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Aktuality
20.03.2023

Nezamestnanosť vo februári klesla vo všetkých krajoch

Ukazovateľ vývoja nezamestnanosti PDU dosiahol vo februári hodnotu 4,40 percenta a medzimesačne klesol o 4 stotiny percentuálneho bodu. Počet ľudí bez práce klesal vo
všetkých krajoch. K pokračovaniu pozitívneho vývoja na trhu práce môže dopomôcť aj novinka, ktorú rezort práce spustil pred pár dňami – projekt Podpora udržania
pracovných návykov. 

17.03.2023

Odolnejší trh práce a adresná pomoc vďaka eurofondom z ministerstva práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vďaka zodpovedným krokom vyčerpalo viac ako 80 percent alokácie zdrojov EÚ v rámci OP ĽZ. Zároveň, všetky zvyšné finančné
prostriedky z eurofondov v tomto roku podporia desiatky ďalších už zazmluvnených projektov. 

16.03.2023

Na stabilizáciu pracovníkov v sociálnych službách a centrách pre deti a rodiny sme vyplatili 50 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49 742 493
Eur. Podporilo tak spolu viac ako 18-tisíc zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných
pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb aj v teréne. Ide o ďalšiu formu pomoci v oblasti sociálnych služieb a jednorazovým príspevkom
chce rezort práce motivovať zamestnancov a zároveň stabilizovať a podporiť tieto dnes nedostatkové profesie. 

 

15.03.2023

Minister Krajniak vytvoril priestor pre dialóg medzi sociálnymi partnermi a predkladateľmi poslaneckých návrhov zákonov

Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak dnes rokoval so sociálnymi partnermi na neoficiálnom pracovnom
stretnutí. Minister Krajniak na základe dohody s predsedom NR SR potvrdil schválenie programu parlamentnej schôdze, ktorý rešpektoval požiadavky členov tripartity. 

09.03.2023

Legislatívna zmena: Aktivačné práce budú pomáhať adresne a účinne

Od 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní
financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. 

08.03.2023

Predsedníctvo tripartity chce bližšie diskutovať o 28-ich poslaneckých návrhoch zákonov

Na marcovej schôdzi parlamentu majú poslanci prerokovať 138 poslaneckých návrhov zákonov, spolu s vládnymi ich bude viac ako 170. 

 

03.03.2023

Rezort práce podporí samosprávy a mimovládne organizácie pri začleňovaní odídencov z Ukrajiny v objeme 25 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom národného projektu poskytne finančnú pomoc pre ukrajinských občanov, ktorí našli útočisko na Slovensku.
Balík vo výške viac ako 25 miliónov eur si rovnakým dielom prerozdelia samosprávy a mimovládne organizácie, ktoré sa oddnes môžu zapojiť do zverejnenej výzvy. 

28.02.2023

Investície do zlepšenia rodovej rovnosti môžu byť prínosom pre hospodársky rast

Ekonomika rodovej rovnosti v spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia bola hlavnou témou dvojdňového stretnutia v Štokholme. Zástupcovia jednotlivých krajín Európskej
únie na zasadnutí diskutovali o význame rodového plánovania pre posilnenie pozície žien v ekonomike. 

28.02.2023

Bezplatné dlhové poradne pomohli už 5000 Slovákom

Bezplatné dlhové poradne poskytujú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Posledný februárový týždeň dosiahli svoj významný míľnik. Bezplatné dlhové
poradne pomohli už päťtisícemu klientovi. Okrem plánu riešenia pre konkrétnu situáciu daného klienta, nastavení splátkového kalendára či pomoci pri komunikácii s veriteľmi,
odborníci v poradniach pomáhajú riešiť otázky v právnej či osobnej sfére. Prvé pobočky Bezplatných dlhových poradní fungujú od konca roka 2021. Dnes sú dostupné a
pomáhajú už v 46 mestách po celom Slovensku, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

20.02.2023

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny začal oficiálne používať nový ukazovateľ nezamestnanosti

Hlavným ukazovateľom vývoja nezamestnanosti sa od januára 2023 stal Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v
produktívnom veku označovaný skratkou PDU. Nezamestnanosť bude vykazovaná pomocou indikátora PDU na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni, a po novom aj na
úrovni miest a obcí. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni. 
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16.02.2023

Valorizácia životného minima sa premietne do vyšších dávok a príspevkov

Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej cieľom je predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie
pomoci osobám, ktorí sú na ňu odkázaní. Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi
(č. 417/2013 z.Z.) je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietne vo výške viacerých naň naviazaných dávok a príspevkov. Zavádza tiež opätovné
plošné dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. dotáciu na stravu. 

15.02.2023

Delegácii MMF sme predstavili aktuálne opatrenia v pôsobnosti rezortu práce

Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prijal štátny tajomník Juraj Káčer delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) pod vedením nového šéfa misie na
Slovensku Magnusa Saxegaarda. Delegáti MMF sa zaujímali o aktuálne opatrenia v pôsobnosti rezortu, najmä v oblasti rodinnej politiky, inflačnej pomoci či dôchodkovej
reformy. Kľúčovou témou stretnutia bol vývoj na trhu práce a integrácia utečencov na pracovnom trhu. 
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