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Aktuality
30.07.2013

Za mejkap alebo pusu spolužiakovi neprídete o prídavky
Medializovaná informácia, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa chystá odoberať rodinné prídavky za "pusu v škole" je hrubým prekrútením reality a úmyslu
novely zákona o rodinných prídavkov.
11.07.2013

Ministra Richtera potešila milá návšteva
Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera potešila dnešná neformálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Kováčovej, kde sa lieči po autonehode.
02.07.2013

B. Ondruš otvoril medzinárodné športové hry
V športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Lafranconi v Bratislave sa uskutočnil 23. ročník športových hier detí z detských domovov, na ktorých sa zúčastnili deti z
Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky.
27.06.2013

Deti z detských domovov súťažili o putovný pohár
Celoslovenské športové majstrovstvá pre deti z detských domovov vyvrcholili v piatok 21. júna 2013 v Bratislave, v športovom areáli Fakulty telesnej výchovy a športu
Lafranconi.
25.06.2013

Delegácia Čínskej ľudovej republiky na ministerstve
O problematike finančného ohodnotenia štátnych zamestnancov hovoril štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš s námestníkom ministra pre ľudské zdroje a sociálne
zabezpečenie Čínskej ľudovej republiky Xianom Heom.
07.06.2013

Ministerstvo ponúka pomoc pri odstraňovaní následkov povodní
Mestá a obce môžu pri odstraňovaní následkov povodní využiť približne 50 000 nezamestnaných zapojených do aktivačných prác na základe dohody s obcou.
03.06.2013

MDD sme slávili s deťmi v detských domovoch
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter navštívil detský domov v Kráľovej Lehote. Na oslavu prišli aj deti z domovov z Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku.
20.05.2013

Stretnutie ministrov práce a sociálnych vecí krajín Vyšehradskej skupiny
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa v dňoch 16.-17. mája zúčastnil na stretnutí rezortných kolegov Vyšehradskej skupiny / V4/ v poľskom Krakove.
14.05.2013

Reakcia na dezinformácie - adresnosť a solidarita sociálnej a rodinnej politiky
Ministerstvo prace, sociálnych veci a rodiny považuje za nevyhnutné uviesť na pravú mieru medializované informácie, ktoré spontánne rozpútala diskusia o plánovaných
zmenách v adresnosti sociálnej rodinnej politiky.
03.05.2013

Na MPSVR SR sme si pripomenuli Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa dnes za prítomnosti predsedu vlády SR Roberta Fica uskutočnilo pietne spomienkové zhromaždenie.
02.05.2013

Na ministerstve zasadala medzirezortná expertná komisia „MEKOMIC“
Dňa 30. apríla 2013 zrealizovalo oddelenie migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR 8. zasadnutie Medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej migrácie a
integrácie cudzincov - „MEKOMIC“.
22.04.2013

Nezamestnanosť naďalej postupne klesá
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci tohto roku 14,68 %, v porovnaní s februárom poklesla o 0,03 percentuálneho bodu. Do evidencie uchádzačov o
zamestnanie pribudlo 19 288 nezamestnaných, naopak, vyradených ich bolo 26 139. Ku koncu mesiaca evidovali úrady práce celkovo 431 382 ľudí bez práce.
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