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PRACOVNÉ MIESTA UŽ LEN ZA ŠTÁTNE DOTÁCIE?
K 31. máju bolo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo
Vranove evidovaných 9705 uchádzaèov o zamestnanie. Do
evidencie pribudlo 339 nových
nezamestnaných a vyradených
bolo 508 uchádzaèov. Po odpoèítaní 1526 osôb, ktoré z rôznych dôvodov nemohli nastúpi0
do zamestnania (z toho 752 na
malých obecných službách,
645 doèasne práceneschopných, 102 na absolventskej praxi a 27 na vzdelávacích kurzoch) bolo disponibilných 8179
uchádzaèov. Miera evidovanej
nezamestnanosti vypoèítaná z
celkového poètu evidovaných
nezamestnaných, vzh¾adom na
38 616 ekonomicky aktívnych
obyvate¾ov v našom okrese,
predstavovala 25,13 %. Po odpoèítaní nedisponibilných osôb
miera nezamestnanosti dosiahla 21,18 %, keï oproti predchádzajúcemu mesiacu klesla o
0,39 %. Zo 79 okresov na Slovensku bol okres Vranov nad
Top¾ou na 10. najhoršom mieste v miere nezamestnanosti.
Miera evidovanej nezamestnanosti na celom Slovensku vy-

poèítaná z celkového poètu evidovaných nezamestnaných dosiahla 14,27 % a z disponibilných uchádzaèov 12,80 %, keï
oproti aprílu klesla o 0,16 %.
V evidencii úradu práce bolo
1440 osôb s neukonèeným základným vzdelaním, 2860 so základným vzdelaním, 582 s nižším stredným odborným vzdelaním, 2358 so stredným odborným vzdelaním, 1971 s úplným
stredoškolským vzdelaním, 4 s
vyšším odborným vzdelaním,
103 s vysokoškolským vzdelaním prvého stupòa, 388 s vysokoškolským vzdelaním druhého
stupòa a 1 s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupòa. Z poh¾adu na vek evidovaných nezamestnaných, v evidencii bolo
1927 mladých ¾udí vo veku do
25 rokov, 6808 vo veku od 25
do 54 rokov a 970 vo veku nad
55 rokov, z nich 102 vo veku nad
60 rokov (tí síce môžu odís do
predèasného dôchodku, ale ten
sa im bude kráti o 0,5 % za
každých 30 dní, ktoré im chýbajú do dovàšenia dôchodkového
veku). Väèšina nezamestnaných je v evidencii úradu práce

dlhodobo. Nad 12 mesiacov je
v evidencii 6311 osôb a nad 48
mesiacov 2735 osôb.
Medzi 339 novými uchádzaèmi o zamestnanie bolo 50 absolventov škôl, z toho 36 vysokoškolákov a 14 stredoškolákov. Ïalší prísun stredoškolákov do evidencie sa oèakáva v
septembri, lebo poèas prázdnin za ne platí odvody do zdravotných pois0ovní štát. V celom
Prešovskom kraji pribudlo do
evidencie 718 absolventov, z
toho 527 vysokoškolákov. V
našom okrese bolo ku koncu
mája v evidencii 509 absolventov, z toho 110 vysokoškolákov
a 399 stredoškolákov, ïalej 161
mladistvých a 431 obèanov so
zdravotným postihnutím.
Pre nespoluprácu s úradom
bolo v máji vyradených 92 uchádzaèov. Tí, ktorí si nenašli
prácu alebo nezaèali podnika0,
mali by sa v zdravotných pois0ovniach prihlási0 ako samoplat-

covia na zdravotné poistenie.
Ku koncu mája mal úrad práce od zamestnávate¾ov nahlásených 187 vo¾ných miest, z toho 48 pre absolventov škôl.
Príèinou nevytvárania dostatoèného poètu nových pracovných miest sú predovšetkým
vysoké náklady na cenu práce
a zdevastované podnikate¾ské
prostredie. Dnes v podstate
každý, kto uvažuje o vytvorení
pracovného miesta, èaká na
štátnu dotáciu. Dostali sme sa
do frustrovaného podnikate¾ského prostredia, v ktorom štát
najprv od podnikate¾ov vyberá
vysoké odvody a dane, aby potom získané peniaze daòových
poplatníkov rozdával zahranièným spoloènostiam, a nieèo aj
vybraným domácim podnikavcom. Toto sa deje najmä na
úkor zamestnávate¾ov a živnostníkov, ktorí desa0roèia platia vysoké dane a odvody bez
akejko¾vek štátnej podpory.
Z podkladov ÚP spracoval (lk)

