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V OKRESE MÁME NAJVIAC NEZAMESTNANÝCH NA MARÓDKE
Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny vo Vranove evidoval k
28. februáru celkom 10 909 uchádzaèov o zamestnanie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu je to o 37 uchádzaèov menej. Po odpoèítaní 1519 osôb
(medzimesaène o 18 uchádzaèov viac), ktoré po predložení
vhodnej ponuky vo¾ného pracovného miesta neboli schopné okamžite nastúpi do zamestnania (t. j. 13,92 % z celkového poètu evidovaných uchádzaèov o zamestnanie), bolo disponibilných 9387 uchádzaèov, èo je o 58 osôb menej
než v januári. V sledovanom

mesiaci úrad práce neevidoval
žiadne hromadné prepúšanie.
Miera evidovanej nezamestnanosti vypoèítaná z disponibilného poètu nezamestnaných
dosiahla 24,44 %, keï oproti
januáru klesla o 0,15 %.
Miera evidovanej nezamestnanosti vypoèítaná z celkového poètu 38 409 ekonomicky
aktívnych obyvate¾ov v našom
okrese dosiahla až 28,39 %.
Pre porovnanie, najnižšia miera
nezamestnanosti okolo 5 až 6
% je v bratislavských obvodoch. Náš okres je v nezamestnanosti šiestym najhorším okresom na Slovensku za Revúcou

(36,92 %), Rimavskou Sobotou
(36,62 %), Rožòavou (31,43
%), Kežmarkom (30,96%) a
Poltárom (30,58 %). Ide o dlhodobý dvadsaroèný trend, ktorý
spoèíva v nezáujme investorov
vytvára v tomto znevýhodnenom prostredí s nedostatoènou
infraštruktúrou nové pracovné
miesta. Investorov môže okrem
iného odrádza aj vysoká chorobnos obyvate¾stva. Napríklad
koncom februára t. r. bolo v našom okrese na maródke 1194
evidovaných nezamestnaných.
Pre porovnanie, v okrese Bardejov s približne rovnakým poètom obyvate¾ov bolo na maródke len 355 nezamestnaných a
v okrese Humenné 473. V našom okrese sa stalo folklórom,
že kto je prepustený z práce,
ide na maródku. Aj dlhodobo.
Lekári sú mnohokrát na pochybách, lebo nevypísa simulantovi práceneschopnos alebo neposla ho na ïalšie lekárske vyšetrenie k špecialistovi môže znamena aj riziko
trestného stíhania. Aj tu je na
mieste úvaha o potrebných legislatívnych krokoch proti zneužívaniu lekárskej starostlivosti.
V minulosti vyšli najavo prípady, kedy lekár vypisoval maródky zdravým nezamestnaným za nieko¾koeurový úplatok. Podstatou celého problému je však nedostatok pracovných miest v našom okrese. V
evidencii úradu práce je až
3904 mladých ¾udí vo veku do

29 rokov, z toho 1531 mladých
žien v tomto veku. Vo februári
ich do evidencie pribudlo až
180, z toho 106 vo veku do 24
rokov. Slabou náplasou na túto
krízovú situáciu je absolventská
prax. V našom okrese bolo vo
februári 325 mladých ¾udí na
absolventskej praxi, èo oproti
iným okresom znamená jednoznaène najvyšší poèet.
Z preh¾adu ÚPSVaR vo Vranove vyplýva, že štruktúru
uchádzaèov vo februári tvorilo
4883 žien, 425 osôb so zdravotným postihnutím, 215 mladistvých, 27 osôb prepustených
v rámci hromadného prepúšania a 503 absolventov denného
štúdia všetkých typov škôl, evidovaných do 24 mesiacov. V
evidencii nezamestnaných je
42 absolventov vysokých škôl
a 461 absolventov stredných
škôl. V porovnaní s rovnakým
obdobím roka 2012 je celkový
poèet uchádzaèov o zamestnanie vyšší o 774 osôb (o 7,64
%), disponibilný poèet je vyšší
o 821 osôb (o 9,58 %) a miera
evidovanej nezamestnanosti vypoèítaná z disponibilného poètu uchádzaèov je vyššia o 1,48
% ako pred rokom. V priebehu
februára bolo z evidencie vyradených 448 ¾udí, z ktorých bolo
311 umiestnených na trhu práce, 75 bolo vyradených z iných
dôvodov a 62 bolo vyradených
pre nespoluprácu s úradom.
Pozn.: Takéto osoby si musia
plati zdravotné poistenie. (r, úp)

