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1   ÚVOD 

Témou bakalárskej práce, ktorá bola zadaná, je Správa služieb zamestnanosti na 

príklade Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca. Pre účely tejto bakalárskej práce sa 

správou rozumie súbor činností, ich spravovanie a organizovanie. Téma práce úzko súvisí so 

študovaným oborom verejná ekonomika a správa. Ak sa pozeráme na tému z opačného 

zorného uhla, z pohľadu nezamestnanosti, dá sa povedať, že ide o jeden z najväčších 

problémov národného hospodárstva, verejnej ekonomiky a  správy. V práci sa zameriame 

predovšetkým na ekonomický aspekt zamestnanosti a nezamestnanosti, právny aspekt, 

sociologický, politologický, geografický a historický aspekt. 

Na základe dohody s vedúcim práce bol nadefinovaný základný cieľ danej témy. 

Cieľom bakalárskej práce je prísť na to, čo tvorí základný problém nezamestnanosti okresu 

Čadca a aspoň naznačiť akými nástrojmi, prostriedkami a úkonmi by sa dalo prispieť k jej 

zníženiu. Súčasťou cieľa je tiež analyzovať, ako Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci 

pristupuje k tejto problematike. 

  K spracovaniu bakalárskej práce boli použité informácie z doporučenej odbornej 

literatúry, ďalšej odbornej literatúry, ktorá sa dotýka okresu Čadca, problematiky 

zamestnanosti a nezamestnanosti. Použité boli tiež štatistické podklady z portálu Slovenského 

štatistického úradu; Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny; Slovenskej akadémie vied; Inštitútu 

pre paradigmatické reformy; Úradu vlády SR a Ústredného portálu verejnej správy. 

Informácie boli využité tiež z platnej právnej legislatívy SR, ktorá sa týka problematiky danej 

práce - zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov; zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom členení SR; zákon č. 460/1992 Z. 

z. Ústava SR. Súčasťou práce sú tiež informácie získané na základe vlastnej žiadosti na Úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. Súčasťou týchto informácií sú – rôzne podklady, 

štatistické výkazy, faktúry, objednávky, analýzy, informácie o počtoch zamestnancov, 

o finančných tokoch Úradu a zabezpečení Úradu. Je potrebné zmieniť, že v prípade 

získavania údajov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci som sa stretla s ochotným 

prístupom všetkých zamestnancov Úradu vo veci získania potrebných informácií. 

Pri zostavení bakalárskej práce som využila viacero metód. V prípravnej fáze šlo 

o zber a štúdium odbornej literatúry súvisiacej s danou problematikou, spracovanie údajov, 
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následné porovnanie údajov. Pri práci bola využitá tiež metóda osobnej komunikácie 

s úradníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci a konzultácia problematiky s Mgr. 

Janou Marťákovou – zamestnankyňou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. 

V záverečnej fáze pri vyhodnocovaní získaných faktov bola použitá metóda analýzy daných 

informácií a tiež štatistické metódy. 

   Bakalárska práca pozostáva – v súlade so zadaním – z piatich hlavných kapitol. Prvá 

kapitola je predstavovaná Úvodom, kde je nadefinovaná téma práce, základný cieľ danej 

práce, metódy a postupy použité v práci a zdroje čerpaných informácií. 

 Druhá kapitola sa zameriava na vymedzenie základných pojmov z oblasti politiky 

zamestnanosti a tiež vymedzenie a stručné definovanie organizácií verejnej správy z oblasti 

služieb zamestnanosti. 

 Cieľom tretej kapitoly je priblížiť okres Čadca z pohľadu jeho základných 

charakteristík, ako je obyvateľstvo, priemysel a ekonomika. V rámci kapitoly sa bude detailne 

rozoberať vývoj nezamestnanosti pred rozpadom Československej republiky (ďalej len 

„ČSR“), po rozpade a v súčasnosti. 

 Štvrtá kapitola predstavuje spolu s treťou jadro celej práce. Je zameraná hlavne na 

priblíženie okresného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci a definovanie jeho 

parametrov - organizačná štruktúra, personálne zabezpečenie, materiálno-technické 

zabezpečenie a ekonomika Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. V druhej polovici 

kapitoly sa zameriame na analýzu politiky trhu práce v Čadci. 

 Piata kapitola je zhrňujúca a záverečná a obsahuje návrhy a odporučenia. 

 Záverom sa chcem poďakovať Mgr. Jane Marťákovej za cenné rady, postrehy 

a konzultácie, ktorými prispela k vypracovaniu tejto práce a tiež ostatným pracovníkom na 

Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, u ktorých som sa stretla s ochotným a milým 

prístupom a pomocou pri poskytovaní údajov pre účely tejto práce. 
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2   SPRÁVA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI  

Cieľom tejto kapitoly je vysvetlenie základných pojmov z oblasti politiky 

zamestnanosti a taktiež priblíženie jednotlivých organizácií verejnej správy v oblasti služieb 

zamestnanosti.  

2.1  Politika zamestnanosti 

Politika zamestnanosti je súčasťou hospodárskej politiky štátu. Predstavuje politiku 

prepojenú s celkovou hospodárskou a regionálnou politikou aj so všetkými obormi sociálnej 

politiky. Politika zamestnanosti predstavuje súbor opatrení, ktorými sa vytvárajú podmienky 

pre rovnováhu na trhu práce a pre efektívne využitie pracovných síl. Je  výsledkom úsilia 

štátu, zamestnávateľov, zamestnancov a odborov. Orientuje sa hlavne na tieto aktivity: 

 rozvoj infraštruktúry na trhu práce, 

 podpora vytvárania nových pracovných miest, 

 zvýšenie adaptability pracovnej sily, 

 zabezpečenie životných podmienok tých, ktorí sa stali dočasne nezamestnanými 

formou dávok v nezamestnanosti.  

Prvé tri skupiny aktivít smerujú k podpore aktívneho chovania na trhu práce, a preto sa 

označujú ako aktívna politika zamestnanosti. Aktivity zamerané na zabezpečenie 

v nezamestnanosti sú označované ako pasívna politika zamestnanosti a ich hlavnou úlohou je 

kompenzácia pracovného príjmu. Zdrojom ich financovania sú hlavne účelovo vytvárané 

fondy v podobe poistenia v nezamestnanosti a štátne rozpočty.
1
 

2.1.1  Trh práce 

Trh práce predstavuje miesto, kde sa stretáva zamestnávateľ so zamestnancom 

a navzájom sa dohodnú na zmluve o mzde, ale aj iných pracovných podmienkach (miesto 

výkonu práce, pracovná doba, hmotná zodpovednosť apod.). Výsledkom transakcie medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom na trhu práce je alokácia osôb v rôznych zamestnaniach za 

rôzne mzdy. Na trhu práce vystupuje ponuka práce a dopyt po práci. Na strane dopytu po 

práci vystupujú firmy, ktoré dopytujú výrobný faktor (prácu) potrebný pre produkciu statkov 

a služieb. Na strane ponuky vystupujú jednotlivci/domácnosti, ktoré ponúkajú prácu za 

účelom mzdy. Cenou práce na trhu je mzdová sadzba.  

                                                 
1
 KREBS, Vojtěch a kolektiv. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2002. 376 s. ISBN 80- 

   86395-33-2. 
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Trh práce je pomerne segmentovaný, tzn. že existuje veľké množstvo trhov práce. 

Táto segmentácia vyplýva najmä z rozdielností medzi ľuďmi a taktiež z územnej alokácie 

trhov práce. Typickým znakom slobodného trhu práce je vplyv kolektívneho vyjednávania na 

mzdy. Odbory vystupujú v úlohe monopolistu a snažia sa hlavne o vyššie mzdy. V tomto 

procese sa odbory, štát a zamestnávatelia (tzv. tripartita) dohadujú na rôznych parametroch 

mzdového vývoja. V prípade ovplyvňovania trhu práce zo strany štátu ide najmä o pracovné 

zákonodarstvo, ako je napr. úprava pracovnej doby, stanovenie minimálnej mzdy, podmienky 

penzie, dĺžka školskej dochádzky apod.
2
 

Súčasťou trhu práce sú tiež samostatní roľníci, živnostníci a slobodné povolania, ktoré 

pre výkon svojho povolania nepotrebujú zamestnávateľa, zamestnancov, nemajú odbory ani 

kolektívne vyjednávanie. 

Ideálnym stavom trhu práce je rovnováha. Predstavuje niečo ako limitu, ktorá sa nedá 

plne dosiahnuť, dá sa k nej len priblížiť a korigovať najväčšie odchýlky.  

2.1.2  Nezamestnanosť 

Kľúčovým problémom na makroekonomickej úrovni je nezamestnanosť spolu s jej 

vzťahom k iným javom (napr. k inflácií, hospodárskemu rastu). V prípade nezamestnanosti sa 

jedná o neuspokojenú ponuku práce na trhu, čiže o previs  ponuky práce nad dopytom po 

práci.  

Presná štatistická definícia nezamestnanosti sa líši podľa jednotlivých krajín. 

Spoločným znakom je však členenie obyvateľstva do dvoch skupín: ekonomicky aktívne 

a ekonomicky neaktívne.  

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo sú v našich podmienkach osoby vo veku od 15 

rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov 

ozbrojených zložiek. Tvoria ho 2 skupiny. Zamestnaní sú ľudia, ktorí sú v pracovnoprávnom 

vzťahu alebo samostatne zárobkovo činní. Za nezamestnanú pracovnú silu sa  považuje tá 

časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorá nie je využitá odpovedajúcim spôsobom, 

aktívne hľadajú prácu a sú registrovaní u úradov práce.
3
 

 Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo sú osoby, ktoré sú v sledovanom období bez 

práce, pretože sa pripravujú na povolanie, poberajú dôchodok, starajú sa o domácnosť, 

navštevujú rekvalifikačný kurz a z uvedených (prípadne ďalších) dôvodov si v priebehu 

                                                 
2
 KREBS, Vojtěch a kolektiv. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2002. 376 s. ISBN 80- 

   86395-33-2.   
3
 http://www.statistics.sk/pls/elisw/utlData.htmlBodyWin?uic=80. 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/utlData.htmlBodyWin?uic=80
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posledných štyroch týždňov aktívne nehľadajú zamestnanie, alebo si zamestnanie hľadajú, no 

nie sú schopní nastúpiť do 14 dní. Rovnako sem patria osoby na rodičovskej dovolenke 

a osoby, ktoré majú záujem pracovať, ale zamestnanie si nehľadajú, pretože neveria, že si 

nájdu primeranú prácu (tzv. odradení).
4
 

Nezamestnanosťou sú najviac ohrozené tzv. rizikové skupiny v ekonomike. Medzi 

tieto skupiny patria hlavne: ženy, mladiství, absolventi škôl, handicapované skupiny, 

pracovníci preddôchodkového veku. Nezamestnanosť čoraz viac postihuje ľudí s nižšou 

kvalifikáciou a vzdelaním a je rozdelená podľa profesií a aj podľa územia. Dôležitá je tiež 

doba, po ktorú nezamestnanosť trvá. Čim dlhšia je doba trvania, tým sú jej následky horšie 

a ťažšie jej riešenie. 

Na meranie nezamestnanosti sa používa ukazovateľ miery nezamestnanosti,  

 

 

kde u predstavuje mieru nezamestnanosti, U predstavuje počet nezamestnaných a L počet 

pracovných síl. 

Obecne rozlišujeme viacero typov nezamestnanosti, na základe ktorých sa dajú predvídať 

ich príčiny a odvodzovať spôsoby riešenia. Rozlišujeme nasledovné typy nezamestnanosti: 

 frikčná nezamestnanosť, ktorá je niekedy označovaná ako „normálna“ (1-2 %). Je 

spojená so životným cyklom a hľadaním lepšieho pracovného miesta. Súvisí hlavne 

so zmenou súčasného zamestnania a hľadaním nového zamestnania. Tento typ má len 

prechodný charakter a je označovaná ako dobrovoľná nezamestnanosť; 

 štrukturálna nezamestnanosť je spojená s nesúladom ponuky a dopytu po práci 

v jednotlivých segmentoch trhu práce. Vzniká vtedy, keď ponuka práce určitého 

druhu je vyššia, než je dopyt v uvedenej štruktúre a keď osoby, ktoré hľadajú prácu, 

nie sú dostatočne mobilné na to, aby si na iných trhoch práce našli prácu; 

 cyklická (konjunkturálna) nezamestnanosť súvisí s ekonomickým cyklom. Je 

vyvolaná cyklickými zmenami hospodárskych aktivít v makroekonomickom rozmere. 

Vzniká v dôsledku nepostačujúceho agregátneho dopytu; 

 sezónna nezamestnanosť je krátkodobá a spôsobuje ju hlavne nepravidelnosť 

produkcie v odvetviach, kde je produkcia závislá na počasí, a taktiež výkyvy 

                                                 
4
  http://www.statistics.sk/pls/elisw/utlData.htmlBodyWin?uic=80. 

http://www.statistics.sk/pls/elisw/utlData.htmlBodyWin?uic=80
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v spotrebe, ktoré sú vyvolané buď inštitucionálnymi príčinami, alebo striedaním 

ročných období;
5
 

 dlhodobá nezamestnanosť – je nezamestnanosť v trvaní 12 mesiacov a dlhšie, trvanie 

tejto nezamestnanosti je nepretržité a kontinuálne. Výskyt dlhodobej nezamestnanosti 

svedčí o nesúlade medzi kvalifikačnými požiadavkami voľných pracovných miest 

a kvalifikačnou štruktúrou nezamestnaných osôb, nevyužití rezervnej pracovnej sily 

sprevádzaný poklesom kvality nevyužitého ľudského kapitálu, nevyváženom stave 

medzi systémami udržania príjmu nezamestnaných a mechanizmami motivujúcimi 

návrat nezamestnaných  na trh práce, prehlbovaní príjmovej nerovnosti v spoločnosti 

a výskyte chudoby, vysokých finančných nákladoch spoločnosti súvisiacich 

s udržaním príjmu dlhodobo nezamestnaných osôb a ich pracovnou re/integráciou.
6
    

Keďže je nezamestnanosť negatívnym javom v ekonomike, má na ňu závažné 

dôsledky. Rozlišujeme ekonomické a sociálne dôsledky. Ekonomické dôsledky sú spojené 

hlavne s tým, že ekonomika nevyrába toľko produkcie, koľko je schopná vyrobiť. Dochádza 

preto k plytvaniu práce. HDP je pod úrovňou potenciálneho produktu. Straty sa dajú 

ekonomicky vyčísliť ako náklady stagnácie (rozdiel medzi skutočným a potenciálnym HDP). 

Sociálne dôsledky vyjadrujú dopad nezamestnanosti na sociálnu situáciu, životnú úroveň, na 

rodinu, na štrukturáciu a vnímanie času a na fyzické a psychické zdravie jednotlivcov. 

Nezamestnanosť je určite jedným z najväčších problémov svetových ekonomík. Od 

začiatku 70. rokov sa jej výskyt stáva obzvlášť ťažkým a znepokojivým problémom. Zatiaľ čo 

v 60. rokoch sa miera nezamestnanosti vo vyspelých krajinách pohybovala v rozmedzí 2 až 3 

%, v roku 2000 to bolo napr. v krajinách EÚ až 8,2 %. Preto sa niet čomu čudovať, že sa 

politika zamestnanosti stala stredobodom pozornosti rôznych vedných odborov a praxí. Po 

roku 1989 sa stala realitou ako v českej tak aj v slovenskej ekonomike. 
7
 

2.1.3  Problematika nezamestnanosti v SR  

Dôležitým faktom pre oblasť nezamestnanosti bola hlavne transformácia slovenskej 

ekonomiky na trhovú ekonomiku v rokoch 1990 – 1993. V rámci nej sa systém 

administratívnej alokácie pracovníkov a centrálneho určovania miezd nahrádza pôsobením 

                                                 
5
 KREBS, Vojtěch a kolektiv. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2002. 376 s. ISBN 80- 

   86395-33-2. 
6
 http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2007/Hanzelova/Hanzelova.pdf. 

7
 MIHÁLIK, J.; ACKERMAN, K. F.; TYSON, S.; THIERY, H.; HORKOVSKA, S. Trh práce a sociálne    

  dôsledky ekonomickej reformy v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Bradlo, a. s., 1994. 383 s. ISBN 80- 

  7127-049-0. 

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2007/Hanzelova/Hanzelova.pdf
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ponuky a dopytu. Bol zavedený program podpory v nezamestnanosti a program záchrannej 

sociálnej siete. V tomto období sa  začala uskutočňovať aktívna politika zamestnanosti so 

zameraním na rekvalifikáciu. Začalo sa novým spôsobom formovať nemocenské, dôchodkové 

a zdravotné poistenie. Dochádza k reforme v oblasti bytovej politiky, bol zavedený systém 

kolektívneho vyjednávania, ktorý nahrádza mzdovú reguláciu z obdobia centrálneho 

plánovania. Slovensko sa všestranne otvorilo svetu. Transformácia slovenskej ekonomiky 

mala taktiež aj svoje politické súvislosti, ako bolo napr. rušenie zbrojného priemyslu. 

Ekonomická reforma však viedla k recesii, náhlym rastom miery nezamestnanosti a ťažkým 

sociálnym dopadom na obyvateľstvo.
8
 

V súčasnom období patrí nezamestnanosť medzi jeden z najdiskutovanejších 

problémov vlády. Nezamestnanosť postihuje všetkých a má negatívne dopady na celú 

ekonomiku Slovenskej republiky. Typickým znakom nezamestnanosti na území Slovenska je, 

že nie je rovnomerne rozložená po celom území štátu. Pätnásť okresov má mieru 

nezamestnanosti nad 20 %. K okresom s nízkou mierou nezamestnanosti (od 4 % do 8 %)  

patrí Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Galanta, Trnava, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, 

Púchov, Trenčín. Z celkového počtu okresov (38 okresov) takmer dve tretiny majú vyššiu 

mieru ako celoštátny priemer (13,59 %).
9
 

Iný problém nezamestnanosti spočíva vo vysokej miere nezamestnanosti medzi 

ženami, mladými ľuďmi, absolventmi škôl a v rómskej komunite. Na celkovej 

nezamestnanosti sa absolventi škôl podieľajú zhruba 8 % a ženy 47,7 %. Muži sa na 

nezamestnanosti podieľajú 52 %. Rómovia predstavujú špecifický problém nezamestnanosti. 

Tvoria približne 12 % celkovej populácie a na nezamestnanosti sa podieľajú zhruba 13,4 %. 

Vážnym problémom je taktiež rast dlhodobej nezamestnanosti. V prvom štvrťroku 2012 

predstavovali dlhodobo nezamestnaní 66,3 % z celkovej nezamestnanosti. Dlhodobou 

nezamestnanosťou sú najviac postihnutí mladí ľudia, absolventi škôl, zdravotne postihnutí 

a Rómovia.
10

 

V súvislosti s rómskou komunitou je potrebné zmieniť taktiež problematiku 

nezamestnateľnosti, ktorá súvisí s ich nízkym vzdelaním. Vo vzťahu k uplatneniu sa na trhu 

práce sú podľa Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity najviac ohrozenou 

                                                 
8
  MIHÁLIK, J.; ACKERMAN, K. F.; TYSON, S.; THIERY, H.; HORKOVSKA, S. Trh práce a sociálne  

    dôsledky ekonomickej reformy v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Bradlo, a. s., 1994. 383 s. ISBN 80- 

    7127-049-0. 
9
  Údaje z tabuľky http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Saveshow.asp. 

10
 Údaje z tabuľky http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-stvrtrocne-statistiky/2012.html?page_id= 

     170879. 

     

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/Dialog/Saveshow.asp
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skupinou mladí ľudia s nižším stupňom vzdelania a tí, ktorých profesia nezodpovedá 

elementárnym potrebám trhu práce. Podľa úradu je preto potrebné zvýšiť kvalitu v oblasti 

vzdelávania Rómov a taktiež zber a triedenie informácií o nezamestnanosti. Podľa štatistík 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bola najvyššia evidovaná miera nezamestnanosti 

Rómov (27 %) zaznamenaná v decembri 2007 v okrese Rimavská Sobota. V Revúcej 

evidovali vyše 25 % nezamestnaných, v Rožňave 20 % a vo Veľkom Krtíši 19 % 

nezamestnaných Rómov. 
11

 

Čo sa týka nezamestnanosti na Slovensku, je potrebné zmieniť taktiež migráciu 

obyvateľstva za prácou z pracovných a mzdových dôvodov. V roku 2004 sa SR stala členom 

Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a jedným z jej hlavných princípov je otvorený trh práce 

v rámci jednotlivých členských štátov. Po tomto vstupe sa postupne začal trh práce členských 

štátov EÚ otvárať slovenským občanom. Na základe údajov z výberového zisťovania 

pracovných síl Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR, 2010) vzrástol počet občanov SR 

zamestnaných v zahraničí zo 49 000 (rok 2000) na 158 100 (rok 2006). Za 2. štvrťrok 2010 za 

prácou do zahraničia odchádzalo 130 500 občanov SR (5,64 % z celkového počtu 

zamestnaných osôb na SR). Medzi ľuďmi pracujúcimi v zahraničí dominujú hlavne mladí 

ľudia do 34 rokov, ktorí ukončili prípravu na povolanie. Najviac za prácou vycestujú osoby 

s ukončeným učňovským vzdelaním a strednou školou a klesá zastúpenie vysokoškolákov. 

Prieskum Kelešovej
12

 v roku 2007 zachytil skutočnosť, že až 25,7 % migrantov pred tým, ako 

odišli do zahraničia, boli nezamestnaní, 48,8 % bolo zamestnaných. Z toho vyplýva, že 

platové ohodnotenie zamestnancov na území SR je v porovnaní s ostatnými členskými štátmi 

EÚ veľmi nízke a núti tak väčšinu občanov SR vycestovať za prácou do zahraničia. Migrácia 

Slovákov za prácou do zahraničia prispela k zníženiu miery nezamestnanosti a plusom sú 

taktiež zahraničné príjmy posielané na SR. Za rok 2009 dosiahli zárobky Slovákov 

v zahraničí až 1,2 miliardy eur. 
13

  

Najpresnejšiu a dostupnú štatistiku zahraničnej pracovnej migrácie Slovákov 

zobrazuje tabuľka v prílohe č. 2. Z nej vyplýva, že zo všetkých pracujúcich viac ako 7 % 

pracuje v zahraničí, z toho viac mužov ako žien. Väčšina migrantov zvažuje náklady a zisky 

potenciálnej pracovnej migrácie, a preto preferuje hlavne susediace krajiny. V prípade 

Bratislavského kraja sa jedná o Rakúsko, v prípade Nitrianskeho kraja ide o Maďarsko 

                                                 
11

 Údaje z http://ekonomika.sme.sk/c/3893527/nezamestnatelnost-romov-suvisi-s-ich-nizkym-vzdelanim.                    

     html#ixzz2LMkifWTF.  
12

 Prieskum Kelešovej z http://ippr.sk/demografia/88-vplyvy-migracie-na-demograficky-vyvoj-slovenska. 
13

 Údaje z http://ippr.sk/demografia/88-vplyvy-migracie-na-demograficky-vyvoj-slovenska.  

http://ekonomika.sme.sk/c/3893527/nezamestnatelnost-romov-suvisi-s-ich-nizkym-vzdelanim.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20html#ixzz2LMkifWTF
http://ekonomika.sme.sk/c/3893527/nezamestnatelnost-romov-suvisi-s-ich-nizkym-vzdelanim.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20html#ixzz2LMkifWTF
http://ippr.sk/demografia/88-vplyvy-migracie-na-demograficky-vyvoj-slovenska
http://ippr.sk/demografia/88-vplyvy-migracie-na-demograficky-vyvoj-slovenska
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a v prípade Žilinského kraja je to Česká republika. Zatiaľ čo priemerne v zahraničí pracuje 

viac ako 7 % pracujúcich, v Prešovskom kraji je to až 16,7 %, v Nitrianskom kraji 10,5 % 

a v Bratislavskom kraji len 1,7 % pracujúcich v zahraničí. Podľa výberového zisťovania 

v roku 2007 bolo zistené, že približne 72 % z celkového počtu Slovákov v zahraničí ich 

pracuje v ČR.
14

 

2.2  Služby zamestnanosti 

„Služby zamestnanosti predstavujú viac, ako len sprostredkovanie zamestnania.“ 
15

 

2.2.1  Čo sú to služby zamestnanosti 

Predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri 

hľadaní vhodného zamestnania,  pri zmene zamestnania, pri obsadzovaní voľných miest 

a uplatňovaní aktívnej politiky zamestnanosti.
16

 Medzi agendami služieb zamestnanosti 

môžeme nájsť informácie o sprostredkovaní zamestnania, evidenciách uchádzačov 

o zamestnanie, o poskytovaných príspevkoch v oblasti služieb zamestnanosti. Zvýšený 

záujem je venovaný podpore zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, 

zamestnávaniu cudzincov a taktiež službám zamestnanosti, ktoré poskytujú súkromné osoby. 

Všetky služby spojené so sprostredkovaním zamestnania zabezpečuje: 

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – bez úhrady (hradené z verejných 

rozpočtov), 

 úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - bez úhrady (hradené z verejných rozpočtov), 

 právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú tieto činnosti za úhradu, 

 agentúry dočasného zamestnávania (za úhradu), 

 agentúry podporovaného zamestnávania (za úhradu). 

Podstatnú súčasť služieb zamestnanosti tvorí evidencia uchádzačov o zamestnanie 

a evidencia záujemcov o zamestnanie. Zákon o službách zamestnanosti rozlišuje uchádzačov 

o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie. Uchádzači o zamestnanie predstavujú skupinu 

nezamestnaných a záujemcovia o zamestnanie predstavujú tú skupinu občanov, ktorí chcú 

zmeniť svoje súčasné zamestnanie. 

                                                 
14

  Údaje z http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1216_attach_Pracovna_migracia_zo_Slovensk_v_ 

     kontexte_EU_10.pdf.  
15

  Cit. z  http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=41&etype=2&aid=372. 
16

  http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach-zamestnanosti/co-su-to-sluzby-     

     zamestnanosti.html?page_id=12820. 

http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1216_attach_Pracovna_migracia_zo_Slovensk_v_%20%20%20%20%20kontexte_EU_10.pdf
http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1216_attach_Pracovna_migracia_zo_Slovensk_v_%20%20%20%20%20kontexte_EU_10.pdf
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=41&etype=2&aid=372
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach-zamestnanosti/co-su-to-sluzby-%20%20%20%20%20%20%20%20%20zamestnanosti.html?page_id=12820
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach-zamestnanosti/co-su-to-sluzby-%20%20%20%20%20%20%20%20%20zamestnanosti.html?page_id=12820
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Uchádzač o zamestnanie je podľa zákona o službách zamestnanosti občan, ktorý 

môže pracovať, chce pracovať, aktívne hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie a ktorý: 

 nie je zamestnanec, 

 nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, 

 nevykonáva zárobkovú činnosť v inom členskom štáte EÚ alebo v cudzine, 

 vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda, prípadne odmena, nepresahuje 65 % 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

Záujemca o zamestnanie je podľa zákona o službách zamestnanosti občan, ktorý si 

hľadá iné zamestnanie, alebo má záujem o poskytovanie poradenských služieb a služieb 

vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie. 

Súčasťou evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie je: 

 zaradenie do evidencie, 

 vyradenie z evidencie.
17

 

2.2.2  Kompetencie Národnej rady SR a vlády SR 

Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NRSR“) je jediný ústavodarný 

a zákonodarný orgán SR.  NRSR svojimi právnymi normami reguluje vzťahy, ktoré vznikajú 

vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života SR.    

Pôsobnosť NRSR v oblasti služieb zamestnanosti sa dá vymedziť ako zákonodarná, 

kontrolná a kreačná. Zákonodarná pôsobnosť spočíva v uznášaní sa na zákonoch v oblasti 

politiky zamestnanosti a kontrola plnenia týchto zákonov. Kontrolná pôsobnosť predstavuje  

vyslovenie súhlasu s Programovým vyhlásením vlády SR a kontrola jeho plnenia. Kontroluje 

taktiež ďalšie orgány v oblasti štátnej správy (Národný kontrolný úrad, verejný ochranca práv, 

centrálna banka apod.).  Kreačná pôsobnosť NRSR znamená právo vytvárať vlastné orgány, 

štátne orgány a pomáhať pri tvorbe iných štátnych orgánov. V oblasti služieb zamestnanosti 

ide hlavne o zriadenie a zrušenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež 

zákonom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Vláda Slovenskej republiky je najvyšším orgánom výkonnej moci Slovenskej 

republiky. Rozhoduje v zbore v oblasti politiky zamestnanosti o návrhoch zákonov, 

o nariadeniach vlády, o programe vlády a o jeho plnení, o zásadných opatreniach na 

                                                 
17

 http://www.statistics.sk/pls/elisw/utlData.htmlBodyWin?uic=80. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkonn%C3%A1_moc
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://www.statistics.sk/pls/elisw/utlData.htmlBodyWin?uic=80
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zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR apod. Vláda SR menuje a odvoláva 

generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a na návrh generálneho 

riaditeľa Ústredia menuje a odvoláva riaditeľov jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny.  

 Predsedu vlády menuje a odvoláva prezident SR. Na návrh predsedu vlády menuje 

a odvoláva prezident SR ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Prezident 

ďalej podpisuje zákony, môže vrátiť NRSR zákon s pripomienkami do 15 dní od 

doručenia, podáva NRSR správy o stave SR a o závažných politických otázkach, menuje 

a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších 

v prípadoch, ktoré stanoví zákon. 
18

  

2.2.3  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Predstavuje najvyšší správny úrad štátu v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „MPSVR“) vymedzuje 

zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 Riadenie výkonu štátnej správy 

nasledovne: 

a) riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, 

b) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny, 

c) kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb 

zamestnanosti, 

d) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni 

rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

e) určuje úlohy v oblasti politiky trhu práce Ústrediu práce, sociálnych vecí 

a rodiny vyplývajúce zo stratégie zamestnanosti, 

f) určuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky rezortné 

štatistické zisťovania a administratívne zdroje
 

v oblasti sociálnych vecí 

a politiky trhu práce, 

                                                 
18

  http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=1&aid=1601. 

 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=1&aid=1601
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g) určuje minimálny obsah, rozsah a pravidelnosť zberu a spracovania údajov 

v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, 

h) určuje postup a podmienky udeľovania povolenia na zamestnanie cudzincovi 

alebo osobe bez štátnej príslušnosti, 

i) zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb 

zamestnanosti, 

j) usmerňuje zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti 

v Slovenskej republike a občanov Slovenskej republiky v zahraničí 

k) a ďalšie úlohy. 

Medzi organizácie ministerstva v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny zriadené na 

základe zákona patria: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Národný inšpektorát práce, 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Fond sociálneho 

rozvoja, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča, Sociálna implementačná 

agentúra, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Inštitút pre výskum 

práce a rodiny, Centrum vzdelávania MPSVR SR a Technická inšpekcia, a.s.  

2.2.4  Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) bolo zriadené na 

základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 

a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predstavuje rozpočtovú 

organizáciu štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet ministerstva. 

Sídli v Bratislave. V jej čele stojí generálny riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva vláda SR na 

návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
19

 

Hlavnou funkciou Ústredia je riadiť, usmerňovať a kontrolovať výkon jednotlivých 

činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v oblasti poskytovania 

služieb zamestnanosti a vypracovávať štátne projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu 

práce. Ústredie vykonáva tiež sprostredkovanie zamestnania pre štátnych občanov SR 

v členských štátoch EÚ prostredníctvom siete Eures, vydávanie povolení sprostredkovateľom 

práce za úhradu, agentúram dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania, 

rozhodovanie o odvolaniach klientov v rámci správneho konania (napr. voči 

                                                 
19

 Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o    

    zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.employment.gov.sk/narodny-inspektorat-prace.html
http://www.employment.gov.sk/institut-pre-pracovnu-rehabilitaciu-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html
http://www.employment.gov.sk/fond-socialneho-rozvoja.html
http://www.employment.gov.sk/fond-socialneho-rozvoja.html
http://www.employment.gov.sk/rehabilitacne-stredisko-pre-zrakovo-postihnutych-levoca.html
http://www.employment.gov.sk/socialna-implementacna-agentura.html
http://www.employment.gov.sk/socialna-implementacna-agentura.html
http://www.employment.gov.sk/centrum-pre-medzinarodnopravnu-ochranu-deti-a-mladeze.html
http://www.employment.gov.sk/institut-pre-vyskum-prace-a-rodiny.html
http://www.employment.gov.sk/institut-pre-vyskum-prace-a-rodiny.html
http://www.employment.gov.sk/centrum-vzdelavania-mpsvr-sr.html
http://www.employment.gov.sk/technicka-inspekcia-as.html
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zaradeniu/nezaradeniu do/z evidencie uchádzačov o zamestnanie, neplnenie povinného 

podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím).
20

 

Pre účely tejto práce sa správnym konaním rozumie právny proces, v ktorom sa 

prejednáva o právach a povinnostiach ľudí alebo podnikateľov, politických strán, občianskych 

združení, družstiev atď. V správnom konaní sa právne normy aplikujú na konkrétny prípad. 

Jeho výsledkom je vznik, úradné potvrdenie, zmena alebo zánik konkrétneho práva alebo 

povinnosti osoby, ktorá v tomto konaní vystupuje ako účastník konania. Správne konanie je 

upravené zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní. 
21

 

Medzi dôležité činnosti Ústredia patrí najmä informovanie širokej verejnosti 

o zmenách štatistických údajov na trhu práce v súvislosti s nezamestnanosťou a aktivít s jej 

zmierňovaním. Patrí tu taktiež vydávanie časopisu „Sociálna politika a zamestnanosť“, 

v ktorom približuje dianie na úradoch, aktuálne informácie o poskytovaných službách 

v oblasti sociálnej a službách zamestnanosti.
 

 
Bližšiu podobu pôsobnosti ústredia zachytáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 12.  

2.2.5  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) sa zriadil na základe zákona č. 

453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pôsobnosťou pre územný obvod 

jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného obvodu kraja. 

Úrad predstavuje rozpočtovú organizáciu štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami 

napojená na rozpočet Ústredia. Riadi ho a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého menuje 

a odvoláva vláda SR na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
22

 

Pôsobnosť úradu sa podľa zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 

sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vymedzuje nasledovne: 

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb 

zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov
 

 na úsekoch štátnych 

                                                 
20

 http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach-zamestnanosti/kompetencie-      

    ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=12822. 
21

 MACHAJOVÁ , Jozefína a kolektív. Občan a verejná správa. 1. vyd. Bratislava: Nadácia Občan 

    a demokracia, 2000. 328 s. ISBN 80-968528-0-9.  
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 Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o  

    zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácie sociálnych dôsledkov 

ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

evidencie nezamestnaných občanov a evidencie voľných pracovných miest, 

sprostredkovania zamestnania, poskytovania poradenských služieb, vzdelávania 

a prípravy na trh práce, aktívnych opatrení na trhu práce, prípravy a realizácie 

projektov spolufinancovaných z ESF a ďalšie, 

b) získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti 

ministerstva, 

c) vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií 

v pôsobnosti ministerstva, 

d) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, 

e) poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických 

zisťovaní a administratívnych zdrojov 

f) a ďalšie úlohy. 

Toto riešime na príklade Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. 

V rámci bakalárskej práce nemôžeme zabudnúť na Sociálnu poisťovňu, ktorá pôsobí 

v oblasti nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa pôsobí na území SR v prípade dávky 

v nezamestnanosti. Zabezpečuje poistenie v nezamestnanosti. Toto poistenie sa zakladá pre 

prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie 

príjmu v dôsledku nezamestnanosti. Zamestnanec, ktorý je poistený, má tak nárok na dávku 

v nezamestnanosti. Tento nárok vzniká dňom zaradenia do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie a zaniká uplynutím 6 mesiacov. Toto obdobie sa označuje ako podporné 

obdobie v nezamestnanosti.
23
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3   OKRES ČADCA A JEHO SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ SITUÁCIA 

Cieľom tejto kapitoly je priblížiť okres Čadca z pohľadu jeho základných 

charakteristík, ako je obyvateľstvo, priemysel a ekonomika. V rámci kapitoly sa bude detailne 

rozoberať vývoj nezamestnanosti pred rozpadom ČSR, po rozpade a v súčasnosti. 

3.1  Charakteristika okresu Čadca 

Podľa územno-správneho usporiadania zo dňa 31. 12. 1996 v zmysle zákona č. 

222/1996 Z. z. o územnom a správnom členení SR predstavuje okres Čadca jeden 

z jedenástich okresov Žilinského samosprávneho kraja. Podľa členenia noriem EÚ zodpovedá 

jeho územie veľkosťou jednotke NUTS IV. S okresom Kysucké Nové Mesto utvára jeden 

z piatich prirodzených regiónov Žilinského kraja (Kysuce, Turiec, Orava, Horné Považie 

a Liptov).
24

 

 Okres Čadca sa svojou rozlohou (760 km
2
) radí medzi väčšie okresy Slovenska, 

predstavuje cca 81,4 % územia rozlohy regiónu Kysuce a 11,2 % rozlohy Žilinského kraja. 

Nachádza sa na severozápade republiky a susedí s dvomi štátmi - s Českou republikou 

a s Poľskom.  

Z geografického aspektu má okres veľmi výhodnú dopravnú polohu. Na jeho území 

bolo do vstupu SR do EÚ (1. 5. 2004)  celkom 5 cestných hraničných priechodov (4 s ČR a 1 

s Poľskom) a 2 železničné hraničné priechody, čo je najviac na Slovensku. Z pohľadu 

cestovného ruchu je dôležité umiestnenie okresu v blízkosti Chránenej krajinnej oblasti 

Kysuce, v okrese sa nachádza taktiež lyžiarske stredisko Veľká Rača, vo Vychylovke je 

umiestnený skanzen s Múzeom kysuckej dediny. Administratívnym a ekonomickým centrom 

okresu je  mesto Čadca.  

Čo sa týka koncentrácie obyvateľstva, dôležitú úlohu zohrala bytová výstavba 

v rokoch 1960-1985, ktorá spôsobila odliv vidiečanov najmä do Čadce, Turzovky a Krásna 

nad Kysucou. Táto tendencia naďalej pokračuje, ale jej rozmer je obmedzený nedostatkom 

bytov. Okres Čadca má 23 obcí, z nich sú Čadca, Turzovka a Krásno nad Kysucou mestá. 

V týchto mestách žije cca 44,32 % z celkového počtu obyvateľov okresu. Sídla Čierne, 

Raková, Oščadnica a Skalité majú viac ako 4 000 obyvateľov a žije v nich 21,55 % 

obyvateľov okresu. Okres je preto typický nerovnomernou koncentráciou obyvateľstva, čo 

vyplýva z hustoty osídlenia. Pri priemernej hustote zaľudnenia 122 obyvateľov/km
2
 sú 
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 UPSVaR Čadca, Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca, Čadca apríl 2012. 
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hranice intervalu hustoty zaľudnenia od 11 obyvateľov/km
2
 (Nová Bystrica) až do 469 

obyvateľov/km
2
 (Čadca). Obyvatelia s vyšším vekovým priemerom sú sústredení najmä 

v okrajových obciach a osadách.  

Z tabuľky v prílohe č. 3 je evidentne jasné, že v okrese prevažuje podiel vidieckeho 

obyvateľstva. Okres Čadca sa tak zaraďuje medzi 39 okresov SR, kde prevažujú hlavne 

vidiecke oblasti s nedobudovanosťou infraštruktúry. 
25

  

Vzhľadom k ploche okresu je počet obyvateľov vysoký, hustota zaľudnenia presahuje 

120 osôb na km
2
, čo je vzhľadom k polohe okresu (pohraničie) a teréne (horská krajina) 

veľmi výnimočné. Presahuje totižto i celoštátny priemer 110 obyv./km
2
, spoluvytváraný 

Bratislavou a jej husto zaľudneným okolím. 

Z pohľadu národnostnej skladby je okres rozmanitý. Najviac zastúpená je slovenská 

národnosť, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 97,2 % až 97,6 %. Z ostatných národností je 

najviac zastúpená česká, moravská a sliezska národnosť. Problematika rómskej menšiny je 

podobne ako v iných okresoch otázna a to preto, že väčšina rómskej národnosti sa hlási skôr 

k iným národnostiam. Tvorí približne 0,2 %. 
26

  

V okrese Čadca bol v roku 2003 priemerný vek 35,54 rokov, v Žilinskom kraji 35,95 

rokov a SR 36,82 rokov. Negatívny vývoj sa dá badať taktiež v oblasti indexu starnutia. K 31. 

12. 2003 bola jeho hodnota v okrese 82,56 rokov, v Žilinskom kraji 73,85 a priemer SR na 

hodnote 106,37. Vekovú štruktúru obyvateľstva okresu a jeho vývoj od roku 1985 do roku 

2004 zobrazuje tabuľka v prílohe č. 5. 

Správu okresného bytového fondu zabezpečuje Okresné stavebné bytové družstvo 

Čadca. Disponuje sieťou 81 bytových domov, ktorých priemerný vek je cca 33 rokov. Z nich 

v meste Čadca spravuje 2 445 bytov, v meste Turzovka 418 bytov, v meste Krásno and 

Kysucou 146 bytov a 9 bytov pre neplatičov v obci Klokočov a Olešná. Ich veková štruktúra 

je v porovnaní s celoštátnym priemerom pomerne dobrá no nie bezproblémová. Byty si 

vyžadujú zodpovedajúcu starostlivosť.
27

 

Okres je pomerne dobre vybavený službami. Disponuje sieťou maloobchodných 

predajní s potravinárskym, priemyselným a ďalším spotrebným tovarom. Túto sieť zaisťujú 

predovšetkým živnostníci a sieť predajní COOP Jednota. Medzi najväčšie predajné siete patrí 

TERNO, BILLA, LIDL, TESCO a v roku 2013 novootvorený reťazec Kaufland. 

                                                 
25

 ÚPSVaR Čadca, Regionálna analýza trhu práce, analýza sociálnych vecí v okrese Čadca, apríl 2006. 
26

 ÚPSVaR Čadca, Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca, Čadca apríl 2012. 
27

 http://www.osbdcadca.sk/. 
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V oblasti zdravotnej starostlivosti v okrese Čadca pôsobia ambulantné a nemocničné 

zariadenia. V Čadci je Nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Hálka, kde sa nachádza 

transfuziologické a hematologické oddelenie a odborný liečebný ústav pre dlhodobo chorých. 

V nemocnici sa nachádza 608 lôžok a zamestnáva 139 štátnych lekárov. Samostatná 

poliklinika sa nachádza aj v meste Turzovka. V okrese sa nachádza taktiež 32 neštátnych 

samostatných ambulancií praktických lekárov pre dospelých, 22 samostatných ambulancií 

praktického lekára pre deti. Služby sociálnej starostlivosti a pomoci v okrese zabezpečuje 

Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež v Oščadnici, ďalej sú to 3 domovy dôchodcov 

a v Čadci funguje taktiež Katolícka charita.
28

 

V oblasti školstva sa okres Čadca radí medzi priemerné okresy. Odvetvie vysokých 

škôl má len detašované pracoviská. Na území okresu sa nachádza 36 materských škôl, 43 

základných škôl, 3 gymnáziá, 4 stredné odborné školy, 4 stredné odborné učilištia, 2 cirkevné 

odborné školy, 3 detašované pracoviská vysokých škôl Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 

Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta manažmentu. Situovanie základných škôl 

zodpovedá miestnym požiadavkám obcí. S problémami sa stretávajú hlavne mestské školy, 

ktoré majú nepostačujú kapacitu. Väčšina škôl má taktiež problémy s nevyhovujúcim 

vybavením a prevažná časť sa nachádza v havarijnom stave, čo si vyžaduje rekonštrukciu. 

Prevažná časť stredných škôl sa nachádza v okresnom meste. Problém škôl však nastáva 

v prípade nepostačujúcej previazanosti študijných a učebných odborov s potrebami trhu 

práce. V okrese je taktiež možnosť podstúpenia rekvalifikácie, ktorú zabezpečuje Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Čadci.
28 

  

Z údajov v tabuľke v prílohe č. 8 vyplýva, že sa v okrese nachádza vyšší podiel 

občanov so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity v porovnaní so Žilinským 

krajom a naopak nízkym podielom občanov s vysokoškolským vzdelaním. V regióne sa teda 

nachádza vysoký podiel obyvateľstva s nízkym stupňom vzdelania. Hlavným dôsledkom 

nasledujúceho problému je mobilita obyvateľstva, kedy  najmä mladí a kvalifikovaní ľudia 

odchádzajú za prácou a do regiónu sa často nevrátia. Tento vývoj v regióne Kysúc značí 

negatívne signály o niveau ľudských zdrojov pre možného investora.  

Rozhodujúcimi sektormi výroby v okrese Čadca je prevažne strojársky, kovoobrábací, 

textilný a drevospracujúci priemysel a čiastočne stavebníctvo. Spolu s okresom Bytča 
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a Námestovo patrí okres Čadca k okresom s najnižším podielom priemyselnej výroby. 

Najväčšie a najdôležitejšie závody sa nachádzajú v okresnom meste.  

V Čadci sa nachádza závod VD Pokrok, ktorý sa zaoberá povrchovou úpravou kovov, 

závod JJ Electronic, s. r. o., ktorý je zameraný na výrobu elektrónok. Ďalej sa tu nachádzajú 

prevádzky závodov Pratex, a. s., kde sa prevádza výroba úpletov, priadzí a textílií a závod 

Vatter Slovakia, a. s. zameraný na výrobu pančuchového tovaru. VDI Okrasa Čadca zásobuje 

vianočný trh ozdobami a Kysucké pekárne a. s. Čadca zásobuje každodenne trh pekárskymi 

výrobkami. Ďalšími priemyselnými strediskami v okrese sú Turzovka a Krásno nad Kysucou. 

I. Tran, s. r. o. v Turzovke vyrába rôzne druhy termooblečenia pre popredné európske 

obchodné domy i pre rôzne profesionálne skupiny pracovníkov. Významnou firmou v oblasti 

stavebných prác je STAVOSPOL spol. s r.o., Turzovka. V Krásne nad Kysucou je 

kovoobrábací závod Komad, s. r. o. s produkciou sieťoviny a záhradného nábytku, firma Folk 

plus, spol. s r. o., ktorá vyrába hliníkové konštrukcie, firma Promont, s. r. o. zameraná na 

výrobu kovových konštrukcií a ich častí a Eltomi, s. r. o., ktorá vyrába elektromotory, 

rozvádzače, káble a batérie. V oblasti poľnohospodárstva a lesníctva pôsobia závody Agro 

družstvo a Agrofarma Krásno nad Kysucou, s. r. o. 

3.2  Problematika nezamestnanosti v okrese Čadca 

V nasledujúcej časti textu sa detailne zameriame na nezamestnanosť v Čadci v období, 

keď bolo Slovensko súčasťou Československej republiky a na nezamestnanosť v súčasnom 

období. V rámci podkapitoly Nezamestnanosť pred rozpadom ČSR a dôsledky dochádzky za 

prácou sa zameriame taktiež na rozbor dôsledkov, ktoré súvisia s odchádzaním Kysučanov do 

zahraničia. 

3.2.1  Nezamestnanosť pred rozpadom ČSR a dôsledky dochádzky za prácou  

Do roku 1945 patril okres Čadca v oblasti priemyselnej výroby medzi najzaostalejšie 

a najchudobnejšie regióny. Objem priemyselnej výroby bol zanedbateľný a zamestnanosť 

skoro žiadna. Po 2. svetovej vojne sa prikročilo k rekonštrukcii drevárskych podnikov 

a k veľkému „spriemyselneniu Kysúc“. Veľkú úlohu zohrala výstavba priemyselného závodu 

v Kysuckom Novom Meste (ďalej len „KNM“) na výrobu ložísk (r. 1948).  Výroba v podniku 

v KNM bola dosť náročná na kvalifikáciu pracovníkov. Vtedajší kysuckí drotári a sezónni 

robotníci začali rýchlo zvyšovať svoju produktivitu práce. V roku 1960 sa produktivita práce 

zvýšila (v porovnaní s rokom 1945) o 470 % a priblížila sa na úroveň v českých závodoch. 

V dôsledku toho dochádzalo taktiež k zvyšovaniu zárobkov pracujúcich, kedy najväčší rast 

http://www.stavospolturzovka.sk/
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zaznamenávame v 50. rokoch. V porovnaní s rokom 1950 sa priemerné zárobky v okrese 

Čadca zvýšili v roku 1960 o 220 %. V roku 1959 dosiahol rast zamestnanosti oproti roku 

1948 696 %, z čoho  283 % predstavujú ženy.
29

 

Kysucký kraj bol v tomto období známy hlavne biedou, hladom a vysťahovalectvom. 

Tieto pomery prinútili veľké množstvo ľudí odchádzať za prácou do zahraničia, prevažne do 

Ameriky, Francúzska, Belgicka, Nemecka. Ľudia začali odchádzať za prácou taktiež do 

Čiech, prevažne na Ostravsko a do Třinca. V roku 1970 odchádzalo z Čadce za prácou 1 998 

pracovníkov (¼ ekonomicky aktívneho obyvateľstva mesta) a z toho približne 50 % 

odchádzalo do Severomoravského kraja (Třinec, Ostrava). V roku 1976 odchádzalo do Třinca 

521 pracovníkov a do Ostravy približne 440 pracovníkov. Korene tohto odchádzania siahajú 

až do medzivojnového obdobia, keď bol okres pomerne málo vyvinutý a nemal dostatok 

pracovných príležitostí. Približne ¼ obyvateľov odchádzali za prácou v rámci okresu (KNM, 

Krásno nad Kysucou, Oščadnica). Zvyšných cca 400 obyvateľov odchádzalo hlavne do 

okresu Žilina.
30

 

K 1. 3. 1961 na Ostravsko odchádzalo za prácou 4 195 mužov, z nich Třinec 2 397 

mužov, Karviná 772 mužov. Spolu do okresov Severomoravského kraja odchádzalo 9 289 

mužov.
31

 

Odchádzanie Kysučanov na Ostravsko sa vidí aj ako dôsledok pôsobenia politických 

síl, ktoré preferovali Ostravsko ako významnú oblasť z celoštátneho hľadiska, v dôsledku 

čoho sa podarilo zvýšiť jeho ekonomickú atraktívnosť. Kysuce sa tak stali spádovou 

oblasťou Ostravska a zásobovali ho pracovnými silami.  Nasledujúca tabuľka zobrazuje 

počty pracovníkov podľa národohospodárskych odvetví k 31. 12. 1966. 
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  Okresný výbor KSS v ČADCI na pomoc agitátorom k voľbám do NV, SNR. NZ – FAKTY a ARGUMENTY č.  
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Tabuľka č. 3.1 Počet pracovníkov podľa národohospodárskych odvetví k 31. 12. 1966 

Odvetvie NH 
ČSSR Okres Čadca Okres Ostrava Okres Karviná 

Počet % Počet % počet % počet % 

Priemysel 2 643 918 18,52 10 176 9,1 121 396 45,02 61 901 23,7 

Stavebníctvo 526 914 3,69 885 0,79 28 112 10,42 11 149 4,26 

Poľnohospodárstvo 320 276 2,24 495 0,44 257 0,09 780 0,57 

Lesníctvo 124 747 0,89 978 0,87 39 0 68 0,05 

         Doprava 340 591 2,38 1 152 1,03 10 498 3,89 6294 2,41 

Spoje 86 533 0,6 285 0,25 2 014 0,74 1 038 0,39 

MTZ 44 093 0,3 65 0,05 1 820 0,67 217 0,08 

Obchod a ver. strav. 416 714 2,91 1 733 1,55 10 799 3,99 6 413 2,45 

Nákup poľnohosp. 
výrobkov 

32 432 0,22 114 0,1 0 0 123 0,04 

Veda a výskum 75 734 0,53 3 0 1 702 0,63 2 0 

         Komunál. služby 128 627 0,9 305 0,27 4 058 1,5 3 021 1,15 

Bytové hospod. 55 417 0,38 64 0,05 3 123 1,15 1 255 0,48 

Zdravot. a soc. 
starostlivosť 

215 197 1,5 673 0,6 5 062 1,87 3 306 1,26 

Školstvo, kultúra, 
osveta a tel. výchova 

363 380 2,54 1 837 1,64 8 256 3,06 5 032 1,92 

Správa, súdnictvo 91 240 0,63 459 0,41 1 831 0,64 869 0,33 

Peňažníctvo, 
poisťovníctvo 

28 824 0,2 99 0,08 627 0,23 272 0,1 

Spoloč. organ. 26 188 0,18 708 0,63 519 0,19 40 0,01 

Ostatné 21 925 0,15 102 0,09 478 0,17 15 0 

Socialistický sektor 
spolu 

5 542 748 38,83 20 133 18,01 200 610 74,39 102 602 39,28 

Zdroj: Doc. PhDr. Alexander Hirner, CSc. Sociologická analýza Kysúc. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo  

           Alfa,n. p. Bratislava, 1970, vlastné spracovanie. 

Z danej tabuľky najdôležitejší údaj predstavuje posledný riadok, ktorý vyjadruje veľmi 

slabo rozvinutú profesijnú štruktúru v okrese Čadca. Predstavuje len okolo 20 000 

pracovných príležitostí a dával tak priestor na sebarealizáciu len 18,01 % obyvateľstva. Zatiaľ 

čo v okrese Ostrava poskytoval viac ako desaťnásobok pracovných príležitostí v porovnaní 

s okresom Čadca, čiže okolo 74,39 % obyvateľov. Tento okres mal teda štruktúru sektoru 

oveľa bohatšiu než Čadčiansky okres. 

Z pohľadu atraktívnosti ostravského okresu pre Kysučanov je potrebné zmieniť údaje 

o dĺžke času, ktorý súvisí s dochádzkou do práce. Tieto údaje jednoznačne vykazujú, že sila 

atraktívnosti Ostravska je väčšia než útrapy z cestovania. Podľa dokumentu „Správa 

o vybraných problémoch“ (r. 1966) šlo na zavedených 10 autobusových linkách o nasledujúce 

vzdialenosti a čas: 
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Tabuľka č. 3.2 Vzdialenosti dochádzky za prácou 

Trasa Vzdialenosť (km) Čas na 1 cestu 

Skalité – Třinec 45 1 hod. 35 min. 

Oščadnica – Třinec 49 1 hod. 55 min. 

Zákopčie – Třinec 46 1 hod. 45 min. 

Čadečka – Třinec 40 1 hod. 25 min. 

Korňa – Ostrava 70 2 hod. 20 min. 

Staškov – Ostrava 73 2 hod. 25 min. 

Turzovka – Makov – Ostrava 85 2 hod. 50 min. 

Kelčov – Frýdek-Místek 66 2 hod. 30 min. 

Hlavica – Frýdek-Místek 45 1 hod. 35 min. 

Veľké Rovné – Ostrava 85 3 hod. 00 min. 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Sociologickej analýzy Kysúc. 

Ak počítame s tým, že časť týchto pracovníkov potrebovala aj hodinu cesty pešo 

k dopravnému prostriedku, je jasné, že ide o veľkú obeť Kysučanov, ktorí odchádzajú za 

prácou na Ostravsko. Z tohto hľadiska šlo o obrovskú ekonomickú stratu, lebo aj keď od 

tohto času odpočítame 45 minút hraničného času určeného na dochádzku do práce, tak len pri 

5 000 pracovníkoch odchádzajúcich na Ostravsko ide o stratu 12 000 – 14 000 hodín. 

Ďalším dôsledkom dochádzky Kysučanov na Ostravsko bolo podlomené zdravie 

pracovníkov. Na invalidný dôchodok ročne odchádzalo predčasne viac ako 100 robotníkov. 

Odbor sociálneho zabezpečenia v Čadci k 1. 7. 1968 evidoval celkom 765 osôb so zníženou 

pracovnou schopnosťou, ktorí poberali (z dôvodu zníženia pracovného príjmu) určitý druh 

dôchodku.
32

 

Kladné stránky dochádzky za prácou na Ostravsko: 

 ekonomický efekt – Ostrava dávala možnosť zárobku, ktorým pracovník mohol 

uspokojiť neveľké životné nároky rodiny, zvýšiť životnú úroveň. Kysučania 

svoje zárobky z Ostravy nosili domov, zvýšila sa kúpna sila obyvateľstva 

a dochádzalo tak k rozvoju deľby práce, rastu dopytu po spotrebných tovaroch. 

Záporné stránky dochádzky za prácou na Ostravsko: 

 strata času pracovníka na úkor jeho odpočinku a únava z dochádzky na 

pracovisko, robotník má úľavu len vo forme zľavneného cestovného, 

 Kysuce získavajú hlavne to, čo robotníci zo svojich zárobkov investujú na 

Kysuciach do spotreby, no nezískavajú celý zárobok týchto pracovníkov 

                                                 
32 HIRNER, Alexander. Sociologická analýza Kysúc. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo Alfa, n. p. Bratislava,  

     1970. 151 s. 
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pracujúcich na Ostravsku, pretože značnú časť svojho zárobku nechávajú na 

Ostravsku, 

 strata inovačného prínosu – strata ľudí, ktorí by mohli pomôcť pri riešení 

domácej problematiky a pomohli obohatiť a rozvinúť situáciu Kysúc, 

 zaostávanie v rozvoji všetkých odvetví NH, 

 pracovníci sa vracajú z Ostravska so zníženou pracovnou schopnosťou, 

prípadne bez kvalifikácie. 

Odchádzanie za prácou síce bolo riešením zlých sociálnych pomerov Kysučanov, 

nebolo však riešením patologického stavu na Kysuciach. Touto dochádzkou na veľké 

vzdialenosti si síce zabezpečovali prostriedky na uspokojovanie svojich individuálnych 

potrieb, prinášali si so sebou mzdu, ale spôsob, akým  boli nútení uspokojovať svoje potreby, 

mal za dôsledok nezdravé zaostávanie sociálneho systému Kysúc.
33

 

3.2.2  Nezamestnanosť v súčasnosti  

Na vývoj nezamestnanosti v súčasnosti v okrese pôsobí predovšetkým znižovanie  

zamestnancov v spracovateľskom priemysle, doprave a spojoch, pôdohospodárstve, školstve, 

stavebníctve a ostatných službách. Určitý rast zamestnanosti sa prejavuje v oblasti obchodu, 

poisťovníctva, financií, peňažníctva a prenájmu nehnuteľností. Nízka kúpyschopnosť 

obyvateľstva neiniciuje tvorbu pracovných miest v sektore služieb a to aj napriek tomu, že 

práve tento sektor  by mal tvoriť náhradné pracovné príležitosti. 

Štatistický úrad SR (ďalej len „ŠÚ SR“) k 31. 12. 2010 evidoval v databáze 13 451 

zamestnávateľských subjektov, ktoré mali sídlo v rámci Žilinského kraja. Medziročne sa 

počet týchto subjektov síce zvýšil o 9,8 %, ale počet zamestnaných osôb sa v sledovanom 

období znížil o 3,9 %. 
34

  

Elementárnym trendom vývoja v okrese je hlavne dlhodobý pokles pracovných miest 

vo veľkých podnikoch. Na druhú stranu však rastie počet malých podnikov (do 20 

zamestnancov), ktoré pôsobia v súkromnom sektore, čo však nestačí absorbovať ľudí 

z veľkých podnikov. Podiel malých podnikov (do 9 zamestnancov) v okrese predstavuje 87,5 

% celkového počtu podnikov a podiel podnikov do 19 zamestnancov predstavuje viac ako 

95,1 %. Tabuľka v prílohe č. 9 zachytáva počty podnikov podľa veľkostnej štruktúry 

                                                 
33

 HIRNER, Alexander. Sociologická analýza Kysúc. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo Alfa, n. p. Bratislava,  

     1970. 151 s. 
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zamestnancov v okrese Čadca v období 2001 – 2011.  Hromadné prepúšťanie v okrese 

Čadca v období 2009 – 2011 bolo sledované vo viacerých podnikoch: 

 FRACHO Oščadnica: v období 6-7/2009 bolo prepustených pracovníkov spolu 

117, z toho ženy 19 a občania so zdravotným postihnutím  8, 

 SWEED WOOD Krásno nad Kysucou: od 6/2010 do 10/2010 prepustených 

spolu 45 zamestnancov, 

 AVC, a. s. Raková: od 3/2009 do 1/2012 prepustených spolu 10 žien a 11 

občanov so ZP, 

 Belfein Slovakia, a. s.: od 2/2012  nahlásených spolu 89 zamestnancov.
35

 

 Limitujúcim faktorom nezamestnanosti je v prevažnej miere mzda. Okres Čadca sa už 

dlhodobo radí medzi okresy s najnižším ocenením práce, i keď sa považuje za okres, kde sa 

nachádza pomerne vysoká produktivita práce. Vývoj priemernej mesačnej mzdy v okrese 

Čadca v období 2001 – 2011 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

  Tabuľka č. 3.3 Priemerná mesačná mzda zamestnancov  (€) v regióne  Kysúc 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 

Okres 
CA 

318,3 360,05 380,50 416,28 404,97 417,58 507,77 521,31 558 559 

Zdroj: ÚPSVaR Čadca, apríl 2012 – Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca.  

Priemerná mesačná mzda v Žilinskom kraji sa pohybuje v rozmedzí od 686 EUR do 

707 EUR, Bratislavský kraj od 991 EUR do 1 001 EUR.  

Nízka mzda na Kysuciach súvisí najmä s nízkou pridanou hodnotou vyrábaných 

tovarov, nízkym stupňom sofistikovanosti výroby, vysokými vstupnými nákladmi a radom 

ďalších faktorov. Nízka mzda má potom dva závažné dôsledky pre okres: 

 vysokokvalifikovaná a mladá pracovná sila hľadá uplatnenie v iných regiónoch, 

prípadne v zahraničí, 

 klesá záujem o vzdelávanie zo strany evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

a dochádza tak k znižovaniu kvality pracovnej sily.
35

 

Z grafu v prílohe č. 10 vyplýva, že sa hodnota miery nezamestnanosti v okrese Čadca 

v decembri 2011 vrátila na úroveň 1. kvartálu roku 2004, obdobne to platí aj pre územie celej 

republiky. Všeobecne sa dá povedať, že sa hodnota EMN vrátila na úroveň roku 2004. Aj 

napriek tomu, že sa nezamestnanosť v období 2008 – 2010 na území SR zvýšila viac než 
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dvojnásobne, okres Čadca hodnotu ukazovateľa udržiava približne o 1 % nižšiu ako priemer 

SR a pohybuje sa stále okolo hodnoty ukazovateľa Žilinského kraja. 

Mieru nezamestnanosti určuje predovšetkým rozdiel medzi novoevidovanými 

uchádzačmi o zamestnanie (prítok – P) a uchádzačmi o zamestnanie vyradenými z evidencie 

ÚPSVaR (odtok – O). Graf v prílohe č. 11 zobrazuje rozdiel ročných prítokov a odtokov 

uchádzačov o zamestnanie od roku 1991. Za súčasnú situáciu na trhu práce je zodpovedný 

predovšetkým negatívny vývoj v roku 2009, kedy celkový ročný prítok dosiahol hodnotu 

7 336 novoevidovaných uchádzačov o zamestnanie a odtok dosiahol hodnotu 4 619 

uchádzačov o zamestnanie. Rozdiel týchto dvoch faktorov dosiahol hodnotu 2 717, čo 

predstavuje medziročný nárast EMN v hodnote 6,5 % v okrese Čadca.
36

 

Celkový prítok predstavuje v roku 2011 hodnotu 4 923 uchádzačov o zamestnanie. 

Celkový odtok v roku 2011 predstavuje hodnotu 4 530 uchádzačov o zamestnanie. Na základe 

uvedených ukazovateľov sa dá konštatovať, že súčasná situácia na trhu práce v okrese Čadca 

je stabilizovaná, negatívny vývoj nie je taký dynamický ako v období 2009 – 2010.
36

 

Z tabuľky v prílohe č. 12 vyplývajú nasledujúce fakty: 

 celkový prítok UoZ bol v r. 2011 o 627 UoZ vyšší ako v roku 2010, 

 prítok žien v r. 2011 bol o 167 UoZ vyšší ako v roku 2010, 

 prítok UoZ/ZP bol v r. 2011 o 44 UoZ vyšší ako v r. 2010, 

 prítok mladistvých bol  v r. 2011 o 10 UoZ vyšší ako v r. 2010, 

 prítok UoZ prepustených z organizačných dôvodov bol  v r. 2011 o 3 UoZ nižší 

ako v r. 2010, 

 vo všetkých  kategóriách došlo k negatívnemu vývoju na trhu práce.
36

 

Celková miera nezamestnanosti (ďalej len „CMN“) za rok 2011 činí hodnotu 13,65 % 

a EMN 12,17 %. Rozdiel medzi CMN a EMN dosahuje takmer 1,5 %. Táto hodnota sa radí 

medzi najvyššie nielen v rámci Žilinského kraja, ale aj v rámci celej republiky. V roku 2010 

tento rozdiel dosiahol zhruba 1,4 %.  Hlavnou príčinou negatívneho vývoja je hlavne vysoký 

počet prítokov a odtokov UoZ. V roku 2010 bol priemerný ročný počet 471 UoZ, v roku 2011 

bol približne o 12,3 % nižší. Druhým problémom v tejto oblasti je realizácia absolventskej 

praxe. Priemerný počet absolventov v roku 2011 predstavoval 210 každý mesiac, v roku 2010 

bol však o 19 % vyšší. Úspešnosť tohto nástroja sa meria na základe toho, koľko absolventov 

je umiestnených na trh práce. V podmienkach okresu je však hodnota tohto nástroja nízka 
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a vôbec nedosahuje hodnotu Žilinského kraja a ani SR.
37

 

V roku 2011 okres Čadca zaevidoval 1 441 voľných pracovných miest (ďalej len 

„VPM“).  Štruktúru jednotlivých VPM evidovaných v okrese v období 2010 – 2011 zobrazuje 

tabuľka v prílohe č. 14. V rámci roku 2011 boli evidované VPM hlavne v oblasti remeselnej 

výroby pre kvalifikovaných výrobcov, ale aj nekvalifikovaných – stavebníctvo, výroba 

automobilových súčiastok, textilná výroba, technické profesie, obchod a služby. 

Zamestnávatelia pri nahlasovaní pracovných pozícií kládli dôraz hlavne na ochotu 

zamestnancov pracovať a ponúkali tiež možnosť zaučenia. VPM boli ponúkané hlavne 

v oblasti strojárskeho priemyslu, stavebného priemyslu, elektrotechnického, textilného 

a automobilového priemyslu, v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb a ďalších služieb 

(predavač, vodič, obsluha strojov apod.).
37 

V roku 2012 sa štruktúra VPM výrazne nezmenila, keďže do okresu zatiaľ nevstúpil 

žiadny nový zamestnávateľ. Najväčší nedostatok pracovných síl v roku 2011 sa eviduje 

hlavne v týchto profesiách: murár, tesár, klampiar, vodič s ovládaním strojných 

mechanizmov, lekár, čalúnnik.
 

Na vývoj miery nezamestnanosti má vplyv taktiež súčasná ekonomická a finančná 

kríza, ktorá stále pretrváva. Zamestnávatelia sa často odvolávajú na finančné problémy 

spojené s riadením firmy a taktiež nedostatočný odbyt výrobkov na tuzemskom i zahraničnom 

trhu.
 

Z tabuľky v prílohe č. 15 vyplýva, že dlhodobá tendencia vývoja uchádzačov 

o zamestnanie SV = 2 (vyučení) ostala nezmenená. Problém sa však dá badať pri skupine SV 

= 6 (ÚSO s maturitou), ktorá je tvorená prevažne mladými ľuďmi (vo väčšej miere ženami). 

Veľký problém, ktorý sa už dlhodobo na trhu práce v okrese prejavuje, je výrazné zastúpenie 

pomocných a nekvalifikovaných zamestnancov a osôb bez pracovného zaradenia na 

nezamestnanosti. V okrese tento podiel predstavuje takmer 
4
/5 celkového počtu evidovaných 

uchádzačov o zamestnanie. Prevažujú najmä vekovo starší uchádzači. 

Nezamestnanosť absolventov v okrese Čadca za obdobie 2010 – 2011 dosahuje svoje 

maximum od roku 2001. Priemerný ročný podiel absolventov v okrese v roku 2011 mal 

negatívnu dynamiku, predstavoval tretí najvyšší v Žilinskom kraji. Medziročne podiel 

absolventov v okrese stúpol o 0,4 %. Graf v prílohe č. 16 zobrazuje počty absolventov 
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v okrese v období 2010 – 2011 a hodnotí fakt, že tzv. „letné maximá“ nezamestnanosti sú 

spôsobené v septembri prítokom absolventom zo stredných škôl.
38

 

Z grafu v prílohe č. 17, ktorý zobrazuje podiel absolventov a ich zastúpenie podľa stupňa 

vzdelania (ďalej len „SV“), vyplývajú nasledujúce skutočnosti: 

 podiel absolventov s vysokoškolským vzdelaním predstavuje priemernú ročnú 

hodnotu 6,63 %, v r. 2010 bol približne o 0,3 % vyšší. V porovnaní s rokom 2001 

táto hodnota dosiahla 4,92 %, 

 podiel absolventov so stredoškolským vzdelaním predstavuje priemernú ročnú 

hodnotu približne 36 %, v r. 2010 bol takmer o 0,3 % vyšší. V porovnaní s rokom 

2001 sa skoro nič nezmenilo, tzn. že od roku 2001 približne 36 % všetkých 

absolventov stredoškolského štúdia skončí na úrade práce,  

 podiel absolventov gymnázií si síce udržiava najnižšiu hodnotu (necelých 6 %), ale 

znepokojuje jeho stúpajúci trend. V roku 2002 bola jeho hodnota takmer 3,2 %, no 

od tohto roku dochádza k jeho stúpaniu až do roku 2007, kedy dosiahol maximálnu 

hodnotu (7,27 %). V rokoch 2008-2009 síce dochádza k poklesu, no od roku 2011 

dochádza opäť k nárastu približne o 0,6 %. 
38

 

Príčiny vysokého podielu absolventov na nezamestnanosti sú spojené hlavne s tým, že 

prevažná väčšina si volí štúdium bez ohľadu na to, či sa vo vybraných profesiách v regióne 

uplatnia. Malý záujem prejavujú o technické obory. Ďalším problémom v okrese v oblasti 

nezamestnanosti absolventov je problematika absolventskej praxe (§ 51 zákon o službách 

zamestnanosti). Firmy absolventa po uplynutí 6 mesačnej praxe vrátia späť na úrad 

a požadujú ďalšieho a závažnejším problémom je riešenie, kedy firmy prepustia stáleho 

zamestnanca a na jeho miesto požadujú absolventskú prax.
38

 

V roku 2011 priemerný ročný podiel žien na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie 

dosiahol hodnotu necelých 51,7 %, čo predstavuje oproti roku 2010 nárast o cca 2 %.  

Integrácia žien na trh práce je podmienená hlavne oživením textilnej výroby. Táto integrácia 

sa v regióne však stretáva s viacerými problémami: 

 v regióne došlo k obmedzeniu dopravných spojení (prevažne vo večerných hodinách), 

a preto nie je možné ženy umiestniť na viaczmenné prevádzky. Dopravná obslužnosť 

regiónu predstavuje vážnu bariéru pri zvyšovaní zamestnanosti žien,  
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 ženy starajúce sa o maloleté deti môžu pracovať len na 1 zmenu s úpravou pracovného 

času od 7:00 hod prípadne od 7:30 hod, avšak zamestnávatelia takúto úpravu nie sú 

ochotní podstúpiť, keďže im to nedovoľuje ich výrobná činnosť, 

 vydaté ženy, ktoré majú rodiny, nie sú ochotné za prácou vycestovať. Mobilita za 

prácou sa pozoruje hlavne u žien, ktoré majú vyrastené deti, resp. nemajú žiadne 

záväzky v mieste trvalého bydliska, avšak prevažná väčšina z nich nemá dostatočné 

odborné znalosti a zručnosti, ktoré tak vytvárajú bariéry pre vstup na trh práce.
39

 

Priemerný ročný podiel uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím 

(ďalej len „UoZ so ZP“), evidovaný v okrese Čadca v roku 2011, bol 2. najvyšší v Žilinskom 

kraji (najviac okres Dolný Kubín 4,78 %; okres  Žilina 2,22 %).  Medziročne sa podiel UoZ 

so ZP v okrese zvýšil o 0,12 %. Síce UoZ so ZP nepredstavujú veľký podiel na celkovom 

počte UoZ, tvoria jednu z najrizikovejších skupín. Možnosťou ich uplatnenia je chránená 

dielňa, prípadne chránené pracovisko, alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. 

Predstavujú jeden zo segmentov dlhodobej nezamestnanosti.
39

  

Dlhodobo nezamestnaní sa radia pod priemer a to nielen v rámci regiónu, ale 

i v rámci celého Slovenska. Aj tak je nevyhnutné sa tejto skupine nezamestnaných venovať 

z dôvodu ich ťažkej integrácie na trh práce (hlavne kvôli veku, vzdelaniu, zdravotnému stavu, 

profesijnému zameraniu).
39 

Graf. č. 1 Dlhodobá nezamestnanosť (DEN) v roku 2011 v okrese Čadca a v Žilinskom kraji 

           

Zdroj: ÚPSVaR Čadca, apríl 2012 – Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca. 

- ľavá os Y udáva podiel DEN (%), t.j. UoZ s evidenciou viac ako 1 rok, 

- pravá os Y udáva podiel v DEN (%), t.j. UoZ s evidenciou viac ako 4 roky.
39

 

Z tabuliek uvedených v prílohe č. 19 a v prílohe č. 20 vyplývajú nasledujúce skutočnosti: 
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 na DEN má najvyšší podiel nekvalifikovaná pracovná sila KZAM = A/0, 

 hlavným problémom je stály nárast ľudí s maturitou na DEN, 

 SV = 2 (vyučení) predstavuje hlavne vekovo starších UoZ.
40

 

Okres Čadca je v súčasnosti partnerom  EURES-T Beskydy, prostredníctvom ktorého 

sa uskutočňuje spolupráca s ČR a Poľskom. Toto partnerstvo bolo prijaté a schválené 

Európskou komisiou 1. 4. 2008. V období 2010 – 2013 bolo toto partnerstvo opäť schválené 

Európskou komisiou a bola podpísaná nová zmluva medzi Európskou komisiou a ÚPSVaR 

Čadca na dané obdobie. Cieľom tejto spolupráce je podporovať cezhraničnú mobilitu 

v oblasti Beskýd a zjednodušiť občanom prístup k ponukám na trhu práce a informáciám 

o pracovných podmienkach v týchto krajinách. Partnermi sú jednotlivé úrady práce a ich 

pobočky, predstavitelia odborov a zamestnávateľov. Toto partnerstvo by malo zjednodušiť 

prístup k informáciám týkajúcich sa pracovného trhu v každom štáte v oblasti Beskýd 

a poskytovať tak najlepšiu odbornú pomoc a poradenstvo svojim klientom.
40

 

Z predchádzajúcich údajov je jasné, že sa okres Čadca potyká s pomerne vysokým 

problémom nezamestnanosti, ktorý je potrebné riešiť. V oblasti riešenia nezamestnanosti 

aktívnymi nástrojmi v okrese Čadca pôsobí okresný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na 

jeho príklade sa budeme v ďalšej stati zaoberať tým, ako táto inštitúcia rieši tento závažný 

problém. 
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4   ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ČADCA 

Štátnu politiku zamestnanosti v okrese Čadca zabezpečuje okresný Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“). Úrad sa nachádza v centre mesta na Matičnom 

námestí. Prístup k Úradu je bezproblémový, či už dopravným prostriedkom, pre ktoré sú 

vyhradené platené parkoviská za Úradom, alebo pešo priamo z pešej zóny, ktorá sa nachádza 

hneď pri Úrade. Grafické vyobrazenie zachytáva obrázok v prílohe č. 22. 

4.1  Organizačná štruktúra 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci sa vnútorne člení na odbory, oddelenia 

a ďalšie organizačné útvary. Bližšiu podobu organizačnej štruktúry zachytáva obrázok 

v prílohe č. 23. 

Riaditeľom Úradu je Ing. Mareček Miroslav, ktorého menuje a odvoláva minister 

práce, sociálnych vecí a rodiny na návrh generálneho riaditeľa  Ing. Mariána Valentoviča. 

Riaditeľ jedná a podpisuje sa menom Úradu v záležitostiach, ktoré spadajú do jeho útvaru 

s výnimkou prípadov, kedy je k jednaniu oprávnený len generálny riaditeľ.  

Kancelária riaditeľa a vedúceho služobného úradu sa vnútorne člení na: 

- Sekretariát – zabezpečuje všetky administratívne, evidenčné, organizačné práce 

spojené s činnosťou riaditeľa, 

- Úsek krízového manažmentu, ochrany utajovaných skutočností – zaisťuje 

ochranu utajovaných skutočností, vedenie krízového manažmentu, 

- Úsek PO a BOZP – zabezpečuje agendu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

požiarnej ochrany a civilnej ochrany spolu so školením, kontrolou, vedením kníh 

a predpísanej dokumentácie. 

Ďalším oddelením Úradu je Osobný úrad. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, 

ktoré Úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov. Zameriava sa tiež na uplatňovanie 

právnych vzťahov zamestnancov, ktorí pracujú pre Úrad pri výkone činností vo verejnom 

záujme, vypracúva služobné predpisy, vykonáva mzdovú agendu Úradu. 

Oddelenie ESF (Európskeho sociálneho fondu) sa zameriava hlavne na tvorbu 

projektov, regionálnej stratégie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, realizáciu 

a ocenenie projektov.  Zameriava sa taktiež na finančné riadenie Národných projektov, 

zabezpečuje uzatváranie dohôd s obcami, dodávateľmi, právnickými, fyzickými osobami, 

overovanie v súlade s legislatívou, kontrolu účtovných dokladov a čerpania výdavkov 

v súlade s vnútornými postupmi a Interným manuálom Ústredia pre príjem pomoci z ESF. 
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Právne oddelenie zaisťuje právne agendy v oblasti vymáhania pohľadávok, poskytuje 

pracovnoprávne poradenstvo občanov, zastupuje Úrad na súde. 

Oddelenie kontroly vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie záväzných 

právnych a interných predpisov, ktoré sa týkajú výkonu štátnej správy v oblasti služieb 

zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny. Kontroluje poskytnuté verejné prostriedky 

a prostriedky EÚ v oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny. Kontroluje 

dodržiavanie zákazu nelegálnej práce, vybavuje sťažnosti, petície, rozhoduje v prvom stupni 

o ukladaní pokút a prejednáva priestupky. 

Oddelenie informatiky a štatistiky zabezpečuje prevádzku IS Úradu, zaisťuje ochranu 

a bezpečnosť IS spolu s antivírusovou ochranou, elektronickú a dátovú komunikáciu Úradu, 

pripojenie na internet, technickú správu IS, nakupuje novú výpočtovú techniku, zabezpečuje 

jej inštaláciu, servis, vykonáva technickú správu webovej stránky Úradu, kontroluje databázy, 

zabezpečuje štatistické výstupy pre potreby Úradu, sleduje stav na trhu práce, zbiera o ňom 

štatistické údaje a spracúva vo svojom územnom obvode analýzy o trhu práce a sociálnych 

veciach. 

Finančné oddelenie je zodpovedné za včasné a správne vedenie účtovníctva, účtuje 

príjmy a výdavky Úradu, projekty, sociálny fond, mzdy, príjem a výdaj materiálu zo skladu, 

stravných lístkov a cenín, čerpanie pokladne, predkladá ročnú závierku, zabezpečuje rozpočet 

na financovanie Úradu. Zabezpečuje taktiež financovanie dávok sociálnej pomoci, štátnych 

sociálnych dávok, aktívnej politiky zamestnanosti, kontroluje hospodárenie Úradu 

a kontroluje správnosť účtovných dokladov. Vedie účtovnú evidenciu o stave a pohybe 

majetku štátu, ktorá je v správe Úradu, pripravuje podklady k inventarizácií, uchováva 

záznamy o všetkých finančných operáciách a ďalšie úlohy. 

Oddelenie hospodárskej správy zabezpečuje verejné obstarávanie majetku, na základe 

objednávky nakupuje majetok, zabezpečuje jeho skladovanie, rozdeľovanie, výdaj, opravu, 

údržbu, likvidáciu, vystavuje a eviduje faktúry, zabezpečuje údržbu priestorov Úradu, oblasť 

hygieny, prevádzku vozidiel Úradu, vedie evidenciu a uloženie všetkých záznamov z činnosti 

Úradu, odovzdáva dokumenty do archívu,  vedie ústredný protokol na Úrade, vykonáva 

donášku, rozosielanie a rozdeľovanie zásielok a balíkov. 

Odbor služieb zamestnanosti sa vnútorne člení na oddelenie informačno-poradenských 

a sprostredkovateľských služieb, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce pre občanov a pre 

zamestnávateľov. V čele odboru je riaditeľka Mgr. Iveta Bartusková. Súčasťou odboru služieb 

zamestnanosti je tiež vecný správca informačných systémov služieb zamestnanosti (IS SZ).  
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Vecný správca IS SZ zaškoľuje pracovníkov Úradu na prácu v aplikácií, poskytuje 

odborný výklad a pomáha pri používaní IS, oboznamuje používateľov so zmenami v nových 

verziách IS, testuje zmeny IS, spolupracuje s ďalšími metodikmi pre IS a orgánmi štátnej 

správy, samosprávy a ďalšími inštitúciami. 

Oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb poskytuje 

odborné poradenské služby, realizuje psychologické poradenstvo, vyberá klientov do 

poradenských programov, projektov a výcvikov, realizuje poradenské aktivity v rámci 

projektov a programov, spolupracuje pri výberových konaniach a burzách práce, eviduje 

uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, sprostredkúva vhodné zamestnanie, realizuje výber 

uchádzačov o zamestnanie do projektov, záujemcom o zamestnanie poskytuje informácie 

o voľných pracovných miestach. Oddelenie ďalej poskytuje informácie o vyhľadávaní 

voľných pracovných miest, o aktívnych opatreniach trhu práce, aktivačných programoch, 

informácie o prístupe k vzdelávaniu, o možnostiach zamestnania v zahraničí. Prijíma 

a kontroluje žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vedie potrebné 

údaje v IS Úradu a ďalšie činnosti. 

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce sa zameriava predovšetkým na využitie 

nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce, a to je sprostredkovanie zamestnania a náhrada 

časti cestovných výdavkov, vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača a záujemca 

o zamestnanie, vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca, poskytnutie dávky počas 

vzdelávania a prípravy pre trh práce na pracovné uplatnenie občana so zdravotným 

postihnutím, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, na zapracovanie znevýhodneného 

uchádzača, na dochádzku za prácou, na presťahovanie za prácou, chránená dielňa a chránené 

pracovisko,  príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie samostatnej 

zárobkovej činnosti, absolventská prax, príspevok na podporu vytvárania a udržiavania 

pracovných miest v sociálnom podniku a ďalšie. 

Odbor sociálnych vecí a rodiny sa člení na oddelenie štátnych sociálnych dávok, 

oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP. 

Vysunuté pracovisko Úradu sa nachádza v Turzovke. Toto pracovisko sa člení 

vnútorne na referát informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb, referát 

štátnych sociálnych dávok, referát pomoci v hmotnej núdzi, referát peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ŤZP. 
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4.2  Personálne zabezpečenie ÚP 

Úrad je pomerne dobre zabezpečený po stránke zamestnancov, na každom oddelení je 

pridelený zaškolený a kompetentný zamestnanec, prípadne skupina zamestnancov. Tabuľka 

v prílohe č. 24 zobrazuje jednotlivé oddelenia v členení na prierezové a obslužné činnosti 

a odborné činnosti. Zachytáva taktiež počty zamestnancov v jednotlivých oddeleniach. 

Úrad má k 31. 3. 2013 celkom 115 zamestnancov, z toho 13 mužov a 111 žien. Ženy 

predstavujú až 97 % celkového počtu zamestnancov. Odborom s najväčším počtom 

zamestnancov je odbor sociálnych vecí a rodiny s 51 zamestnancami. Oddelením s najväčším 

počtom zamestnancov je oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských 

služieb z odboru služieb zamestnanosti a to v počte 19 zamestnancov. Najmenšiu personálnu 

základňu vykazuje oddelenie kontroly s 3 zamestnancami. 

Vzdelávanie zamestnancov na Úrade sa uskutočňuje v rámci prijímacieho riadenia, 

adaptačného procesu a ďalšieho vzdelávania. Úrad zabezpečuje prehlbovanie znalostí 

a odborných vedomostí zamestnancov prostredníctvom krátkodobých kurzov a školení, 

ktorých obsah je v súlade s ich náplňou práce. 

Čo sa týka starostlivosti Úradu o svojich zamestnancov, je im venovaná veľká 

pozornosť. Zamestnanci majú nárok na dovolenku, taktiež na stravné lístky v hodnote 3,20 €. 

Stravné lístky Úrad objednáva od firmy Chéque Déjeuner Bratislava.  

4.3  Materiálno-technické  zabezpečenie ÚP 

 Úrad hospodári s majetkom v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v súlade s opatrením Ministerstvá práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR č. 624/2006 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri nakladaní 

s majetkom štátu v znení opatrenia č. 153/2009 Z. z. 

Dlhodobý majetok Úradu sa člení na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok. 

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok 

a vstupnou cenou vyššou ako 2 400,- €. V podmienkach Úradu sa pod týmto majetkom 

sleduje prevažne softvér. Dlhodobý hmotný majetok predstavuje majetok s dobou 

použiteľnosti viac ako jeden rok a vstupnou cenou vyššou ako 1 700,- €. Dlhodobý hmotný 

majetok Úradu zahŕňa stavby,  samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, dopravné 

prostriedky a pozemky. Drobný dlhodobý hmotný majetok predstavuje majetok, ktorého 
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ocenenie je nižšie ako 1 700,- € a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Štruktúru 

dlhodobého majetku Úradu k 31. 12. 2012 zachytáva tabuľka v prílohe č. 25. 

Významnými položkami dlhodobého hmotného majetku sú 2 budovy. Prvá budova, 

ktorá predstavuje odbor služieb zamestnanosti, sídli na Matičnom námestí 1617. Druhá 

budova predstavuje sociálny odbor a sídli na Ulici Andreja Hlinku č. 8. Súčasťou majetku sú 

tiež pozemky, na ktorých tieto budovy sídlia. Vysunuté pracovisko Turzovka je v nájme na 

Mestskom úrade Turzovka.  

Súčasťou majetku Úradu sú 2 firemné automobily značky Škoda Octavia a 1 firemný 

automobil značky Peugeot 207. 

Čo sa týka technologického zabezpečenia, Úrad disponuje sieťou viacerých počítačov, 

serverov a databáz. Vo vlastníctve Úradu je 154 počítačov, 78 tlačiarní, 4 servery, 5 

notebookov. Úrad disponuje taktiež širokou škálou softvéru. Do softvéru vo vlastníctve Úradu 

patrí operačný systém Windows 7, Windows XP, Vista, textový editor Microsoft Office 2001 

a 2007. Medzi významné systémy Úradu patrí: 

 Document managment system (DMS), ktorý slúži na registráciu všetkých 

písomností, 

 Database management system, ktorý získava informácie z databáz, 

 Integrovaný systém služieb zamestnanosti (ISSZ), ktorý slúži na registráciu 

nezamestnaných, fyzických a právnických osôb a pre účely dotačnej politiky,  

 KIDS, ktorý slúži na registráciu detí a ich sociálno-právnu ochranu,  

 Riadený systém vyplácania dávok (RSD), ktorý slúži pre účely žiadania 

občanov SR o sociálne dávky, 

 Účtovný software Citrix, 

 Servis desk – manažérsky software a 

  webový portál Úradu. 

Dodávky elektriny pre Úrad zabezpečuje podnik MAGNA E. A. s. r. o., Piešťany. 

Firma dodáva Úradu každodenne silovú elektrinu  a fakturuje si aj za distribučné služby. 

Dodávky zemného plynu pre Úrad zabezpečuje firma Slovenský plynárenský priemysel, a. s., 

Bratislava (vzor faktúry viď príloha č. 26). Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., 

Žilina zásobujú Úrad vodou, fakturujú si každomesačne za vodné a stočné. 

Telekomunikačné služby poskytuje Úradu firma SWAN, a. s., Bratislava, ktorá 

fakturuje Úradu volania na informačné linky, medzinárodné linky, medzimestské volania, 
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miestne volania, volania do mobilných sietí apod. Zabezpečuje pre Úrad taktiež správu 

a údržbu siete LAN. 

Kancelárske potreby, ako napríklad rôzne zakladače, zošívačky, spony, papiere apod. 

pre Úrad zabezpečuje firma TSV Papier Lučenec. Tonermi zásobuje Úrad firma MZ Office – 

Žaneta Červeníková, Radoľa. 

4.4  Ekonomika ÚP 

 Hospodárenie Úradu sa prevádza prostredníctvom štátneho rozpočtu. Úrad je napojený 

na štátny rozpočet a pri čerpaní prostriedkov musí dbať na to, aby plnil stanovené úlohy čo 

najhospodárnejším spôsobom. Budúci peňažný výdaj musí spĺňať tri základné kritéria 

označované ako 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness) = hospodárnosť, efektívnosť, 

účelnosť. 

 Výdaje Úradu sa členia do troch základných oblastí: výdaje na sociálnu inklúziu, 

prevádzku Úradu, aktívne opatrenia trhu práce (ďalej len „AOTP“). Prvá časť výdajov, oblasť 

sociálnej inklúzie, predstavuje výdaje v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktorých účelom je 

udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia. Do tejto oblasti patria 

predovšetkým dávky v hmotnej núdzi, ostatné sociálne dávky, prídavky, pohrebné, 

rodičovský príspevok, príspevok pri narodení, príplatok k príspevku pri narodení a ďalšie 

sociálne dávky. Tabuľka v prílohe č. 27 zobrazuje výdaje Úradu na sociálnu inklúziu. 

Z oblasti sociálnej inklúzie sú najvyššou výdajovou oblasťou kompenzácie, ďalej sú to 

prostriedky vynaložené na prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a v neposlednej rade tiež 

dávky v hmotnej núdzi. 

Druhou časťou výdajov sú výdaje na prevádzku Úradu (tabuľka v prílohe č. 29). Do 

tejto časti výdajov patria všetky výdaje, ktoré sú potrebné pre zaistenie výkonu činností 

Úradu. Patrí tu vodné, stočné, úhrady za energie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje 

a príslušenstvo, knihy, časopisy, palivá pre firemné automobily, poistenie, údržba, školenia, 

reprezentácia, odmeny, dane, odstupné, nemocenské a ďalšie výdaje. Do tejto časti patria aj 

tzv. kapitálové výdaje, medzi ktoré radíme nákup pozemkov a prevádzkových strojov. 

Najväčšie finančné prostriedky v tejto oblasti sú vynaložené na úhradu poštovného 

súvisiaceho s činnosťou Úradu. Úrad vysoké prostriedky vynakladá taktiež na nákup 

komunikačnej infraštruktúry, interiérové vybavenie, výpočtovú a telekomunikačnú techniku, 

prevádzkové stroje a prístroje (príloha č. 30 – v grafe časť Technika, stroje, infraštruktúra). 

Medzi vyššie položky výdajov patria taktiež úhrady za energie a stravovanie. 
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Treťou časťou výdajov sú výdaje na aktívne opatrenia na trhu práce (AOTP). Medzi 

tieto výdaje radíme tri základné položky: 

 06G1501 – podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti,  

 06G0404 – národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie 

zamestnateľnosti, 

 07C0802 – podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 

integrácie znevýhodnených skupín na trhu práce s osobitným zreteľom na 

marginalizované skupiny. 

Tabuľka č. 4.1 Výdaje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca na AOTP za rok 2012 

v EUR 

        čerpanie rok 2012 

06G0404 0412 642 032 AOTP 842 197,20 

06G1501 0412 642 032 AOTP 2 481 432,34 

07C0802 0412 642 032 AOTP 14 341,02 

06G1501 0412 642 032 AOTP 437 904,47 

07C0802 0412 642 032 AOTP 2 530,77 

06G1501 0412 642 032 AOTP 85 515,89 

06G1501 0412 642 032 AOTP 15 089,83 

SPOLU       3 879 011,52 
Zdroj: Finančné toky za rok 2012, interný zdroj z UPSVaR Čadca. 

Najvyššou výdajovou oblasťou je oblasť sociálnej inklúzie, ktorá predstavuje 

z celkových výdajov necelých 84 %. Najnižšou položkou výdajov sú výdaje na prevádzku 

Úradu, ktoré predstavujú k pomere celkových výdajov necelé 2 %. Výdaje na AOTP 

predstavujú necelých 15 % celkových výdajov. Grafické zobrazenie čerpania výdajov podľa 

jednotlivých oblastí za rok 2012 v EUR zobrazuje graf v prílohe č. 31. 

Pre oblasť zamestnanosti je najvýznamnejšia časť výdajov oblasť AOTP. 

Z tejto oblasti je najvyššou výdajovou oblasťou Úradu časť 06G1501 – podpora programov 

v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. 

V rámci tohto opatrenia je kľúčovou úlohou hlavne umiestnenie UoZ na voľné pracovné 

miesta a tvorba dlhodobo udržateľných pracovných miest prostredníctvom nástrojov aktívnej 

politiky trhu práce. Patria tu tiež aktivity zamerané na zvyšovanie bezpečnosti pri práci a na 

ochranu zdravia pri práci, aktivity zamerané na zlepšenie mobility za prácou a na 

modernizáciu verejných služieb zamestnanosti.  

Najnižšou položkou výdajov z oblasti AOTP je časť 07C0802 – podpora vytvárania 

rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na 
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trhu práce s osobitným zreteľom na marginalizované skupiny. Do tejto časti výdajov patria 

predovšetkým výdaje na programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených UoZ 

so zreteľom na osoby vzdialené od trhu práce a osoby z rómskych komunít, výdaje na 

podporu tvorby nových pracovných miest, programy umožňujúce ukončenie základnej resp. 

strednej školy, programy na poskytovanie služieb zamestnanosti pre zamestnancov 

ohrozených hromadným prepúšťaním so zameraním na starších zamestnancov 

a zamestnancov s nízkym vzdelaním, podpora mechanizmov na predchádzanie nerovnosti na 

trhu práce. 

Graf č. 1 Výdaje na aktívne opatrenia trhu práce za rok 2012 v EUR, ÚPSVaR Čadca 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ÚPSVaR Čadca. 

Najvyššou položkou výdajov v oblasti AOTP je časť 06G1501, ktorá predstavuje 78 

% celkových výdajov vynaložených na AOTP. Časť 06G0404 predstavuje 22 % a časť 

07C0802 necelé 1 % z celkových výdajov na AOTP. 

4.5  Analýza politiky trhu práce Čadca 

Sprostredkovanie zamestnania sa nezaobíde bez agendy VPM. Táto agenda patrí do 

kompetencie oddelenia AOTP pre zamestnávateľov. Sprostredkovateľky pri ponúkaní 

zamestnania spolupracujú predovšetkým s touto agendou. V súvislosti s ich činnosťou 

vydávajú pre UoZ odporučenky do zamestnania. V roku 2011 bolo vydaných 1 316 

odporučeniek na VPM. V sledovanom období bolo z evidencie UoZ vyradených 4 530 UoZ.
41
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Tabuľka č. 4.2 Vyradení nezamestnaní v roku 2011 podľa dôvodov vyradenia 

Dôvod vyradenia Počet UoZ 

Nástup do zamestnania 3161 

Nástup na sústavnú prípravu na povolanie 75 

Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu s ÚPSVaR 594 

Požiadanie o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie  485 

Iné 215 

Zdroj: ÚPSVaR Čadca, apríl 2012 – Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca. 

Predchádzajúca tabuľka zachytáva jednotlivých UoZ podľa dôvodov vyradenia 

vymedzených v zmysle zákona č. 5/2004  Z. z. Najviac uchádzačov bolo z evidencie 

vyradených z dôvodu nástupu do nového zamestnania, a to celkom 3 161 UoZ. 

 K 31. 12. 2011 bolo na Úrade evidovaných 5 889 UoZ. Priemerný počet UoZ na jednu 

sprostredkovateľku sa pohyboval na úrovni 536 UoZ. Celkový počet sprostredkovateliek, 

spolu s vysunutým pracoviskom v Turzovke, za rok 2011 bol 11 sprostredkovateliek. 

Oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských  služieb v roku 2011 vydalo 

13 505 rozhodnutí, podpísalo 214 dohôd, 1 928 správ a odovzdalo 21 898 potvrdení 

o evidencií UoZ. 

 Poradenské služby boli v tomto období poskytnuté pre 3 792 UoZ, z toho pre 998 

UoZ bol vypracovaný individuálny akčný plán, pre 697 UoZ bolo poskytnuté individuálne 

poradenstvo, pre 613 UoZ bol zabezpečený výber do projektov a programov spolu so 

zaradením do programu na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. Do skupinových 

poradenských aktivít sa zapojilo 1 199 UoZ, z toho 309 UoZ sa zapojilo do projektu „Biznis 

Klub“ zaoberajúci sa praktickou prípravou pre začatie samostatne zárobkovej činnosti pre 

živnostníkov, 12 UoZ sa v januári 2011 zapojilo do projektu „Hodnotiace a rozvojové 

centrá“. Tento projekt bol realizovaný spoločnosťou Persea, s. r. o. spolu s Ústredím práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a odbornými poradcami Úradu. V tomto období sa 

realizoval tiež projekt „Príprava na začatie prevádzkovania, alebo vykonávania samostatnej 

zárobkovej činnosti uchádzačmi o zamestnanie formou  e-learningu, získanie osvedčenia 

o absolvovaní kurzu akreditovaného MŠ SR“ za pomoci licencie „Začni sám“ spolu s firmou 

EURO CHAIN, Krakovany. Uchádzačom o zamestnanie prejavujúcim záujem bolo 

udelených spolu 300 ks licencií. V tomto období boli realizované tiež  skupinové poradenské 

aktivity „Klub absolvent“ pre absolventov vysokých a stredných škôl. Týchto aktivít sa 

zúčastnilo 140 UoZ.
42
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 V roku 2011 došlo tiež k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov zo spoločností 

Cargo Železnice SR a Železničná spoločnosť Slovensko. S prepustenými zamestnancami 

Úrad organizoval individuálne akčné plány a rozhovory s cieľom zistiť ich potreby pre 

uplatnenie na trhu práce. V súvislosti s projektom „Podpora občanov ohrozených 

a dotknutých hromadným prepúšťaním pri ich uplatnení sa na trhu práce“ Úrad oslovil okolo 

60 UoZ.  

K 31. 12. 2011 zaznamenal Úrad 9 občanov EÚ a 8 štátnych príslušníkov 

pochádzajúcich z iných krajín ako EÚ.  Vydaných bolo 8 povolení na zamestnanie (6x 

Ukrajina, 1x Egypt, 1x Kórejská republika), 1 bolo odňaté a 1 nebolo ani udelené. Pre 19 

občanov EÚ boli vydané informačné karty (4x Poľská republika, 14x Česká republika, 1x 

Francúzsko).  

Čo sa týka služieb systému EURES, sú pomerne rozsiahlo využívané záujemcami 

z okresu. Úrad týždenne eviduje cca 20 až 25 klientov a rieši rôzne otázky a požiadavky. 

Klienti sa s Úradom spájajú telefonicky, e-mailom a taktiež aj priamo. Úrad okrem výberu 

zamestnania pre klientov a ich následného umiestnenia na trh práce EÚ riešil tiež kvantum 

otázok z oblasti medzinárodných vzťahov a bilaterálnych vzťahov. Zákazníci javia záujem 

najmä o voľné pracovné miesta v EÚ, pracovné a životné podmienky, možnosti založenia 

živnosti, sociálne a daňové východiská, možnosti ubytovania apod. Úrad pomáhal taktiež pri 

písaní nového typu životopisu (Europas) a pri motivačných listoch. Prekladal zahraničné 

články a formuláre. Záujem o prácu v zahraničí stále rastie, pričom veľa klientov využíva 

najmä systém EURES  a sprostredkovateľské agentúry.
43 

V rámci partnerstva EURES-T Beskydy bol Úrad zodpovedný za prípravu, vedenie 

a organizovanie činností G3C (Burzu informácií, vzdelávania a zamestnanosti), G3F 

(Pracovný veľtrh chránených dielní a pracovísk) a G3I (Výmenná prax pre študentov 

končiacich ročníkov v prihraničí). „Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti“ sa 

členila na dve oddelenia. Prvé oddelenie sa zameriavalo na pracovné miesta a jej 

zhotoviteľom boli najmä zamestnávatelia. Druhé oddelenie sa orientovalo na študentov 

a žiakov posledných ročníkov základných škôl a jej zhotoviteľmi boli školy a vzdelávacie 

inštitúcie. Tejto aktivity sa zúčastnilo 3 019 klientov, z nich 1 029 žiakov ZŠ, 859 študentov 

SŠ, 803 UoZ, 29 výchovných poradcov ZŠ a 260 iných návštevníkov. Oproti roku 2010 sa 

tejto aktivity zúčastnilo viac návštevníkov, poklesol iba počet rodičov, ktorí sa zúčastnili na 

tejto aktivite. Prostredníctvom burzy zhotovitelia predstavili návštevníkom príležitosti 
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zamestnávania v regióne, taktiež v prihraničných oblastiach, vývin trendov na trhu práce 

a zoznam nedostatkových profesií.
44

 

Cieľom aktivít „Veľtrh práce chránených dielní a pracovísk“ bolo prezentovať 

návštevníkom so zníženou pracovnou schopnosťou možnosti práce v regióne. „Výmenná 

prax pre študentov končiacich ročníkov v prihraničí“ sa realizovala spolu so Spojenou 

strednou odbornou školou drevárskou v Krásne nad Kysucou. Úrad tak chcel dať možnosť 

študentom zúčastniť sa odbornej praxe. Túto možnosť využilo spolu 92 študentov 

v drevospracujúcich firmách v Čechách, Poľsku a na Slovensku. 

K 21. 9. 2011 bol zahájený Národný projekt VII – 2 aktivita 2.2 – Podpora 

sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb, ktoré poskytoval Úrad 

spolu s partnerom projektu APZ M-PROMEX Kysucké Nové Mesto. V rámci projektu bolo 

zaradených 25 UoZ, z toho 8 klientov so ZP a 4 ženy, 17 UoZ bolo z kategórie uchádzačov 

dlhodobo evidovaných na Úrade, z nich 6 žien (35,3 %). 

Tabuľka č. 4.3 Sumárny prehľad najdôležitejších ukazovateľov OPS 2009 - 2011 

Počty poskytnutých OPS* a klientov 
UoZ spolu Index Zmena 

% 2011 2010 2009 2011/10 

Počet poskytnutých OPS  spolu 6 658 9 109 7 176 0,7309 – 26,9 

Počet klientov, kt. boli poskytnuté OPS 2 015 2 921 3 571 0,6998 – 31,0 
*OPS – odborné poradenské služby. 

Zdroj: ÚPSVaR Čadca, apríl 2012 – Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca. 

Tabuľka č. 4.3 zachytáva počty poskytnutých odborných poradenských služieb a počty 

klientov, ktorým boli tieto služby poskytnuté za obdobie 2009 - 2011. Z tabuľky vyplýva, že 

rozsah poskytnutých OPS v r. 2011 oproti roku 2010 klesol približne o 27 % a klesol tiež 

počet klientov, ktorým boli poskytnuté tieto služby (cca o 31 %). Táto zmena sa dá vysvetliť 

vyššími hodnotami štrukturálnych ukazovateľov miery nezamestnanosti, predovšetkým 

rastúci podiel znevýhodnených UoZ na celkovom počte UoZ a smerovaním OPS 

k poskytovaniu veľkých blokov informácií.
44 

Tabuľka č. 4.4 zachytáva vybrané najpočetnejšie znevýhodnené kategórie na trhu 

práce. Z tabuľky vyplývajú nasledujúce skutočnosti: 

 počet poskytnutých OPS medziročne (2011-2010) poklesol vo všetkých 

uvedených kategóriách, 

 taktiež priemerný celkový počet UoZ poklesol vo všetkých kategóriách oproti 

roku 2010, 
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 medziročné zmeny výrazne determinujú zvýšenú pozornosť odborných 

poradcov znevýhodneným kategóriám UoZ. 

Tabuľka č. 4.4 Vybrané – najpočetnejšie znevýhodnené kategórie UoZ  ( ZoZ – UoZ) 

  
Rok Absolvent 

12 
mes+ 

50 r+ 
UoZ so 

ZP 

Počet poskytnutých OPS 2011 1 505 1 646 1 589 228 

  2010 2 819 2 260 2 446 435 

  2009 1 479 1 531 1 480 263 

  2008 1 141 2 515 2 205 870 

Medziročná zmena 2011/2010 % 53,39 72,83 63,18 52,41 

Priemerný celkový počet UOZ 2011 726 2 175 1 445 233 

  2010 663 1 913 1 426 216 

  2009 506 1 189 1 246 190 

  2008 408 1 039 710 293 

Zdroj: ÚPSVaR Čadca, apríl 2012 – Regionálna analýza trhu práce, sociálnych vecí a rodiny v okrese Čadca. 

UoZ, ktorý je vedený v evidencií UoZ najmenej 3 mesiace, môže Úrad podľa § 49 

zákona o službách zamestnanosti požiadať o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. 

Podmienkou poskytnutia príspevku je, aby túto činnosť vykonával nepretržite najmenej 2 

roky a aby o príspevok požiadal písomne. Tento príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov, 

ktoré súvisia so samostatnou zárobkovou činnosťou.  Podľa § 49 ods. 8 zákona o službách 

zamestnanosti je okrem iného podmienkou k uzatvoreniu dohody o poskytnutí príspevku 

absolvovanie internej prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej 

zárobkovej činnosti (SZČ). V rámci tejto prípravy podľa § 49 bolo v Čadci v roku 2011 

zaradených celkom 311 UoZ, z toho 91 bolo žien. Z týchto 311 UoZ získalo 309 UoZ 

osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy. Záujem o tento nástroj však v roku 2011 

poklesol o 33 UoZ (oproti roku 2010). Na využitie tohto nástroja v roku 2011 mala vplyv 

predovšetkým zhoršujúca ekonomická kríza. K 31. 12. 2011 bolo podpísaných 295 dohôd 

s UoZ podľa § 49. Do internej prípravy podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti - 

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie 

samostatnej zárobkovej činnosti - bolo zaradených 28 občanov so ZP, z nich 11 bolo žien. So 

všetkými 28 občanmi bola podpísaná dohoda o poskytnutí príspevku na samozamestnanie. 

Interná príprava UoZ, ktorú realizovali odborní poradcovia Úradu, sa výrazne podieľala na 

umiestňovaní UoZ na trh práce formou samozamestnania.
45

  

Tabuľka v prílohe č. 32 zachytáva sumárne výsledky za rok 2011 podľa počtu 

podpísaných dohôd k 31. 12. 2011 a porovnanie s rokom 2010. 
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 Úrad v sledovanom období (rok 2011) využil množstvo nástrojov aktívnych opatrení 

na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Šlo o tieto nástroje: 

 príspevok na SZČ – v sledovanom období bolo uzavretých 295 dohôd s uchádzačmi, 

ktorí prejavili záujem o prevádzkovanie SZČ. Prostredníctvom tohto nástroja sa na trh 

umiestnilo 310 UoZ. Najviac uchádzačov sa pustilo do podnikania v oblasti 

stavebníctva, remeselných profesií, obchodu a služieb, 

 príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami – 

o tento nástroj prejavili záujem zamestnávatelia. V sledovanom období Úrad uzatvoril 

110 dohôd a prispel tak k udržaniu 212 pracovných miest pre zamestnancov, ktorí sú 

zaradení do I. stupňa náročnosti práce. Vykonávajú prevažne pomocné 

a nekvalifikované práce s nízkou mzdou. O tento typ príspevku eviduje Úrad v regióne 

stále zvyšujúci záujem, 

 príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku 

– v sledovanom období Úrad uzavrel 7 dohôd týkajúcich sa poskytnutia príspevku na 

podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku. Vďaka týmto 

dohodám Úrad pomohol pri vytvorení 54 pracovných miest v oblasti výrobkov 

z dreva, textilnej výroby, administratívnych prác. V súčasnosti sa o tomto nástroji 

dozvedá čoraz viac zamestnávateľov a predpokladá sa narastanie pracovných miest 

v sociálnych podnikoch, 

 príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred 

povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie – spolu so 

zamestnávateľmi, ktorí v sledovanom období prejavili záujem o tento príspevok, Úrad 

vytvoril 318 pracovných miest pre UoZ. Z 310 UoZ zamestnaných na základe tohto 

nástroja bolo 118 žien a 244 UoZ v postavení znevýhodnených UoZ, 

 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec – 

v sledovanom období tento nástroj využilo 143 UoZ, z toho 87 bolo mužov a 56 žien. 

Najviac UoZ, ktorí vykonávali aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 

pre obec, boli vo veku od 25 do 54 rokov. UoZ mohli aktivačnú činnosť vykonávať 

opakovane najviac počas ďalších šiestich mesiacov. Mestá a obce tak nemohli zaradiť 

na aktivačnú činnosť uchádzačov, ktorí na ňu boli zaradení už dvakrát,
46

 

 podpora zamestnávania občanov so ZP – v sledovanom období Úrad uzavrel 90 

dohôd o poskytnutí príspevku na zriadenie chránených dielní a chránených pracovísk, 
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z nich 58 dohôd bolo uzavretých so zamestnávateľským subjektom a zamestnaním 

zamestnancov a 32 dohôd s UoZ, ktorí zriadením chráneného pracoviska začali 

vykonávať SZČ. Zamestnaných tak bolo 116 UoZ (65 žien, 51 mužov), z toho 87 UoZ 

u zamestnávateľov a 32 UoZ začalo vykonávať SZČ. Uchádzači boli najčastejšie 

zamestnaní v povolaniach administratívny pracovník, skladník, predavač a pomocný 

pracovník. Čo sa týka SZČ, vykonávali zamestnanie hlavne v oblasti maloobchodného 

predaja, poskytovania služieb a výrobnej činnosti. Dané pracovné miesta v chránených 

pracoviskách a chránených dielňach majú približne 80 % úspešnosť na získanie 

dlhodobého zamestnania, 

 príspevok občanovi so ZP na SZČ – v sledovanom období Úrad evidoval 32 žiadostí 

na poskytnutie príspevku podľa § 57 a uzatvoril tak 32 dohôd (13 žien, 19 mužov) 

a poskytol príspevok UoZ so ZP vo výške 255 397,79 € (8 047,04 €/UoZ). Úspešnosť 

tohto nástroja sa hodnotí pozitívne hlavne preto, že žiadna zo zmluvných strán 

neporušila podmienky podľa § 57, 

 príspevok na činnosť pracovného asistenta – v súvislosti s daným nástrojom Úrad 

uzavrel 3 dohody. Pracovní asistenti sú zameraní na poskytovanie pomoci občanom 

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú samostatné zárobkovo činné osoby. 

Záujem o daný príspevok je však nízky i napriek informovanosti podľa § 59,  

 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne, alebo pracoviska 

a na úhradu nákladov na dopravu – v rámci tohto príspevku Úrad zrealizoval 223 

žiadostí o poskytnutie príspevku na prevádzkové náklady chránených dielní 

a chránených pracovísk, z nich 157 žiadostí pre zamestnávateľov a 66 žiadostí pre 

OSZČ. Výška príspevku bola v celkovej hodnote 245 441,24 EUR, z nich 213 353,33 

EUR pre zamestnávateľov a 32 087,91 EUR pre SZČO. Príspevok tak prispel 

k podpore 383 pracovných miest občanov so ZP, z nich 246 miest pre ženy a 137 pre 

mužov. Tento príspevok sa vypláca v súvislosti s poklesom pracovnej činnosti 

z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu v kategórií 41 – 70 % (330 

občanov so ZP) a v kategórií nad 70 % (57 občanov so ZP),
47

 

 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe – v rámci daného príspevku Úrad 

v roku 2011 poskytol celkom 770 577,08 EUR a vytvoril 651 miest pre absolventov (v 

porovnaní s rokom 2009 nárast o vyše 42 %). Absolventov zaujali prevažne 

administratívne práce vo verejnej správe (55 %), oblasť služieb (22 %), školstvo 
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a výrobné činnosti. Medzi záujemcami prevažovali najmä stredoškolskí absolventi. 

V rámci Žilinského kraja sa Čadca v prípade dohodnutých absolventských miest 

umiestnila na 1. mieste. V Žilinskom kraji bolo zrealizovaných 2 875 miest, z toho 

Čadca 22,64 %. V prvom štvrťroku 2012 Úrad uzavrel 200 dohôd (za rok 2011 = 340 

dohôd), čo patrí medzi najvyššie počty v celej republike. Úspešnosť tohto nástroja je 

však v okrese minimálna, v roku 2010 nepresiahla hranicu 35 %,
 

 príspevok na dochádzku za prácou  - bol v sledovanom období poskytnutý pre 569 

UoZ, čo predstavuje oproti roku 2009 viac než dvojnásobok (v roku 2009 – 284 UoZ). 

Úrad eviduje v poslednom období vysoký dopyt po danom príspevku. Výška 

poskytnutých príspevkov sa vyšplhala na hodnotu 45 661,16 EUR. Okres Čadca bol 

v súvislosti schválených žiadostí týchto príspevkov (391 žiadostí) na 2. mieste 

v Žilinskom kraji (po okrese Námestovo – 539 žiadostí).
48
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5   ZÁVER 

 Cieľom mojej bakalárskej práce bolo objasniť základný problém nezamestnanosti 

v okrese Čadca a naznačiť, ako by sa dalo prispieť k jej zníženiu. Súčasťou daného cieľa bolo 

tiež analyzovať, ako Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci pristupuje k riešeniu danej 

problematiky prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti. 

Okres Čadca sa považuje za výnimočný najmä svojou vysokou hustotou zaľudnenia 

a vzhľadom k svojmu ekonomickému potenciálu – relatívne nepriaznivé podmienky pre 

poľnohospodárstvo, nedostatok priemyslu a takmer vôbec nevyvinutý cestovný ruch – sa dá 

považovať za pomerne preľudnený. Donedávna táto nerovnováha bola riešená predovšetkým 

odchádzaním za prácou do zahraničia, prevažne do priemyselných podnikov v ČR (na 

Ostravsko, Třinec). V budúcnosti sa však  nedá očakávať v tomto smere výrazná zmena. Pre 

tento okres je v prvom rade perspektívne zhodnotenie dobrej dopravnej polohy na styku troch 

štátov (ČR, Poľsko, SR).  

Medzi negatíva okresu sa radí jeho infraštrukturálna nedobudovanosť. Zahraniční 

investori z tohto pohľadu považujú okres za neatraktívny a vyberajú si radšej tie okresy, kde 

je infraštruktúra diaľnic vybudovaná. Preto by sa mal štát zamerať na dobudovanie diaľnice 

v okrese a zlepšenie a modernizáciu medzištátnej železnice, taktiež na modernizáciu cestnej 

dopravnej siete v okrese. V rámci toho by sa mal zamerať tiež na podporu rozvoja 

dvojsezónneho cestovného ruchu. 

Negatívny vývoj predstavuje tiež fakt, že okres vytvára minimálne počty nových 

pracovných miest a miesta, ktoré vytvorí, poskytujú len minimálne mzdové ohodnotenie. 

Nízke mzdové ohodnotenie sa najviac dotýka občanov so zdravotným postihnutím, ktorých 

mzda nepostačuje na krytie doplatkov na lieky, pomôcky apod. Tento vývoj sa však nedá 

odstrániť bez legislatívnych úprav. V oblasti sociálneho systému je veľkou nevýhodou 

rôznorodosť príspevkov a dávok a úradníci tak musia ovládať legislatívu SR a tiež legislatívu 

EÚ. Úrad každoročne eviduje množstvo žiadostí, na ktorých sa podieľa vysoká miera 

nezamestnanosti. Pre úradníkov je veľmi ťažké zvládnuť tak veľa poberateľov najmä preto, že 

každý rok musia prepočítať ich príjem a potvrdiť ich oprávnenie na dané dávky. Štát by sa 

mal preto zamerať na legislatívnu úpravu príspevkov a dávok tak, aby uľahčil prácu 

úradníkov a prispel k zlepšeniu sociálneho systému na Slovensku.  

V prípade hospodárskeho oživenia na území Slovenska sa dá očakávať výrazná 

emigrácia obyvateľov, prevažne mladších obyvateľov, do vnútrozemia štátu (Žilina, Považie, 
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Bratislava) a stagnácia, respektíve pokles celkového počtu obyvateľstva a jeho demografické 

starnutie. Pre tunajší Úrad je to však nezávideniahodná situácia. 

V okrese by mala byť venovaná pozornosť tiež do oblasti školstva, kde nastáva 

problém v prípade nepostačujúcej previazanosti študijných a učebných odborov s potrebami 

trhu práce. Veľa škôl v okrese sa stretáva tiež s problémami nepostačujúcej kapacity, 

nevyhovujúcim vybavením a prevažná časť je v havarijnom stave a vyžaduje si rekonštrukciu 

– finančné prostriedky zo strany štátu. Ako naliehavé sa javí tiež podpora vzdelávania 

mladých v okrese, i keď získanú kvalifikáciu s vysokou pravdepodobnosťou budú môcť 

využiť len mimo okres. Z údajov uvedených v práci vyplýva, že viac ako 24 % obyvateľov 

okresu má ukončené len základné vzdelanie. Prevažuje podiel občanov so základným 

vzdelaním a stredoškolským vzdelaním bez maturity, a to si vyžaduje zásadnú zmenu. Tento 

fakt súvisí hlavne s tým, že veľa mladých a kvalifikovaných ľudí odchádza za prácou 

z okresu, pretože v okrese nemôžu nájsť vhodné uplatnenie.  

Školské zariadenia v okrese by mali prehodnotiť štruktúru študijných oborov tak, aby 

čo najviac vyhovovali podmienkam trhu práce v okrese a nenútili väčšinu mladých a 

kvalifikovaných ľudí odchádzať za prácou do zahraničia, prípadne do vnútrozemia štátu. Štát 

by sa mal zamerať hlavne na legislatívne úpravy v oblasti sociálneho systému v dôsledku 

rôznorodých dávok a príspevkov a legislatívne úpravy v oblasti mzdovej politiky, aby prispel 

k zvýšeniu ocenenia práce v okrese, ktorý sa radí pod priemer v rámci Slovenska. V 

neposlednej rade by mal okres v spolupráci so štátom vytvoriť vhodné inštitucionálne a 

technické podmienky pre zahraničných investorov, ktorí by priniesli nové pracovné 

príležitosti a znížili tým pádom nezamestnanosť. 

Samotný Úrad sa javí ako konsolidovaná a funkčná inštitúcia, avšak bez možnosti 

výrazne pozitívne ovplyvniť vyššie zmienenú situáciu. 

Záverom tak môžem zhrnúť, že medzi najdôležitejšie oblasti, ktoré by prispeli 

k rozvoju okresu, patrí dopravná infraštruktúra vrátane dobudovania diaľnice a cestovný ruch, 

ktoré by tak zásadne mohli prispieť k rozvoju zamestnanosti na území okresu a rozvoj 

v oblasti školstva, najmä v súvislosti s podporou vzdelávania mladých a podporou škôl. 

Obyvateľom okresu aj úradníkom Úradu by veľmi pomohli legislatívne úpravy v oblasti 

ohodnotenia práce a sociálneho systému, čo však nie je v kompetencií Úradu. 
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Zoznam skratiek 

SR - Slovenská republika 

HDP - hrubý domáci produkt 

EÚ - Európska únia 

Q - kvartál 

BA - Bratislavský kraj 

TT - Trnavský kraj 

TN - Trenčiansky kraj 

NR - Nitriansky kraj 

ZA - Žilinský kraj 

BB - Banskobystrický kraj 

PO - Prešovský kraj 

KE - Košický kraj 

NRSR - Národná rada Slovenskej republiky 

MPSV - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

FO - fyzická osoba 

PO - právnická osoba 

ČSR - Československá republika 

ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

KNM - Kysucké Nové Mesto 

NH - národné hospodárstvo 

MTZ – materiálno-technické zabezpečenie 

ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky 

EMN - Evidovaná miera nezamestnanosti 

UoZ - uchádzač o zamestnanie 

ZP - zdravotne postihnutý 

CMN - celková miera nezamestnanosti 

VPM - voľné pracovné miesta 

SOU - stredné odborné učilište 

SOŠ - stredná odborná škola 

SV - stupeň vzdelania 

ÚSO s mat. – úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou 

ÚSV – úplné stredné vzdelanie 
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SO bez maturity – stredné odborné vzdelanie bez maturity 

DEN - dlhodobá nezamestnanosť 

CA - Čadca 

KZAM – klasifikácia zamestnaní 

PO - požiarna ochrana 

BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

ESF - Európsky sociálny fond 

IS SZ- informačný systém služieb zamestnanosti 

ŤZP - ťažko zdravotne postihnutý 

DMS - Document managment system 

ISSZ - Integrovaný systém služieb zamestnanosti  

RSD - Riadený systém vyplácania dávok  

AOTP - aktívne opatrenia na trhu práce 

ZŠ - základná škola 

SŠ - stredná škola 

SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba 

OPS - odborné poradenské služby 

ZoZ - záujemca o zamestnanie 

SZČ - samostatne zárobková činnosť 

APTP - aktívna politika trhu práce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoznam príloh 

Príloha č. 1 - Nezamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl v  

                      roku 2012  

Príloha č. 2 - Pracujúci v zahraničí v 2. štvrťroku 2007  

Príloha č. 3 - Sídelná štruktúra podľa počtu obyvateľstva  

Príloha č. 4 - Vývoj počtu obyvateľov v okrese Čadca 2001 – 2010  

Príloha č. 5 -  Počty obyvateľov, veková štruktúra obyvateľstva a vývojové  

                       tendencie do r. 2004  

Príloha č. 6 - Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 2004 – 2006  

Príloha č. 7 - Náboženské zloženie obyvateľstva okresu Čadca  

Príloha č. 8 - Vzdelanostná štruktúra okresu Čadca, KNM a Žilinského kraja 

Príloha č. 9 - Štruktúra podnikov v okrese Čadca podľa počtu zamestnancov  

Príloha č. 10 - Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti 01.01.2008 – 31.12.2011  

                        v okrese Čadca, Žilinskom kraji a v SR  

Príloha č. 11 - Priemerná ročná EMN a rozdiel prítokov a odtokov uchádzačov o zamestnanie  

                       1991 – 2011 

Príloha č. 12 - Vybrané ukazovatele prítoku UoZ v r. 2011 

Príloha č. 13 - Vývoj CMN a EMN a počet nedisponibilných UoZ 

Príloha č. 14 - Štruktúra zaevidovaných VPM v okrese Čadca za roky 2010,  

                        2011 

Príloha č. 15 - Štruktúra UoZ podľa SV v r. 2011 

Príloha č. 16 - Počet absolventov a ich podielové zastúpenie na celkovom počte UoZ 

Príloha č. 17 - Podiel absolventov a ich zastúpenie podľa SV 

Príloha č. 18 - Vývoj nezamestnanosti v kategórii : ženy  

Príloha č. 19 - Štruktúra dlhodobo evidovaných UoZ poľa KZAM 

Príloha č. 20 - Štruktúra DEN podľa SV v r. 2011 

Príloha č. 21 - Vývoj vybraných rizikových kategórií UoZ za obdobie 2006 – 2011 

Príloha č. 22 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, odbor služieb zamestnanosti na  

                         Matičnom námestí 1617 

Príloha č. 23 - Organizačná štruktúra ÚPSVaR Čadca 

Príloha č. 24 – Počty zamestnancov ÚPSVaR Čadca 

Príloha č. 25 – Štruktúra majetku ÚPSVaR Čadca – strana aktív 



 

 

Príloha č. 26 - Vzor faktúry ÚPSVaR Čadca za dodávky plynu 

Príloha č. 27 - Výdaje na sociálnu inklúziu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca za  

                         rok 2012 v EUR 

Príloha č. 28 - Výdaje Úradu v oblasti sociálnej inklúzie za rok 2012 v EUR 

Príloha č. 29 - Výdaje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na prevádzku za rok 2012  

                        v EUR 

Príloha č. 30 - Výdaje Úradu na prevádzku za rok 2012 v EUR 

Príloha č. 31 - Výdaje Úradu za rok 2012 spolu v EUR  

Príloha č. 32 - Sumárne výsledky za rok 2011 (podľa počtu podpísaných dohôd k 31. 12.  

                        2011) a porovnanie s rokom 2010

 


