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1. Na Deň učiteľov oceňovali stredoškolských pedagógov 
[29.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 8; KLAUDIA JURKOVIČOVÁ] 

 
 

Trnka: Toto povolanie nie je dostatočne ohodnotené ani finančne, ani morálne. 
KOŠICE. Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vo štvrtok Košický samosprávny kraj (KSK) 35 stredoškolských 

pedagógov zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ocenenie si prevzalo deväť mužov a 26 žien. 
Medzi nimi sú učitelia, majstri odborného výcviku, vychovávateľka zo školského internátu i riaditelia škôl, 
informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 

Povolanie, ktoré stále nie je docenené 
Ďakovné listy oceneným na pôde košickej Východoslovenskej galérie odovzdal predseda KSK Rastislav 

Trnka (nezávislý). „V našom kraji máme množstvo svedomitých učiteľov, ktorým patrí náš obdiv a vďaka. 
Angažujú sa pri tvorbe metodík, pripravujú žiakov na súťaže, realizujú v školách rôzne projekty, cestujú do 
zahraničia a naberajú stále nové skúsenosti. Učiteľské povolanie však, bohužiaľ, nie je dostatočne ohodnotené, a 
to ani finančne, ani morálne. Košický kraj sa preto takýmto spôsobom snaží poďakovať tým, ktorí sú svojou 
svedomitou prácou príkladom pre nás ostatných," uviedol Trnka. Školstvo označil za jednu z kľúčových 
kompetencií kraja. 

Komu sa dostalo uznania 
Spomedzi ocenených sa najdlhšou praxou v pedagogickom zbore môže pochváliť Alexander Štefanko z 

Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach, ktorý učí už 43 rokov. Okrem toho ako zástupca riaditeľa gymnázia 
úspešne manažuje prácu zamestnancov aj študentov. Na zozname ocenených je aj učiteľka Lucia Mikulová zo 
Spojenej školy v Sečovciach, ktorá v škole koordinovala viacero medzinárodných projektov. Učiteľku Školy 
úžitkového výtvarníctva v Košiciach Noémi Ráczovú sa rozhodol kraj oceniť najmä pre jej inovatívny prístup k 
výučbe. Je autorkou podkladov na vznik nového štvorročného študijného odboru Digitálna maľba a koncept art, 
ktorý na Slovensku absentoval. Uznanie získal napríklad aj učiteľ Zoltán Tóth zo Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej v Košiciach, ktorý je v škole vedúcim Centra odborného vzdelávania a prípravy. Jednou z 
ocenených je aj Iveta Ďurašová, ktorá učí na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi a popri pedagogickej 

činnosti pracuje aj ako členka v krajskej komisii a ako predsedníčka v celoštátnej komisii stredoškolskej odbornej 
činnosti. KLAUDIA JURKOVIČOVÁ 
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2. Tisíc ich odišlo do Anglicka. Rómovia: Príspevok je nízky 
[29.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

RAVASZ A VALENTOVIČ VIDIA PRACOVNÉ REZERVY 
Na Spiš prišli porozprávať o pozitívnych príkladoch. Štvrtina si vraj po aktivačných prácach našla robotu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Rómovia z Markušoviec pracujú na sanácii Markušovského hradu, zachraňujú kultúrnu 

pamiatku. Rómovia zo spišskonovoveskej Vilčurne v rámci menších obecných služieb sa starajú o poriadok v 
tejto mestskej časti. Vo Vítkovciach zamestnávanie na aktivačných prácach viedlo k založeniu obecného podniku, 
kde Rómovia obhospodarajú statok a starajú sa o zvieratá. To sú príklady dobrej praxe aktivačnej práce, ktoré 
prišli vo štvrtok na Spiš prezentovať splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) a 
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. 

Rómovia v Bystranoch: Príspevok je nízky 
Dlhoročné skúsenosti s aktivačnou prácou majú aj v obci Bystrany. V obci, kde žije 3 500 obyvateľov, je 2 800 

Rómov. Prácu si však doma hľadajú ťažko a tak využívajú možnosti zamestnať sa na aktivačný príspevok. Jana 
Kandráčová to s prácou skúšala v Anglicku. Po roku sa vrátila, nevedela jazyk. „Robiť chcem. Dokončila som si 
základnú školu, mám aj výučný list. Keď si hľadám robotu, nezamestnajú ma. Povedali mi, že berú len tých, ktorí 
majú maturitu, vysokú školu. Keby som to mala, mala by som robotu,“ uviedla Jana. Zamestnala sa na 
aktivačných prácach. „Sme radi, že nám dal starosta aspoň túto robotu, aby v obci nebol neporiadok. Aktivačný 
príspevok je len 63 eur. To je málo. Deti chodia do školy, potrebujú oblečenie, desiatu. Keby vláda príspevok 
zvýšila aspoň na stovku. Dostávam spolu len 320 eur,“ priblížila Jana. „Keď máte papiere, máte vzdelanie, berú 
vás do roboty aj v Anglicku, aj na Slovensku. Mám výučný list, no vyzerá ako diplom. Keby sme mali maturitu, tak 
by nás brali,“ zamyslela sa Monika Horváthová. Tiež pracuje na aktivačných prácach za 63 eur. „Chcem pracovať, 
no ten príspevok nestačí. Len fúra dreva stojí 300 eur. S manželom máme 120 eur, to je nič,“ dodala Monika. Ján 
Žiga je koordinátor aktivačných prác v obci. Doobeda dozerá na prácu Rómov. „Chlapi každý deň čistia kanál 
pred bytovkami. Keď po 12. hodine odídem, neporiadok je tam znova. Darmo ľuďom hovorím, aby smeti 
vyhadzovali do kontajnerov, sú nepoučiteľní. Snažíme sa, aby bol v obci poriadok. Chlapi tak každý deň 
odpratávajú odpad znova,“ uviedol Žiga. 



Tisícka Rómov odišla do Anglicka 
Podľa slov starostu obce je pre Rómov nájsť si normálnu robotu problém. „Dôvody sú také, že Róma prakticky 

nezamestnáme. Nikto to nepovie priamo, že ja Róma nezamestnám,“ uviedol František Žiga (nez.). „Je rómsky 
problém tu na Slovensku. Ja si myslím, že rómsky problém sa dá vyriešiť tým, že im štát dá robotu,“ doplnil 
starosta. Z obce za prácou do Anglicka odišla zhruba tisícka Rómov. „Sme 6-členná rodina. Bývali sme v chatrči. 
Kto nám pomohol? Nikto. Odišli sme do Anglicka za prácou, lebo tam je pekný život, robota je tam. Mám tam byt, 
deti mám tam, deti chodia do školy, čo viac treba?“ komentoval obyvateľ obce. 

Pomoc obci, komunite, regiónu 
Podľa slov Ravasza je podpora margnalizovaných skupín užitočná pre všetkých. „Štatistika ukazuje, že takú 

vysokú mieru nezamestnanosti, akú máme teraz, sme ešte nemali. Medzi Rómami je ešte veľká rezerva 
zamestnať ich v profesiách, kde chýba pracovná sila. Dvadsať príkladov z praxe ukazuje, že aktivačné práce sú 
dobrým riešením na začiatok. Pre nás najdrahší špás je platiť ľudí, ktorí nepracujú,“ zdôraznil splnomocnenec. „Aj 
vďaka nástroju, ako sú aktivačné práce, sa pomohlo obciam, komunitám, regiónom. Zhruba 22 až 25% ľudí 
ročne, ktorí začínali na týchto prácach, sa neskôr zamestnali na riadny pracovný pomer, ukázali, že vedia byť 
plnohodnotným členom na pracovnom trhu,“ doplnil Valentovič. Ravasz aj Valentovič sa na Spiši stretli so 
starostami a predstaviteľmi neziskových organizácií. „Dali sme príklady, ako to môže dobre fungovať. Ponúkli 
nové aktivity. Od zástupcov samosprávy a organizácií sme dostali inšpiratívne nápady, ako zlepšovať,“ doplnil 
Valentovič. 

Zmena od apríla 
Od prvého apríla vstupuje do platnosti novela zákona o hmotnej núdzi. Mení sa výška poberateľa dávky v 

hmotnej núdzi. „Doteraz to bolo 120 eur za prvých šesť mesiacov a potom zhruba polovica – 63 eur za ďalších 
šesť mesiacov. Po novom bude 120 eur za 12 mesiacov, zvyšok ostáva tak ako predtým,“ upresnil Valentovič. 
Zamestnávateľovi, ktorý zamestná človeka z marginalizovanej skupiny, vie štát prispieť od 50 do 90 percent 
nákladov na mzdu, dochádzanie, mobilitu zamestnanca a podobne. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
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Na východe republiky sa stretli najnadanejšie deti z celého Slovenska. Na pôde Prešovskej univerzity sa totiž 
konalo finále siedmeho ročníka Logickej olympiády. 

Tradičnú súťaž organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove spolu 
s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a mestom Prešov. Logická olympiáda sa spája 
predovšetkým s menom prešovského učiteľa Mgr. Ľuboša Lukáča. Finále siedmeho ročníka uviedla prodekanka 
pre vedu, akreditáciu a doktorandské štúdium Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity doc. RNDr. Iveta 
Scholtzová, PhD. Do metropoly východu prišlo 131 detí (súťažiacich celoslovenského finále) a zastúpenie malo 
neuveriteľných 28 miest a obcí z celého Slovenska. Podujatie moderovala riaditeľka Centra v Sabinove Mgr. 
Ľubica Richmanová Fabišíková. 

Matematická inteligencia aj 3D úlohy 
Keď dozneli úvodné príhovory a utíchlo tiež množstvo foto a video techniky, odštartovalo testovanie. A to v 

kategórii A, ktorú predstavovali žiaci 1. až 4. ročníka a kategórii B, čo boli deti navštevujúce 5. až 9. ročník. Úlohy 
pokrývali logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie a boli zostavené tak, aby 
pokryli čo najširší záber logického myslenia. Išlo o úlohy na matematickú inteligenciu, verbálne úlohy, ale aj 3D a 
2D úlohy na predstavivosť. Dokopy deti riešili 20 úloh, v každom vyše hodinovom bloku desať. 

Testy najlepších boli takmer dokonalé 
Skúšanie sa konalo v dvoch kolách. Pauzu pred vyhlásením výsledkov spestril deťom vysokoškolský pedagóg 

Mgr. Tomáš Telepák, PhD. s workshopom na tému Výtvarná výchova a digitálne médiá. Potom už prišlo na rad 
vyhodnotenie. V kategórii A (1. – 4. ročník) triumfoval Filip Luksaj (ZŠ, Dargovských hrdinov 19 v Humennom). 
Druhé miesto vybojoval Jakub Dzúr (ZŠ, Haličská cesta 7 v Lučenci). Bronz putuje Adamovi Kleinovi (ZŠ, Ing. O. 
Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi). Medzi žiakmi druhého stupňa zvíťazil Samuel Taňkoš (ZŠ, Hrnčiarska 13 v 

Humennom). Striebro získal Matúš Čarnogurský (ZŠ, Kubranská 80 v Trenčíne) a bronzové miesto Martin Cigler 
(ZŠ, Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici). Ceny najšikovnejším nadaným odovzdala dekanka Pedagogickej fakulty 
Prešovskej univerzity doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. 

Neraz prekvapia aj svojich učiteľov 
Veľkého finále sa zúčastňujú deti, ktoré prešli školskými kolami a samotní ich pedagógovia sú niekedy 

prekvapení, ako dobre ich deti dopadli. Tieto deti nemusia mať veľmi dobrý prospech, lebo ich napríklad nebaví 
memorovať, ale baví ich logika. Vyznačujú sa tým, že veľmi radi rozmýšľajú, a pamätanie si faktografických úloh 
pre nich dôležité byť nemusí. Týmto deťom však rýchlo páli. „Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je 
najväčšou súťažou pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Je super, že sa opäť zišlo 
množstvo šikovných žiakov z celého Slovenska, ale aj učiteľov a rodičov žiakov, ktorí si navzájom vymenili 
skúsenosti z poznatkov ohľadom výchovy a vzdelávania nadaných detí na Slovensku. Dôkazom sú desiatky 
poďakovaní za možnosť zasúťažiť si, stretnúť sa, zapojiť do súťaže pre nadaných, či započúvať sa do prednášok 
odborného seminára Rozumieme nadaným. Medzi nadanými deťmi sa Logická olympiáda stala obľúbenou a 



každoročne sa na ňu tešia. Počas samotného roka píšu nadaní organizátorom stretnutí, inšpirujú svojimi 
nápadmi, neraz prezradia svoje ciele, túžby pri umiestnení v súťaži. Najdôležitejšie je sa stretnúť. Niektoré deti, 
finalistov súťaže nadaných žiakov, poznáme od prvého ročníka ZŠ, vyrastajú s nami. Ďakujem všetkým za 
spoluprácu a podporu pri organizácii jedinečnej súťaže nadaných žiakov,“ uviedol hlavný organizátor obľúbeného 
stretnutia mladých nadaných Slovákov Mgr. Ľuboš Lukáč. Mgr. Dušan Guman 

[Späť na obsah] 
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Názov projektu: Festival Živé sochy – druhý ročník medzinárodného festivalu statického umenia 
Klient: Mesto Spišská Nová Ves 

Obdobie realizácie: 24. – 25. augusta 2018 
Typ eventu: verejné podujatie 
Opis projektu: Druhý ročník medzinárodného festivalu sa opäť konal v centre mesta Spišská Nová Ves. V 

hlavnom programe sa predstavili desiatky živých sôch slávnych osobností, ako napríklad M. R. Štefánik, Ján 
Amos Komenský, Agatha Christie, Edith Piaf alebo Giuseppe Verdi. Novinkou v druhom ročníku bola účasť 
zahraničných umelcov – John Eicke z Nemecka a Ita Branco z Portugalska. Obaja patria medzi víťazov 
predchádzajúcich ročníkov festivalu živých sôch v Arnheme (Holandsko). Okrem živých sôch si návštevníci 
festivalu mohli vychutnať v sprievodnom programe aj koncert hudobnej kapely Pjur, vystúpenie bubnovej show 
Campana Batucada, tanečné vystúpenie Mirror Family, divadelné predstavenie poslucháčov VŠMU, Lucid style 
so Simonou Leskovskou a ďalších pouličných umelcov. Dvojdňový festival navštívilo približne 30 000 
návštevníkov. Tretí ročník festivalu sa uskutoční už 28. a 29. júna v Spišskej Novej Vsi. Tento rok je festival 

zaradený medzi top podujatia v košickom regióne, ktorý sa stal zároveň partnerom festivalu. 
Najväčšia vychytávka projektu: Živé sochy verejne známych osobností – Milan Junior Zimnýkoval, ktorý sa 

stal aj tvárou festivalu, a primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Voľný. 
[Späť na obsah] 
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V druhej lige sa sťahuje slučka nad východniarmi. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Posledný marcový víkend ponúka zaujímavú futbalovú ponuku. 
V prípade nedeľných stretnutí nezabudnite na to, že v noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. 
II. liga 
Druhá liga vstupuje do svojej záverečnej tretiny. 
Na programe je 21. kolo, začína sa už v piatok. 
Konfrontácia kola 
Lokomotíva Košice – Poprad 
Druholigové menu ponúka hneď na úvod delikátny chod. 
V Družstevnej pri Hornáde na seba narazia tímy v absolútne rozdielnom tabuľkovom postavení, jedna vec ich 

ale spája. 
A to je imperatív víťazstva. 
Popradu sa podarilo prepracovať na vytúženú barážovú priečku, po nečakanej prehre v Lipanoch však klesol 

na tretie miesto. 
Lokomotíva je naopak posledná, na záchranu stráca päť bodov a prípadná ďalšia strata by ju už jednou nohou 

mohla poslať do tretej ligy. 
Veria domáci, že práve súboj s mimoriadne kvalitným protivníkom by ich mohol nakopnúť v ceste za splnením 

záchranárskej misie? 
„Je to jediná cesta, my si nemôžeme vyberať súpera. Potrebujeme bodovať. Tak k tomu musia pristúpiť aj 

hráči na ihrisku,“ zdôraznil asistent Lokomotívy Ľuboš Benkovský. 
Duel rozbehnutých 
Trebišov – Bardejov 
Takmer každý priamy súboj tímov z východu je zároveň bojom o druholigové prežitie. 
Stretnutie Trebišova s Bardejovom ale ponúka aj zaujímavú nadstavbu. 
Narazia na seba tímy, ktorým to aktuálne ide. 

https://korzar.sme.sk/c/22086427/zapas-roka-v-tretej-lige-kosice-sa-pokusia-o-rozhodujuci-trhak.html


((piano)) 
Zemplínčania ťahajú dvojzápasovú víťaznú minisériu, Šarišania ešte na jar neprehrali. 
„Hráme doma a urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní. Radi by sme nadviazali na cenný triumf z 

Liptovského Mikuláša,“ netají kanonier Slavoja Ján Novák, ktorý strelil dva z troch jarných trebišovských gólov. 
Bardejovčania sa priaznivou šnúrou odpútali zo zostupového prepadliska, vyhrané však ešte ani zďaleka 

nemajú. 
Od najbližšieho súpera ich v tabuľke delia len štyri body. 
„Rozdiely sú minimálne, jeden zápas vás môže posunúť hore, ale aj dole. Budeme sa snažiť v Trebišove 

uspieť, aby sme si trocha vydýchli. Domáci nám nedajú nič zadarmo, nebude to jednoduché,“ uvedomuje si 
kapitán Partizána Slavomír Kica, ktorý sa v zime vrátil do rodného klubu po trojročnom pôsobení v Poprade. 

„Som za to rád, predsa len doma je doma. Dojmy sú pozitívne, partia je dobrá, všetko zatiaľ funguje tak, ako 
má,“ pochvaľuje si skúsený 34-ročný obranca, ktorý je na ihrisku predĺženou rukou trénera Bertu. 

Ku kapitánskej páske Kica dodal: „Ďakujem mužstvu i vedeniu klubu za dôveru a dúfam, že nesklamem.“ 
Program 21. kola II. ligy 
Piatok o 15.00 hod.: Lok. Košice – Poprad, o 18.00 hod.: Pohronie – Petržalka. 
Sobota o 15.00 hod.: L. Mikuláš – Lipany, Inter – Dubnica n/V, Šamorín – B. Bystrica, Komárno – Prešov. 
Nedeľa o 10.30 hod.: Žilina B – Skalica, o 15.00 hod.: Trebišov – Bardejov. 
III. liga Východ 
V 19. kole nebude pauzovať žiaden tím, keďže Rožňava a Prešov B, ktorí zo súťaže odstúpili, mali nastúpiť 

proti sebe. 
Na programe je sedem stretnutí. 
Topšláger kola 
FC Košice – Vranov nad Topľou 
Košice a Vranov si v tejto sezóne hrajú vlastnú súťaž. 
Už v zime sa vo veľkom hovorilo o tom, že ich vzájomný zápas v úvode jari bude kľúčový v otázke postupu. 
Ten deň sa blíži. 
„Každý zápas je dôležitý, ale tento je o čosi výnimočnejší,“ priznáva pred súbojom prvého s druhým 

stredopoliar FC Košice Boris Gáll. 
V prípade víťazstva by sa tím z Čermeľa vzdialil svojmu súperovi už na osem bodov a získal by de facto 

postupovú definitívu. 
„Nechcem byť prehnane sebavedomý, ale v takom prípade by už asi ozaj bolo rozhodnuté. Stať sa ešte môže 

čokoľvek, ak ale vyhráme, budeme jednou nohou v druhej lige,“ súhlasí Gáll, ktorý má za sebou parádny štart do 
treťoligovej jari. 

Pri sedemgólovej košickej kanonáde v Spišskej Novej Vsi sa zaskvel troma zásahmi. 

„Z výsledku som bol príjemne prekvapený, očakával som náročný zápas. Zopár šancí som nepremenil, možno 
mi to vyjde proti Vranovu. Je jedno, kto dá gól, dôležité bude, aby sme vyhrali,“ kladie šikovný krídelník tímové 
priority nad individuálne. 

Ani Vranovčania neskladajú vopred zbrane. 
Prečo by aj? 
Na jeseň Košičanov zdolali a uspeli proti ním aj pred rokom, hoci ešte pod hlavičkou Vyšného Opátskeho. 
Aj vtedy sa hralo v Čermeli. 
„Bude to veľmi ťažké, ale pokúsime sa ešte zdramatizovať boj o prvé miesto. Musíme zostať verní nášmu 

štýlu hry, bez ohľadu na meno súpera,“ ponúka recept na úspech mozog vranovského stredu poľa Marek Mihok. 
Prvý vzájomný duel oboch tímov má stále v živej pamäti. 
„Sú to veľmi príjemné spomienky. Dal som prvý gól a vyhrali sme 2:1. Bol to vynikajúci zápas pred veľmi 

dobrou diváckou kulisou. Teraz pôjdeme do Košíc s cieľom zopakovať tento triumf. Keby sme tomu neverili, ani 
tam nemusíme cestovať,“ odhodlane dodáva Mihok. 

Program 19. kola III. ligy 
Sobota o 15.00 hod.: FC Košice – Vranov n/T, Stropkov – V. Revištia. 
Nedeľa o 15.00 hod.: Plavnica – Maria Huta, Šar. Michaľany – Bard. N. Ves, Svidník – Giraltovce, Krompachy 

– Humenné, Snina – Sp. N. Ves. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Á. Ravasz: Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami 
[28.03.2019; dobrenoviny.sk; 16:45; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/159113/a-ravasz-chybajuce-pracovne-sily-mozno-hladat-aj-medzi-romami 

 
 

Zároveň prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. 
Na splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz počas tlačovej konferencie po rokovaní o 

možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti v Spišskej Novej Vsi 28. marca 2019. — Foto: 

TASR - Adriána Hudecová 

https://www.dobrenoviny.sk/c/159113/a-ravasz-chybajuce-pracovne-sily-mozno-hladat-aj-medzi-romami


Spišská Nová Ves 28. marca (TASR) - Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém, ktorým je 

chýbajúca pracovná sila. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní 
firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy na oslovenie a zamestnávanie Rómov, a pomôcť by mali aj aktivačné 
práce. V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mariánom Valentovičom informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti. Zároveň 
prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. 

„Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z 
marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto 
zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa 
čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ ozrejmil Ravasz s tým, že zborník si je možné stiahnuť 
aj z internetu. 

V zborníku prezentujú aktivačné práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. Je to 
napríklad obnova hradov manuálnou pracovnou silou. „Veľký Šariš a ďalšie hrady ožili týmto spôsobom. Veľmi 
dobrú prácu robia aj v meste Jelšava, v miestnom kaštieli je dielňa pre Rómov, ktorí opravujú aj samotný kaštieľ. 
Mojím obľúbeným projektom je napríklad Štôlňa Dionýz v obci Drnava pri Rožňave, kde pomocou aktivačných 
pracovníkov vytvorili oddychovú zónu. Máme aj prípady, keď Rómovia robia opatrovateľskú službu. Často 
dostávam otázku, prečo podporujeme marginalizované skupiny obyvateľstva. No preto, lebo to prináša úžitok 
nám všetkým,“ zdôraznil splnomocnenec. 

V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou 
sa zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. „V 
roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto 
skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento 
nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v 
zahraničí,“ vysvetľuje Ravasz. 

Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava 
aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z národných 
projektov a aj iných aktivít smeruje k týmto skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi v spolupráci so 
zamestnávateľmi a samosprávou umožnili prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. Uvítame, ak 
zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov, a sme pripravení ústretovo spolupracovať so 
zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov,“ dodal Valentovič. 

Ku koncu februára tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65.000 ľudí. Menšie 
obecné služby pritom vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Vo štvrťfinále sa stretnú opäť. Interisti to vraj so Spišskou vedia 
[28.03.2019; ta3.com; Šport; 15:32; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1151526/vo-stvrtfinale-sa-stretnu-opat-interisti-to-vraj-so-spisskou-vedia.html 

 
 

Basketbalisti Interu Bratislava sú v ligovej súťaži dominantní. Už ako víťazov základnej časti ich vyzvala v 
stredu Spišská Nová Ves, ktorá síce tri štvrtiny držala s Bratislavčanmi krok, no prehrala 73:87. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Košice: Na Deň učiteľov ocenil kraj 35 stredoškolských pedagógov 
[28.03.2019; teraz.sk; Školský servis; 15:04; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kosice-na-den-ucitelov-ocenil-kraj/48299-clanok.html 

 
 

Medzi nimi sú učitelia, majstri odborného výcviku, vychovávateľka zo školského internátu i riaditelia škôl. 
Košice 28. marca (TASR) – Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vo štvrtok Košický samosprávny kraj (KSK) 35 

stredoškolských pedagógov zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ocenenie si prevzalo deväť 
mužov a 26 žien. Medzi nimi sú učitelia, majstri odborného výcviku, vychovávateľka zo školského internátu i 
riaditelia škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 

Ďakovné listy oceneným na pôde košickej Východoslovenskej galérie odovzdal predseda KSK Rastislav 
Trnka. “V našom kraji máme množstvo svedomitých učiteľov, ktorým patrí náš obdiv a vďaka. Angažujú sa pri 
tvorbe metodík, pripravujú žiakov na súťaže, realizujú v školách rôzne projekty, cestujú do zahraničia a naberajú 
stále nové skúsenosti. Učiteľské povolanie však, bohužiaľ, nie je dostatočne ohodnotené, a to ani finančne, ani 

https://www.ta3.com/clanok/1151526/vo-stvrtfinale-sa-stretnu-opat-interisti-to-vraj-so-spisskou-vedia.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kosice-na-den-ucitelov-ocenil-kraj/48299-clanok.html


morálne. Košický kraj sa preto takýmto spôsobom snaží poďakovať tým, ktorí sú svojou svedomitou prácou 
príkladom pre nás ostatných,” uviedol Trnka. Školstvo označil za jednu z kľúčových kompetencií kraja. 

Spomedzi ocenených sa najdlhšou praxou v pedagogickom zbore môže pochváliť Alexander Štefanko z 
Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach, ktorý učí už 43 rokov. Okrem toho ako zástupca riaditeľa gymnázia 
úspešne manažuje prácu zamestnancov aj študentov. 

Na zozname ocenených je aj učiteľka Lucia Mikulová zo Spojenej školy v Sečovciach, ktorá v škole 
koordinovala viacero medzinárodných projektov. Učiteľku školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach Noémi 
Ráczovú sa rozhodol kraj oceniť najmä pre jej inovatívny prístup k výučbe. Je autorkou podkladov na vznik 
nového štvorročného študijného odboru Digitálna maľba a koncept art, ktorý na Slovensku absentoval. 

Uznanie získal napríklad aj učiteľ Zoltán Tóth zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, 
ktorý je v škole vedúcim Centra odborného vzdelávania a prípravy. Jednou z ocenených je aj Iveta Ďurašová, 
ktorá učí na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi a popri pedagogickej činnosti pracuje aj ako členka v 

krajskej komisii a ako predsedníčka v celoštátnej komisii stredoškolskej odbornej činnosti. 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Košický kraj ocenil stredoškolských pedagógov 
[28.03.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR;Klaudia 

Jurkovičová] 
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Trnka: Toto povolanie nie je dostatočne ohodnotené ani finančne, ani morálne. 
KOŠICE. Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil vo štvrtok Košický samosprávny kraj (KSK) 35 stredoškolských 

pedagógov zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. 
Ocenenie si prevzalo deväť mužov a 26 žien. Medzi nimi sú učitelia, majstri odborného výcviku, 

vychovávateľka zo školského internátu i riaditelia škôl, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 
Povolanie, ktoré stále nie je docenené 
Ďakovné listy oceneným na pôde košickej Východoslovenskej galérie odovzdal predseda KSK Rastislav 

Trnka (nezávislý). 
„V našom kraji máme množstvo svedomitých učiteľov, ktorým patrí náš obdiv a vďaka. Angažujú sa pri tvorbe 

metodík, pripravujú žiakov na súťaže, realizujú v školách rôzne projekty, cestujú do zahraničia a naberajú stále 
nové skúsenosti. Učiteľské povolanie však, bohužiaľ, nie je dostatočne ohodnotené, a to ani finančne, ani 
morálne. Košický kraj sa preto takýmto spôsobom snaží poďakovať tým, ktorí sú svojou svedomitou prácou 
príkladom pre nás ostatných," uviedol Trnka. 

Školstvo označil za jednu z kľúčových kompetencií kraja. 
Komu sa dostalo uznania 
Spomedzi ocenených sa najdlhšou praxou v pedagogickom zbore môže pochváliť Alexander Štefanko z 

Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach, ktorý učí už 43 rokov. Okrem toho ako zástupca riaditeľa gymnázia 
úspešne manažuje prácu zamestnancov aj študentov. 

Na zozname ocenených je aj učiteľka Lucia Mikulová zo Spojenej školy v Sečovciach, ktorá v škole 
koordinovala viacero medzinárodných projektov. 

Učiteľku Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach Noémi Ráczovú sa rozhodol kraj oceniť najmä pre jej 
inovatívny prístup k výučbe. Je autorkou podkladov na vznik nového štvorročného študijného odboru Digitálna 
maľba a koncept art, ktorý na Slovensku absentoval. 

Uznanie získal napríklad aj učiteľ Zoltán Tóth zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, 
ktorý je v škole vedúcim Centra odborného vzdelávania a prípravy. 

Jednou z ocenených je aj Iveta Ďurašová, ktorá učí na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi a popri 

pedagogickej činnosti pracuje aj ako členka v krajskej komisii a ako predsedníčka v celoštátnej komisii 
stredoškolskej odbornej činnosti. 

Zoznam ocenených učiteľov 
Mária Kašaiová, Gymnázium, Trebišov 
Judita Lecková, Gymnázium, Veľké Kapušany 
Marcela Rabatinová, Obchodná akadémia, Trebišov 
Jozef Kuzemka, SOŠ Strážske 
Eleonóra Malá, Gymnázium, Kráľovský Chlmec 
Zlatica Karkošiaková, Gymnázium, Šrobárova, KE 
Marcela Hojstričová, Gymnázium, Krompachy 
Gabriela Vasiľková, Gymnázium P. Horova, MI 
Róbert Janok, Gymnázium, Trebišov 
Zuzana Kolesárová, Gymnázium, Poštová, KE 
Zoja Záhornacká, Gymnázium, Gelnica 
Alexander Štefanko, Gymnázium, Trebišovská 12, KE 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22086257/kosicky-kraj-ocenil-stredoskolskych-pedagogov.html


Mária Ďuršová, Hotelová akadémia, SNV 
Ivana Fafráková, Obchodná akadémia, Rožňava 
Jozef Barta, Obchodná akadémia, Watsonova, KE 
Zoltán Tóth, SPŠ elektrotechnická, KE 
Irena Hutňanová, SPŠ strojnícka, KE 
Iveta Ďurašová, Technická akadémia, SNV 
Júlia Grejtáková, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, KE 
Agáta Marinčáková, SZŠ, Kukučínova 40, KE 
Ľudmila Chovancová, SZŠ, Michalovce 
Dana Štadlerová, SOŠ, Gemerská 1, KE 
Eva Šoltésová, SOŠ ekonomická, SNV 
Andrea Havková, SOŠ OaS, Rožňava 
Agnesa Martinská, SOŠ, Moldava n/Bodvou 
Janka Kovalová, SOŠ, Markušovská 4, SNV 
Ján Papcún, SOŠ technická, MI 
Mária Jurtinusová, SOŠ Jána Bocatia, KE 
Beáta Sárossyová, SOŠ technická, KE 
Stanislav Kmec, SOŠ, Pribeník 
Noémi Ráczová, ŠÚV, Košice 
Viliam Púček, SOŠ drevárska, SNV 
Lucia Mikulová, SŠ Sečovce 
František Pamula, Spojená škola, Dobšiná 
Mária Bujňáková, ŠI A. Garbana, KE 
Zdroj: vucke.sk 
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10. Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami, tvrdí 

splnomocnenec vlády Ábel Ravasz 
[28.03.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správySlovenskoAktuálne správy z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/chybajuce-pracovne-sily-mozno-hladat-aj-medzi-romami-tvrdi-splnomocnenec-
vlady-abel-ravasz/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 28. marca (WebNoviny.sk) – Chýbajúce pracovné sily možno podľa splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza hľadať aj medzi Rómami. Informoval o tom na tlačovej konferencii 
po stretnutí so zástupcami samospráv a organizácii. Spolu s Mariánom Valentovičom, generálnym riaditeľom 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, hovorili aj o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zlepšenia 
zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných. 

Jedným z nástrojov, ako znížiť štatistiku dlhodobo nezamestnaných, sú aktivačné práce. „Aktivačná činnosť 
sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často 
predstavuje odrazový mostík k dlhodobému zamestnaniu,“ uviedol Ravasz na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá 
sa konala v Spišskej Novej Vsi, okrese, v ktorom ku koncu februára evidovali 1 896 dlhodobo nezamestnaných. 

V posledných rokoch sa vytvorilo aj niekoľko nových nástrojov k zvyšovaniu zamestnanosti Rómov, čo 
prispelo aj k zlepšeniu ich životnej situácie. 

„Takú vysokú mieru zamestnanosti marginalizovaných skupín, ako máme teraz, sme už dlho nemali. Musíme 
však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento nevyužitý potenciál 
podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v zahraničí,“ vysvetlil 
Ravasz. 

Prehĺbením spolupráce úradu splnomocnenia s ústredím práce sa podarilo ovplyvniť aj legislatívne zázemie a 
vylepšiť tak podmienky aktivačnej práce. Podľa Valentoviča až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z 
národných projektov smeruje k týmto skupinám. „Nástrojov na podporu zamestnanosti je veľmi veľa. Od 1. apríla 
sa mení novela Zákona o hmotnej núdzi, kde poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorý sa zamestná, dostane 
príspevok ku mzde vo výške 120 eur počas celého roka, doteraz to bolo len pol roka, a následne ešte ďalší polrok 
sumu 63 eur. Vieme prispievať na prípravu zamestnanca, na dochádzku do práce, v niektorých prípadoch i na 
samotnú mzdu od 50 až do výšky 95 percent celkovej ceny práce v závislosti od regiónu,“ doplnil Marián 
Valentovič. 

Inšpiráciou pre samosprávy má byť podľa splnomocnenca Ravasza nový zborník Dobrá prax aktivačnej práce, 
ktorý dnes predstavili. „Aktivačná práca sa môže robiť zle, ale aj dobre, a my sme vyzbierali dvadsať príkladov 
úspešnej a inovatívnej aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo 
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dobrou praxou ostatných,“ povedal. Jedným z úspešných príkladov aktivačných prác je ich využitie v rámci 
miestnej komunity, sociálnych služieb, miestnych poriadkových služieb či obnova štôlne Dionýz v obci Drnava pri 
Rožňave, kde aj formou aktivačnej činnosti vybudovali nový rekreačný areál. Ďalším príkladom je obnova 
kultúrnych pamiatok. 

„Môžem naozaj objektívne povedať, že aktivačné práca majú význam nielen sociálny, ale v konečnom 
dôsledku aj z pohľadu zamestnanosti. Úspešnosť umiestnenia do zamestnania po aktivačných prácach je zhruba 
22 percent,“ doplnil Marián Valentovič, podľa ktorého je aktivačná činnosť jedinečným nástrojom budovania 
pracovných návykov u znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

Ku koncu februára bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných 65 365 občanov, znamená to, že sú bez 
práce dlhšie ako rok, z toho 1 896 v okrese Spišská Nová Ves. Menšie obecné služby tu vykonáva 241 občanov. 

[Späť na obsah] 
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Obetujte trochu vášho času a pozrite si nasledovný prehľad. Vybrali sme doň nemálo džobov, na ktoré v 
Spišskej Novej Vsi hľadajú ľudí. 

Ak hľadáte nejaké voľné pracovné miesto, zamierte svoj zrak na nasledovný prehľad, ktorý vám na našom 
spravodajskom portáli prinášame. Nájdete v ňom voľné pracovné miesta v Spišskej Novej Vsi. Je zostavený na 

základe informácií z ústredia práce aktuálnych k 28. marcu 2019. 
Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Projektový manažér – ROZVOJ SPIŠA n. o. 
- Projektový a finančný manažér – ROZVOJ SPIŠA n. o. 
- Hlavný ekonóm/účtovník – K_CORP s.r.o. 
- Kuchár – Hotel METROPOL a.s. 
- Zakladač foriem, pomocný pracovník – Work Service Slovakia, s.r.o. 
- Programátor CMM, kontrolór kvality – CFM Slovakia s.r.o. 
- Vedúci výroby – KPN, s.r.o. 
- Kuchár (okrem šéfkuchára) – Thanh Ha Tao* 
- Záhradník – predavač v záhradnom centre – OBCHODIK SLNIEČKO s.r.o. 
- Vychovávateľ v centre pre deti a rodiny – DCHSJ – Spišská katolícka charita 
- Sestra v centre pre deti a rodiny – Dom Charitas sv. Jozefa – Spišská katolícka charita 
- Upratovačka – chyžná – Centrum účelových zariadení 
- Pomocník v kuchyni – X-Road s. r. o. 
- Čašník, servírka – X-Road s. r. o. 
- Tlačiar – MiDa tlačiareň s.r.o. 
- Vodič – strojník (traktor-bager) – SIDE Trans, s.r.o. 
- Administratívny pracovník Spišská Nová Ves + telefonista – LukCom s.r.o. 

- Pracovník v potravinárskej výrobe – MPC PLUS spol. s r.o. 
- Operátor výroby – SITEM SLOVAKIA, spol. s.r.o. 
- Robotník v polygrafii – ML REKLAMA, s.r.o. 
- Vodič (multicar) – World of People s.r.o. 
Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Montážny technik – Wellness technik, s.r.o. 
- Servisný technik – Wellness technik, s.r.o. 
- Projektový manažér – Wellness technik, s.r.o. 
- Elektrikár – Širila, a.s. 
- Tesár – Širila, a.s. 
- Murár – Širila, a.s. 
- Stavebný klampiar – Širila, a.s. 
- Izolatér – Širila, a.s. 
- Projektový špecialista (projektový manažér) – Spišské divadlo 
- Vodič a stavač javiskových dekorácií – Spišské divadlo 
- Nastavovač CNC strojov – RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o. 
- Ekonóm práce – Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

- Pomocný stavebný robotník – KRBY-SPIŠ, s..r.o. 
- Skladník – PASS – SK, s.r.o. 
- Zvárač TIG – ANDRITZ Slovakia s.r.o. 

https://spisska.dnes24.sk/vyberajte-spolu-s-nami-aha-ake-spisskonovoveske-dzoby-tento-zoznam-ukryva-326523
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- Predavač/ka – KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o. 
- Technik lisovania plastov – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Elektrokonštruktér – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Operátor/ka stroja na výrobu výrobkov z plastov – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Skladník – MPC CESSI a.s. 
Viac informácií nájdete TU 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Čo sa týka štatistík miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári 2019 medzimesačne 

poklesla. Viac sa dozviete v priloženom videu. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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Aktivačné práce znížili nezamestnanosť marginalizovaných skupín. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém, ktorým je chýbajúca pracovná 

sila. 
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú 

špecifické programy na oslovenie a zamestnávanie Rómov, a pomôcť by mali aj aktivačné práce. 
V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mariánom Valentovičom informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti. 
Zároveň prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. 
„Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z 

marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto 
zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa 
čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných," ozrejmil Ravasz s tým, že zborník si je možné stiahnuť 
aj z internetu. 

Aktivačné práce, ktoré pomohli 
V zborníku prezentujú aktivačné práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. 
Je to napríklad obnova hradov manuálnou pracovnou silou. 
„Veľký Šariš a ďalšie hrady ožili týmto spôsobom. Veľmi dobrú prácu robia aj v meste Jelšava, v miestnom 

kaštieli je dielňa pre Rómov, ktorí opravujú aj samotný kaštieľ. Mojím obľúbeným projektom je napríklad Štôlňa 
Dionýz v obci Drnava pri Rožňave, kde pomocou aktivačných pracovníkov vytvorili oddychovú zónu. Máme aj 
prípady, keď Rómovia robia opatrovateľskú službu. Často dostávam otázku, prečo podporujeme marginalizované 
skupiny obyvateľstva. No preto, lebo to prináša úžitok nám všetkým," zdôraznil splnomocnenec. 

Opatrenia prinášajú výsledky 
V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. 
Témou sa zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom 

podnikaní. 
„V roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci 

tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento 
nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v 
zahraničí," vysvetľuje Ravasz. 

Financie sústredia k znevýhodneným skupinám 
Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava 

aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 
„Až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z národných projektov a aj iných aktivít smeruje k týmto 

skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi v spolupráci so zamestnávateľmi a samosprávou umožnili prechod na 
trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie 
Rómov a sme pripravení ústretovo spolupracovať so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých 
zamestnávateľov," dodal Valentovič. 

Ku koncu februára tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65 000 ľudí. 
Menšie obecné služby pritom vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch. 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Z domova 
Na splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz počas tlačovej konferencie po rokovaní o 

možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti v Spišskej Novej Vsi 28. marca 2019. 
Spišská Nová Ves 28. marca (TASR) - Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém, ktorým je 

chýbajúca pracovná sila. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní 
firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy na oslovenie a zamestnávanie Rómov, a pomôcť by mali aj aktivačné 
práce. V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mariánom Valentovičom informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti. Zároveň 
prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. 

„Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z 
marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto 
zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa 
čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ ozrejmil Ravasz s tým, že zborník si je možné stiahnuť 
aj z internetu. 

V zborníku prezentujú aktivačné práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. Je to 
napríklad obnova hradov manuálnou pracovnou silou. „Veľký Šariš a ďalšie hrady ožili týmto spôsobom. Veľmi 
dobrú prácu robia aj v meste Jelšava, v miestnom kaštieli je dielňa pre Rómov, ktorí opravujú aj samotný kaštieľ. 
Mojím obľúbeným projektom je napríklad Štôlňa Dionýz v obci Drnava pri Rožňave, kde pomocou aktivačných 
pracovníkov vytvorili oddychovú zónu. Máme aj prípady, keď Rómovia robia opatrovateľskú službu. Často 
dostávam otázku, prečo podporujeme marginalizované skupiny obyvateľstva. No preto, lebo to prináša úžitok 
nám všetkým,“ zdôraznil splnomocnenec. 

V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou 
sa zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. „V 
roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto 
skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento 
nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v 
zahraničí,“ vysvetľuje Ravasz. 

Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava 
aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z národných 
projektov a aj iných aktivít smeruje k týmto skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi v spolupráci so 
zamestnávateľmi a samosprávou umožnili prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. Uvítame, ak 
zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov, a sme pripravení ústretovo spolupracovať so 
zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov,“ dodal Valentovič. 

Ku koncu februára tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65.000 ľudí. Menšie 
obecné služby pritom vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Na splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz počas tlačovej konferencie po rokovaní o 
možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti v Spišskej Novej Vsi 28. marca 2019. Foto: TASR - 

Adriána Hudecová 
Zároveň prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. 
Spišská Nová Ves 28. marca (TASR) - Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém, ktorým je 

chýbajúca pracovná sila. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní 
firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy na oslovenie a zamestnávanie Rómov, a pomôcť by mali aj aktivačné 
práce. V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mariánom Valentovičom informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti. Zároveň 
prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. „Aktivačná činnosť sa ukázala ako 
flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z marginalizovaných skupín a často funguje ako 
odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne 
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príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou 
ostatných,“ ozrejmil Ravasz s tým, že zborník si je možné stiahnuť aj z internetu. V zborníku prezentujú aktivačné 
práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. Je to napríklad obnova hradov manuálnou 
pracovnou silou. „Veľký Šariš a ďalšie hrady ožili týmto spôsobom. Veľmi dobrú prácu robia aj v meste Jelšava, v 
miestnom kaštieli je dielňa pre Rómov, ktorí opravujú aj samotný kaštieľ. Mojím obľúbeným projektom je napríklad 
Štôlňa Dionýz v obci Drnava pri Rožňave, kde pomocou aktivačných pracovníkov vytvorili oddychovú zónu. 
Máme aj prípady, keď Rómovia robia opatrovateľskú službu. Často dostávam otázku, prečo podporujeme 
marginalizované skupiny obyvateľstva. No preto, lebo to prináša úžitok nám všetkým,“ zdôraznil splnomocnenec. 
V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou sa 
zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. „V roku 
2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto 
skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento 
nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v 
zahraničí,“ vysvetľuje Ravasz. Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných 
niekoľkých rokoch zameriava aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Až 80 percent všetkých finančných 
prostriedkov z národných projektov a aj iných aktivít smeruje k týmto skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi v 
spolupráci so zamestnávateľmi a samosprávou umožnili prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. 
Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov, a sme pripravení ústretovo spolupracovať 
so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov,“ dodal Valentovič. Ku koncu februára 
tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65.000 ľudí. Menšie obecné služby pritom 
vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch. 
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V materskej škole na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi sa rozhodli zorganizovať po prvýkrát takúto burzu, 

sledujte… 
Doniesť nepotrebné a zobrať si tie, ktoré ich zaujali. Marec je mesiac knihy a preto sa v Materskej škole na 

Stolárskej ulici v Spišskej rozhodli pani učiteľky, že pripravia pre deti a ich rodičov prvú Burzu kníh. Ako pre 
Spišskú 24 povedala riaditeľka spomínanej materskej školy Zlata Horváthová, išlo o sprievodnú akciu, ktorá k 
marcu patrí. 

„Celý mesiac je v našej materskej škole téma z rozprávky do rozprávky a kniha moja kamarátka, v rámci ktorej 
deti tvorili vlastné knižky či absolvovali návštevu knižnice a divadla. Rodičia mohli použité a nepotrebné knihy 
nosiť počas celého mesiaca do tried. Na burze sa nachádzalo takmer dvesto kníh, ktoré si mohli deti v deň jej 
konania odniesť,“ priblížila. 

Ako doplnila, aj keď cieľom pedagogičiek nebolo za knižky vyberať nejaký poplatok, našli sa rodičia, ktorí 
chceli dobrovoľne prispieť. „Tešíme sa z toho, keďže chceme postupne dať do poriadku náš školský dvor. 
Peniažky sa vždy zídu,“ dodala. 

Slnečné popoludnie na školskom dvore tak mohli deti stráviť aj výberom kníh, ktoré mali k dispozícii v 
exteriéroch materskej školy. Zaujímalo nás aj, či podobné akcie budú pokračovať i do budúcna. „Rozmýšľali sme, 
že si spravíme v priestoroch materskej školy celoročnú knižnicu, kde budú môcť rodičia nosiť aj naďalej knihy, 
ktoré už nepotrebujú a zároveň knižky, ktoré zaujali ich, alebo ich deti si budú môcť požičať,“ prezradila nám 
riaditeľka. 

Burza kníh sa stretla s pozitívnym ohlasom nielen u detí, ale aj u ich rodičov. „Knižky čítame pravidelne a 
preto som rada, že je tu aj takáto možnosť. Knižky sme i doniesli, no zároveň si ich aj dosť odnášame,“ prezradila 
jedna z mamičiek. 

„Teším sa, že použité knihy neskončia niekde v koši, ale posunú sa ďalej. Mám rada takéto akcie,“ doplnila 
ďalšia mamka. 

Ako to vyzeralo na Burze kníh v priestoroch materskej školy si môžete pozrieť v priloženej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Hľadajme chýbajúce pracovné miesta medzi Rómami, vyzýva Ravasz 
[28.03.2019; etrend.sk; eTREND; 00:00; TASR] 
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Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém, ktorým je chýbajúca pracovná sila. Splnomocnenec 
vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy na 
oslovenie a zamestnávanie Rómov, a pomôcť by mali aj aktivačné práce. 

Zdroj: TASR 
V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mariánom Valentovičom informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti. Zároveň 
prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. 

Keď aktivačné práce fungujú 
gpt-square_doublesquare_m_1 –> 
„Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z 

marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto 
zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa 
čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ ozrejmil Á. Ravasz s tým, že zborník si je možné 
stiahnuť aj z internetu. 

V zborníku prezentujú aktivačné práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. Je to 
napríklad obnova hradov manuálnou pracovnou silou. 

„Veľký Šariš a ďalšie hrady ožili týmto spôsobom. Mojím obľúbeným projektom je napríklad Štôlňa Dionýz v 
obci Drnava pri Rožňave, kde pomocou aktivačných pracovníkov vytvorili oddychovú zónu. Máme aj prípady, keď 
Rómovia robia opatrovateľskú službu. Často dostávam otázku, prečo podporujeme marginalizované skupiny 
obyvateľstva. No preto, lebo to prináša úžitok nám všetkým,“ zdôraznil splnomocnenec. 

Priaznivé štatistiky 
gpt-videoad_d_1 –> 
gpt-videoad_m_1 –> 
V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou 

sa zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. 
„V roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci 

tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento 
nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v 
zahraničí,“ vysvetľuje Á. Ravasz. 

Ku koncu februára tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65-tisíc ľudí. Menšie 
obecné služby pritom vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Ravasz: Chýbajúce pracovné sily možno hľadať aj medzi Rómami 
[28.03.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková] 
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Spišská Nová Ves 28. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková) 

Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém, ktorým je chýbajúca pracovná sila. Splnomocnenec 
vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy na 
oslovenie a zamestnávanie Rómov, a pomôcť by mali aj aktivačné práce 

Na snímke splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz 
V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Mariánom Valentovičom informovali o možnostiach financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti. Zároveň 
prezentovali aj nový zborník pod názvom Dobrá prax aktivačnej práce. 

„Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z 
marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou tohto 
zborníka je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa 
čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných,“ ozrejmil Ravasz s tým, že zborník si je možné stiahnuť 
aj z internetu. 

V zborníku prezentujú aktivačné práce, ktoré boli prospešné pre celú obec, nielen pre istú komunitu. Je to 
napríklad obnova hradov manuálnou pracovnou silou. „Veľký Šariš a ďalšie hrady ožili týmto spôsobom. Veľmi 
dobrú prácu robia aj v meste Jelšava, v miestnom kaštieli je dielňa pre Rómov, ktorí opravujú aj samotný kaštieľ. 
Mojím obľúbeným projektom je napríklad Štôlňa Dionýz v obci Drnava pri Rožňave, kde pomocou aktivačných 
pracovníkov vytvorili oddychovú zónu. Máme aj prípady, keď Rómovia robia opatrovateľskú službu. 

https://www.etrend.sk/ekonomika/hladajme-chybajuce-pracovne-miesta-medzi-romami-vyzyva-ravasz.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/hladajme-chybajuce-pracovne-miesta-medzi-romami-vyzyva-ravasz.html
https://www.hlavnespravy.sk/ravasz-chybajuce-pracovne-sily-mozno-hladat-aj-romami/1711915


Často dostávam otázku, prečo podporujeme marginalizované skupiny obyvateľstva. No preto, lebo to prináša 
úžitok nám všetkým,“ zdôraznil splnomocnenec. 

V posledných rokoch sa podľa neho vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou 
sa zaoberala aj vláda a od roku 2018 je v platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. „V 
roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci tejto 
skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento 
nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v 
zahraničí,“ vysvetľuje Ravasz. 

Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava 
aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. „Až 80 percent všetkých finančných prostriedkov z národných 
projektov a aj iných aktivít smeruje k týmto skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi v spolupráci so 
zamestnávateľmi a samosprávou umožnili prechod na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. 

Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie Rómov, a sme pripravení ústretovo 
spolupracovať so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých zamestnávateľov,“ dodal Valentovič. 

Ku koncu februára tohto roku bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných viac ako 65.000 ľudí. Menšie 
obecné služby pritom vykonávalo 3471 obyvateľov v jednotlivých regiónoch. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

18. V Košickej eparchii sa zavŕšila protopresbyterátna úroveň Biblickej 

olympiády a súťaže 
[28.03.2019; hlavnespravy.sk; Svetonázor; 00:00; HSP/TSKE] 
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Košice 28. marca 2019 (HSP/TSKE/Foto:Katechetický úrad Košickej eparchie) 
Po triednych a školských kolách Biblickej olympiády a Biblickej súťaže sa 18. – 26. marca uskutočnili 

protopresbyterátne kolá biblických súťaží v určených mestách Košickej eparchie. Organizáciu týchto kôl mali na 
starosti kňazi Komisie pre katechizáciu Košickej eparchie v spolupráci s Katechetickým úradom Košickej 
eparchie, duchovnými správcami a riaditeľmi škôl 

Snímka z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 
Za celú Košickú eparchiu súťažilo 198 žiakov v 2 kategóriách Biblickej olympiády a v 2 kategóriách Biblickej 

súťaže. Spoločnou témou vybraných kníh bolo Vernosť Pánovi. Do eparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v 9.–
10. apríla na Eparchiálnom úrade v Košiciach, postupujú iba víťazné družstvá z každej kategórie z každého 
protopresbyterátu. 

Na prvých miestach sa umiestnili družstvá: 
Košice 
Biblická súťaž 
- CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice 
- CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice 
Biblická olympiáda 
- kat. CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice 
- kat. Gymnázium Edity Steinovej, Košice 
Spišská Nová Ves 

Biblická súťaž 
- Farnosť Gelnica 
- Farnosť Gelnica 
Sobrance 
Biblická súťaž 
- ZŠ Komenského 12, Sobrance 
- ZŠ Vyšná Rybnica 
Biblická olympiáda 
- kat. Gymnázium Sobrance 
Kráľovský Chlmec 
Biblická olympiáda 
- kat. ZŠ s MŠ Borša 
Michalovce 
Biblická súťaž 
- ZŠ Jovsa 
- ZŠ s MŠ Vinné 
Biblická olympiáda 

https://www.hlavnespravy.sk/kosickej-eparchii-sa-zavrsila-protopresbyteratna-uroven-biblickej-olympiady-sutaze/1710968
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- kat. ZŠ Mierová 1, Strážske 
Sečovce 
Biblická súťaž 
- CSŠ Kollárová 17, Sečovce 
- CSŠ Kollárová 17, Sečovce 
Biblická olympiáda 
- kat. CSŠ Kollárová 17, Sečovce 
Trebišov 
Biblická súťaž 
- ZŠ Komenského Trebišov 
- Gréckokatolícka farnosť Trebišov 
Biblická olympiáda 
- kat. ZŠ M.R.Štefánika, Trebišov 
- kat.Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov 
TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie. 
Pošlite nám tip 

[Späť na obsah] 
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