozpočtu SK

90 000 000,00

ROZPOČET
1 327 756,75

Ako plánovaný stav je uvedená predpokladaná hodnota ukazovateľov, ktorá má
byť dosiahnutá za obdobie celej implementácie projektu, t. j. pokiaľ ide o ukazovatele, tak je to stav k 31. 12. 2011. Ako skutočný stav sa uvádza stav k 31. 12. 2009 (je
tu zahrnuté obdobie od začiatku realizácie
aktivít projektu do 31. 12. 2009 – údaje sa
uvádzajú kumulatívne).
Projekt sa začal a prebieha úspešne, čo je
viditeľné aj pri porovnávaní skutočného
stavu jednotlivých ukazovateľov s plánovaným stavom ukazovateľov.
Očakávané hodnoty ukazovateľov sa
v rámci sledovaného obdobia spĺňajú
v % na:
pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu
- na 103 %
pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži
- na 91 %
pri počte osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy
- na 115 %
pri počte novovytvorených pracovných
miest - na 90 %
pri počte novovytvorených pracovných
miest obsadených mužmi - na 97 %
pri počte novovytvorených pracovných
miest obsadených ženami - na 81 %

80 000 000,00

ROZPOČET
83 748 257,32

70 000 000,00

1 250 000,00

ČERPANIE FP
65 855 954,21

60 000 000,00

1 200 000,00

ČERPANIE FP
1 178 291,63

1 150 000,00
1 100 000,00
rozpo
o et
e
rozpoet

erpanie
e
erpanie
FP

50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
rrozpoet
o
ozpoet
e

erpanie
eerpanie FP
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ÚPSVR
Obr. 2

Obr. 1

Spokojní boli napokon všetci
Opäť prešiel rok a opäť nastal deň, keď si po každodenných náročných
pracovných povinnostiach mohli aj naši zamestnanci trocha vydýchnuť
a aspoň na chvíľu prísť na iné myšlienky. 4. jún bol totiž športovým
dňom nášho ÚPSVR. Uskutočnil sa v príjemnom prostredí futbalového
štadióna v Rohovciach.
apriek nie najpriaznivejšiemu počasiu
(i keď miestami sme dokonca zazreli aj
slnko) sa na podujatí zúčastnila väčšina zamestnancov úradu. Viac bolo síce tých,
čo povzbudzovali, ale tí ostatní sa aj aktívne zapojili do športového diania. Už skúsené futbalové mužstvo našich úradníkov vyzvalo na
priamy súboj (samozrejme futbalový) starostov
obcí okresu Dunajská Streda. K takejto konfrontácii prišlo vôbec po prvýkrát a naozaj stála
za to. Možno mierne podcenenie súpera zo
strany nášho mužstva narazilo na tvrdý odpor.

N

Ešte sa ani nestačili zmáčať dresy aktérov a už
bolo 0:4! To nečakal nikto z prítomných. (Obr. 1)
Prestávka duelu ako-tak postavila na nohy aj
našich hráčov, no iba do takej miery, že sme napokon zdatnému súperovi čestne podľahli 7:9.
Tento výsledok predurčil ihneď po zápase budúcu odvetu. Nuž veru po úvodnej a historicky
prvej prehre budeme mať čo odplácať. Ešte aj
po povinnej očiste – terén bol ozaj náročný
a zanechal na hráčoch oboch mužstiev „nezmazateľné“ stopy – sa debatovalo o šanciach,
kĺzačkách, prihrávkach, góloch. Napokon však

Obr. 3

boli spokojní všetci: pre úrad práce to nebol debakel (i keď to spočiatku vyzeralo všelijako)
a starostovia pokorili štátnu správu... (Obr. 2)
Odhliadnuc od tohto konkrétneho zápolenia
a počasia, športový deň splnil (tradične) svoj
cieľ, ktorým bolo vytvoriť príjemnú a uvoľnenú
atmosféru, priestor na vzájomnú diskusiu, posedenie a, samozrejme, pohyb na čerstvom
vzduchu. Volejbalové zápolenia obralo
o efektné rybičky horšie počasie, ale aspoň
„kruhový“ volejbal sa odohral.
Dobrá nálada, slušne prepečená klobása a (miestami) pikantný guláš dotvorili kolorit celého podujatia. (Obr. 3) Športový deň sa skončil, zážitky
zotrvali a my sme pozvoľna prešli na každodenný
pracovný režim. A kedy bude opakovanie? Už
o rok! Na prípravu na odvetu je teda času dosť.
Mgr. Tibor Lelkes, OIPSS, ÚPSVR v Dunajskej Strede

STRETNUTIE V POĽSKU
rajský úrad práce v Krakove (Wojewódzki
Urząd Pracy Krakow) pod vedením riaditeľa pána Andrzeja Martynusku organizoval
dňa 21. 5. 2010 stretnutie pracovníkov poľských a slovenských služieb zamestnanosti
v Nowom Saczi. Stretnutie sa konalo v historickej budove Ratusz v Miasteczku Galicyjskim
a bolo realizované v rámci poľského grantu
EURES 2009 - 2010. Pozvanie hostiteľského
úradu prijali zástupcovia prihraničných úradov
práce z Noweho Sacza (WUP, PUP, SUP), Noweho Targu, Gorlic, Starej Ľubovne, Kežmarku,
Popradu a Bardejova. Na aktivite sa zúčastnili aj
zástupcovia inštitúcie Centra vzdelávania
a práce s mládežou OHP v Nowom Saczi, ktoré
sa stalo novým partnerom poľskej strany
v rámci cezhraničnej spolupráce Zamagurie Dunajec.

K

14 15

Stretnutie sa nieslo v duchu prezentácií,
ktoré predstavili situáciu na trhu práce v Poľsku a na Slovensku, vývoj a mieru evidovanej
nezamestnanosti, voľné pracovné miesta,
štruktúru uchádzačov o zamestnanie, hromadné prepúšťania a údaje o počte Poliakov
a Slovákov, ktorí pracujú a migrujú v rámci
prihraničnej oblasti. Druhý blok bol zameraný na realizované a plánované slovenskopoľské projekty cezhraničnej spolupráce
mimo grant EURES – Infobod na spoločnej
hranici a Partnerstvo na cezhraničnom trhu
práce. V závere pracovného stretnutia odzneli plánované a schválené aktivity cezhraničnej spolupráce v rámci poľského a slovenského grantu EURES na roky 2010 - 2013.
Cezhraničné partnerstvo poľských a slovenských služieb zamestnanosti Zamagurie –

Zamestnanosť a sociálna politika

Dunajec je spolupráca nielen na oficiálnej
úrovni, ale je to už dlhoročná spolupráca na
báze priateľských vzťahov, ktorá by sa mala
aj naďalej prehlbovať v duchu zlepšenia mobility, zvýšenia informovanosti cieľových
skupín, ako aj odstránenia legislatívnych
a byrokratických prekážok na oboch stranách.
Mgr. Martina Prevužňáková, EURES, ÚPSVR Stará Ľubovňa
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Úsmev ako dar odovzdával sociálny byt
Vyňatiu dieťaťa z rodiny do detského domova sa spoločnosť Úsmev
ako dar snaží predísť vyhľadávaním a pomocou rodinám v kríze. Jednou
z foriem pomoci je aj poskytovanie bývania predovšetkým v krízových
strediskách a neskôr v sociálnych bytoch.
obočka spoločnosti Úsmev ako dar v Košiciach odovzdala ďalší zo sociálnych bytov.
Dostane ho rodina, ktorej päť detí muselo ísť
do detského domova, pretože rodičia nevládali
platiť nájomné a prišli o byt. Poskytnutím bytu
v Snine sa pomoc rodine nekončí. Pracovníci spoločnosti Úsmev ako dar a akreditovaného subjektu
Miesto pod slnkom jej budú poskytovať poradenstvo v otázkach hospodárenia s financiami a pri
hľadaní zamestnania.
Košická pobočka Úsmevu ako dar zároveň začína
rekonštruovať ďalšie dva byty v rodinnom dome
v Jasove a prví klienti by sa do nich mohli nasťahovať do Vianoc. Dom poskytol spoločnosti bezplatne Rád premonštrátov a rekonštrukciu sľúbil
podporiť aj honorárny konzul Belgicka v Košiciach
Dany Rottiers. Na rekonštrukcii sa budú podieľať
i samotní klienti Úsmevu ako dar – otcovia rodín
v kríze a mladí odchovanci detských domovov.
„Sociálne byty poskytujeme klientom, ktorým sa už
skončilo obdobie intenzívnej sociálnej práce, už
nepotrebujú stály dohľad, sú schopní začať žiť samostatný život, na čo však nie je bývanie v krízovom centre najvhodnejšie,“ hovorí sociálny pracovník Úsmevu ako dar v Košiciach Rado Dráb.
„Byty zostávajú vlastníctvom Úsmevu ako dar – čo
je forma ochrany klientov. Ak by sa objavili exekútori z minulosti, nemôžu prísť o strechu nad hlavou.
Klienti hradia len náklady na energie,“ dodáva.
Podobných sociálnych bytov už pobočka Úsmev
ako dar prenajala niekoľko – v jednom býva žena
odsúdená za zabitie manžela, ktorý ju roky týral. Po
prepustení z väzenia jej Úsmev ako dar poskytol

P

Takto vyzeral dom v Jasove ešte pred pár dňami. Na snímke
zľava: Rado Dráb, zakladateľ našej košickej pobočky, a Martin Sedlák, odchovanec DeD Nižná Kamenica, ktorý vedie
rekonštrukčné práce.

V klube domácich úloh sociálni pracovníci z košickej pobočky
pomáhajú deťom z rodín v kríze a deťom z rodín ubytovaných
v sociálnych bytoch s učením, aby nezaostávali v škole.

ZEMPLÍNSKA TRAGÉDIA
ošický kraj je v poslednom mesiaci ťažko
skúšaný prírodou, ktorá nám schopnosť
ničiť predviedla v plnej sile. Televízne a printové médiá sú plné informácií o záplavách,
škodách a nešťastí občanov. V lokalitách postihnutých povodňami sa šíri bezmocnosť
a zúfalstvo.
V územnom obvode ÚPSVR Michalovce sa vinou nespútanej a živelnej sily prírody ocitlo
v nezávideniahodnej situácii celkovo 5 obcí –
Malčice, Oborín časť Kucany, Markovce, Petrikovce a Čičárovce (evakuovaných 885 obyvateľov a z toho 384 detí). Postihnutí našli pomoc
a útočisko u známych, príbuzných a niektorí aj
v školských zariadeniach príslušných obcí. Krí-

K

zový štáb ÚPSVR Michalovce (riaditeľka Ing.
Tatiana Raničová, Mgr. Václav Brody a Ing. Marián Červeňák) priebežne monitoruje situáciu
v obciach a pravidelne ju vyhodnocuje a je starostom postihnutých obcí neustále k dispozícii.
Vďaka dobrým vzťahom s regionálnymi firmami sa podarilo zabezpečiť prenosné chemické toalety, potraviny (pečivo a syry), ventilátory, deky, pracovné odevy a finančné
prostriedky. Zamestnanci úradu dobrovoľnou
zbierkou prispeli občanom v ťažkej situácii aj
finančne. Pomoc sa však ani tu neskončila.
Ústredie PSVR ústretovo zabezpečilo pomoc
psychológov z okolitých referátov psychologicko-poradenských služieb. Vďaka návrhu mi-

Na sanácii tejto rodiny spolupracujú „úsmeváci“ s ďalším
akreditovaným subjektom Miesto pod slnkom.

byt a pomohol s návratom jej dvoch detí z domova.
Ďalší dom pre ohrozenú rodinu sa podarilo získať
vďaka spolupráci s mestom Rožňava. Kúpilo ho
mesto a s rekonštrukciou pomohol Úsmev ako dar.
K rodičom sa mohlo vrátiť šesť detí vyňatých do
detského domova, pretože rodičia stratili prácu
a neskôr aj bývanie.
Dva byty Úsmev ako dar prenajal Detskému domovu vo Veľkých Kapušanoch, aby aspoň niekoľko
detí mohlo žiť v samostatnej skupine. Tento detský
domov je jedným z posledných, ktoré ešte neprešli
transformáciou na rodinný typ domova. V niekoľkoposchodovej bytovke domova tu žije takmer
200 detí. Úsmev ako dar sa snažil pre deti v bytoch
nájsť profesionálne rodiny, ale keďže ide o staršie
a rómske deti, záujem bol nízky.
Vyhľadávanie a pomoc rodinám v kríze je kľúčom,
ako znížiť počet detí v detských domovoch. Podľa
prieskumu Ohrozená rodina (Úsmev ako dar, 2007)
by sa až 56 % takmer z päťtisíc detí z detských domovov mohlo vrátiť k rodinám, keby im pri riešení
problémov pomohli odborníci. Veríme preto, že aj
nová vláda bude výraznejšie podporovať terénnu
sociálnu prácu s rodinami.
Andrea Hajdúchová,
manažérka pre PR a médiá SPDDD Úsmev ako dar

nisterky PSVR SR Ing. Viery Tomanovej, PhD.,
a Ing. Jána Hudáka, PhD., z Krízového štábu
Ministerstva PSVR SR bolo vytvorené Centrum
krízovej sociálnej pomoci pre postihnuté obce.
Humanitárna pomoc na preklenutie dôsledkov povodní, ktorá sa v spolupráci so starostami a starostkami obcí vypláca postupne, adresne a cielene, bola pre občanov nesmiernou
a neoceniteľnou pomocou.
Dôsledky ničivej sily prírody sú obrovské, finančne vyčísliteľné na niekoľko stotisíc eur,
no ich dosah pocítime v konečnom dôsledku
všetci. Ľudské trápenie, žiaľ a beznádej sa vyčísliť nedajú. Veríme však, že spoločnými silami týmto ľuďom pomôžeme. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí už pomohli, pomáhajú
a ďakujeme aj tým, ktorí chcú pomôcť v budúcnosti.
Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVR Michalovce

JÚL-AUGUST 07-08/2010
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ÚPSVR
ÚSTREDIE A ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY IMPLEMENTUJÚ V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 - 2013

NÁRODNÝ PROJEKT V-2
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
Názov prijímateľa:
Názov projektu:
Názov Operačného programu:
Miesto realizácie projektu:
Trvanie projektu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Bratislavský samosprávny kraj
od 5/2008 do 12/2011

Výška nenávratného finančného príspevku:
1 161 787,17 €
Čerpanie finančných prostriedkov k 28. 2. 2010:
299 646,82 €,
Podiel vyčerpaných finančných prostriedkov na rozpočte projektu:
25,79 %

Názov prijímateľa:
Názov projektu:
Názov Operačného programu:
Miesto realizácie projektu:

Trvanie projektu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj,
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský
kraj, Košický kraj
od 4/2008 do 12/2011

Výška nenávratného finančného príspevku:
69 707 229,64 €
Čerpanie finančných prostriedkov k 28. 2. 2010:
35 288 612,92 €
Podiel vyčerpaných finančných prostriedkov na rozpočte projektu:
50,62 %

Ústredie PSVR v úzkej spolupráci
s úradmi PSVR v rámci celého Slovenska
aktivizovalo UoZ implementáciou aktivačnej činnosti prostredníctvom:
NP V-2 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013:
pomocou príspevku na aktivačnú
činnosť formou menších obecných
služieb pre obec (§ 52) spolufinancovaného z ESF
pomocou príspevku na aktivačnú
činnosť formou dobrovoľníckej
služby (§ 52a) spolufinancovaného
z ESF
Pracovné zručnosti sú súčasťou spoločenských zručností a keď sa neprecvičujú, vyhasínajú. Do popredia vystupujú
nižšie vývojové formy správania. Nezamestnanosť vyvoláva u nezamestnaných
jedincov chronickú dezorganizáciu života, nestabilitu rodiny, vyšší výskyt samovrážd, duševné depresie, kriminálne
delikty, nadmerné pitie alkoholu či užívanie drog a ďalšie patologické procesy
(krízu hodnôt, úpadok úcty k autoritám,
rozklad občianskej spoločnosti, krízu rodiny). Dlhodobá nezamestnanosť zároveň spôsobuje zmeny v štruktúre osobnosti.

1617

Prevažná väčšina nezamestnaných
patrí k poberateľom dávok v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávkam v hmotnej núdzi. Veľká časť tejto skupiny občanov má malú, resp. žiadnu motiváciu začleniť sa na trh práce. Dlhodobo
zostávajú v záchrannej sociálnej sieti
bez intervencie, ktorá by im napomohla opätovne sa zaradiť na trh práce
a do spoločenského diania, vrátane
zvýšenia ich motivácie sám sa podieľať
na riešení svojej sociálnej situácie.
Aktivačnú činnosť UoZ nemožno chápať ako nástroj, ktorého cieľom je zamestnávať UoZ. Aktivačnú činnosť je
potrebné vnímať ako nástroj, ktorého
cieľom je sprostredkovanie zmysluplnej činnosti pre UoZ a dlhodobo nezamestnaných UoZ, s cieľom aktivizácie
ich vlastných síl na riešenie vlastnej sociálnej situácie a poskytnutie možností
získania praktických skúseností, resp.
obnovu praktických skúseností potrebných pre uplatnenie sa na trhu
práce.
Aktivačná činnosť formou menších
obecných služieb pre obec je podpora
udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Zamestnanosť a sociálna politika

Počas vykonávania menších obecných
služieb pre obec sa nemôže UoZ zúčastňovať dobrovoľníckej služby podľa § 52a.
Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, je
forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním
prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu,
ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,
starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej
oblasti, rozvoj a ochranu duchovných
a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti. Menšie
obecné služby pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite
najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej
opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov.
Ukazovateľ vytvorenia pracovných
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miest pre koordinátorov aktivačnej činnosti má nezanedbateľný význam, pretože prostredníctvom tejto aktivity
vzniklo len v roku 2008 9 349 pracovných miest, z ktorých bolo 4 151 (44 %)
z radov UoZ a v roku 2009 1 719 pracovných miest, z ktorých bolo 653
(38 %) z radov UoZ.
Väčšina UoZ využíva aktivačnú činnosť
predovšetkým z hľadiska možnosti získať aktivačný príspevok, pretože viac
ako 99 % UoZ zaradených na AČ sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi.
Ťažiskom využitia sledovaného nástroja
APTP je zaktivizovať tých UoZ, u ktorých je problém so začlenením sa na
trhu práce, ako sú dlhodobo nezamestnaní a osoby staršie ako 50 rokov
veku.
Tento nástroj APTP bol vo všeobecnosti
uplatňovaný najmä v regiónoch s nízkou úrovňou sociálno-ekonomickej situácie. So zvyšovaním sily regiónov sa
využívanie tohto nástroja APTP úmerne
znižovalo. V regiónoch s veľkými mestami jeho využitie podmieňovali ďalšie
špecifické činitele, akými sú:
mestské časti zabezpečujúce činnosti vhodné na aktivačné práce prevažne dodávateľským spôsobom
prostredníctvom firmy
z hľadiska počtu, ako aj štruktúry
UoZ, na úradoch PSVR s touto charakteristikou, je minimálny počet
vhodných UoZ pre zaradenie na
tento nástroj APTP; navyše
počet vhodných UoZ zaradených na AČ
ovplyvňuje i rýchla obrátka UoZ v evidencii
negatívne skúsenosti s prístupom
UoZ, ktorí AČ už vykonávali
existuje administratívna náročnosť
zdokladovania oprávnených výdavkov
nízky počet UoZ poberajúcich dávku
v hmotnej núdzi
nízka, resp. žiadna finančná motivácia
UoZ a podobne.
Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie UoZ vykonávaním dobrovoľníckej
činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu
práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad PSVR poskytuje UoZ
paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe na úhradu
nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu do miesta
vykonávania dobrovoľníckej služby.
Podobne ako v prípade aktivačnej činnosti vykonávanej formou menších
obecných služieb pre obec, najväčšiu

skupinu znevýhodnených tvoria dlhodobo nezamestnaní. Významnú skupinu osôb, ktoré sú zaraďované na vykonávanie dobrovoľníckej služby, tvoria
aj osoby staršie ako 50 rokov veku.

Ciele projektu:
1. Aktivácia uchádzačov o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej
činnosti, ktorej cieľom je získanie
praktických skúseností pre potreby
trhu práce.
2. Aktivácia dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie,
ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi vykonávaním menších
obecných služieb pre obec.

Špecifické ciele projektu:
1. Zvýšenie podielu uchádzačov o zamestnanie zapojených do dobrovoľníckej služby a ich následné začleňovanie na existujúcom trhu
práce.
2. Zvýšenie zainteresovanosti právnických a fyzických osôb na miestnej
úrovni pri vykonávaní dobrovoľníckej služby.
3. Zvyšovanie podielu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti formou menších
obecných služieb pre obec, obnova
ich pracovných návykov a následné
začlenenie na existujúcom trhu
práce.
4. Zvýšenie zainteresovanosti obcí
a obcou zriadených organizácií na
miestnej úrovni pri vykonávaní dobrovoľníckej služby.

Cieľové skupiny:
Uchádzači o zamestnanie, v zmysle
§ 6 č. 5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o službách
zamestnanosti) – stav k 31. 12. 2007
Právnické a fyzické osoby, ktoré sú
v zmysle ods. 2 § 52a oprávnené organizovať dobrovoľnícku službu.
Dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú zároveň poberateľmi dávok v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi
Obce, v zmysle zákona o obecnom zriadení

Aktivity projektu:
Ústredie a úrady PSVR realizujú aktivitu
podľa:
a) § 52a zákona o službách zamestnanosti – príspevok na aktivačnú
činnosť formou dobrovoľníckej
služby

Dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ
v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva činnosť
podľa odseku 1 § 52a zákona o službách zamestnanosti a nevykonáva ju
za účelom dosiahnutia zisku.
b) § 52 zákona o službách zamestnanosti – príspevok na aktivačnú
činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pre obec vykonáva
UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov, s možnosťou jej
opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov. Aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec môže
vykonávať len obec.
Medzi najčastejšie realizované činnosti
v rámci projektu môžeme zaradiť
tvorbu a ochranu životného prostredia
údržbu, starostlivosť a ochranu kultúrneho dedičstva
sociálne služby
opatrovateľskú činnosť
charitatívnu činnosť
služby v oblasti zdravotníctva, športu
a kultúry
a takisto služby v oblasti školstva
Projekt prebieha úspešne, čo vidieť aj
na porovnaní skutočných a očakávaných hodnôt merateľných ukazovateľov (stav k 31. 12. 2009):
NP V-2 v rámci BSK
Počet osôb cieľovej skupiny, zapojených do podporených projektov –
74,96 %
Počet osôb cieľovej skupiny, zapojených do podporených projektov –
muži - 42,53 %
Počet osôb cieľovej skupiny, zapojených do podporených projektov –
ženy – 49,65 %
NP V-2 v rámci SR bez BSK
Počet osôb cieľovej skupiny, zapojených do podporených projektov –
94,95 %
Počet osôb cieľovej skupiny, zapojených do podporených projektov –
muži – 80,28 %
Počet osôb cieľovej skupiny, zapojených do podporených projektov –
ženy – 88,64 %
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
JÚL-AUGUST 07-08/2010
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ÚPSVR

Športovo-branný deň ÚPSVR v Piešťanoch
ÚPSVR v Piešťanoch zorganizoval 17. 6. 2010 pre svojich zamestnancov
z Piešťan a z detašovaného pracoviska v Hlohovci športovo-branný deň
v rekreačnej oblasti Výtoky pri Piešťanoch. Keďže počasie bolo
v posledných týždňoch naozaj nestále a nevyspytateľné, milo nás
prekvapilo, že práve v tento deň nepršalo a dokonca nás pri športových
aktivitách zohrievali aj slnečné lúče.

kou. Tí, ktorým sa športovať nechcelo, spojili
príjemné s užitočným
a z prechádzky v okolitých lesoch sa vrátili s bohatým úlovkom dubákov.
Počas celého dopoludnia sa konala sprievodná akcia zdravotnej
poisťovne Dôvera, kde
sme si mohli dať zmerať
viscerálny a medzisva-

aši zamestnanci
mali možnosť si
otestovať
sily
a kondičku pri športových disciplínach: volejbale, bedmintone, stolnom tenise, šípkach,
hode kriketovou loptičkou na cieľ, skákaní cez
švihadlo a azda u nás
v najobľúbenejšej disciplíne – streľbe vzduchov-

N

Praktická pomoc postihnutým

rad PSVR v Michalovciach v spolupráci s mestom Michalovce a Mestským kultúrnym strediskom zorganizoval
vo vestibule MsKS Michalovce 2. júna
2010 3. Výstavu kompenzačných pomôcok, ktorej zámerom bola praktická pre-

Ú
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zentácia kompenzačných pomôcok
zmierňujúcich dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia – nevidiacich a slabozrakých, nepočujúcich a nedoslýchavých,
ako i pomôcok umožňujúcich jednoduchší a slobodnejší pohyb občanov s postihnutím pohybového ústrojenstva.
Slávnostného otvorenia výstavy sa ako
prvá ujala Mgr. Jana Vaľová (poslankyňa
NR SR), v úvodnom slove pokračoval
Mgr. Viliam Zhorčák (primátor mesta Michalovce) a Ing. Ľudmila Kolláriková (námestníčka sekcie SVaR Ústredia PSVR).
Ing. Raničová (riaditeľka úradu ÚPSVR
v Michalovciach) privítala hostí, vystavovateľov a návštevníkov a zároveň sa poďakovala organizačnému tímu. Súčasťou výstavy boli zaujímavé prezentácie
vystavovateľov podujatia, ktorými boli:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
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lový tuk, krvný tlak
a pulz, zistiť hodnoty
cholesterolu, cukru a dozvedieť sa aj to, ako sme
na tom s energetickým
spaľovaním.
Po výbornom obede, pikantnom guláši pána Košťála, nám pani
Anka Kopáčová, známa bylinkárka z Vrbového, porozprávala mnoho zaujímavostí
o bylinkách a ich použití pri rôznych zdravotných problémoch.
Ani sme sa nenazdali a už čakal pristavený
autobus, aby nás znova vrátil do kolobehu
pracovných dní, no ešte tesne pred odchodom pracovníčky Dôvery vylosovali
troch výhercov anketovej súťaže. Dovidenia o rok, priatelia.
Ing. Renáta Taranová
sekretárka riaditeľa ÚPSVR v Piešťanoch

ARES, MEDICCO a VELCON – zdvíhacie zariadenia pre telesne postihnutých, DIA –
zväz diabetikov Slovenska, SLOVTÓN –
služby pre sluchovo postihnutých, Únia
nepočujúcich a nedoslýchavých, MEDICPRO – výdajňa zdravotníckych ortopedicko-protetických pomôcok, NÁDEJ – výdajňa zdravotníckych potrieb, OG Studio,
Klub ENERGY Michalovce - zdravá výživa,
Dr. Nona, Slovenský Červený kríž, Thusane,
Erilens, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Všeobecná zdravotná poisťovňa. Program spestrili pracovníci kozmetiky Mary Kay, spev sprevádzaný
Zbudzanskou soľankou, ale i čipkárka. To,
že sa táto výstava teší záujmu, potvrdil vysoký počet návštevníkov i účasť hostí, medzi ktorými nechýbali PhDr. Eva Benešová
(námestníčka sekcie ekonomiky rodiny
Ústredia PSVR), Mgr. Emil Kurčák (vedúci
pracoviska Košice Ústredia PSVR), riaditelia
z okolitých úradov PSVR a ďalších inštitúcií sídliacich v našom územnom obvode.
Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVR Michalovce
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Máme dve ruky. Jednu – aby sme
stisli dlaň tým, s ktorými kráčame,
a druhú - aby sme dvíhali tých,
ktorí padajú.
ovorí sa, že to, ako sa spoločnosť dokáže postarať o najzraniteľnejšie a najslabšie skupiny
občanov, je akýmsi ukazovateľom kvality života vyspelej spoločnosti.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec je inštitúcia, ktorej úlohou je pomáhať ľuďom, čo sa ocitli
v záchrannej sociálnej sieti a momentálne si sami
nevedia poradiť. Pomáhať tým, ktorí sa dostali do
ťažko riešiteľných životných situácií a problémov.
Zvyšovať kvalitu života ľuďom, ktorí prišli o prácu,
chorým a zdravotne postihnutým občanom, občanom v hmotnej núdzi, poberateľom štátnych sociálnych dávok a deťom, o ktoré sa nedokázala alebo nechcela postarať biologická rodina.
„Práca s ľuďmi, o ľuďoch a pre ľudí...“ založená na
vzťahoch, komunikácii a spolupráci je práca neľahká,
práca, ktorá si vyžaduje odborný potenciál, osobnú
zainteresovanosť, individuálny prístup, trpezlivosť,
pochopenie, empatické cítenie, schopnosť pružne
reagovať, správne rozhodnúť, poradiť, pomôcť. Ide
o prácu, ktorá by nemala byť len zamestnaním alebo
povolaním, ale hlavne poslaním. Jej výsledok záleží
nielen na našich zamestnancoch, ale zároveň aj na samotných nezamestnaných alebo sociálne odkázaných občanoch. Ich snaha o zmenu svojej nepriaznivej životnej situácie a prijatie našej pomocnej ruky je
zárukou úspechu. Našou úlohou je správnym nasmerovaním našich klientov podnietiť ich, motivovať
či prijať ponúkané možnosti a šance. Pretože mať
prácu - znamená mať nádej na dôstojný život.
Dosahovať stanovené výsledky a ciele v našej práci
nám v poslednom období sťažujú okrem celosvetovej
hospodárskej a finančnej krízy aj iné dôležité javy,
akými sú napríklad šesť hromadných prepúšťaní v roku
2009 v okrese Lučenec, tri v okrese Poltár, vysoký podiel
nekvalifikovanej pracovnej sily, nedostatok voľných
pracovných miest, odchod mladých aktívnych a vzdelaných ľudí za prácou a vzdelaním do ekonomicky vyspelejších regiónov alebo do zahraničia, nedostatočné
prepojenie vzdelávacieho procesu a potrieb trhu práce,
nezáujem investorov o tento región (nedostatočne vybudovaná infraštruktúra ciest). To je len niekoľko faktorov, čo ovplyvňujú našu prácu, s ktorými sa snažíme
dennodenne bojovať a eliminovať ich vplyv na výsledky našej práce.
Napriek všetkým týmto skutočnostiam, ktoré nega-

H

tívne ovplyvňujú a zasahujú do našej práce, sa snažíme efektívne a čo najúčinnejšie využívať aktívne
opatrenia trhu práce, podávať a implementovať
okrem národných projektov aj interné projekty, komunikovať a rozvíjať dobrú spoluprácu so zástupcami samospráv, so zamestnávateľmi, motivovať
klientov k aktívnemu prístupu a prebratiu zodpovednosti za svoju situáciu.
Dalo by sa vymenovať veľa iných aktivít, činov, ukazovateľov a údajov, ktoré by hovorili o výsledkoch našej práce. Nebudem o tom písať ja, pretože to urobia
za mňa moji kolegovia v ďalších príspevkoch. Našou
ambíciou je a aj zostane nasmerovanie pomoci k tým,
ktorí ju potrebujú. Na konci tohto nášho snaženia by
mal byť občan – človek, pre ktorého sme tu, t. j. spokojný klient, ktorému sa hľadaním možných riešení
pomôžeme dostať z neľahkej životnej situácie.
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom a mojim spolupracovníkom za ich snahu,
obetavosť a odvedenú prácu. Verím, že v dosahovaní stanovených cieľov budeme úspešní. Ale keďže
stále je čo zlepšovať, dúfam, že každý zhodnotí, v čom
sa môže ešte zdokonaliť a posunúť sa ďalej. Ja sa budem snažiť vytvárať našim zamestnancom príjemnú
pracovnú atmosféru a vhodné pracovné podmienky,
podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, v rozširovaní si
vedomostí a zvyšovaní kvalifikácie, pomáhať rozvíjať
dobré medziľudské vzťahy na pracovisku a snažiť sa
o ich motiváciu.
PhDr. Martin Šebian, PhD.
riaditeľ ÚPSVR Lučenec

JÚL-AUGUST 07-08/2010
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Odborné poradenské služby
v podmienkach ÚPSVR Lučenec
O

dborné poradenské služby
tvoria spolu s informačnými
a poradenskými službami celok, ktorý by sa dal označiť ako služby
kariérového poradenstva. Poskytovanie efektívneho poradenstva má
kľúčový význam v podpore sociálnej
inklúzie, sociálnej rovnosti a rodovej
rovnocennosti.
Odborné poradenské služby na
ÚPSVR Lučenec vykonávajú štyria odborní poradcovia, z toho dvaja na pracovisku v Lučenci
a po jednom na pracovisku v Poltári a na pracovisku vo Fiľakove.
Vzhľadom na nízky počet odborných poradcov
v pomere k vysokému počtu rizikových – znevýhodnených klientov evidovaných na ÚPSVR Lučenec je ich práca stále náročnejšia a vyžaduje čoraz
vyššiu odbornú zdatnosť a osobnostné predpoklady. Odborný poradca na úrade práce v sebe kumuluje znalosti sociálneho pracovníka, psychológa, pedagóga, pracovného agenta i sociológa.
Individuálne a skupinové formy
Odborné poradenské služby sa realizujú individuálnou a skupinovou formou. V rámci individuálnych odborných poradenských služieb sa najviac využíva forma realizácie individuálnych
akčných plánov. Najčastejšie ponúkanými aktivitami v rámci IAP boli osobné uchádzanie sa o zamestnanie, odosielanie žiadostí o zamestnanie,
sledovanie VPM v médiách, vzdelávanie a príprava pre trh práce a praktická príprava na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
Odborní poradcovia na oddelení zvyšovania zamestnateľnosti poskytujú nezamestnaným klientom odbornú pomoc pri riešení problémov spo-

jených s uplatnením sa na trhu práce. Je to náročná a zodpovedná práca, ktorá je i napriek
osobnostnému a odbornému potenciálu poradcu
spojená s mnohými ťažkosťami. Jednou z nich je
i to, že klienti neprichádzajú vždy k poradcovi
dobrovoľne, na základe vlastného uváženia. Táto
skutočnosť sa nezriedka odráža na ich negatívnom postoji k službám odborného poradcu
a k odborným poradenským službám ako takým.
Filozofia mravcov podľa Jima Rohna, ktorá by
mohla byť paralelou mravčej práce odborných
poradcov:
Nikdy sa nevzdávať!
Pozerať dopredu!
Myslieť pozitívne!
Urobiť všetko, čo je v našich silách!
Skupinové poradenské aktivity sa realizujú v Kluboch práce na všetkých pracoviskách úradu. Realizovali sa jedno-, dvoj- a trojdňové skupinové
stretnutia. V rámci skupinových stretnutí sa vo
zvýšenej miere venuje pozornosť znevýhodneným UoZ.
Obsahové zameranie skupinových poradenských aktivít
Klienti sú oboznamovaní s aktivitami v rámci
ÚPSVR, zameranými na uľahčenie vstupu UoZ na
trh práce, s každou novelou zákona č. 5/2004 Z. z.

SPOLU DOKÁŽEME VIAC!
Realizácia projektu
v podmienkach ÚPSVR Lučenec
Vzhľadom na súčasný vývoj ekonomiky a nepriaznivý dosah globálnej finančnej a hospodárskej krízy na podnikateľskú sféru, obzvlášť na podniky pôsobiace v oblasti výroby, obchodu
a služieb, bol podľa § 54 ods. 2 písm. d) zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Úradom PSVR Lučenec v spolupráci so
zamestnávateľským subjektom MECOM GROUP,
s. r. o., Humenné, vypracovaný projekt s názvom
Spolu dokážeme viac! Cieľom projektu zameraného na riešenie aktuálnej situácie zamestnáva-
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teľa bolo zabezpečenie realizácie kvalifikovaného
školenia zamestnancov v oblasti Odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní
do obehu potravín a pokrmov (hygienické minimum).
Primárnu cieľovú skupinu projektu tvorili zamestnanci spoločnosti MECOM GROUP, s r. o.,
Humenné, pracujúci v závode sídliacom v Lučenci, vykonávajúci epidemiologicky závažné
činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu potravín a pokrmov, ktorí neabsolvovali
príslušné odborné vzdelanie, resp. nemali osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo zamest-
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o službách zamestnanosti, s príspevkami APTP
a možnosťami ich získania, o spôsobe vyhľadávania voľných pracovných miest. V kluboch práce
majú klienti možnosť využitia výpočtovej techniky, ako aj pripojenie na internet, preto si tu
môžu vypracovať a zaslať konkrétnemu zamestnávateľovi žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a profesijný štruktúrovaný životopis.
Klienti získavajú rôznorodé informácie vzhľadom
na ich záujmy, týkajú sa napr. realizácie a možnosti
zapojenia sa na aktivačnú činnosť, vzdelávanie,
prípravu pre trh práce, absolvenskú prax a iné
nástroje APTP. Zároveň je im poskytnutý stručný
prehľad o sociálnych dávkach.
Klienti sa aktívne zapájajú do priebehu skupinovej aktivity. Väčšina klientov aktívne pristupuje
k vyhľadávaniu voľných pracovných miest a ako
dôvody neúspechu uplatnenia sa na trhu práce
uvádzajú nedostatok voľných pracovných miest
na regionálnom trhu práce, nevyhovujúce pracovné podmienky, nízke finančné ohodnotenie,
nutnosť dochádzania do zamestnania a viaczmennosť prevádzky. V záverečnej ankete majú
UoZ možnosť vyjadriť spokojnosť resp. nespokojnosť so skupinovými poradenskými aktivitami.
Preškolení odborní poradcovia oddelenia zvyšovania zamestnateľnosti v prvom štvrťroku 2010
prostredníctvom bilančnej diagnostiky definovali a špecifikovali priority klienta v procese jeho
pracovného uplatnenia sa na trhu práce v súlade
s internou metodikou, s prednostným zameraním na dlhodobo nezamestnaných UoZ a značne
znevýhodnených UoZ.
Celkovo sa zrealizovali 3 stretnutia pre 38 UoZ,
v rámci ktorých sa využili testy sociálnej začlenenosti, hierarchie záujmov a temperamentu.
Vzhľadom na štruktúru nezamestnaných s rôznymi individuálnymi potrebami a požiadavkami
je potrebná intenzívna spolupráca s klientmi na
všetkých úrovniach poradenstva s osobitným dôrazom na OPS – bilančná diagnostika, využívanie
psychodiagnostických metód pri práci s klientom. Uvedená situácia vyžaduje pravidelné odborné vzdelávanie poradcov.
Ing. Zuzana Kováčiková, odd. ZZ, ÚPSVR Lučenec

nanci, ktorým končila platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Udržateľnosť pracovných
miest v regióne úzko súvisí so vzdelanostnou
úrovňou ľudských zdrojov. Preto hlavným zámerom projektu bolo podporiť zachovanie pracovných miest a udržať zamestnanosť v podnikoch pôsobiacich v oblasti výroby, spracovania
a odbytu potravinárskych produktov a zvýšiť
odbornú spôsobilosť zamestnancov v našom
regióne. Realizáciou projektu prostredníctvom
investovania do odborného vzdelávania a zvyšovania zručností zamestnancov sa zlepšila kvalifikačná úroveň zamestnancov a vzrástla kvalita
pracovnej sily v regióne, zvýšila sa adaptabilita
zamestnancov a v dôsledku toho aj konkurencieschopnosť podniku na trhu, čo bude mať
dlhotrvajúci efekt na zamestnanosť v regióne.
Projekt bol financovaný zo štátneho rozpočtu SR.
Ing. Marcela Sabóová, odd. KP, ÚPSVR Lučenec
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Individuálne konzultácie k podnikateľskému zámeru na oddelení zvyšovania zamestnateľnosti.

Praktická príprava na SZČ
V zmysle novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 4. 2009
vyplynula v rámci metodického postupu pre
realizáciu §§ 49, 57 povinnosť zabezpečiť realizáciu praktickej prípravy UoZ na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, vrátane
praktickej prípravy podnikateľského zámeru,
stratégie prípravy a rozvoja podnikania.
Potreba podobného druhu prípravy však vyplynula z praxe ešte pred novelizáciou zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Vzdelaní drobní podnikatelia – základ rozvoja malého a stredného podnikania v regióne
Úrad PSVR v Lučenci vykonával predprípravu
na absolvovanie internej prípravy na SZČ formou skupinových poradenských stretnutí zameraných na získavanie základných informácií
o legislatíve v oblasti živnostenského podnikania, o odvodových a daňových povinnos-

tiach podnikateľov. Na skupinových poradenských stretnutiach sa v priebehu mesiacov február až marec 2009 zúčastnilo 36 budúcich
podnikateľov.
ÚPSVR Lučenec, oddelenie zvyšovania zamestnateľnosti začalo od 1. 4. 2009 s realizáciou
interných praktických príprav UoZ na začatie
prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.
Cieľom praktickej prípravy je poskytnúť základné teoretické informácie o legislatíve
v podnikaní, daňovej sústave, vedení účtovníctva, ako aj praktická príprava podnikateľského zámeru so zameraním na budúcu samostatnú zárobkovú činnosť.
Príklad harmonogramu realizácie praktickej
prípravy:
1. deň: Mechanizmus poskytovania príspevku
na SZČ v zmysle zákona č. 5/2004 o službách

zamestnanosti, vybrané legislatívne minimum
– Zákon o živnostenskom podnikaní, Zákon
o dani z príjmov, Zákon o účtovníctve, Zákon
o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení
2. deň: Zákon o štátnej pomoci, Schéma pomoci „de minimis“ na podporu zamestnanosti,
oprávnenosť výdavkov Osnova podnikateľského zámeru v zmysle predpísanej osnovy
danej Ústredím PSVR
3. deň: Vybrané legislatívne minimum – Zákon
o službách zamestnanosti, Zákon o verejnom
Obstarávaní, Zákon o cestovných náhradách
Finančná prognóza – praktický príklad, kalkulácia nákladov
4. deň: Individuálne konzultácie k podnikateľskému zámeru podľa harmonogramu
5. deň: Overenie získaných teoretických vedomostí z oblasti vybraného legislatívneho minima, príprava na obhajoby podnikateľských
zámerov.
V období od 1. 4. 2009 do 30. 4. 2010 absolvovalo praktickú prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie
prípravy a rozvoja podnikania 460 UoZ externou aj internou formou. Viac ako 91 % z nich začalo prevádzkovať alebo vykonávať SZČ.
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,
ktorý je jedným z najvyužívanejších foriem pomoci, patrí k nástrojom APTP podporujúcim vytváranie nových pracovných miest. Počet vytvorených miest prostredníctvom samostatnej
zárobkovej činnosti sa v roku 2009 zvýšil oproti
roku 2008 takmer o polovicu. Najväčšie zastúpenie na celkovom počte podporených a vytvorených pracovných miest mala podnikateľská činnosť v oblasti stavebníctva, administratívy,
účtovníctva, sprostredkovateľskej činnosti a v oblasti obchodu a služieb pre obyvateľstvo (oprava
motorových vozidiel, elektrospotrebičov, zámočnícke práce, kadernícke a kozmetické služby, výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava).
Ing. Miroslava Tuktamyševová, odd. ZZ, ÚPSVR Lučenec

Odborné poradenské služby pre UoZ z Novohradu a Hornohradu
romadné prepúšťanie a následné ocitnutie sa v pozícii uchádzača o zamestnanie v evidencii úradu práce má na človeka
a jeho život vážne psychické, sociálne a ekonomické dosahy. Včasná identifikácia, diagnostikovanie a podpora ľudí, ktorí sa ocitli
v zložitej životnej situácii vyplývajúcej z nezamestnanosti, by mala prispieť k tomu, aby
lepšie zvládali a prekonávali toto krízové obdobie.
Reakciou na tieto skutočnosti je regionálny
projekt s názvom Odborné poradenské
služby pre UoZ z Novohradu a Hornohradu,
ktorý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Lučenec plánuje zrealizovať v období od apríla 2010 do augusta 2010. Projekt nadväzuje na hlavný zámer a cieľ Národného pro-
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jektu I/2009 – pomôcť ľuďom v zložitej situácii, v ktorej sa v tomto neľahkom krízovom
období ocitli.
Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť odbornú poradenskú pomoc a podporu uchádzačom o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie v rámci hromadného prepúšťania
v dôsledku globálnej finančnej krízy. Cieľovou skupinou projektu sú uchádzači o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov v rámci hromadného
prepúšťania. Z regionálneho hľadiska budú
do projektu zaradení uchádzači o zamestnanie z okresov Lučenec a Poltár. Plánovaný
počet účastníkov hlavnej projektovej aktivity je 85 osôb z cieľovej skupiny.
Zámerom projektu je poskytnúť účastníkom

projektu základné vedomosti, zručnosti
a kompetencie pri riešení vlastnej situácie
v rámci príležitostí na trhu práce. Odborná
poradenská pomoc sa bude realizovať od 10.
mája 2010 do 4. júna 2010 a súvisí s pomocou
pri prekonávaní psychických bariér so zameraním na motiváciu a aktivizáciu UoZ pri hľadaní si nového zamestnania a etablovaní sa na
trhu práce. Poradenstvo je zamerané na zvládanie a prekonanie krízy spôsobenej stratou
zamestnania, na mapovanie zdrojov a posúdenie ďalších predpokladov pracovného
uplatnenia UoZ, orientáciu v legislatíve a podpore v efektívnom využívaní aktívnych opatrení trhu práce. Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Ing. Marcela Sabóová, odd. KP, ÚPSVR Lučenec
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Ako prechádzame zmenami...
Od roku 2004, keď vznikol úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, prešiel úsek štátnych sociálnych dávok mnohými
zmenami týkajúcimi sa legislatívy, metodických postupov,
programového spracovania poskytovaných dávok a jednou
z najväčších zmien bolo rozšírenie sféry pôsobnosti v rámci
koordinácie rodinných dávok poskytovaných v štátoch
Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.
Týmto sa aj spracovanie agendy stáva rozsiahlejším
a náročnejším procesom, najmä vzhľadom na posúdenie
nároku na dávky.

ddelenie štátnych sociálnych dávok v Lučenci a na pracoviskách vo Fiľakove a Poltári zabezpečuje poskytovanie dávok
štátnej sociálnej podpory a sociálnych dávok financovaných zo štátneho rozpočtu a čiastočne
z Európskeho sociálneho fondu. Systém štátnej
sociálnej podpory, pozostávajúci z jednotlivých
príspevkov (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, príspevok na pohreb) je súbor
jednorazových a opakovaných dávok poskytovaných pri vzniku a trvaní štátom definovaných
životných udalostí jednotlivca alebo rodiny. V posledných rokoch sa agenda rozšírila o poskytovanie príplatku k prídavku na dieťa, príplatku
k príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovanie
dotácií na výkon osobitného príjemcu. K agende
štátnych sociálnych dávok boli pričlenené aj
dávky poskytované štátom na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa a príspevok rodičovi, ktoré sú zákonom definované ako sociálne dávky. Na
pracovisku vo Fiľakove a Poltári zabezpečuje
úsek štátnych sociálnych dávok čiastočne aj po-
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skytovanie dotácií na stravu a školské potreby.
Z takejto rôznorodosti zároveň vyplýva, že pre
pracovníka oddelenia štátnych sociálnych dávok je potrebné neustále sa rozvíjať, čo vyžaduje štúdium osobitných právnych predpisov
a ich zmien, súvisiacich právnych predpisov, interných predpisov, metodík a zdokonaľovanie
zručností v rôznych počítačových programoch.
Pri tomto všetkom sociálny pracovník preberá
zároveň obrovskú zodpovednosť za poskytované finančné príspevky, ale aj za poskytnuté
informácie a rady. Vzhľadom na náročnosť získavania podkladov, ich spracovania a previazanosti legislatív štátov EÚ je završujúcim procesom spracovávania rodinných dávok agenda koordinácie rodinných dávok v rámci EÚ. Prešla
cestu od úplne nepoznanej až po každodennú
spoločníčku zvláštnu svojou pestrosťou a množstvom kombinácií spracovávaných problémov
a žiadostí. Aplikácia legislatívy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia vyžaduje vysoké pracovné nasadenie. Vzhľadom na komplikovanosť
celého procesu aplikácie koordinačných nariadení a národných legislatív členských štátov

Zamestnanosť a sociálna politika

a zvyšujúci sa počet klientov, sú tieto činnosti aj
časovo dosť náročné. Ich zvládnutie je podmienené štúdiom nariadení, cudzích jazykov, vyhľadávaním dostupných možností vzdelávania
sa a získavania informácií z rôznych zdrojov
o druhoch dávok a postupoch pri ich uplatňovaní mimo územia Slovenskej republiky.
V oblasti štátnych sociálnych dávok napriek
rozširujúcej sa podpore štátu formou rôznych
príspevkov možno všeobecne očakávať v nasledujúcom období klesajúcu tendenciu, vzhľadom na znižujúcu sa krivku pôrodnosti a narastajúcu migráciu mladých ľudí za prácou do
iných štátov, najmä v rámci Európskej únie. Naopak, mierne stúpajúci trend možno očakávať
v poskytovaní príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa vzhľadom na narastajúci počet dysfunkčných rodín, ktorý súvisí
aj s vysokou mierou nezamestnanosti v okrese
Lučenec a s ekonomickou destabilizáciou rodín. Od roku 2006, teda od účinnosti zákona
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti, sa každoročne zvyšuje počet detí zverených do náhradnej starostlivosti.
Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
(účinný od 1. 1. 2009) poskytol rodičom možnosť
voľby medzi rodičovským príspevkom alebo
týmto novozavedeným príspevkom pri výbere
zabezpečenia starostlivosti o dieťa. Jeho financovanie je zabezpečené zo štátneho rozpočtu
a z Európskeho sociálneho fondu. Príspevok je
určený rodičom, ktorí sa pred dovŕšením troch,
resp. šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom rozhodli vykonávať zárobkovú činnosť a zabezpečili starostlivosť o svoje dieťa inou právnickou alebo fyzickou
osobou, prípadne sa o dieťa starajú sami. V roku
2009 bolo čerpanie finančných prostriedkov pomerne nízke, pretože rodičia uprednostňovali
poberanie rodičovského príspevku. V nasledujúcich rokoch je možné očakávať zvýšenie počtu
poberateľov príspevku, keď sa rodičia, ktorým
vznikol nárok na rodičovský príspevok pred 1. 1.
2009, zaradia do pracovného procesu. Zamestnaný rodič si môže uplatniť nárok na príspevok
na starostlivosť o dieťa, keďže mu zanikne nárok
na rodičovský príspevok. Výplatu rodičovského
príspevku tiež ovplyvňujú stále legislatívne
zmeny pretrvávajúce od júla 2005, ktoré boli zavŕšené prijatím nového zákona, ktorý vstúpil do
platnosti k 1. januáru 2010. Zároveň bol doplnený systém podpory rodiny o novú sociálnu
dávku – príspevok rodičovi. Jednorazový príspevok podporuje návrat rodiča po skončení
materskej alebo rodičovskej dovolenky na trh
práce.
Našim klientom sa snažíme vychádzať v maximálnej miere v ústrety a byť pritom pozitívne naladení. Odmenou za naše úsilie je spokojný klient
a jeho, hoci len u nás v kancelárii, vyslovené poďakovanie.
Ing. Anna Nosková, odd. ŠSD, ÚPSVR Lučenec
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Sociálny podnik– prioritou
je šanca zamestnať sa
Sociálny podnik je štandardným nástrojom aktívnej politiky trhu
práce, ktorého primárnym poslaním je predovšetkým riešenie problému
dlhodobej nezamestnanosti, s ktorým už niekoľko rokov zápasíme.
ákon o službách zamestnanosti umožnil,
s účinnosťou od 1. septembra 2008, rozvíjať
sociálne podnikanie prostredníctvom nového nástroja aktívnej politiky trhu práce. Inštitút
sociálneho podniku na podporu zamestnávania
znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov patrí k aktívnym nástrojom
politiky trhu práce. Je prostriedkom podpory vytvárania pracovných príležitostí a udržania pracovných miest v sociálnom podniku pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Prostredníctvom svojej ekonomickej činnosti sociálne podniky majú napĺňať sociálny cieľ, vytvárať pracovné príležitosti pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, zlepšovať ich zamestnateľnosť podpornými aktivitami v podpornom pracovnom prostredí, poskytovať pomoc
pri hľadaní zamestnania na otvorenom trhu práce.
„Šance sú, netreba sa vzdávať“
V roku 2009 bolo v okrese Lučenec priznané postavenie sociálneho podniku v zmysle § 50b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov jednému žiadateľovi: Nezábudka, n. o.
Zakladateľom neziskovej organizácie Nezábudka
je mesto Fiľakovo, ktorú zriadilo s cieľom prevádzkovania všeobecne prospešných služieb v sociálnej oblasti, t. j. na prevádzkovanie opatrovateľskej
služby v teréne, prevádzkovanie zariadenia pre seniorov a prevádzkovanie domova sociálnych služieb. Táto nezisková organizácia začala fungovať
od 1. 1. 2006 a vychádzala pritom z potrieb regiónu, v ktorom takéto sociálne služby chýbali. Základným cieľom nie je vytváranie zisku, ale hospodárenie s vyrovnaným rozpočtom.
Nezábudka, n. o., má od 12. 5. 2009 priznané postavenie sociálneho podniku, ktorého hlavnou
činnosťou je ošetrovateľská služba v pobytových
zariadeniach. Jeho filozofiou je zabezpečovať so-
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ciálne služby obyvateľom ekonomicky slabého
regiónu, ktoré postupným rozšírením poskytovaných služieb a zvýšením ubytovacích kapacít na
53 miest umožnilo následne vytvoriť nové pracovné príležitosti pre znevýhodnených občanov
na trhu práce. V súčasnosti n. o. zamestnáva celkovo 31 zamestnancov, pričom 17 z nich bolo
prijatých z evidencie úradu práce.
V rámci sociálneho podniku bolo vytvorených 5
pracovných miest nasledovne:
od 1. 8. 2009 boli vytvorené 2 pracovné miesta
(1 miesto znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a 1 miesto uchádzačom o zamestnanie), ktoré boli obsadené v týchto profesiách:
kuchár, pomocný kuchár na celkovú dohodnutú sumu 20 386,56 EUR
od 1. 2. 2010 boli vytvorené 3 pracovné miesta
obsadené znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, a to v týchto profesiách: opatrovateľ, ošetrovateľ a zdravotný asistent, na celkovú
dohodnutú sumu 17 559,72 EUR.
Na tri vytvorené pracovné miesta boli prijatí znevýhodnení uchádzači o zamestnanie, ktorí pred
nástupom vykonávali v neziskovej organizácii aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
realizovanej v spolupráci s ÚPSVR Lučenec.
Finančná podpora pri zriadení sociálneho podniku znamená pre organizáciu upevnenie jej
postavenia, zlepšenie kvality poskytovaných
služieb, ich rozšírenie pre väčší okruh prijímateľov - sociálne odkázaných občanov a nárast
počtu pracovných miest. Pre prijatých tranzitných zamestnancov to znamená odborný rast,
získanie pracovných návykov, dovzdelávanie
a zvýšenie šance na umiestnenie na otvorenom
trhu práce.
Poskytovaním sociálnych služieb pre zdravotne
a sociálne odkázaných občanov v dôchodkovom
veku sa zvyšuje starostlivosť o túto skupinu obyvateľov, zlepšuje sa ich sociálny status a prevádzkovaním zariadenia sa zvyšuje sociálna vybavenosť mesta a regiónu.

Zabezpečením starostlivosti o dôchodcov sa znižuje ich závislosť od blízkych a zároveň sa pohybujú v prostredí ľudí s rovnakými záujmami a potrebami.
Sprevádzkovaním sociálneho komplexu neziskovej organizácii mesto odovzdá do užívania aj časť
parku s okrasnými a ovocnými stromami, ktorú
bude potrebné obnoviť, upraviť, vysadiť novými
stromami a kríkmi a tým skultúrniť a spríjemniť životné prostredie centra mesta. Na základe toho sa
vytvoria predpoklady na vznik ďalších pracovných miest v rámci sociálneho podniku v budúcom období.
Nezábudka, n. o., v súčasnosti poskytuje rôzne
všeobecne prospešné služby:
a) poskytovanie sociálnej pomoci - opatrovateľská služba v domácnosti, asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, upratovacie
služby, zabezpečovanie predpisu a donášky
liekov, donáška obedov, zabezpečovanie nákupov, dohľad,
b) humanitárna starostlivosť - sociálne poradenstvo,
c) rehabilitačné služby - sprevádzanie na prechádzkach a cvičeniach, opatera rekonvalescentov v domácnosti, pedikúrna a manikúrna
starostlivosť,
d) prevádzkovanie domova dôchodcov (zariadenia pre seniorov) a domova sociálnych služieb,
poskytovanie služieb v centre sociálnych služieb a zariadení opatrovateľskej služby (ZOS),
e) prepravná služba,
f) jedáleň, denný stacionár, odľahčovacia služba.
Mesto Fiľakovo eviduje žiadosti o zaradenie do zariadenia a má vytvorený poradovník z čakateľov
na tieto sociálne služby. Záujem o zaradenie do
zariadenia majú aj občania iných miest a obcí
v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja.
N. o. od začiatku svojho vzniku využila na podporu vzniku nových pracovných miest možnosť
zamestnávania znevýhodnených UoZ prostredníctvom § 50 zákona č. 5/2004 Z. z., čím potvrdzuje svoju sociálnu orientáciu na marginalizované skupiny občanov na trhu práce.
Aktiváciou a následnou stabilizáciou znevýhodnených UoZ prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb, ktoré si samy bez
pomoci prácu len veľmi ťažko hľadajú.
Organizácia opakovane využíva absolventskú
prax, ako aj aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, v rámci ktorých sú UoZ zaradení na
zdravotnom úseku, na prevádzkovom úseku
a v kuchyni. Veríme, že v roku 2010 túto možnosť
využije viacero subjektov
Mgr. Svetlana Bystrianská, Bc. Eva Rubintová, odd. ISS, pracovisko
Fiľakovo, a Ing. Monika Molnárová, odd. SZ, ÚPSVR Lučenec
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RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE
iliermi ľudského života sú
vzdelanie a práca. Nájsť si
zamestnanie je jednou z podstatných úloh, ktoré nás čakajú
v dospelosti a byť nezamestnaným znamená byť bez príjmového štandardu. Práca pre
mnohých ľudí nie je len všednou nevyhnutnosťou, ale aj dôležitou hodnotou. Väčšina ľudí
postihnutých stratou zamestnania potrebuje aktívnu pomoc
a podporu pri ďalšom zaradení sa do pracovného
života. Život človeka síce pravidelne a neúprosne
odmeriava čas, no viac si pamätáme jednotlivé
udalosti, ktoré nám ho ovplyvnili alebo zmenili.
Pracovisko Poltár s referátom služieb zamestnanosti a referátom sociálnych vecí a rodiny je inštitúciou, ktorá má vo svojej pôsobnosti úlohu poradiť, pomôcť a pokúsiť sa pozitívne vyriešiť práve tie
najťažšie životné situácie. Okres Poltár a ľudí v ňom
sužuje nezamestnanosť, sociálna, hmotná núdza
a ďalšie ťažké životné udalosti. Pomocnú ruku im
podávajú štátni zamestnanci úsekov informačných
a sprostredkovateľských služieb, zvyšovania zamestnateľnosti, pomoci v hmotnej núdzi, štátnych
sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Rastúci podiel nevzdelaných a nekvalifikovaných
občanov, vysoký podiel obyvateľstva zväčša bez
kvalifikácie s ťažkou adaptabilitou na nové ekonomické podmienky, sú neprehliadnuteľnými slabými stránkami okresu. Nevýhodou sa javí aj skutočnosť, že na trhu práce vzniká postupne
v určitých profesiách nerovnováha spôsobená vývojom štruktúry disponibilných uchádzačov o zamestnanie, mierou nezamestnanosti, s vysokým
podielom dlhodobo evidovaných uchádzačov
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o zamestnanie, s nízkym
stupňom vzdelania, často
bez pracovných návykov,
zručností a takmer žiadnej
motivácie.
V dôsledku nerovnomerného spoločensko-ekonomického vývoja sa zvyšuje
počet osôb, ktoré sa dostali
do nepriaznivej životnej situácie, ktorú nedokážu prekonať vlastnými silami.
Príčiny môžu byť rôzne. Môžu vychádzať z dôvodu
zdravotného postihnutia, sociálno-patologického
vývinu, zlyhania základných funkcií rodiny, krízových životných a sociálnych udalostí, ale aj z dôvodu nedostatočnej možnosti uplatnenia sa na
trhu práce.
Je nesmierne ťažké zmieriť sa so situáciou, keď človek, ktorý bol celý život naučený pracovať, zrazu
o prácu príde a ani po krátkom čase a potom čoraz
dlhšom čase si prácu nedokáže nájsť. Ľahko potom
podľahne nebezpečenstvu, ktoré ide ruka v ruke
s neúspešným hľadaním sa, a tým je strata vlastnej
aktivity, uspokojenie sa s nízkym životným štandardom, apatia, pasivita, alkoholizmus, chudoba.
Za každou z týchto udalostí je človek a ten, kto
mu pomáha. Aj naši niekoľkotisícoví klienti majú
tiež svoje mená a osudy, ktoré vytvárajú mieru nezamestnanosti, skupinu v sociálnej a hmotnej núdzi. Hľadáme pre nich možnosti uplatnenia, zabezpečujeme účasť na projektoch a kurzoch,
sprostredkúvame množstvo informácií, ktoré môžu
motivovať a naštartovať pozitívnu zmenu v životnej udalosti, ktorá ich pripravila o prácu, zdravie,
spokojnú a šťastnú rodinu, strechu nad hlavou.
Disponujeme množstvom nástrojov, ktoré v rámci
zákonov ako štátni zamestnanci môžeme ponúknuť. Ale tým prvým by mal byť príjemný úsmev,

Nezabúdajme, ŽE rodina je základ spoločnosti
ol slnečný júlový deň a na parkovisku v Lučenci
sa deti lúčili s náhradnými rodičmi, aby strávili
pobyt v príjemnom rekreačnom zariadení. Na deťoch sme videli úsmev, radosť, ale bolo vidieť aj slzy.
Slzy nielen na tvárach detí, pretože niektoré opúšťali domov po prvý raz, ale nejedna slza vykĺzla aj
náhradným rodičom, aj nám sociálnym pracovníkom.
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Lučenec zabezpečilo Program na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti
pobytovou formou. Program bol zrealizovaný akreditovaným subjektom Združenie žien Slovenska,
pobočka Zvolen, v Rekreačnom zariadení Lom nad
Rimavicou. Cieľovou skupinou bolo 20 detí zverených do náhradnej rodinnej starostlivosti vo veku
7 - 15 rokov z okresov Lučenec a Poltár.
Hlavným cieľom bolo pomôcť dieťaťu pochopiť
pozitíva účelu plnenia náhradnej rodinnej staros-
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tlivosti, podpora spoločenskej integrácie detí a ich
socializácie v prostredí rodiny, školy, v rovesníckych rodinách, eliminácia dôsledkov dosahu situácie, v ktorej sa dieťa nachádza, informácie
o možnostiach, ako sa vyhnúť negatívnym javom
spoločnosti. Cieľom programu bolo naučiť deti
rozvoju sociálnych schopností, komunikatívnosti,
primeraného sebaprejavu, udržanie citovej rovnováhy, schopnosti spolupracovať, riešiť problémy,
riešiť konflikty a naučiť sa zvládať sklamanie, smútok a stres.
Sekundárnym cieľom bolo zvýšiť kvalitu života dieťaťa. Ponúknuť deťom aktívne trávenie voľného
času, vedenie k zodpovednosti, samostatnosti,
upevňovanie hygienických a pracovných návykov,
zvládanie adaptačných problémov v rodine, škole,
medzi rovesníkmi.
Okrem komunitných výchovno-vzdelávacích sedení deti absolvovali športové aktivity, súťaže,
vychádzky v okolí rekreačného zariadenia, vý-

Zamestnanosť a sociálna politika

druhým podanie ruky a usadenie ako prejav akceptácie, tretím rada vedúca k spokojnosti občana,
o ostatných hovoria zákony. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú a ktorí nás potrebujú, si to zaslúžia. Niekto
múdry niekde povedal „radosť rozdávaním rastie“,
čím sa napĺňa tzv. zásada trikrát „R“.
Myslím si, že žiaden z nás by nemal problém vysúkať z rukáva hneď niekoľko bolestných, tragických
či neuveriteľných príbehov, aké dokáže napísať len
život a len včasná a adekvátna pomoc môže byť
riešením. Takým je aj príbeh človeka, ktorý v rozkvete svojho života prišiel v priebehu sekundy o to,
čo mal najcennejšie, a to je zdravie. Prišiel o možnosť pohybovať sa, ale čo je krásne, nestratil podporu celej svojej rodiny. Tiež takým je aj príbeh
dieťaťa už narodeného s vrodenými telesnými či
mentálnymi postihnutiami alebo človeka, ktorého
v priebehu života postihla zákerná choroba.
A čo zdravotne postihnutí ľudia potrebujú? Nepotrebujú nijaké zázraky, ale obyčajnú ľudskú pomoc
a v tom spočíva zázrak hodný obdivu. Morálna,
materiálna a psychická pomoc je nenahraditeľná,
dôležité sú aj postoje ich najbližšieho okolia, najmä
rodinných príslušníkov. Takéto rodiny často fungujú ako opatrovateľsko-ošetrovateľské inštitúcie,
v ktorých sa všetka pozornosť venuje ochrane chorého člena pred nekompromisným a neľútostným
vonkajším svetom.
Zmierniť dôsledky zdravotného postihnutia je to
najmenej, čo chorý človek môže dostať, aby mohol
viesť nezávislý život. Ale keď sa nám podarí určitým
spôsobom uľahčiť život zdravotne ťažko postihnutému občanovi, niet väčšieho ocenenia, ako je
spokojný úsmev a slová vďaky, veď ako sa hovorí
„slnko svieti predsa na každého rovnako“.
Na strane poradcu, informátora, pomocníka, riešiteľa stoja zamestnanci úradov, tiež len obyčajní ľudia s nálepkou „pomocných anjelov“, ktorí sa nie
vždy stretnú s pochopením a porozumením. Ale či
nestojí za to šťastný detský úsmev alebo spokojnosť občana? Vtedy si poviem, že tento život za to
stojí.
Ing. Elena Katreniaková, pracovisko Poltár, ÚPSVR Lučenec

lety a rozvíjali kreatívne činnosti ako maľovanie
a podobne. Každé dieťa si z pobytu odnieslo
množstvo zaujímavých zážitkov. Deti získali nových priateľov medzi rovesníkmi, ale aj medzi
organizátormi, s ktorými strávili týždeň v nádhernom prírodnom prostredí. Vytvorila sa medzi
nimi nová citová väzba, ktorá bude v budúcnosti
pozitívne vplývať na ich citový vývoj a zlepšenie
adaptácie v náhradnom rodinnom prostredí.
Ohlasy na pobyt v letnom tábore sú veľmi pozitívne. Spokojné boli nielen deti zverené súdom do
náhradnej rodinnej starostlivosti, ale aj náhradní rodičia. Krásne prírodné prostredie, mnoho zážitkov,
veľa nových priateľov zanechalo v deťoch a náhradných rodičoch hlboký dojem. Všetci opätovne
žiadajú pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately o zorganizovanie
podobného rekreačného pobytu.
V mene detí ďakujeme organizátorom za prežité
chvíle v nádhernom prírodnom prostredí. Veríme,
že aj schválené akcie pre deti na rok 2010 budú
také úspešné, ako boli akcie v roku 2009.
Mgr. Viera Školníková, odd. SPOD a SK, ÚPSVR Lučenec
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Spokojné dieťa – na prvom mieste
odľa nového organizačného poriadku Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, ktorý
vstúpil do platnosti 1. 2. 2008, pracoviská úradu
(Poltár, Fiľakovo) prešli pod priame riadenie riaditeľa úradu. Činnosť pracoviska Fiľakovo, referátu sociálnych vecí a rodiny sa rozšírila o agendu peňažných príspevkov na kompenzáciu pre ťažko
zdravotne postihnutých občanov a agendu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Do
tohto obdobia zabezpečovali výkon štátnej správy
v týchto oblastiach príslušné oddelenia odboru
sociálnych vecí a rodiny v Lučenci.
Z rôznorodých činností referátu by sme týmto
chceli poukázať na činnosť úseku sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately, ktorá je zameraná na
široký okruh problematiky v oblasti riešenia problémových rodín, ako aj právom chránených záujmov maloletých detí z dôvodu, že rodina je základným pilierom spoločnosti a tiež najdôležitejším
článkom pri výchove dieťaťa, najmä prostredníctvom nej si dieťa uvedomuje svoje miesto ako
aj rolu v spoločnosti.
Zamestnanci pracoviska úseku sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele vykonávajú:
funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného
predpisu,
funkciu poručníka maloletému bez sprievodu,
funkciu koordinátora pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele,
potrebné opatrenia na návrat a premiestnenie
dieťaťa z cudziny,
opatrenia sociálnoprávnej ochrany,
poradenské služby pre dieťa, plnoletú fyzickú
osobu a rodinu, odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií a zabezpečenie účasti na programoch a aktivitách organizovaných obcou, vyšším
územným celkom alebo akreditovaným subjektom,
organizačné zabezpečenie výchovno-rekreač-
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EURES zamestnávateľom
racovné stretnutia úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny so zamestnávateľmi predstavujú dôležitú súčasť komunikácie a sú aj dobrým
prostriedkom na zlepšovanie spolupráce a prehlbovanie vzájomných vzťahov úradov s touto
cieľovou skupinou. Tak ako v ostatných 3 rokoch,
tak aj v tomto roku 25. marca 2010 sa na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci konalo
takéto stretnutie pod názvom EURES zamestnávateľom.
Stretnutie sa uskutočnilo v súlade s Plánom aktivít siete EURES na obdobie rokov 2010 – 2011.
Cieľom stretnutia bolo poskytnúť miestnym zamestnávateľom informácie o aktuálnej situácii na
regionálnom trhu práce, možnostiach využívania služieb úradu a ďalšie užitočné informácie
prostredníctvom pozvaných inštitúcií.
Z celkového počtu pozvaných zamestnávateľov
sa na pracovnom stretnutí zúčastnilo 13 zamestnávateľov z okresov Lučenec a Poltár. Z pozýva-
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ných programov pre deti s poruchami správania,
podávanie návrhov na súd na vydanie predbežného opatrenia, na určenie, resp. zapretie otcovstva, na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo
jej zrušenie, na uloženie výchovného opatrenia
alebo jeho zrušenie, na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností,
zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia
a priaznivého vývinu dieťaťa, všestranného vývinu dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí,
resp. v náhradnom prostredí dieťaťa, ktoré nemôže byť vychovávané z rôznych dôvodov vo
vlastnej rodine.
Ak rodina nenapĺňa potreby dieťaťa a ohrozuje
jeho zdravý fyzický, sociálny a psychický vývin,
treba rodine pomôcť a zmierniť negatívne dôsledky.
V nedávnej minulosti sme na podnet pediatra,
v ktorého starostlivosti sa nachádzalo päť maloletých detí, začali konanie vo veci zanedbávania starostlivosti. Šlo o rodinu, kde otec bol vo výkone
trestu odňatia slobody a matka poberateľkou rodičovského príspevku. V spolupráci s komunitnými
terénnymi pracovníkmi, ktorí rodinu monitorovali
už dlhší čas, sme navštívili matku s deťmi doma. Šokujúce bolo to, že sme byt našli takmer prázdny,
bez zariadenia, iba s jednou posteľou, kopou špinavého šatstva, s piatimi špinavými a nahými
deťmi. Táto situácia si vyžadovala zo strany úradu
bezodkladné riešenie.
Pretože sme vedeli o blízkej osobe (matke otca
detí), bolo jedným z riešení okamžité vyňatie detí
z nevyhovujúceho prostredia a následne sme, so
súhlasom starej matky, zabezpečili ešte v ten istý
deň predbežným opatrením súdu dočasné zverenie detí do náhradnej osobnej starostlivosti. Matka
sa riešeniu síce bránila, ale pochopila, že nie je
schopná sa sama o deti postarať.
Zverením detí starej matke vznikol bytový problém – v jednoizbovom byte sa ocitla desaťčlenná
rodina. V spolupráci úradu s miestnym podnikate-

ných inštitúcií prijali pozvanie 3: Sociálna poisťovňa Lučenec, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Lučenec a Inšpektorát práce Banská Bystrica.
V rámci prezentácie služieb úradu boli zamestnávatelia informovaní o aktuálnej situácii na trhu
práce v okresoch Lučenec a Poltár, ako aj o možnostiach využitia služieb siete EURES, ale aj o ich
zákonných povinnostiach voči úradu pri zamestnávaní zahraničných pracovníkov.
Zástupcovia Sociálnej poisťovne Lučenec informovali prítomných o zákonných povinnostiach
zamestnávateľov pri zamestnávaní zahraničných
pracovníkov a taktiež predniesli užitočné informácie týkajúce sa vysielania domácich pracovníkov do zahraničia.
Prezentácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne Lučenec bola zameraná hlavne na právne predpisy
z oblasti zdravotného poistenia týkajúce sa takých oblastí ako služby VšZP migrujúcim poistencom, právne predpisy EÚ, formuláre EÚ, E-formuláre, zamestnávanie cudzincov na Slovensku
a vysielanie zamestnancov do zahraničia.

ľom sa vo veľmi krátkom čase zabezpečila výmena nevyhovujúceho bytu za
trojizbový byt. Po
nadobudnutí právoplatnosti rozsudku
o zverení úsek štátnych sociálnych dávok vyplatil jednorazové príspevky pri zverení do náhradnej osobnej starostlivosti. Tieto finančné prostriedky stará matka
skutočne využila v prospech detí. Kúpila základné
vybavenie a všetko potrebné pre zdravý všestranný
vývin detí. Vytvorením vhodných podmienok sa
umožnilo školopovinným deťom opäť sa zúčastňovať na výchovno-vzdelávacom procese. Spolupráca náhradného rodiča so školským zariadením
je na veľmi dobrej úrovni. Pri opakovaných návštevách v rodine sme zistili, že stará matka zabezpečuje všetkým svojim vnúčatám (oproti prostrediu, z ktorého boli vyňaté) výnimočnú starostlivosť. Vyjadrenia pediatra sú tiež pozitívne,
starostlivosť o deti sa podstatne zlepšila, účasť na
povinných kontrolách sa dodržiava.
Maloleté deti boli počas našej návštevy spokojné,
usmiate a šťastné, ocitli sa v rodine, kde dostávajú
lásku a potrebnú starostlivosť. Pretože sa predišlo
umiestneniu detí do ústavnej starostlivosti, neboli
vyňaté z prirodzeného prostredia, nemuseli sa
adaptovať na nové podmienky a neboli ani vystavené psychickej záťaži súvisiacej s následnými zmenami a naďalej môžu udržiavať kontakt so svojou
matkou.
Z bežnej praxe vieme, že nie všetky rodinné problémové situácie sa podarí vyriešiť v prospech spokojnosti všetkých strán. Aj keď to možno bolo z pohľadu matky príliš tvrdé riešenie, pre nás bol
prvoradý záujem detí.
Dúfame, že rodín s podobnými problémami bude
v budúcnosti čoraz menej a že sa aj takouto formou pre deti v podobnej situácii podarí vždy zabezpečiť to najdôležitejšie – rodinu.
Ing. Jela Kyzeková, pracovisko Fiľakovo
Mgr. Renáta Mihályová, úsek SPOCH

Informácie poskytnuté zo strany Inšpektorátu
práce Banská Bystrica boli pre všetkých účastníkov pracovného stretnutia veľmi zaujímavé. Prezentácia zástupcu inšpektorátu práce bola orientovaná hlavne na Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako aj na aktuálne platnú legislatívu v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri
práci.
Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej, uvoľnenej,
pracovnej atmosfére obohatenej plodnou diskusiou v závere stretnutia. V rámci diskusie, prítomní zamestnávatelia smerovali svoje otázky
hlavne na zástupkyňu inšpektorátu práce. Na
záver stretnutia boli zamestnávateľom distribuované informačné materiály a aj krátky dotazník na získanie spätnej väzby a celkového
vyhodnotenia tejto aktivity. Na základe tejto
spätnej väzby vyjadrili zamestnávatelia celkovú
spokojnosť s obsahovou náplňou stretnutia
a viacerí z nich prejavili záujem o takéto stretnutia aj v budúcnosti.
Ing. Ján Gerát, EURES poradca, ÚPSVR Lučenec
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PREDSTAVUJEME

Služby zamestnanosti
v okresoch Lučenec a Poltár
Následky svetovej hospodárskej krízy sa v okresoch Lučenec
a Poltár začali v plnej miere prejavovať až začiatkom roku
2009, jej predzvesť a strach z jej dosahov však spôsobili
zníženie zamestnanosti už v posledných mesiacoch roku 2008.
Pokles zamestnanosti sa v najväčšej miere dotkol najmä
pôdohospodárstva, stavebníctva a administratívy.

Burza práce v priestoroch spoločnosti Novoker, a.s., Lučenec.

týchto odvetviach klesol priemerný počet zamestnancov takmer na polovicu
stavu z roku 2008. V okrese Poltár zamestnanosť v priemyselnej výrobe klesla v medziročnom porovnaní takmer o 40 %. Tento vývoj
bol spôsobený predovšetkým prepúšťaním
u 2 nosných zamestnávateľov okresu.
Prepúšťanie zamestnancov predstavuje pre zamestnávateľov jednu z možností, ako najrýchlejšie eliminovať ekonomické dôsledky (zníženie
odbytu výrobkov, zlá finančná situácia), ktoré sa
pripisovali pôsobeniu svetovej hospodárskej
a finančnej krízy. Zamestnancov prepúšťali prevažne z týchto organizačných dôvodov: nadbytočnosť zamestnancov, zlá ekonomická
situácia zamestnávateľa, zrušenie časti zamestnávateľa.
V roku 2009 bolo na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Lučenci nahlásených šesť hromadných prepúšťaní, v prvom štvrťroku roku 2010
bolo nahlásené jedno hromadné prepúšťanie.
Pokles zamestnanosti však ovplyvnili aj dve hromadné prepúšťania, ktoré boli nahlásené ešte
v decembri 2008 a začali sa realizovať v 1. polovici roku 2009.
Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva určený na výpočet miery nezamestnanosti v roku
2009 činil v okrese Lučenec celkom 32 873 osôb,
z toho 17 652 mužov a 15 221 žien. ÚPSVR Lučenec evidoval v roku 2009 v priemere 8 077
uchádzačov o zamestnanie. V medziročnom porovnaní vzrástol priemerný počet UoZ o 1 676
osôb, t. j. o 26 %.
Celkový počet UoZ k 31. 12. 2009 stúpol v me-
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dziročnom porovnaní o 1 707 UoZ, t. j. o štvrtinu
stavu k 31. 12. 2008, a dosiahol takmer úroveň
z decembra 2004.
V okrese Poltár činil počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva určený na výpočet miery nezamestnanosti v roku 2009 11 055 osôb, z toho
6 170 mužov a 4 885 žien.
Celkový počet UoZ stúpol k 31. 12. 2009 o jednu
tretinu stavu k 31. 12. 2008 na 2 900 registrovaných UoZ. Priemerný počet registrovaných UoZ
stúpol v medziročnom porovnaní o 38 %, t. j.
o 745 UoZ na celkový priemerný počet 2 732
UoZ.
V dôsledku globálnej finančnej krízy zamestnávatelia vytvárali nové pracovné miesta len v malom množstve a pokiaľ aj ponúkali pracovné
príležitosti, išlo skôr o preobsadenie už existujúcich pracovných miest. VPM zamestnávatelia
nahlasovali zväčša na základe oslovenia zamestnancami úradu alebo z vlastnej iniciatívy
zamestnávateľov. Celkovo v roku 2009 ponúkal

Investor okresu Lučenec – Johnson Controls Lučenec, s.r.o., sa
zúčastnil na veľtrhu práce JobExpo 2010.

ÚPSVR Lučenec 479 voľných pracovných miest,
čo je v porovnaní s rokom 2008 o 282 menej.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zrealizoval
v spolupráci s jedným z najväčších investorov
okresu Lučenec - Johnson Controls Lučenec,
s.r.o., trojdňovú prezentáciu Nová šanca – znovuuplatnenie sa ohrozených stratou zamestnania a prepustených zo zamestnania za pomoci
investora Johnson Controls. Celkovo sa na uvedenej prezentácii zúčastnilo 136 UoZ a ZoZ
z okresov Lučenec a Poltár. Po prezentácii záujemcovia odovzdali životopisy, na základe ktorých ich spoločnosť priebežne podľa potreby
zamestnávateľa pozývala na individuálne pohovory. Ďalšou aktivitou v spolupráci s uvedeným investorom bude 7. 5. 2010 Deň otvorených dverí.
Z ďalších realizovaných aktivít spomenieme:

Vývoj priemernej disponibilnej miery nezamestnanosti v % za roky
2004 – 2009 okres Lučenec
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Vývoj priemernej disponibilnej miery nezamestnanosti v % za roky
2004 – 2009 okres Poltár
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prezentáciu pre nemeckého zamestnávateľa
McDonalds v sieti svojich reštaurácií. Zúčastnilo sa na nej 52 UoZ a ZoZ,
prezentáciu spoločnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o., pre zdravotne postihnutých UoZ,
ktorej sa zúčastnilo 22 UoZ. Bola zameraná
hlavne na oboznámenie s výrobou, aby sa aj
zdravotne postihnutý UoZ mohol uchádzať
o zamestnanie v tejto spoločnosti,
prezentácia pre spoločnosť Union poisťovňa,
a.s., Bratislava – pobočka Lučenec, na ktorej sa
zúčastnilo 8 UoZ,
prezentácia pre spoločnosť Yura Eltec Corporation Slovakia, s.r.o., Rimavská Sobota, na ktorej sa zúčastnilo 226 UoZ.
Nakoľko sa spomínané aktivity stretli s pozitívnym ohlasom, úrad plánuje uskutočniť podobné prezentácie i v roku 2010.

Pre zamestnancov ohrozených stratou zamestnania v dôsledku hromadného prepúšťania zorganizoval úrad 13. 10. 2009 burzu práce v priestoroch spoločnosti NOVOKER, a.s, kde si ÚPSVR
zriadil vysunuté pracovisko. Priamo na mieste poskytoval informačné a poradenské služby pre zamestnancov ohrozených stratou zamestnania ako
informácie o voľných pracovných miestach v regióne a PM z médií a internetových stránok.
Na burze práce sa zúčastnili štyria zamestnávatelia, ktorí informovali záujemcov o výrobe a sociálnom programe. Zamestnávatelia pri výbere
vhodných uchádzačov na voľné pracovné pozície kládli dôraz aj na ďalšie zručnosti a znalosti:
práca s PC, vodičský preukaz, jazykové znalosti,
preukaz na vysokozdvižný vozík, SBS preukaz.
Každoročne v jesenných mesiacoch sa uskutočňuje Burza informácií pre žiakov základných

škôl. V priestoroch Mestského úradu v Lučenci sa
28. 10. 2009 konal už 11. ročník. Spoluorganizátormi boli Mestský úrad Lučenec a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Z pozvaných 23 stredných škôl
sa na Burze informácií zúčastnilo 19 stredných
škôl. Študenti škôl názorne predstavili jednotlivé
študijné a učebné odbory. Burza informácií bola
zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu
zamestnávateľov, stredných a učňovských škôl,
ako i prezentáciu úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny (služby zamestnanosti a EURES). Súčasťou Burzy informácií bolo aj rokovanie za
okrúhlym stolom, ktoré sa uskutočnilo za účasti
zástupcov stredných škôl, základných škôl, Mestského úradu v Lučenci, VÚC, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci, zamestnávateľov z regiónu
a zástupcov úradu práce. Burzy informácií sa
zúčastnilo 426 žiakov z 12 základných škôl.
K prioritám úradu i v roku 2010 patria aktivity,
ktorými pomôžeme uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na otvorenom trhu práce a zamestnávateľom si zasa nájsť vhodných zamestnancov. Plnenie týchto úloh v regióne
s priemernou mierou nezamestnanosti vyššou,
ako je celoslovenský priemer, nie je jednoduché
a kladie vysoké odborné a profesionálne nároky na všetkých zamestnancov úradu.
Mgr. Henrieta Eibnerová, riaditeľka OSZ, UPSVR Lučenec

NÁŠ CIEĽ – ISTOTA A SPOKOJNOSŤ OBČANA
lovek sa v priebehu života dostáva do
rôznych situácií. Niektoré je schopný
vyriešiť sám alebo s pomocou blízkej rodiny či priateľov, iné situácie vyžadujú pomoc inštitúcií. Existujú aj udalosti či už radostné, alebo smutné, pri ktorých štát
prispieva občanom istými finančnými prostriedkami. A práve zamestnanci odboru
sociálnych vecí a rodiny patria k tým, čo sa
v našej spoločnosti zaoberajú sociálnymi
udalosťami, resp. riešením sociálnych problémov človeka od narodenia až po smrť.
V súčasnom období hospodárskej neistoty vyplývajúcej z celosvetovej hospodárskej krízy narastá počet jednotlivcov
i rodín, čo žijú na hranici a intervencia
štátu je nevyhnutná. Náročnosť práce za-

Č

mestnancov odboru sociálnych vecí a rodiny spočíva nielen v množstve klientov
(čo má stúpajúcu tendenciu), ale najmä
v snahe dosiahnuť spokojnosť jednotlivca
spolu s nutnosťou rešpektovať jeho individualitu a osobné potreby. Objem poskytovaných finančných prostriedkov je
prísne odstupňovaný platnou legislatívou,
ktorá určuje presné množstvo peňazí vyplácaných či jednorazovo, alebo opakovane, čo mnohí občania pociťujú ako nespravodlivé. Ten, kto by mal vyvažovať
túto legislatívnu jednotnosť, je práve sociálny pracovník. Poskytuje erudované poradenstvo, čím umožní klientom zorientovať sa v situáciách, v ktorých sa ocitli,
a zároveň im pomôže nájsť spôsoby, ako

byť aktívny a riešiť vlastný problém. Ide
o takzvanú pomoc smerujúcu k svojpomoci. Odmenou za vykonanú prácu je pre
zamestnancov spokojnosť občana.
Odbor sociálnych vecí a rodiny
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ÚPSVR

VÝSTAVA KOMPENZAČNÝCH POMÔCOK V STROPKOVE
Vo vestibule Mestského kultúrneho strediska v Stropkove sa 27. mája
konala výstava kompenzačných pomôcok pre občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím. Hlavnými organizátormi boli Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Stropkove a Mestský úrad Stropkov.
ažké zdravotné postihnutie je hendikep, s ktorým sa treba naučiť žiť
a kompenzačné pomôcky slúžia na
to, aby nebol pre človeka záťažou a nezdolateľnou prekážkou v priebehu ďalšieho života.
K širokému sortimentu kompenzačných
pomôcok patria pomôcky s hlasovým výstupom a špeciálne hmatové pomôcky.
Tieto pomôcky sú špeciálne prispôsobené
potrebám nevidiacich a slabozrakých. Sluchovo postihnutým predstavila svoje pomôcky firma Slovtón. Medzi špeciálne pomôcky pre nepočujúcich a nedoslýchavých
patria najmä rôzne druhy načúvacích aparátov a aj rôzne druhy signalizačných za-

Ť

riadení. Na výstave sa zúčastnila aj firma
Thuasne SK, s. r. o., ktorá sa venuje výrobe,
predaju a servisu ortopedických pomôcok
a pomôcok pre imobilných a dlhodobo ležiacich pacientov.
Hosťami výstavy boli: Viera Filipová a Štefan
Konečný zo sekcie sociálnych vecí Ministerstva PSVR SR, riaditeľ pracoviska Ústredia
PSVR v Košiciach Emil Kurčák, predseda OZ
Spojme srdcia pre zdravie Vladislav Kačmár, pozvaní riaditelia a zamestnanci
ÚPSVR, členovia Zväzu telesne postihnutých Slovenska, starostovia obcí okresov
Stropkov a Medzilaborce.
Vďaka patrí za organizačnú prácu riaditeľke
Odboru SVaR ÚPSVR v Stropkove Ing.
Na výstave sa zúčastnili firmy
s rôznym zameraním – napr. firma
Tyflocomp, s.r.o., z Bratislavy spolu
s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska prezentovali špeciálne
pomôcky pre zrakovo postihnutých.
Zúčastnené firmy na výstave predstavili širokú ponuku kompenzačných pomôcok podľa druhu zdravotného postihnutia. Väčšinou ide
o pomôcky dennej potreby, bez
ktorých by si občan s ŤZP život
nevedel predstaviť.

Výstavu otvoril riaditeľ ÚPSVR v Stropkove Mgr. Ivan Kleban.

Slávke Demčákovej a všetkým ostatným,
ktorí prispeli k tomu, aby tradícia výstav
kompenzačných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých v Stropkove úspešne
pokračovala. Za vydarený a úspešný priebeh výstavy obzvlášť ďakujeme pekárni
Bokša (p. Šima), pekárni Šandal (p. Maťaš),
Mestskému úradu Stropkov a všetkým vystavovateľom.
Ing. Otakar Guman, odd. PPnKSD ŤZP, ÚPSVR Stropkov

Firma Otto Bock, s. r. o., Bratislava predstavila širokú škálu
invalidných vozíkov, špeciálnych kočíkov, ortopedických a rehabilitačných pomôcok.

Zo špeciálnych pomôcok zaujali najmä prenosné nastaviteľné nájazdy z ľahkého kovu, ktoré uľahčujú prístup imobilným občanom.

28 29

Hlavným vystavovateľom bola firma Velcon, s. r. o., z Banskej
Bystrice, ktorá na výstave predstavila širokú škálu kompenzačných pomôcok pre imobilných občanov. K nim patria
zdvíhacie plošiny, schodolezy, stoličkovýťahy, výťahy a iné.

Zamestnanosť a sociálna politika

Návštevníkom výstavy boli k dispozícii aj pracovníci Regionálneho úradu zdravotníctva Svidník, ktorí bezplatne
merali tlak krvi, hladinu cukru v krvi a cholesterol.
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výberové konania

Voľné štátnozamestnanecké
miesta v rezorte

KRAJ: NITRIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY V LEVICIACH
Výber č.: 2010/9/17
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Vysunuté pracovisko Želiezovce, odbor sociálnych vecí a rodiny,
pomoc v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí, samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení pomoci v hmotnej núdzi. Príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské
vzdelanie prvého alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes,
internet, Microsoft PowerPoint
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, základné poznatky o EÚ, znalosť
zákonov č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, č. 599/2003 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 201/2008
o náhradnom výživnom
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Terézia Kováčová
Telefón: 036 2440 120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach,
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice
Požadované doklady pre výber:
písomná 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, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní
cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení o výberovom konaní);
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
profesijný štruktúrovaný životopis;
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak
ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR;
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR;
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby;
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii
diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
motivačný list
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberu v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Termín podania prihlášok: do 20. 7. 2010
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Do výberu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY V TOPOĽČANOCH
Výber č.: 2010/6/20
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rozhodovanie o opatreniach na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výkon terénnej sociálnej práce.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Trestný poriadok, zákona č. 627/2005 Z. z.
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, znalosť Ústavy SR,
znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Výber č.: 2010/7/20
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rozhodovanie o opatreniach na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výkon terénnej sociálnej práce.
Požiadavka na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: v zmysle § 93 ods. 1 zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
psychológia, právo, verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického
zamerania
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus
Notes, internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Trestný poriadok, zákona č. 627/2005 Z. z.
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, znalosť Ústavy SR,
znalosť zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Kontakt na poskytnutie informácií o výbere č.: 2010/6/20
a výbere č.: 2010/7/20:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Riečicová, vedúca odd.
SPODaSK, Ing. Ivana Mazáňová, osobný úrad
Telefón: 038/2440 600, 038/2440 122
E-mail: eva.riecicova@upsvar.sk, ivana.mazanova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany

KRAJ: KOŠICKÝ
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY V MICHALOVCIACH
V 2010/6/44
Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti - oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatná odborná činnosť a odborná príprava rozhodnutí na koordinovanie a usmerňovanie aktivít vo vymedzenom úseku štátnej správy – na oddelení
informačných a sprostredkovateľských služieb
Požiadavka na zamestnanca:
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, internet a Lotus
Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zákona číslo 400/2009 Z. z.
o štátnej službe, zákona číslo 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa
V 2010/7/44
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 0,6 (2 x úväzok 0,3)
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné činnosti týkajúce sa lekárskej posudkovej činnosti na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, štátnych sociálnych dávok a na účely trhu práce. Posudzuje komplexnú zdravotnú dokumentáciu občana, stanovuje mieru funkčnej poruchy na účely kompenzácie a na účely vydávania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a posudzuje odkázanosť občana na jednotlivé formy kompenzácie
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa v odbore medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, internet a Lotus
Notes
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita
a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná harmonická osobnosť, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať
pod tlakom, adaptabilita a flexibilita.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, zákona číslo 400/2009 Z. z.
o štátnej službe, zákona číslo 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti, zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom
konaní a zákona číslo 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifikačné predpoklady: špecializácia v odbore posudkové lekárstvo
alebo absolvoval certifikačnú prípravu v akreditovanom certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové lekárstvo, alebo sa tejto prípravy zúčastňuje, alebo sa tejto
prípravy začne zúčastňovať (v zmysle § 63 ods. 1 zákona číslo 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Kontakt na poskytnutie informácií o V 2010/7/44 a V 2010/7/44:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Adriana Krepelková
Telefón: 056/2 440 120
Mobil: 0905/554 988
E-mail: adriana.krepelkova@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: ÚPSVR Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
Požadované doklady 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.
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 pošlite do 20. 7. 2010 na adresu služobného úradu, ktorý
je uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
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FOTOREPORTÁŽ

Vztyčovanie slovenskej vlajky
na oficiálnom otvorení.

Slávnostné otvorenie Medzinárodných dní v Maďarsku.

Medzinárodné dni v Maďarsku

Po vyhratom volejbalovom zápase.

V Maďarskej republike v meste Fonyód pri južnom brehu jazera Balaton
sa v dňoch 3.-6. júna 2010 uskutočnili Medzinárodné dni organizované
Národným úradom práce Maďarskej republiky. Zúčastnilo sa na nich
takmer 1 000 zamestnancov z úradov práce z Maďarska, Slovinska,
Ukrajiny, Rumunska, Bosny a Hercegoviny.
elegáciu zo Slovenska tvorili zástupcovia
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
a Úradu PSVR z Lučenca. Dôležitým prínosom
pre všetkých zúčastnených bola výmena skúseností z oblasti služieb zamestnanosti, nadviazanie bilaterálnych vzťahov a posilnenie
zmyslu pre partnerstvo, ktoré môže byť cenným základom na vytváranie ďalšej profesijnej

D

spolupráce. Súčasťou stretnutia boli aj súťaže
vo vybraných športových disciplínach: futbal,
stolný tenis, basketbal, volejbal, šach, tenis a rybolov. Aj keď sa naše družstvo v tvrdej a profesionálnej konkurencii neumiestnilo na stupienkoch víťazov, bolo odmenené cenou fair
play.

Zástupcovia slovenskej delegácie.

Ing. Marcela Sabóová, odbor ESF a PR, ÚPSVR Lučenec

Futbalové zápolenie našich chlapcov.

Súboj pod vysokou sieťou.
Slovakiaaaaaa...
JÚL-AUGUST 07-08/2010
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac máj
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

12,24

12,52

SLOVENSKO

Poradie krajov
Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

Územie

4,42

4,39

Trnavský kraj

7,90

8,14

Trenčiansky kraj

9,55

9,84

Žilinský kraj

10,58

10,97

Nitriansky kraj

11,73

12,05

Košický kraj

16,42

16,61

Prešovský kraj

17,41

17,78

Banskobystrický kraj

18,56

19,02

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
2,84
3,30
3,51
3,69
4,19
5,52
5,67
5,93
5,96
7,13
7,33
7,34
7,55
7,60
7,62
7,74
7,82
7,82
8,00
8,25
8,49
8,64
9,34
9,37
9,43
9,53
9,56
9,63
10,05
10,21
10,34
10,36
10,89
11,03
11,04
11,12
11,21
11,25
11,63

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
2,83
3,23
3,54
3,70
4,21
5,42
5,67
5,95
6,43
7,49
7,39
7,53
7,77
7,67
7,61
8,10
8,26
7,91
7,91
8,40
8,60
8,71
9,79
9,76
9,63
9,67
9,89
9,73
10,44
11,13
11,14
10,52
11,21
11,56
11,33
11,26
11,54
11,76
11,95

Zmena
poradia

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

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

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

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
11,80
11,93
12,49
12,70
12,95
13,05
13,23
13,72
14,17
14,38
15,02
15,38
15,53
16,12
16,18
16,29
16,83
17,12
17,68
17,71
17,74
19,16
19,18
19,46
19,58
19,68
19,71
19,74
20,19
20,65
20,87
21,63
22,93
23,18
23,80
23,94
24,60
25,13
28,31
33,13

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
12,78
12,13
12,94
13,06
13,53
13,61
13,50
14,37
14,59
14,76
15,39
15,69
15,51
16,41
16,84
16,54
17,77
17,89
17,80
18,19
17,94
20,39
19,56
20,43
20,09
20,25
20,22
20,34
20,51
20,84
21,55
21,99
23,38
24,08
24,17
23,98
25,00
25,80
29,00
33,54

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

1
-1

1
1
-2

1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
5
-1
4
-2
-1
-3
-2

1
1
-2

