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D
okonalosÈ sa skladá
z maliãkostí, ale dokona-
losÈ nikdy nie je maliã-

kosÈ. Túto my‰lienku filozofa
Senecu som si ãastokrát pripomí-
nala pri rie‰ení dôleÏit˘ch sociál-
nych zákonov.

Jednou stranou mince je totiÏ
snaha ãloveka, kaÏdého z nás,
robiÈ v‰etko s pln˘m nasadením,
v najlep‰ej viere. Ale druhou
stranou – odvrátenou – sú okol-
nosti, ku ktor˘m sa ãlovek
dostane pôsobením rôznych fak-
torov vonkaj‰ieho vplyvu.
A preão to spomínam? Zaiste mi
dáte za pravdu, Ïe aj dobrá
snaha vás v‰etk˘ch – odborní-
kov, mojich poradcov, skúse-
n˘ch, dlhoroãn˘ch pracovníkov
z oblasti sféry rodinnej politiky
– neraz neviedla k Ïelanému
úspechu práve „vìaka“ mnoh˘m
neprajníkom.

Treba pripomenúÈ, Ïe v pomoci
ºuìom v ÈaÏk˘ch Ïivotn˘ch situá-
ciách sme dosiahli nemalé úspe-
chy a nemáme sa za ão hanbiÈ.
Markantn˘m príkladom bolo zne-
uÏívanie jednoduch˘ch ºudí
zamestnávateºsk˘mi „molochmi“

ako lacnej pracovnej sily, ich
zamestnávaním v nadãasov˘ch
hodinách, ktoré nie vÏdy boli
zamestnávatelia ochotní zaplatiÈ.
Aj preto Zákonník práce vyvolal
veºk˘ tlak lobistick˘ch skupín,
ktor˘m mnohé paragrafové znenia
novelizovaného pracovného kóde-
xu neboli po vôli. Ochrana práce
a pracovnej sily sa stala a aj zosta-
ne prioritou v prijatom Zákonní-
ku práce. Máme pripraven˘ návrh
zákona o minimálnej mzde,
v rámci ‰tátnej správy sme zabez-
peãili valorizáciu miezd a pracu-
jeme na tom, aby sa roz‰írila
záväznosÈ Kolektívnych zmlúv
vy‰‰ieho stupÀa. 

Podobne veºk˘m úspechom,
pod ktor˘ sa podpísali v‰etci
zamestnanci ‰tátnej správy
v oblasti sociálnej politiky, sociál-
neho a dôchodkového poistenia,
je prijatie zákona o sociálnom
poistení. T˘mto krokom sme
okrem iného ochránili peniaze
a dôchodky práve najchudobnej-
‰ej vrstve obyvateºstva. V novele
zákona o sociálnom poistení sme
urobili kroky práve na ochranu
ich vkladov. Proti samotn˘m
dôchodkov˘m správcovsk˘m spo-
loãnostiam sme niã nepodnikli,
akurát sme zabránili ‰pekulatív-
nym prestupom v poisÈovniach,
stanovili sme maximálnu sumu
peÀazí vynakladan˘ch na rekla-
mu a zníÏili odplatu za vedenie
úãtu sporiteºa.

Malé krôãiky k onej pomyselnej
dokonalosti sa nám uÏ podarili.
Napríklad od 1. januára budú

rodiãia nezaopatren˘ch detí dostá-
vaÈ v ‰pecifick˘ch prípadoch prí-
platok k prídavku na dieÈa 300
korún. B˘vala vláda zru‰ila valori-
zaãné mechanizmy k jednotliv˘m
dávkam a príspevkom a my ich
znovu zavádzame. Dokonca exis-
tuje rozpoãtová organizácia Fond
sociálneho rozvoja, ktorá bola
zaloÏená práve preto, aby navrho-
vala systémové rie‰enia pre ºudí,
ktorí sa nachádzajú na hranici
chudoby. Nedá mi nespomenúÈ aj
pomoc mlad˘m rodinám, t˘m
mamiãkám, ktoré ãakajú prvé die-
Èatko. Som nesmierne ‰Èastná, Ïe
sa mi podarilo presadiÈ vianoãn˘
príspevok pre dôchodcov. 

Mohla by som vyratúvaÈ aj
ìalej, ão v‰etko sme v tomto roku
urobili v oblasti sociálneho dialó-
gu, integrácie osôb so zdravotn˘m
postihnutím, v oblasti sociálneho
zabezpeãenia, sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
podpory rodín s deÈmi, pomoci
ºuìom v hmotnej núdzi, ale to nie
je to najdôleÏitej‰ie. Chcem, pre-
dov‰etk˘m v tomto ãase, zaÏelaÈ
vám v‰etk˘m, aby ste v rodine
pociÈovali tú najväã‰iu silu, ktorá
za kaÏdej situácie bude va‰ím
Ïivotn˘m pilierom. Îelám si –
tak, ako aj vy – aby sme i naìalej
mohli pomáhaÈ kaÏdému, kto to
potrebuje. âo dodaÈ na záver?
Veºa zdravia, spokojnosti a ‰Èastia
v kruhu va‰ich najbliÏ‰ích!

Viera Tomanová,
ministerka práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

Pár slov na úvod...

„Chcem vám v‰etk˘m zaÏelaÈ, 
aby ste v rodine pociÈovali 

tú najväã‰iu silu, 
ktorá za kaÏdej situácie 

bude va‰ím Ïivotn˘m pilierom.“
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Ochrana práv detí 
Zákon ã. 305/2005 Z. z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a o soci-
álnej kuratele a o zmene a dopl-
není niektor˘ch zákonov definuje
detsk˘ domov ako prostredie
utvorené a usporiadané na úãely
vykonávania rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivos-
ti, predbeÏného opatrenia
a o uloÏení v˘chovného opatre-
nia. Detsk˘ domov nahrádza die-
ÈaÈu jeho prirodzené rodinné
prostredie alebo náhradné rodin-
né prostredie. 

Dohovor OSN o právach dieÈa-
Èa, ktor˘ prijalo Valné zhromaÏ-
denie Spojen˘ch národov 20. no-
vembra 1989 – pre Slovenskú re-
publiku sa stal záväzn˘m 1. januá-
ra 1993 – venuje osobitnú pozor-
nosÈ ochrane detí bez rodiny.
Potreba zabezpeãenia zvlá‰tnej
starostlivosti o dieÈa bola zakotve-
ná i v Îenevskej deklarácii práv
dieÈaÈa z roku 1924, v Deklarácii
práv dieÈaÈa prijatej Spojen˘mi
národmi v roku 1959 a uznaná 
vo V‰eobecnej deklarácii ºudsk˘ch
práv, v Medzinárodnom pakte
o obãianskych a politick˘ch prá-
vach, v medzinárodnom pakte
o hospodárskych, sociálnych
a kultúrnych právach, Európskom
dohovore o v˘kone práv dieÈaÈa
a v ìal‰ích medzinárodn˘ch
dokumentoch.

SR sa ratifikovaním spomína-
n˘ch medzinárodn˘ch dohovorov,
najmä Dohovoru OSN o právach
dieÈaÈa, zaviazala zabezpeãiÈ
deÈom zvlá‰tnu starostlivosÈ
a pomoc, podporovaÈ rodinu ako
základnú jednotku spoloãnosti,
prirodzené prostredie pre rast
a blaho v‰etk˘ch svojich ãlenov
a predov‰etk˘m detí, vytvoriÈ pod-

mienky, aby v záujme zabezpeãe-
nia plného a harmonického rozvo-
ja osobnosti dieÈaÈa vyrastalo
v rodinnom prostredí, v atmosfére
‰Èastia, lásky a porozumenia,
zabezpeãiÈ náhradnú starostlivosÈ
ako aj zvlá‰tnu ochranu a pomoc
dieÈaÈu, ktoré je doãasne alebo
trvale pozbavené svojho rodinné-
ho prostredia.

Podpora a ochrana 
rodiny
KaÏdé dieÈa má právo vyrastaÈ
a byÈ vychovávané predov‰etk˘m
vo vlastnej rodine. Zákon ã.
305/2005 vyzdvihuje ciele zamera-
né na podporu a ochranu rodiny.
V zmysle ustanovenia § 3 citova-
ného zákona opatrenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej
kurately na seba nadväzujú a vzá-
jomne sa podmieÀujú. Pri voºbe
a uplatÀovaní opatrení majú pred-
nosÈ opatrenia na zabezpeãenie
v˘chovy a v‰estranného v˘vinu
dieÈaÈa v jeho prirodzenom rodin-
nom prostredí alebo v náhradnom
rodinnom prostredí.

Podºa ustanovenia § 6 citované-
ho zákona Ústredie PSVR a úrady
PSVR, Centrum pre medzinárod-
noprávnu ochranu detí a mládeÏe,
obec, vy‰‰í územn˘ celok, akredi-
tované subjekty, vykonávajúce
opatrenia sociálnoprávnej ochrany,
sú povinné dbaÈ na to, aby nedo-
chádzalo k ohrozovaniu alebo
poru‰ovaniu práv dieÈaÈa. Uvede-
né in‰titúcie zabezpeãujú ochranu
a starostlivosÈ dieÈaÈu, ktorá je
nevyhnutná pre blaho a ochranu
jeho právom chránen˘ch záujmov,
pri re‰pektovaní práv dieÈaÈa
uznan˘ch v Dohovore o právach
dieÈaÈa.

Náhradná 
starostlivosÈ
V˘znamn˘m právnym prostried-
kom pomáhajúcim rie‰iÈ nepriazni-
vú Ïivotnú situáciu detí, o ktoré sa
ich vlastní rodiãia nestarajú buì
z objektívnych dôvodov, alebo
svoje rodiãovské práva zneuÏívajú,
ãi závaÏn˘m spôsobom zanedbá-
vajú, je náhradná starostlivosÈ.
Zákon NR SR ã. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov definuje
náhradnú rodinnú starostlivosÈ ako
viacero osobitne usporiadan˘ch,
na seba nadväzujúcich a vzájomne
sa podmieÀujúcich doãasn˘ch
opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú
starostlivosÈ rodiãov o maloleté
dieÈa v prípadoch, ak ju rodiãia
nezabezpeãujú alebo nemôÏu
zabezpeãiÈ.

Náhradnú starostlivosÈ podºa
citovaného zákona predstavuje zve-
renie maloletého dieÈaÈa do osobnej
starostlivosti inej fyzickej osoby
neÏ rodiãa, pestúnska starostlivosÈ
a ústavná starostlivosÈ. Súd pri roz-
hodovaní o tom, ktor˘ zo spôsobov
náhradnej starostlivosti zvolí, vÏdy
prihliadne na záujem maloletého
dieÈaÈa. Systematické zaãlenenie
ústavnej starostlivosti na záver
poradia v‰etk˘ch ostatn˘ch spôso-
bov náhradnej starostlivosti zname-
ná, Ïe sa uplatní len vtedy, ak pre-
do‰lé formy nebolo moÏné uskutoã-
niÈ. Náhradná osobná starostlivosÈ
alebo pestúnska starostlivosÈ má
prednosÈ pred ústavnou starostli-
vosÈou. 

Osobitne Zákon NR SR ã.
36/2005 upravuje osvojenie. Ide
o rodinnoprávny vzÈah, ktor˘ vzni-
ká medzi osvojiteºom (Ïiadateºom)
a osvojencom (dieÈaÈom) rozhod-
nutím súdu. Medzi osvojiteºom
a osvojencom vzniká rovnak˘
vzÈah ako medzi rodiãmi a deÈmi.
Osvojenie teda nie je formou
doãasnej náhradnej starostlivosti,
ale trval˘m rie‰ením pre dieÈa,
ktoré nemôÏe vyrastaÈ vo vlastnej
rodine. 

Osvojenie a pestúnska
starostlivosÈ
Proces, ktorého v˘sledkom je osvo-
jenie, ale aj pestúnska starostlivosÈ,
je rozdelen˘ na postup sprostred-

Nie v‰etky deti na Slovensku Ïijú v rodinách. Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí,
sociálnej kurately a poradensko-psychologick˘ch sluÏieb zazna-
menal k 31. 10. 2007 4 574 detí umiestnen˘ch v detsk˘ch domo-
voch.

Najlepším domovom 
pre deti je rodina
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kovania náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti a postup rozhodovania
o osvojení dieÈaÈa alebo jeho zvere-
nia do pestúnskej starostlivosti.
Sprostredkovanie náhradnej rodin-
nej starostlivosti upravuje zákon ã.
305/2005. Rozhodovanie o osvoje-
ní alebo o zverení dieÈaÈa do pes-
túnskej starostlivosti patrí v˘luãne
do pôsobnosti súdu. Podmienky,
ktoré musia byÈ splnené, aby
mohlo dôjsÈ k osvojeniu dieÈaÈa
alebo k jeho zvereniu do pestún-
skej starostlivosti, upravuje Zákon
NR SR ã. 36/2005.

Ak nie je moÏné nájsÈ dieÈaÈu
vhodnú náhradnú rodinu vo vlast-
nej krajine, opierajúc sa o Dohovor
OSN o právach dieÈaÈa z roku 1989
a Dohovor Haagskej konferencie
medzinárodného súkromného
práva o ochrane detí a o spolupráci
pri medzi‰tátnych osvojeniach
z roku 1993, je moÏné pristúpiÈ
k medzi‰tátnemu osvojeniu dieÈa-
Èa. Obidva medzinárodné dohovo-
ry v‰ak zdôrazÀujú, Ïe ‰tát by mal
v prvom rade prijaÈ primerané
opatrenia, aby dieÈa mohlo zostaÈ
v starostlivosti svojej pôvodnej
rodiny, alebo mohlo byÈ zverené
náhradnej rodine v ‰táte pôvodu
a Ïe medzi‰tátne osvojenie posky-
tuje v˘hodu stálej rodiny dieÈaÈu,
pre ktoré nie je moÏné nájsÈ vhod-
nú náhradnú rodinu v ‰táte pôvo-
du. Dohovory tieÏ zdôrazÀujú, aby
sa v prvom rade bral do úvahy
záujem dieÈaÈa a potrebu ochrany
dieÈaÈa. 

Ak sa má dieÈa zdravo a úspe‰-
ne vyvíjaÈ, musí vyrastaÈ v prost-
redí stálom, emoãne vrelom a die-
ÈaÈu zrozumiteºnom. Tak˘mto
prostredím je dobre fungujúca
rodina, ãi uÏ biologická alebo
náhradná. Tam, kde sa nepodari-
lo umiestnenie dieÈaÈa do náhrad-
nej rodinnej starostlivosti, je
potrebné vynaloÏiÈ maximálne
úsilie na zmiernenie následkov
psychickej deprivácie a prípravu
dieÈaÈa pre Ïivot mimo ústavnej
starostlivosti. 

Mgr. Magda Siposová, 
ÚPSVR, odbor SPOD, SK a PPS

Som malé okaté dievãatko s ãiernymi kuãerav˘mi vlasmi. Mám 1 rok a 10mesiacov. Tento rok na Vianoce oslávim svoje druhé narodeniny a budemich sláviÈ so svojimi milujúcimi rodiãmi. Ale na zaãiatku to bolo v‰etko tro-chu inak.
Narodila som sa 24. decembra. V ten ist˘ deÀ ako JeÏi‰ko. Moji rodiãia mav‰ak neprijali ako tí JeÏi‰kovi. Neocitla som sa v náruãí mamy, ale nejakejcudzej tety v domãeku, kde bolo e‰te niekoºko ìal‰ích bábätiek ako sombola ja. 
Moja mama sa rozhodla, Ïe ma nechce, e‰te v ãase, keì som bola v jej bru‰-ku. Otca tieÏ nepoznám. Mám ‰tyroch súrodencov, ktorí tieÏ nie sús mamou. Nikoho zo svojej pôvodnej rodiny som nikdy nevidela. Matne sipamätám len na tety z toho domãeka, kde som strávila dva a pol mesiaca.Naz˘vajú ho detsk˘ domov. Cítila som sa tam dobre, mala som tam veºa„mal˘ch“ kamarátov, ale nebol tam nikto len a len pre mÀa. Nikto akoozajstná mama. AÏ raz. Pri‰li za mnou dvaja milí ºudia. Hneì ako ma uvi-deli, milo ma privítali a úsmev im uÏ z tvárí nezmizol. Bola som rovnakorada, Ïe ich spoznávam. Veì boli milí, stále sa mi prihovárali. Cítila som, Ïe mám nov˘ch kamarátov. Nevedela som e‰te rozprávaÈ, tak som svoju spo-kojnosÈ prejavovala úsmevom a vesel˘m dÏavotaním. Títo moji noví kama-ráti pri‰li aj na ìal‰í deÀ a o pár dní zasa. Chodievali sme spoloãne na pre-chádzky, obdarovávali ma rôznymi darãekmi. VÏdy keì som ich uvidela,ako na mÀa ãakajú, rozÏiarili sa mi oãká ako svetielka na vianoãnomstromãeku. Zvykla som si na nich tak veºmi, Ïe keì so mnou práve neboli,nesmierne mi ch˘bali. AÏ neskôr, postupom ãasu, som pochopila, Ïe tobude moja nová mamiãka a môj ocko, ktor˘ ma pri kaÏdej náv‰teve silnoobjal a vybozkával a následne to isté zopakovala moja budúca mama.Nav‰tevovali ma v detskom domove niekoºko dlh˘ch t˘ÏdÀov, no v‰etci trajasme boli trpezliví. Oplatilo sa ãakaÈ! 

Dnes mám nov˘ domov. Tak˘ ten skutoãn˘ s ozajstn˘mi rodiãmi, ktorí maºúbia najviac na celom svete. Na‰e prvé spoloãné Vianoce boli aj mojímnov˘m narodením. Pre mojich milujúcich rodiãov som bola ich mal˘m Jezu-liatkom a t˘m najväã‰ím vianoãn˘m darãekom. A moji rodiãia sa pre mÀastali cel˘m svetom. 

Ivanka, 2 roky

Mám rada vianoãné tradície

My v detskom domove máme Vianoce uÏ t˘ÏdeÀ pred ·tedr˘m dÀom. Vy-

zdobujeme kaÏdé jedno miesteãko ozdôbkami vlastnej v˘roby, z nazbiera-

n˘ch ‰i‰iek a rôznych prírodn˘ch materiálov, pretoÏe sa nám nepáãia umelé

ozdoby. Keì som bola malá, te‰ila som sa na Vianoce domov. Teraz keì som

väã‰ia, hoci mi moja rodina ch˘ba, ale i napriek tomu sa te‰ím na Vianoce

v detskom domove. Mohla by som ísÈ domov, ale som rada, Ïe som s pria-

teºmi a blízkymi, na ktor˘ch som zvyknutá. Z vianoãn˘ch zvykov mám naj-

rad‰ej zdobenie stromãeka, te‰ím sa na sladké ozdoby a musím sa priznaÈ,

Ïe v‰etky ozdoby neskonãia len na stromãeku, ale aj v na‰ich bru‰kách –

e‰teÏe to tety nevidia. ·tedr˘ deÀ v detskom domove je príjemn˘, pohodov˘.

Príde k nám mnoho ºudí, ktorí si na nás spomenú rôznymi darãekmi a v‰et-

ci sa spoloãne podieºame na príprave ‰tedrej veãere. Páãi sa mi aj dodrÏia-

vanie tradícií: Oplátky s medov˘m kríÏikom, ryba so zemiakov˘m ‰alátom,

cukrovinky, sladkosti, ovocie. Poãas slávnostnej veãere sa podaktorí pomod-

lia, niekto si zaspomína na svojich najbliÏ‰ích, ale ná‰ zrak je neustále

upret˘ na jedno miesto, a to na balíãky pod stromãekom. Keì zazvoní staro-

Ïitn˘ zvonãek v rukách tety riaditeºky, ani raz sme takto v‰etci neposlúchli

Ïiadny pokyn, ako tento, keì si môÏeme rozbaliÈ svoje prekvapenie. Budem

robiÈ v‰etko pre to, aby som i ja, keì budem maÈ svoju rodinu, priniesla

medzi svojich blízkych v‰etky tieto zvyky a tradície ·tedrého dÀa.
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Nastavenie komunikácie
Cieºom porady nebolo len skon‰tato-
vaÈ, ão v‰etko sme za uplynulé obdo-
bie dosiahli, ale hlavne nastaviÈ
spôsob komunikácie medzi ústredím
a úradmi a vymeniÈ si názory ãi skú-
senosti na fungovanie jednotliv˘ch
personálnych ãinností. Organizaãné
zmeny dot˘kajúce sa kon‰tituovania
nov˘ch organizaãn˘ch ‰truktúr úra-
dov a zniÏovania poãtov zamestnan-
cov priniesli nové skúsenosti. Nie
v‰etky kroky a opatrenia sa ukázali
ako optimálne a pri fungovaní úradov
sa ukázala aj potreba ich modifikácie
ãi vylep‰enia.

Prvou úlohou bolo vyhodnotenie
etapy zniÏovania poãtov zamestnan-
cov ústredia a úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny. Medzi najãastej‰ie
chyby realizácie celého procesu
moÏno oznaãiÈ nedostatoãné odkomu-
nikovanie vo vnútri úradov a nedosta-
toãne vy‰pecifikovanie kritérií pri
prepú‰Èaní zamestnancov. Citlivá
záleÏitosÈ straty zamestnania si
v niektor˘ch prípadoch vyÏadovala
osobitn˘ prístup. Je pochopiteºné, Ïe
pri zvládaní takej nároãnej operácie,
akou je zniÏovanie poãtov zamestnan-
cov, sa vyskytujú chyby, je v‰ak
v záujme nielen osobného úradu Úst-
redia PSVR na ne poukazovaÈ a spo-
loãne prijaÈ také opatrenia, aby prie-
beh a dopad bol v konkrétnych prípa-

doch ão najmenej negatívny. Preto pri
nastavovaní mechanizmov sa ukázala
ako nevyhnutnosÈ potreba rokovania
so zástupcami zamestnancov, aj keì
sa nenaplnili podmienky hromadné-
ho prepú‰Èania podºa Zákonníka
práce. Podºa zákona o ‰tátnej sluÏbe
je v‰ak sluÏobn˘ úrad povinn˘
vopred prerokovaÈ s príslu‰n˘m
odborov˘m orgánom návrhy opatrení,
ktoré sa t˘kajú väã‰ieho poãtu ‰tát-
nych zamestnancov.

Merateºné kritériá
V ãasti porady dot˘kajúcej sa hodnotia-
cich cieºov a merateºn˘ch kritérií ria-
diteº osobného úradu Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny Mgr. Ladislav
Hribik vedúcim osobn˘ch úradov
vysvetlil, ak˘ bol zámer pri stanovova-
ní kritérií hodnotenia riaditeºov úra-
dov. V otázkach dochádzky neboli
vznesené pripomienky k stanoveniu
kritéria zo strany úradov. V otázke
organizaãn˘ch zmien a organizaãn˘ch
‰truktúr bolo prítomn˘m vedúcim
vysvetlené, Ïe kritérium sleduje sku-

toãnosÈ, aby nedochádzalo k neopod-
statnene ãast˘m organizaãn˘m zme-
nám na úradoch. ZniÏovanie poãtu
zamestnancov oprávnene vyvoláva
potrebu organizaãn˘ch zmien. Nie je
v‰ak moÏné akceptovaÈ zmeny, ktoré
sú poÏadované úradmi kaÏd˘ mesiac.
Po 1. 7. 2007 existuje stav u niekto-
r˘ch úradov, kedy sú poÏiadavky na
‰tvrtú aÏ piatu organizaãnú zmenu,
teda na zmenu organizaãnej ‰truktúry
úradu. Aj keì zniÏovaním dochádza
k potrebe prehodnotenia poãtov
zamestnancov odborn˘ch útvarov,
procesy ostávajú a je na riadiacich
zamestnancoch a predstaven˘ch, aby
predvídali, ão zmena prinesie.
Promptná reakcia je charakteristická
pre zmenu. Nie je v‰ak pre Àu charak-
teristické tápanie. Potreba porovnáva-
nia a v˘meny skúsenosti od t˘ch, kde
to funguje dobre, je v tak˘chto prípa-
doch úplne prirodzená. 

V kritériách rozhodnutí a odvolaní,
resp. poãtu Ïalôb, je mechanizmus
nastaven˘ tak, Ïe osobn˘ úrad Ústre-
dia PSVR posúdi, ãi boli dodrÏané pri
rozhodnutiach v‰etky odporúãané
kroky v súlade so zákonom a ãi roz-
hodnutia nevykazujú vecné a proces-
né chyby, ktoré by pri prípadn˘ch
súdnych sporoch zakladali neopod-
statnenosÈ skonãenia pracovn˘ch

O organizaãn˘ch zmenách, zmenách organizaãnej ‰truktúry sme
písali uÏ v predchádzajúcich vydaniach. Vzhºadom na to, Ïe 
realizáciu zmeny najviac pociÈovali v jej prevedení osobné úrady,
rezonovala uvedená téma aj na 2. celoslovenskej porade vedú-
cich osobn˘ch úradov v dÀoch 18. – 19. októbra 2007 v Malej
Luãivnej. 

Osobné úrady 
a organizačné zmeny
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pomerov. Bolo stanovené, Ïe úrady
za‰lú 4 – 5 rozhodnutí prepusten˘ch
zamestnancov. Posúdením procesnej
stránky a formálnej správnosti vyda-
n˘ch rozhodnutí je moÏno posúdiÈ, 
ãi úrad postupoval v zmysle odporú-
ãan˘ch opatrení a ãi jeho konaním
nie sú zaloÏené moÏné neúspe‰né
súdne spory v budúcom období.

V˘berové konania
V ãasti bodu v˘berové konania po
realizácii optimalizaãn˘ch opatrení
vystúpila Mgr. Eva Veselá, ktorá in-
formovala prítomn˘ch vedúcich
o spôsobe realizácie v˘berov˘ch
konaní na voºné ‰tátnozamestnanecké
miesta v zmysle zákona ã. 312/2001
Z. z. o ‰tátnej sluÏbe a o zmene a do-
plnení niektor˘ch zákonov v znení
neskor‰ích predpisov, a podºa SluÏob-
ného predpisu MPSVR ã. 2/2006
a v zmysle internej normy ústredia 
ã. IN – 065/2007, ktorá je úãinná od
1. 10. 2007. Ústredie v záujme trans-
parentnosti v˘berov˘ch konaní stano-
vilo postup a právomoci predsedu
v˘berovej komisie, zástupcu ústredia
v prípade písomnej ãasti VK. Upozor-
nila vedúcich osobn˘ch úradov na to,
Ïe nahlásenie voºn˘ch ‰tátnozamest-
naneck˘ch miest majú po dohode
s MPSVR SR zasielaÈ v termíne uÏ
odteraz a najneskor‰ie do 5. 11. 2007
v „jednom balíku“, t. z. uÏ aj doteraz
nahlásené, ale zaktualizované, na
MPSVR SR – Mgr. ëurechovej a Mgr.
Hrickovej, a na ústredie – Mgr. Hribi-
kovi a Mgr. Veselej na ich e-mailové
adresy. DoplÀujúcim vystúpením bola
informácia o personálnom riadení,

adaptácii nového zamestnanca v orga-
nizácií a úlohu personálneho manaÏ-
mentu pri jej realizácií. Podrobná
informácia sa dot˘kala správy databá-
zy GOLEM s poÏiadavkou na konkrét-
ne úrady pre odstránenie nedostatkov
v GOLEM-e.

Ing. Mikulá‰ Hamuºák struãne pri-
pomenul základné zásady pre reali-
záciu zmien v rozpise miest zamest-
nancov úradu v zmysle IN-028/2007
– Urãenie kritérií pre realizáciu roz-
pisu miest zamestnancov úradu.
Spôsob predkladania Ïiadosti
o zmenu rozpisu miest zamestnan-
cov úradu v praxi ukázal napr. príli‰
veºké mnoÏstvo Ïiadostí v krátkom
ãasovom rozmedzí, ch˘bajúcu alebo
nedostatoãne zdôvodnenú textovú
ãasÈ Ïiadosti, chybne spoãítané sumy
v tabuºkovej ãasti a nedodrÏiavanie
termínov na predkladanie Ïiadosti.
V budúcnosti v záujme zlep‰enia
a zefektívnenia procesu schvaºovania
zmien v rozpise miest zamestnancov
úradu je potrebné pri zasielaní návr-
hov zmien dodrÏiavaÈ termíny na
predkladanie Ïiadostí. DôleÏité je
takisto venovaÈ dostatoãnú pozor-
nosÈ zdôvodÀovaniu navrhovan˘ch
zmien. Na spracovanie tabuºkovej
ãasti MS EXCEL je potrebné vyuÏívaÈ
vzorce kvôli zabezpeãeniu súãtovej
kontroly a zamedzeniu zbytoãnej
chybovosti zasielan˘ch tabuliek, ako
aj zasielanie návrhov na zmenu roz-
pisu miest zamestnancov úradu na
osobn˘ úrad Ústredia PSVR v elek-
tronickej podobe. Je dôleÏité zabez-
peãiÈ, aby po ukonãení optimalizácie
na úradoch PSVR bol poãet miest
zamestnancov úradu urãen˘ na celé

ãísla, vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe aj
optimalizaãné odporúãania sa t˘kali
cel˘ch miest zamestnancov.

Zmeny v zákonoch 
Mgr. Frindtová informovala o zme-
nách v zákone ã. 312/2001 Z. z.
v znení neskor‰ích predpisov 
a v zákone ã. 553/2003 Z. z. v znení
neskor‰ích predpisov, ktoré so sebou
priniesol od 1. 9. 2007 zákon 
ã. 348/2007 Z. z., ktor˘m sa mení
a dopæÀa zákon ã. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v znení neskor‰ích
predpisov, ktor˘m sa menia
a dopæÀajú niektoré zákony. ZároveÀ
informovala o Kolektívnych zmlu-
vách vy‰‰ieho stupÀa na rok 2008
pre zamestnancov v ‰tátnej sluÏbe,
ako aj zamestnancov, ktorí vykoná-
vajú prácu vo verejnom záujme.
Zdôraznila, Ïe v zmysle t˘chto
kolektívnych zmlúv sa zv˘‰ia plato-
vé tarify ‰tátnych zamestnancov
a zamestnancov vo verejnej sluÏbe
od 1. 1. 2008.

Pre Ústredie vyplynula úloha, a to
v súvislosti s pracovnou pohotovos-
Èou na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny, u zamestnancov na oddele-
niach sociálnoprávnej ochrany a soci-
álnej kurately nad rozsah prípustn˘ch
100 hodín pracovnej pohotovosti
v kalendárnom roku. Zamestnanci
nesúhlasia s jej vykonávaním nad
uveden˘ rozsah a t˘m úrady práce ju
uÏ nemajú komu nariadiÈ, aby
neprekraãovali limit. 

Mgr. Ladislav Hribik,
riaditeľ osobného úradu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Problematika domáceho násilia
bola v posledn˘ch rokoch na
Slovensku ãiastoãne odtabu-

izovaná prostredníctvom kampaní
mimovládnych organizácií, ão pris-
pelo k pozitívnemu posunu na viace-
r˘ch úrovniach. Slovenská republika
ako ãlensk˘ ‰tát Rady Európy sa
zaviazala re‰pektovaÈ, chrániÈ

a dodrÏiavaÈ ºudské práva v‰etk˘ch
svojich obyvateºov, preto násilie na
Ïenách sa aj na Slovensku povaÏuje
za celospoloãensk˘ problém.

Národná kampaÀ Zastavme domá-
ce násilie na Ïenách je prv˘m vlád-
nym projektom, v ktorom spájajú
svoje sily ‰tátne aj mimovládne orga-
nizácie. Ministerstvo práce, sociál-

nych vecí a rodiny SR, ktoré je gesto-
rom kampane a finanãne ju podporu-
je, pripravilo v spolupráci s Informaã-
nou kanceláriou Rady Európy v Brati-
slave a Iniciatívou Piata Ïena sériu
aktivít pre ‰irokú verejnosÈ s cieºom
skvalitniÈ nimi poskytované sluÏby. 

V rámci kampane pripraví minis-
terstvo viacero informaãn˘ch broÏúr
pre rôzne cieºové skupiny a spolu-
pracujúce profesie. Popri televíznych
a rozhlasov˘ch spotoch a outdooro-
v˘ch reklamn˘ch nosiãoch bude kºú-
ãov˘m informaãn˘m zdrojom novo-

Zastavme domáce násilie na ženách!
Národná kampaň ministerstva práce a mimovládnych organizácií
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová otvori-
la 22. novembra 2007 národnú kampaÀ Zastavme domáce násilie
na Ïenách, ktorá je súãasÈou rovnomenného projektu Rady Európy.
Otvorenie kampane sa uskutoãnilo tesne pred Medzinárodn˘m
dÀom boja proti násiliu na Ïenách, ktor˘m je 25. november.
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vytvorená internetová stránka
www.zastavmenasilie.sk, ktorá pri-
nesie databázu krízov˘ch liniek,
poradní a ubytovní pre obete domá-
ceho násilia, zoznam ‰peciálne
za‰kolen˘ch pracovníkov úradov
práce a iné. Pripravuje sa aj viacero
‰pecifick˘ch aktivít, napríklad olym-
piáda ºudsk˘ch práv pre mlad˘ch.

Na otvorenie kampane nadviazala
moderovaná diskusia poslancov Par-
lamentného zhromaÏdenia Rady
Európy, Národnej rady Slovenskej
republiky, zástupcov ministerstiev,
mimovládnych organizácií a akade-
mick˘ch kruhov, ktorá sa uskutoãni-
la v rámci parlamentnej dimenzie
kampane Rady Európy Zastavme
domáce násilie na Ïenách. Po tejto
diskusii bol zástupcom médií na tla-
ãovej konferencii prezentovan˘ nie-
len televízny spot, ale aj nová web
stránka www.zastavmenasilie.sk, ako
aj príbehy umlãan˘ch svedk˘À –
Ïien, ktoré zomreli na následky
domáceho násilia.

Záujemcom o problematiku
poskytne viac informácií koordiná-
torka národnej kampane JUDr. Viera
Hanuláková, tel.: 02/5975 1814, 
e-mail: viera.hanulakova@employ-
ment.gov.sk a nájdete ich aj na
www.zastavmenasilie.sk. Informácie
o európskej kampani sú uverejnené
na www.radauerópy.sk.

Mgr. Helena Kovaľová
odbor pre komunikáciu a styk 

s verejnosťou MPSVR SR

T
oto v˘znamné podujatie sa uskutoãnilo 15. novembra 2007
v hoteli Crowne Plaza Bratislava pod zá‰titou ministerky práce,
sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej. Odborníci diskutovali

o stále pretrvávajúcom probléme nerovnosti príleÏitostí, rodovej segregá-
cie na trhu práce, rodovej ústretovej politike na podnikovej úrovni, skú-
senostiach so vzdelávaním rozmanit˘ch aktérov v tejto oblasti. 

Neodmysliteºn˘m posunom v rie‰ení problematiky nerovného prístu-
pu a multiplikácie diskriminácie vychádzajúcej z predsudkov je vytvo-
renie in‰titucionalizaãného rámca agendy rovnosti príleÏitostí na Slo-
vensku. Na túto tému hovorila JUDr. Viera Hanuláková, riaditeºka odbo-
ru rodovej rovnosti a rovnosti príleÏitostí Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Ako zdôraznila, Slovenská republika v rámci zaãlenia
sa do ‰truktúr Európskej únie tejto agendy a vytvorenia in‰titucionali-
zaãného rámca má v‰etky predpoklady na úspe‰né zvládnutie problé-
mov v oblasti nerovnosti príleÏitostí. 

·tátna tajomníãka MPSVR SR JUDr. Emília Kr‰íková upozornila na
to, Ïe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR implementovalo
do svojich zákonov a legislatívy v‰etky odporúãania EÚ a svojou politi-
kou sa radíme medzi krajiny, ktor˘m nie je tento problém ºahostajn˘
a rie‰i ho ako jednu z priorít sociálnej a rodinnej politiky. Odborníci
Ïivo diskutovali o zv˘‰ení povedomia verejnosti v problematike rovnos-
ti príleÏitostí a v diskusiách poukázali okrem iného na dimenzie, súvis-
losti a v˘zvy agendy rovnosti príleÏitostí v kontexte slovenskej spoloã-
nosti. Vedecká konferencia vytvorila priestor pre komunikaãnú platfor-
mu na v˘menu skúseností rozliãn˘ch zainteresovan˘ch subjektov.

SplnomocnenkyÀa vlády pre rómske komunity PhDr. Anina Boto‰ová
vo svojej prezentácii zdôraznila nevyhnutnosÈ pochopenia Ïivotného
‰t˘lu rómskeho etnika, od ktorého sa následne odvíja ich spôsob Ïivota,
uplatnenia sa na trhu práce, rodinn˘ch a sociálnych moÏností. Detská
chudoba u migrantov v krajinách EÚ bola témou predná‰ky Orsolye Lel-
kes z Európskeho centra sociálnej pomoci a v˘skumu (ECSPV) vo Vied-
ni. Zdôraznila, Ïe Slovensko má v rámci krajín EÚ jeden z najniÏ‰ích
koeficientov detskej chudoby u migrantov. 

Na podmienky zosúladenia zamestnania s rodinn˘m zázemím u Ïien
poukázala vo svojom príspevku Dr. Vûra Kuchafiová z V˘skumného
ústavu práce a sociálnych vecí z Prahy, predov‰etk˘m na stále pretrvá-
vajúci faktor diskriminácie Ïien s mal˘mi deÈmi na trhu práce. Upozor-
nila na nebezpeãenstvo rozrastajúcej sa diskriminácie opusten˘ch a roz-
veden˘ch matiek na trhu práce. V prípade úpln˘ch rodín apelovala na
nevyhnutnosÈ vytvorenia partnerskej deºby práce v rodinnom systéme.
Nemenej podnetné boli aj vystúpenia ìal‰ích odborníkov, predov‰etk˘m
riaditeºky In‰titútu pre v˘skum práce a rodiny docentky Kvetoslavy
Repkovej, ãoho dôkazom bola aj podnetná a dlhotrvajúca diskusia. 

Mgr. Daniela Rodinová 
mediálne oddelenie MPSVR SR 

In‰titút pre v˘skum práce a rodiny zorganizoval v rámci Európ-
skeho t˘ÏdÀa vedy a techniky 2007 a Európskeho roka rovna-
k˘ch príleÏitostí pre v‰etk˘ch vedeckú konferenciu s medziná-
rodnou úãasÈou pod názvom Práca, rodina a rovnosÈ príleÏitostí. 

Vedecká konferencia 
Práca, rodina 
a rovnosť príležitostí 
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Slnieãko prevádzkuje krízové
centrum s kapacitou 21 miest,
kde sú umiestnené t˘rané

matky s deÈmi a osobitne aj t˘rané
deti. Okrem toho zriadilo aj detskú
linku záchrany pre t˘rané deti
a Centrum poradenstva a prevencie,
kde odborníci radia obetiam násilia
v sociálnej, psychologickej a právnej
oblasti. Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR poskytlo svoje
priestory na v˘stavu detsk˘ch prác
s témou, ktorá vystihuje násilie
v rodine, medzi ãlenmi rodiny a nási-
lie voãi deÈom oãami detí. V˘stavu
otvoril ‰tátny tajomník MPSVR SR
Peter Sika spolu s riaditeºkou Centra
Slnieãko Marianou Kováãovou za
úãasti Ïiakov Základnej ‰koly sv.
Ur‰uly v Bratislave. Po slávnostnom
príhovore a prestrihnutí pásky pozval
‰tátny tajomník v‰etky deti aj na krát-
ku náv‰tevu svojich priestorov.

Fenomén t˘ran˘ch a zneuÏívan˘ch
detí – obetí domáceho násilia je celo-
svetovo vysoko aktuálnou problema-
tikou. Svetov˘ deÀ prevencie t˘rania
detí zviditeºÀuje v súãasnosti uÏ 786
organizácií zo 128 krajín sveta. Infor-
maãná kampaÀ Bez modrín bude
prebiehaÈ v 43 mestách po celom
Slovensku. Ako povedala Mariana
Kováãová, touto kampaÀou chcú
upozorniÈ verejnosÈ a kompetent-
n˘ch na problém t˘rania detí, ktor˘
treba rie‰iÈ. Veì na Slovensku sa
roãne stáva obeÈou domáceho násilia
500 aÏ 600 detí. SúãasÈou kampane
je verejná zbierka, ktorej v˘ÈaÏok je
urãen˘ na preventívne programy, krí-
zové strediská a na Dom na polceste.
Budovu, v ktorej bude Dom na pol-
ceste, venovalo Centru Slnieãko
mesto Nitra do bezplatného uÏívania.
Bude slúÏiÈ pre obete domáceho nási-
lia, ktoré nemajú dostatoãn˘ príjem
na to, aby sa mohli o seba adekvátne
postaraÈ, lebo práve finanãná závis-
losÈ je jedn˘m z dôvodov, preão sa
matky s deÈmi vracajú k násilníkovi.
V‰etci, ktorí chcú prispieÈ do zbierky,
môÏu tak urobiÈ aj zaslaním SMS na
ãíslo 877 v tvare DMS BEZMODRIN
od 1. novembra do 31. decembra tohto
roku, priãom cena SMS je 30 korún.

Mgr. Helena Kovaľová, 
odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou 

MPSVR SR
Foto: Valéria Zacharová

Pri príleÏitosti Svetového dÀa prevencie t˘rania detí, ktor˘m je
19. november, sa zaãala na Slovensku kampaÀ s názvom Bez
modrín. Projekt realizuje nezisková organizácia Centrum Slnieã-
ko z Nitry, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1998 venuje tejto
problematike. 

Ako prví si výstavu prezreli žiaci zo Základnej školy sv. Uršuly z Bratislavy 
a na záver sa odfotili spolu so štátnym tajomníkom MPSVR SR Petrom Sikom 
a riaditeľkou Slniečka Marianou Kováčovou

Bez modrín
Štátny tajomník ministerstva práce 
Peter Sika otvoril výstavu kresieb 
týraných a zneužívaných detí

Riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová pri otvorení výstavy kresieb týraných detí 
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Na konferencii sa stretli
odborníci zo Sloven-
ska, âeskej republiky,

Fínska, Francúzska, Holandska,
Maìarska, Portugalska, Rakúska,
Rumunska, ·panielska a Talianska. 

Pozvanie prijala aj Maria Ochoa-
Llido, riaditeºka odboru pre Rómov
a migráciu v Rade Európy. Vo svojom
vystúpení zdôraznila okrem iného
pozitívne opatrenia v Konvencii
Európskej únie o ºudsk˘ch právach,
kde sa hovorí o medzinárodnej koor-
dinácii rie‰enia rómskej problemati-
ky. Upozornila pritom aj na niektoré
prvky ovplyvÀujúce postavenie
Rómov. K t˘m najzávaÏnej‰ím patrí
dlhodobá nezamestnanosÈ rómskej
populácie súvisiaca s úrovÀou ich
b˘vania, moÏnosÈou dopravy do
zamestnania a so situáciou na lokál-
nom trhu práce. Jej rie‰enie vyÏaduje
komplexn˘ prístup a dlhodobú koor-
dináciu, najmä v rámci politiky
b˘vania, vzdelávacej politiky a poli-
tiky trhu práce. 

V‰etci zahraniãní hostia poãas
celého dÀa prezentovali problemati-
ku rómskej minority z pohºadu svoj-
ho regiónu, svojich skúseností a pou-
kázali na úspe‰né projekty, ktoré sa
im v tejto oblasti podarilo uskutoãniÈ. 

Do programu zaujímavého rokova-
nia bola zahrnutá aj tlaãová konfe-
rencia, na ktorej ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Viera Toma-
nová spolu so ‰tátnou tajomníãkou
Emíliou Kr‰íkovou a splnomocnen-
kyÀou vlády SR pre rómske komuni-
ty Aninou Boto‰ovou predstavili
plány pre rie‰enie rómskej problema-
tiky na Slovensku. Mária Ochoa-
Llido vyuÏila stretnutie so zástupca-
mi médií a okrem iného ich vyzvala
k spolupráci pri ‰írení informácií

o kultúre Rómov, ktorú verejnosÈ
málo pozná a tieÏ k tomu, aby pomá-
hali pri odstraÀovaní predsudkov
voãi Rómom, ktoré sú hlboko zakore-
né vo verejnosti. Zmena t˘chto nega-
tívnych postojov by pomohla pri rie-
‰ení situácie Rómov.

Celodenné stretnutie odborníkov
z takmer celej Európy vyvrcholilo spo-
loãn˘mi závermi konferencie, ktoré sa
premietli do v˘zvy na rie‰enie nepriaz-
nivého postavenia Rómov na trhu
práce jednak v prierezov˘ch – hori-
zontálnych oblastiach, ìalej v oblasti

vzdelávania, kde zv˘‰enie vzdelanost-
nej úrovne Rómov je nevyhnutnou
podmienkou zlep‰enia situácie
v oblasti ich prístupu na trh práce, ako
aj v oblasti zotrvania na trhu práce.

Celé znenie záverov je uverejnené
na internetovej stránke Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Mgr. Helena Kovaľová, 
odbor pre komunikáciu 

a styk s verejnosťou MPSVR SR
Foto: Valéria Zacharová

Medzinárodá konferencia 
Rómovia a trh práce 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub-
liky zorganizovalo 23. novembra 2007 v Bratislave medzinárod-
nú konferenciu Rómovia a trh práce, s podtitulom Najlep‰ie
skúsenosti a nevyuÏité moÏnosti. Zá‰titu nad podujatím prevzal
a konferenciu otvoril Du‰an âaploviã, podpredseda vlády Slo-
venskej republiky pre vedomostnú spoloãnosÈ, európske záleÏi-
tosti, ºudské práva a men‰iny.

Spoločná fotografia účastníkov medzinárodnej konferencie Rómovia a trh práce zo Sloven-
ska, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Holandska, Maďarska, Portugalska, Rakúska,
Rumunska, Španielska a Talianska

Účastníci medzinárodnej konferencie,
ktorí prišli nielen zo Slovenska, ale aj 
ďalších desiatich európskych štátov

Na medzinárodnej konferencii nechýbala
ani splnomocnenkyňa vlády SR pre róm-
ske komunity Anina Botošová

Záštitu nad medzinárodnou konferenciou
Rómovia a trh práce prevzal Dušan
Čaplovič, podpredseda vlády SR
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Povolenie 
na pobyt:
Obãania EÚ a EHP (EEA), ktorí
sú drÏiteºmi platného obãianske-
ho preukazu alebo ‰tátneho
pasu, nepotrebujú povolenie na
pobyt.

Povolenie 
na prácu:
Od 1. 5. 2006 nie je potrebné pra-
covné povolenie!

Pracovné podmienky� minimálny vek na zamestnanie
– 16 rokov (od 16 do 18 rokov
veku je potrebn˘ súhlas rodiãov
alebo tútorov)� väã‰ina pracovn˘ch zmlúv má
písomnú formu – doba neurãi-
tá/urãitá, môÏe byÈ stanovená
skú‰obná lehota od 2 do 6 me-
siacov (najdlh‰ia lehota sa stano-
vuje spravidla pri povolaniach
s najvy‰‰ou kvalifikáciou)� maximálna t˘Ïdenná dæÏka pra-
covného ãasu – 40 hodín (denná
prac. doba nemôÏe presiahnuÈ 9
hodín) � minimálna mzda je pevne roãne
stanovená vládou; (napr. v˘‰ka
pre rok 2006 – 540 EUR/mesiac;
18,03 EUR/h) 

ëal‰ie informácie:� http://www.inem.es,� http://europa.eu.int/eures,� http://www.monster.es

âo si nesmiete zabudnúÈ � platn˘ pas alebo obãiansky pre-
ukaz� fotokópiu rodného listu � certifikáty� prihlásiÈ sa na cudzineckom
úrade, kde dostanete identifikaã-
né ãíslo N.I.E.

� prihlásiÈ sa na úrade sociálneho
zabezpeãenia – Seguridad Social� preloÏen˘ Ïivotopis � prihlásiÈ sa na daÀovom úrade� referencie� finanãné prostriedky� vodiãsk˘ preukaz

Identifikaãné ãíslo 
pre cudzincov – N.I.E
(número de identificación
de extranjeros)
Do troch mesiacov od príchodu do
·panielska sa cudzinci majú regist-
rovaÈ v centrálnom registri (Regist-
ro Central de Extranjeros). Kance-
lária registra sa nachádza na úrade
cudzineckej polície (Oficina de
Extranjeros) alebo na príslu‰nom
policajnom komisariáte – kde vám
N.I.E pridelia.

Na získanie tohto dokumentu
musíte predloÏiÈ nasledujúce
doklady:� ‰tandardizovanú prihlá‰ku –

http://extranjeros.mtas.es� originál alebo fotokópiu identifi-
kaãného dokumentu (pas alebo
obãiansky preukaz);� ìal‰ie poÏadované dokumenty
(na polícii môÏu vyÏadovaÈ

potvrdenie o va‰om domicile –
t. j. na akej adrese sa v krajine
zdrÏiavate).

Hºadanie práce
Záujemcovia o zamestnanie zvyãaj-
ne predkladajú ÏiadosÈ o zamestna-
nie a ‰truktúrovan˘ Ïivotopis. 
Obidva dokumenty pí‰te na papie-
ri formátu A4. Majú byÈ struãné,
jasné a prehºadné (nepouÏívajte
skratky). Na osobn˘ pohovor si
k zamestnávateºovi prineste doklad
o vzdelaní, resp. dosiahnutej kvali-
fikácii. 

V‰etky dokumenty musia byÈ
v ‰panielskom jazyku. Niektorí
zamestnávatelia poskytujú svoj
vlastn˘ formulár.

Prácu môÏete hºadaÈ prostred-
níctvom úradov práce, verejn˘ch
sluÏieb zamestnanosti, súkrom-
n˘ch spoloãností, agentúr doãasné-
ho zamestnávania, médií alebo na
internetov˘ch stránkach: � www.inem.es,� http://eures.europa.eu, � http://www.infojobs.net, � http://www.trabajos.com, � http://www.infoempleo.com,� http://www.adecco.es,� http://www.elmundo.es/

·tandardizovan˘ formát Ïivoto-
pisu môÏete nájsÈ na internetovej
stránke� http://www.cedefop.eu.int/

transparency/cv.asp/

Uznávanie diplomov 
a kvalifikácií
ÎiadosÈ s dokladom treba predloÏiÈ
na Ministerstvo ‰kolstva SR, ktoré
ju posúdi a potvrdí. Notárom ove-
renú kópiu preloÏí súdny tlmoã-
ník, ktorého podpis musí byÈ tieÏ

C h c e t e  p r a c o v a ť  v  E u r ó p s k e j  ú n i i ?

Š P A N I E L S K O

Od 1. 5. 2006 ·panielsko otvorilo pracovné trhy pre v‰etky kraji-
ny EU/EHP, takÏe nepotrebujete pracovné povolenie a môÏete bez
hocak˘ch obmedzení legálne pracovaÈ. V ·panielsku vy‰e 10 %
ekonomicky ãinného obyvateºstva pracuje v poºnohospodárstve.
DôleÏit˘mi odvetviami priemyselnej v˘roby sú automobilov˘,
textiln˘, metalurgick˘, lodiarsky, strojársky a chemick˘ priemy-
sel, v˘znamné postavenie má aj bankovníctvo a obchod.
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overen˘. Overen˘, preloÏen˘
doklad sa po‰le do ·panielska buì
prostredníctvom veºvyslanectva
alebo priamo na ‰panielske minis-
terstvo ‰kolstva. Procedúra trvá 6
mesiacov. 

� v‰eobecn˘ systém uznávania
diplomov zah⁄Àa kvalifikaãnú
skú‰ku � ak sú rozdiely medzi vzdeláva-
ním – je zaveden˘ reciproãn˘
mechanizmus (skú‰ka spôsobi-
losti alebo dæÏka vykonávania
praxe), ktor˘ sa musí vykonaÈ
pred uznaním kvalifikácie.

PoÏadované doklady� overená fotokópia o vysoko‰kol-
skom vzdelaní a odbornej kvali-
fikácii;� overená fotokópia dokladu
potvrdzujúceho národnosÈ;� úradn˘ preklad do ‰panielskeho
jazyka o vysoko‰kolskom vzde-
laní a odbornej kvalifikácii.

ëal‰ie informácie:� http://wwwn.mec.es/mecd/
titulos/index.html

Dane a odvody
·panielsko má progresívnu daÀ
podºa v˘‰ky príjmu. V‰eobecne
platí, Ïe v‰etky svoje príjmy (ply-
núce z príjmov z celého sveta)
zdaÀujete v ‰táte, ktorého ste rezi-
dentom – t. j. v tom ‰táte, v ktorom
máte trval˘ pobyt. 

·panielsko podpísalo s ostat-
n˘mi ãlensk˘mi ‰tátmi Zmluvu
o zamedzení dvojitého zdanenia
(aby sa predi‰lo duplicitnému
zdaneniu toho istého príjmu
v krajine zamestnania a súãasne 
aj v krajine domicilu – trvalého
bydliska).
Ak sa v ·panielsku zdrÏiavate
dlh‰ie a nepretrÏite pracujete viac
ako 183 dní, zaãína sa na vás vzÈa-
hovaÈ daÀová povinnosÈ v ·paniel-
sku – t. j. zaevidovaÈ sa na príslu‰-
nom daÀovom úrade, kde vám pri-
delia daÀové identifikaãné ãíslo,
na základe ktorého budete prizná-
vaÈ a platiÈ dane. 

ëal‰ie informácie:� www.mae.es/mae/textos/
embajadas/relalf.htm

Zdravotn˘ systém 
Zabezpeãuje ho In‰titút národného
zdravia „INSALUD“. Pred odcho-
dom do ·panielska poÏiadajte
svoju zdravotnú poisÈovÀu, aby
vám vystavila Európsky preukaz
zdravotného poistenia, ktor˘ vám
zabezpeãí bezplatné zdravotné
o‰etrenie pri prípadnom úraze
alebo nepredvídanej chorobe
(v ‰tátnych zdravotníckych zaria-
deniach v ·panielsku). Na lieky
vydávané na lekársky recept si
pacient dopláca 40 % ceny.

ëal‰ie informácie:� www.msc.es/insalud/
directorio/centros.htm

Sociálne 
zabezpeãenie 
V‰etci zamestnanci, ako aj súkrom-
ní podnikatelia povinne vstupujú
do systému sociálneho zabezpeãe-
nia – seguridad social. Pri registrá-
cii dostanete kartu sociálneho
zabezpeãenia s ãíslom sociálneho
poistenia, ktorá oprávÀuje na bez-
platnú hospitalizáciu a lekárske
o‰etrenie.

Na vybavenie karty sociálneho
zabezpeãenia potrebujete:� pas alebo obãiansky preukaz;� ÏiadosÈ (TA – 1).

Kartu sociálneho zabezpeãenia
predkladáte v príslu‰nom zdra-
votníckom zariadení zmluvnému
lekárovi. Na úrade Instituto Naci-
onal de la Seguridad Social
(INSS) v mieste vá‰ho pobytu
máte k dispozícii zoznam ‰tát-
nych zdravotníckych zariadení
a nemocníc. Je to dôleÏité, preto-
Ïe asi 40 % nemocníc v ·paniel-
sku je súkromn˘ch – v t˘chto si
na lekárske o‰etrenie musíte pri-
platiÈ. ëal‰ie informácie:
www.seg-social.es

Pred návratom domov 
zo ·panielska
Nezabudnite sa skontaktovaÈ
s miestnou kanceláriou INEM-
SPEE a poÏiadaÈ o vystavenie for-
mulára E 301, na ktorom vám
zohºadnia a potvrdia doby odpra-
cované v ·panielsku.

Niekoºko faktov 
a uÏitoãn˘ch informácií:

� Hlavné mesto: Madrid� Úradn˘ jazyk: ‰panielãina� Poãet obyvateºov: 44 000 000� Mena: euro, 
1 CHF = 100 rappov� Rozloha: 504 782 km2

� SúãasÈ územia: Baleáry, Mallor-
ka, Minorka, Ibiza, Kanárske
ostrovy, Ceuta a Melilla.� Internetová doména: „es“ 

Telefonické spojenie:� zo zahraniãia do ·panielska:
34 plus telefónne ãíslo úãastní-
ka� zo ·panielska do zahraniãia:
00 plus kód krajiny, mesta
a telefónne ãíslo úãastníka

Ceny základn˘ch potravín: � Mlieko (1 l): 0.73 EUR� Voda (1,5 l): 1.20 EUR� Zemiaky (3 kg): 2.50 EUR� Chlieb (500 g): 0.55 EUR� Káva:1.50 EUR� Paradajky (1 kg): 2.50 EUR� Vajíãka (12 ks): 1.75 EUR� Pivo: 1.65 EUR� Jablká: 0.74 EUR

Ubytovanie� prenájom dvojizbového bytu:
420 EUR/mesiac� izba v dvojhviezdiãkovom hote-
li: 60 – 70 EUR/noc � prenájom trojizbového bytu: 
500 EUR/mesiac� izba v trojhviezdiãkovom hoteli:
95 – 100 EUR/noc

ëal‰ie informácie:� http://www.reaj.com� INJUVE 
Tel: 91 363 75 93
E-mail: viviendaempleo@mtas.es 

Zdroje informácií:� europa.eu.int/eures/index.jsp� mtas.es� mir.es

Mgr. Eva Danková, 
poradkyňa EURES, Bratislava



PREDSTAVUJEME

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 12/200714

B
líÏia sa Vianoce, okamihy svia-

toãné, ktoré v‰etk˘ch ºudí

napæÀajú chvíºami pokoja, poro-

zumenia, pohody, mieru a ºudského

‰Èastia. Dovolím si v t˘chto chvíºach

zamyslieÈ sa, zhodnotiÈ a zbilancovaÈ

smerovanie ná‰ho úradu, jeho ãinnosÈ,

aktivity a pôsobenie navonok

a dovnútra. KaÏd˘ deÀ sa

stretávame s problémami

na‰ich klientov, ich emócia-

mi, smútkom, krízov˘mi situ-

áciami, Ïivotn˘mi príbehmi

a ºudsk˘mi osudmi. Pri

poskytovaní poradenstva

v oblasti sociálnej pomoci

a sluÏieb zamestnanosti

musíme získavaÈ ich dôveru

nevyhnutnú pre spoluprácu a úspe‰-

nosÈ rie‰enia problémov, pretoÏe na‰ím

cieºom je spokojnosÈ klienta.

Organizaãné zmeny realizované 

k 1. 4. 2007 prispeli k e‰te uÏ‰ej spolu-

práci a súãinnosti medzi jednotliv˘mi

odbormi. Vytvoril sa tak úspe‰n˘

a v˘konn˘ tím schopn˘ ãeliÈ tvrdému

konkurenãnému prostrediu. Rie‰enie

politiky trhu práce a sociálnej inklúzie,

eliminácie sociálno-patologick˘ch javov,

pomoci v Ïivotn˘ch krízov˘ch situáciách,

kompenzácie sociálnych dôsledkov

nepriaznivého zdravotného stavu klien-

tov, poskytovanie priamej a nepriamej

podpory rodinám je prioritn˘m snaÏením

zamestnancov ná‰ho úradu. Spolupráca

pri rie‰ení otázok rodovej rovnosti, kon-

cepcie rovnosti a príleÏitosti muÏov

a Ïien na princípoch prorodinne a proro-

dovo orientovanej sociálnej politiky spája

v‰etky odbory do koncepãn˘ch, analytic-

k˘ch, projektov˘ch úloh a kooperácie. 

V období najkraj‰ích sviatkov v roku

sa do popredia dostáva v˘znam rodiny,

ktorá je dôleÏitá pre Ïivot dieÈaÈa. Opatre-

niami sociálnoprávnej ochrany a sociál-

nej kurately v˘znamne prispievame

k ochrane rodiny a k ochrane práv a prá-

vom chránen˘ch záujmov dieÈaÈa. V˘z-

namnou mierou zabezpeãujeme sanáciu

prirodzeného rodinného prostredia,

vykonávame pravidelnú terénnu sociálnu

prácu a úspe‰ne realizujeme preventívne

projektové aktivity s in˘mi orgánmi soci-

álno-právnej ochrany a sociálnej kurately. 

ÚPSVR Nitra ako urãen˘ úrad v pro-

cese zabezpeãovania náhradnej rodin-

nej starostlivosti a zriaìovateºskej

pôsobnosti zariadení, v ktor˘ch sa rea-

lizujú rozhodnutia súdu vo veciach

malolet˘ch detí, sa úspe‰ne podieºa na

humanizácii podmienok detí s nariade-

nou ústavnou starostlivos-

Èou a plnení úloh vypl˘va-

júcich z Koncepcie vykoná-

vania ústavnej starostlivosti

v Nitrianskom kraji. V˘sled-

kom tejto úspe‰nej práce je

zniÏovanie priemernej

dæÏky pobytu dieÈaÈa v det-

sk˘ch domovoch, roz‰irova-

nie siete profesionálnych

rodiãov a proces transfor-

mácie priestorov˘ch podmienok det-

sk˘ch domovov. Priority na‰ej nároãnej,

ale humánnej práce – poradenstvo na

profesionálnej úrovni a ºudsk˘ prístup

ku klientovi – sa zhmotÀujú aj v mno-

h˘ch aktivitách urãen˘ch pre ‰irokú

verejnosÈ. Príkladom sú nedávno reali-

zované „Nitrianske kariérne dni“,

„Európsky informaãn˘ deÀ“, stretnutia

s miestnou samosprávou a stretnutia

s v˘znamn˘mi investormi v na‰om

regióne, ako i projekt „Spoznajme sa

bliÏ‰ie“ zameran˘ na prevenciu priamo

v teréne, práca na eliminácii sociálno-

patologick˘ch javov cez projekt

LUMIPER a súãinnosÈ pracovníkov

sociálnej prevencie s akreditovan˘mi

subjektmi, ‰kolami, orgánmi ãinn˘mi

v trestnom konaní. Dobrovoºn˘m daro-

vaním krvi sme vo „Vianoãnej kvapke

krvi zamestnancov ÚPSVR Nitra“ preja-

vili aj navonok ná‰ humánny postoj

k spoluobãanom, ktorí majú dlhodobo

nepriazniv˘ zdravotn˘ stav.

BlíÏia sa Vianoce, sviatky pokoja,

pohody a porozumenia. Touto cestou

chcem odovzdaÈ sviatoãn˘ pozdrav

‰irokej odbornej verejnosti, klientom,

zamestnancom, kolegom a ich rodinám,

popriaÈ v‰etk˘m zdravie a zaÏelaÈ, aby

bol nasledujúci rok rokom splnen˘ch

túÏob, oãakávaní, úcty, prajnosti

a úspechov v práci. 

Mgr. Stanislav Ivanička, 
riaditeľ ÚPSVR Nitra

Naším cieľom 
je spokojnosť klienta 

Detsk˘ domov 
rodinu iba pripomína
Rozhodnutia súdu o nariadení ústav-
nej starostlivosti sú vykonávané
v zariadeniach, v ktor˘ch je utvorené
a usporiadané prostredie pre tento
úãel. Tak˘mi zariadeniami sú detské
domovy (DeD), ktoré svojimi podmi-
enkami najviac pripomínajú rodinné
prostredie. ÚPSVR v Nitre má vo
svojej zriaìovateºskej pôsobnosti 10
detsk˘ch domovov a v rámci zabez-
peãovania priorít v oblasti vykonáva-
nia ústavnej starostlivosti spolupra-
cuje s 2 ne‰tátnymi detsk˘mi domov-
mi v Nitrianskom kraji.

V Nitrianskom kraji bolo k 31. 10.
2007 umiestnen˘ch v detsk˘ch
domovoch spolu 527 detí a mlad˘ch
dospel˘ch, z toho bolo 436 detí pria-

V
evidencii ná‰ho oddelenia
bola rodina, ktorú matka –
alkoholiãka opustila. Nav-

‰tevovali ju na‰i kurátori, otec
s dcérkou mali záujem o spoluprá-
cu. Dievãa dosahovalo v˘borné
v˘sledky v ‰kole, mali sme z nej
radosÈ. Naraz pri‰lo oznámenie
o zá‰koláctve. Otec uviedol, Ïe
dcéra je zá‰koláãka, doma sa
nezdrÏiava, ponocuje a má priateºa,
ktor˘ nepracuje. ObjaviÈ Katku
v na‰om meste nebolo vôbec jedno-
duché. Vìaka informáciám na‰ich
klientov a známych „bezdomov-
cov“ sme zistili, Ïe sa zdrÏiava
u svojej matky bezdomovkyne,
v starom opustenom dome, plnom
harabúrd, alkoholu a hlodavcov.
Zamenila útuln˘ byt otca za starú

Ak je v˘chova maloletého
dieÈaÈa váÏne ohrozená alebo
naru‰ená a iné v˘chovné
opatrenia neviedli k náprave,
ak rodiãia nemôÏu zabezpeãiÈ
osobnú starostlivosÈ o dieÈa a
súãasne nie je moÏné dieÈa
zveriÈ do náhradnej rodinnej
starostlivosti, súd môÏe nad
dieÈaÈom nariadiÈ ústavnú
starostlivosÈ.

„Vianočné
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mo v DeD, 42 detí v profesionálnych
rodinách a na základe dohody so
zariadením v DeD zotrvalo 49 mla-
d˘ch dospel˘ch. V rámci humanizá-
cie starostlivosti o deti s nariadenou
ústavnou starostlivosÈou sa zaãína
v DeD v Nitrianskom kraji postupne
vytváraÈ vhodné doãasné prostredie
pre zdrav˘ v˘vin detí, zlep‰ujú sa
v˘chovné, personálne, hospodársko-
ekonomické a v neposlednom rade
i priestorové podmienky.

Rastie poãet 
profesionálnych rodín
V niektor˘ch detsk˘ch domovoch sa
rekon‰trukciami pôvodn˘ch budov
vytvorili priestory na fungovanie
samostatn˘ch skupín detí v DeD. Iné
detské domovy zriadili samostatné
skupiny pre deti t˘m, Ïe vytvorili
priestory v zakúpen˘ch rodinn˘ch
domoch. V budúcom období ãakajú
takéto zmeny e‰te dva detské domo-
vy.

V kaÏdom detskom domove
v súãasnom období zabezpeãuje diag-
nostickú ãinnosÈ psychológ v spolu-

práci s in˘m odborn˘m pracovní-
kom. Postupne sa vytvárajú diagnos-
tické skupiny (v súãasnosti tri), ‰pe-
cializované samostatné skupiny pre
deti so ZP i ËZP. V budúcom období
sa bude venovaÈ veºká pozornosÈ
deÈom s poruchami správania. Na
tento úãel budú v krátkom období
zriadené ‰pecializované samostatné
skupiny v dvoch DeD. Úspe‰ne sa
roz‰iruje sieÈ profesionálnych rodín
– v detsk˘ch domovoch v roku 2005

pôsobilo 5 profesionálnych rodín,
v súãasnej dobe je to 24 profesionál-
nych rodín. Za úspech povaÏujeme
aj zriadenie samostatnej skupiny pre
mlad˘ch dospel˘ch.

Plány rozvoja 
osobnosti dieÈaÈa
V kaÏdom DeD sa v zmysle platnej
legislatívy vypracovávajú individuál-
ne plány rozvoja osobnosti dieÈaÈa,
ktor˘ch súãasÈou sú plány v˘chovnej
práce s dieÈaÈom a plány sociálnej
práce s dieÈaÈom a jeho rodinou. Na
príprave a realizácii t˘chto plánov sa

podieºajú v˘chovní a sociálni pracov-
níci, psychológovia, prípadne lieãeb-
ní pedagógovia. Plány sa pripravujú
po dôkladnom diagnostikovaní dieÈa-
Èa, zameriavajú sa na uspokojovanie
jeho individuálnych potrieb, sledujú
jeho najlep‰í psychick˘, fyzick˘
a sociálny v˘vin. Pracovníci ÚPSVR
i DeD venujú zv˘‰enú pozornosÈ soci-
álnej práci s dieÈaÈom i s jeho rodi-
nou, a to aj v spolupráci so samosprá-
vami a akreditovan˘mi subjektmi. Sú
pomerne úspe‰ní v procese sanácie
rodinn˘ch podmienok ãi vyhºadávaní
náhradn˘ch rodín, aby pobyt deti
v zariadení bol ão najkrat‰í. 

Ani to najväã‰ie úsilie v‰etk˘ch,
ão deÈom poskytujú odbornú a kom-
plexnú starostlivosÈ ãi v zariadení
alebo na ÚPSVR, nezabezpeãí ich
skor˘ návrat do rodiny bez aktívne-
ho záujmu a prístupu rodiny samot-
nej. Preto intenzívnej‰ím pôsobením
v rodinách, kvalifikovanou prácou
s deÈmi a získavaním ich dôvery
môÏeme spoloãne pomôcÈ naplniÈ
ich sny a túÏby, moÏno i o preÏit˘ch
Vianociach v kruhu rodiny, ktorá by
ich chránila a ºúbila.

Mgr. Beáta Budayová,
vedúca oddelenia SPODaSK 

ÚPSVR Nitra

zrúcaninu domu, len aby mohla byÈ
s matkou. Po pohovore kurátorov
s matkou sa Katka, ‰Èastná, Ïe ju otec
prijal naspäÈ, vrátila domov, v‰etci sme
oãakávali uÏ len ‰Èastné pokraãova-
nie tohto príbehu.

Láska Katky a priateºa v‰ak nezo-
stala bez následkov. Ne‰Èastn˘ otec
nav‰tívil kurátorov a uviedol, Ïe
v jednoizbovom byte nemá podmi-
enky na v˘chovu Katky a jej dieÈaÈa.
OdôvodÀoval to i t˘m, Ïe potrebuje
v byte pokoj, pretoÏe ÈaÏko pracuje.
Katka od otca hrdo odi‰la a preb˘va-
la u priateºov, ktorí nikde nepraco-
vali, ãasto pocítila hlad a biedu. Keì
uÏ bolo veºmi zle, o slovo sa koneã-
ne prihlásil aj „nádejn˘ otecko“, ná‰
b˘val˘ mladistv˘ klient s poruchami
správania. Uviedol, Ïe Katka bude

ãoskoro rodiÈ, nemá niã pripravené
a nemôÏe ÏiÈ v takom prostredí.

Po náv‰teve nám bolo jasné, ak˘m
smerom sa vydaÈ. Na základe rozhod-
nutia súdu bola neodkladne umiest-
nená v reedukaãnom detskom domo-
ve v Zlat˘ch Moravciach. S napätím
sme oãakávali príchod nového Ïivota.
Mal˘ anjelik uzrel svetlo sveta 28.
12., preto sme mu k menu Karin pri-
dali aj ,,na‰e vianoãné dieÈa“. Hrd˘
otec drobného stvorenia so slzami
v oãiach tvrdil, Ïe keì sa Katka
s dcérkou vrátia z nemocnice, bude
sa o ne riadne staraÈ, bude pracovaÈ
a bude „dobr˘“. Hoci nám z pred-
chádzajúcich skúseností s tak˘mito
klientmi bolo jasné, Ïe slovo nedodr-
Ïí, chceli sme mu v tomto svia-
toãnom ãase uveriÈ a v kútiku du‰e
sme Ïelali rodinke mnoho lásky,
zdravia a naplnenie predsavzatí
a túÏob. Pre istotu sme mu dali do
kalendára podpísaÈ prísºub, Ïe nikdy

nezlyhá. Tento kalendár si stále
opatrujeme a pri kaÏdej príleÏitosti
to „ná‰mu otcovi“ ukáÏeme. 

Star˘ otec dlho odolával, o vnuã-
ku sa nezaujímal. Jedného dÀa sa
dostavil za kurátormi s prosbou
o pomoc pri napísaní Ïiadosti na
súd o zru‰enie ústavnej starostli-
vosti, pretoÏe chce, aby sa vnuãka
s dcérou vrátili domov. Bol ich nav-
‰tíviÈ a zistil, Ïe malá sa podobá na
neho. To uÏ bol iba krôãik k návra-
tu „vianoãného dieÈaÈa“ do prostre-
dia plného pokoja a lásky. Aj nádej-
n˘ otecko sa pokú‰al o zaãlenenie
do rodiny, ale doposiaº sa to úplne
nepodarilo. Ale predsa len... Minu-
le sme ho stretli s veºkou ta‰kou,
plnou pekného obleãenia pre dcér-
ku. Veì aj on k nim patrí... 

Ing. Melánia Látečková,
sociálna kurátorka

oddelenie SPODaSK ÚPSVR Nitra

Ústavná starostlivosť

dieťa“



PREDSTAVUJEME

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 12/200716

Stav a v˘voj nezamestnanosti
NezamestnanosÈ v oboch okresoch od roku 2002 dlhodobo
klesá a poãas roku 2007 sa pohybovala znaãne pod celoslo-
venskou evidovanou mierou nezamestnanosti (EMN), aj
pod EMN Nitrianskeho kraja. K 31. 10. 2007 bolo v eviden-
cii ÚPSVR Nitra 5 535 UoZ (z toho 3 988 v okrese Nitra 
a 1 547 v okrese Zlaté Moravce). 

Miera evidovanej nezamestnanosti
V okrese Nitra klesla miera evidovanej nezamestnanosti 
na hodnotu 4,12 % pri disponibilnom poãte UoZ 3 316
a v okrese Zlaté Moravce na 6,63 % pri disponibilnom
poãte UoZ 1 280. 

Tento priazniv˘ v˘voj nezamestnanosti ovplyvnil nárast
poãtu domácich i zahraniãn˘ch investorov a z toho vypl˘-
vajúci nárast voºn˘ch pracovn˘ch miest. Prispela k tomu aj
zv˘‰ená mobilita uchádzaãov o zamestnanie do in˘ch regi-
ónov Slovenska i do zahraniãia, najmä v letnom období.
Hoci geograficky je Nitra umiestnená na západnom Sloven-
sku (ktoré je povaÏované za hospodársky silné) a je vzdia-
lená od Bratislavy len 85 km, rozdiel v priemernej mesaã-
nej nominálnej mzde je viac ako 10 000 Sk. V rebríãku
priemernej mesaãnej nominálnej mzdy je Nitriansky kraj
na predposlednom mieste v rámci SR V regióne Nitra je
síce dostatok voºn˘ch pracovn˘ch miest, ale vo väã‰ine
prípadov za nízke mzdy. 

Región Nitra je charakteristick˘ diverzifikovan˘m prie-
myslom (najpoãetnej‰ie zastúpenie má elektrotechnick˘
priemysel, strojársky, potravinársky, stavebn˘ a v˘roba plas-
tov), poºnohospodárstvom, v˘stavníctvom a krajské mesto
Nitra je zároveÀ sídlom 2 univerzít (Univerzita Kon‰tantína
Filozofa a Slovenská poºnohospodárska univerzita).

·truktúra uchádzaãov o zamestnanie
Najpoãetnej‰ou skupinou podºa veku sú UoZ od 35 do 49 ro-
kov veku. Veºká ãasÈ z tejto vekovej skupiny zároveÀ patrí
medzi dlhodobo evidovan˘ch nezamestnan˘ch. Druhou naj-

poãetnej‰ou skupinou UoZ sú 50 a viacroãní. Najmenej
poãetnou skupinou UoZ z hºadiska veku sú 15 – 24-roãní.
Najväã‰í podiel na poãte UoZ z hºadiska stupÀa vzdelania
patrí vyuãen˘m UoZ a UoZ s úpln˘m základn˘m vzdelaním.

Z hºadiska dæÏky evidencie je veºmi poãetná skupina
UoZ evidovaná do 3 mesiacov. Problém je s najpoãetnej-
‰ou skupinou UoZ, a to s dlhodobo evidovan˘mi neza-
mestnan˘mi (DEN), z ktor˘ch sú mnohí v evidencií viac
ako 48 mesiacov. 

Na pracovnom trhu sú takmer neumiestniteºní, pretoÏe
sa jedná o UoZ, ktorí nemajú dostatoãné zruãnosti, motivá-
ciu zamestnaÈ sa a stratili flexibilitu potrebnú na to, aby sa
mohli uplatniÈ na trhu práce. Problémy s uplatnením na
trhu práce majú aj Ïeny kvôli matersk˘m povinnostiam
a starostlivosti o deti. Rie‰ením sú voºné pracovné miesta
na krat‰í pracovn˘ úväzok, prípadne nepravideln˘ pracov-
n˘ úväzok. Medzi rizikové skupiny patria aj UoZ so zdra-
votn˘m postihnutím. Z celkového poãtu tvoria 5,5 %
v okrese Nitra a 3,9 % v okrese Zlaté Moravce.

Podiel nástrojov APTP 
pri integrácii UoZ na trh práce
Poãty zaraden˘ch UoZ na vybrané paragrafy za okres Nitra
aj Zlaté Moravce súvisia nielen s poãetnosÈou vybran˘ch
znev˘hodnen˘ch skupín, ale aj so záujmom, resp. nezá-
ujmom zamestnávateºov zamestnávaÈ znev˘hodnen˘ch
obãanov a obãanov so ZP. 

Najviac UoZ bolo zaraden˘ch na § 52 (aktivaãná ãin-
nosÈ), ktor˘ síce priamo nezniÏuje nezamestnanosÈ, ale
pomáha zaktivizovaÈ skupinu DEN, ktorí tvoria takmer
polovicu z celkového poãtu UoZ evidovan˘ch na ÚPSVR
Nitra.

Ing. Lívia Švihoríková,
vedúca oddelenia IA a ŠZ informatiky, 

analýz a štatistických zisťovaní ÚPSVR Nitra 

Znevýhodnení UoZ na vybrané paragrafy APTP 
v období 01 – 10/2007

§ 43 4,02 %
§ 46 3,97 %
§ 49 2,25 %
§ 50 0,77 %
§ 51 4,19 %
§ 52 0,10 %
§ 56 84,58 %
§ 57 0,12 %
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Do pôsobnosti ÚPSVR v Nitre patria okresy Nitra a Zlaté Moravce. Okres Nitra s rozlohou 870,7 km2

a poãtom obyvateºov 163 768 patrí k najväã‰ím okresom v SR. Má 62 obcí a 2 mestá (Nitra, Vráble),
priãom mesto Nitra je zároveÀ krajsk˘m mestom. Okres Zlaté Moravce s rozlohou 521,2 km2 a poãtom
obyvateºov 43 045 má 33 obcí a 1 mesto Zlaté Moravce.

Nezamestnanosť v okresoch 
Nitra a Zlaté Moravce
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Burza povolaní
Prv˘ deÀ prebiehal symbolicky na
pôde Spojenej ‰koly, kde v‰etky stred-
né ‰koly a stredné odborné uãili‰tia
predstavovali svoje uãebné a ‰tudijné
odbory. Pestrofarebné a pútavé stánky,
ktoré vyhotovili ‰tudenti jednotliv˘ch
‰kôl, veºmi intenzívne motivovali cie-
ºovú skupinu tohto podujatia – Ïiakov
základn˘ch ‰kôl. Mohli si vyskú‰aÈ aj
svoju zruãnosÈ pri zdobení medovní-
kov, namie‰aÈ si nápoj v spolupráci
s budúcimi ãa‰níkmi, alebo sa nechaÈ
skrá‰liÈ budúcimi kozmetiãkami. Hoci
zamestnávatelia v nitrianskom regióne
hºadajú najmä strojníkov a elektrotech-
nikov, Ïiaci o tieto uãebné odbory stále
neprejavujú dostatoãn˘ záujem. Vzniká
tu priestor pre ÚPSVR v Nitre, aby zor-
ganizoval okrúhly stôl investorov, za-
mestnávateºov, odborné ‰koly a zástup-
cov ‰tátnych orgánov, ktorí sa budú za-
oberaÈ problematikou prieniku dopytu
po uãebn˘ch odboroch v oblasti strojá-
renstva a elektrotechniky a vhodnej
motivácii Ïiakov k t˘mto profesiám.
Burzu poãas dÀa nav‰tívilo 994 Ïiakov
z 32 základn˘ch ‰kôl z celého okresu.

Burza práce
Logick˘m pokraãovaním podujatia
bola ,,Burza práce“. Cieºovou skupinou
boli namotivovaní ‰tudenti posledn˘ch
roãníkov stredn˘ch ‰kôl a stredn˘ch
odborn˘ch uãilí‰È, uchádzaãi a záujem-
covia o zamestnanie a ‰iroká verejnosÈ.

Atraktívne stánky zamestnávateºov, nit-
rianskych univerzít a v˘chovno-vzdelá-
vacích ustanovizní v malom trhovom
mesteãku v priestoroch ·tudentského
domova UKF v Nitre boli pre nich prí-
jemn˘m prekvapením. Najzaujímavej-
‰iu prezentáciu mal najväã‰í zamestná-
vateº v nitrianskom regióne SE Bord-
netze Slovakia, s. r. o. Pripravil totiÏ
súÈaÏ, v ktorej si mohli úãastníci Burzy
práce vyskú‰aÈ svoju zruãnosÈ v práci
s káblov˘mi zväzkami. SúÈaÏiaceho,
ktor˘ dosiahol najlep‰iu kvalitu a naj-
r˘chlej‰í ãas, v závere burzy odmenili
nov˘m notebookom.

Nult˘ roãník tohto podujatia ob‰ír-
ne zviditeºnili aj mediálni partneri
Nitrianskych kariérnych dní – regio-
nálna televízia, rádio a noviny. Burzu
celkovo nav‰tívilo 914 náv‰tevníkov,
z toho 358 uchádzaãov o zamestnanie
a 373 ‰tudentov ‰kôl.ÚPSVR v Nitre
sa rozhodol po prv˘ krát vo svojej
histórii realizovaÈ takéto podujatie
v spolupráci s mestom Nitra. Organi-
zátori sú presvedãení, Ïe politika trhu
práce a zamestnanosti je záleÏitosÈou
nielen úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, ale i celého regiónu. Preto 
sa rozhodli, Ïe nasledujúci roãník
Nitrianskych kariérnych dní sa roz‰íri
aj o ìal‰ích aktérov z regiónu.

Iveta Ďuricová, 
riaditeľka odboru ESF 

PhDr. Katarína Nagyová, 
vedúca oddelenia SZ

Ing Zuzana Gališinová, 
oddelenie OIPS

ÚPSVR Nitra

„Nitrianske kariérne dni“ navštívili: riaditeľ ÚPSVR v Nitre Stanislav Ivanička, primátor Nitry
Jozef Dvonč, zástupcovia Ústredia PSVR Vieroslava Ráchelová, Ján Gramata a Karin Jaššo-
vá, reprezentanti akademickej obce a zástupcovia zamestnávateľov.

Na „Burze práce“ ponúkalo pracovné príležitosti aj regrutačné stredisko našej armády

Úspešné podujatia 
Nitriansky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval
v tomto roku viacero úspe‰n˘ch podujatí, ako „DeÀ otvoren˘ch
dverí pre starostov obcí“, „Informaãno–poradensk˘ deÀ pre
v˘chovn˘ch poradcov základn˘ch ‰kôl“, „RaÀajky so zamestnáva-
teºmi“, „Nitrianske kariérne dni“ a „Európsky informaãn˘ deÀ“.
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Profesionálna pomoc
Klient, ktor˘ sa nachádza v hmotnej
a sociálnej núdzi, ako i rodiny rie‰e-
né prostredníctvom ‰tátnych sociál-
nych dávok, si vyÏadujú na‰u sociál-
nu a psychologickú pomoc. Táto
pomoc musí byÈ profesionálna
a zaloÏená na etick˘ch princípoch
prístupu ku klientovi. Uvedomujeme
so to najmä vzhºadom na skutoãnosÈ,
Ïe patríme medzi 3 okresy v SR
s najvy‰‰ím poãtom poberateºov
v‰etk˘ch dávok. V mnoh˘ch prípa-
doch je nutné rie‰iÈ problémy klienta

okamÏite a aplikovaÈ vhodné metódy
sociálnej práce. V prvom rade treba
na‰im klientom poskytnúÈ kvalitné
sociálne poradenstvo a zabezpeãiÈ
kvalitu rozhodovacej ãinnosti na
v‰etk˘ch oddeleniach. Preto je dôle-
Ïit˘m kritériom pre na‰u prácu
v rozhodovacej ãinnosti úspe‰nosÈ
v odvolacích konaniach. Zameraním
sa na kvalitu sociálnej práce s klien-
tom ËZP prispievame k dosiahnutiu
optimálneho stavu, ktor˘m je pora-
densk˘ proces v súlade so závermi
posudkovej ãinnosti.

Sociálna pomoc, sociálna prevencia, sanácia, sociálnoprávna
ochrana a sociálna kuratela sú terminologické atribúty, ktoré majú
v˘znam v práci sociálnych pracovníkov. 

Získať dôveru klienta

Tab. 1: Vývoj počtu poberateľov opakovaných peňažných príspevkov 
ODDELENIE PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤZP
(v tab. je uvedený stav poberateľov v mesiaci september)
Peňažné príspevky rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007� na všetky kompenzácie 3 767 5 621 5 948 6 091
z toho: � na KZV - hygiena, opotrebovanie šatstva 1 888 2 972 3 154 3 241� za opatrovanie 1 532 2 254 2 401 2 451
Celkom poberateľov 5 299 7 875 8 349 8 542

Tab. 3: Vývoj počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok
ODDELENIE ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK
( v tab. je uvedený stav poberateľov v mesiaci september )
Príspevky rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
Príspevok pri narodení dieťaťa 153 138 170 156
Prídavok na dieťa 29 654 27 973 29 152 28 367
Rodičovský príspevok 4 487 4 671 4 749 4 790
Príspevky v náhradnej starostlivosti 0 0 240 269
Príspevky v pestúnskej starostlivosti 71 71 19 15
Príspevok na pohreb 123 161 175 159
Spolu 34 488 33 014 34 505 33 756

Tab. 2: Vývoj počtu poberateľov na oddelení pomoci v hmotnej núdzi
ODDELENIE POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI
(v tab. je uvedený stav poberateľov v mesiaci september)
Nástroj rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007
Dávka v hmotnej núdzi 5 771 5 827 7 312 6 175� zdravotný príspevok 9 617 10 258 11 479 9 345� aktivačný príspevok 2 690 2 710 2 375 1 551� príspevok na bývanie 1 630 2 284 2 316 1 862� ochranný príspevok 433 1 084 3 712 3 721
Dotácie� strava 1 464 1 572 1 710 1 388� školské potreby 1 370 1 470 1 674 1 339� motivačný príspevok 507 533 715 539
Náhradné výživné 0 95 128 154

P
eÈka sa narodila ako zdravé dieÈa.

AspoÀ to tak vyzeralo. Keì v‰ak

mala pol roka, e‰te nesedela. Po

v‰etk˘ch vy‰etreniach, ktoré absolvova-

la, diagnóza znela: Werdnigova-Hoff-

mannova choroba, jedna zo spinálnych

muskulárnych atrofií. Tieto miechové

(spinálne) choroby druhotne zapríãiÀujú

ubúdanie svaloviny. Táto choroba pre-

pukne zvyãajne v ranom detstve, nieke-

dy sú jej príznaky zjavné uÏ pri narode-

ní. âím skôr sa spinálne svalové atrofie

zaãnú, t˘m hor‰ia je ich prognóza.

PeÈka je inteligentná, keì mala ‰esÈ

rokov, zaãala napriek svojej diagnóze

chodiÈ ‰koly. Má individuálnu ‰peciálnu

v˘uãbu. KeìÏe je postihnutá, nechodí,

neudrÏí hlavu, nezdvihne ruky, nepreto-

ãí sa sama. MôÏe sedieÈ iba v korzete. Je

plne odkázaná na pomoc rodiãov, hlav-

ne matky. Napriek postihnutiu je to milé

a veselé dievãatko, má v˘borné v˘sledky

v ‰kole, bez problémov sa uãí a matema-

tika je jej najobºúbenej‰ím predmetom.

Rada lú‰ti tajniãky, má rada spoloãen-

ské hry, karty. Hovorí, Ïe bude maliar-

kou, maºovanie ju veºmi baví. No naj-

viac sa te‰í na paralympiády, kde medzi

sebou súÈaÏia zdravotne postihnutí. 

Petra má v˘born˘ch rodiãov, ktorí

sa jej maximálne venujú. Rodiãia po-

Ïiadali o sociálnu pomoc ÚPSVR

Nitra. Po vyhotovení posudku je matke

Jane vyplácan˘ peÀaÏn˘ príspevok za

opatrovanie. Petra nav‰tevuje základ-

nú ‰kolu s integrovan˘m vzdelávaním,

kam ju vozí kaÏd˘ deÀ matka autom,

na ktoré dostali príspevok. PeÀaÏn˘m

príspevkom na kompenzáciu zv˘‰e-

n˘ch v˘davkov súvisiacich so zabezpe-

ãením prevádzky osobného motorové-

ho vozidla sa rie‰ila vysoká frekvencia

v preprave dieÈaÈa. Petra pouÏíva vozík

a korzet. Vyplácan˘ je aj peÀaÏn˘ prís-

pevok na kompenzáciu zv˘‰en˘ch

v˘davkov súvisiaci s hygienou alebo

s opotrebovaním ‰atstva, bielizne,

obuvi a bytového zariadenia. 

Petra je veºkou bojovníãkou a te‰í

sa z kaÏdého nového dÀa. Je príkla-

dom toho, Ïe nielen zdravé dieÈa pri-

ná‰a do rodiny veºa radostí. 

Bc. Veronika Raisová, 
oddelenie peňažných príspevkov 

na kompenzáciu ÚPSVR Nitra

Peťka
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Individuálny prístup 
ku klientovi
Veºk˘ dôraz kladieme na individuál-
ny prístup ku klientovi. DôleÏité pre
na‰u prácu je získaÈ dôveru klienta
a spätnú väzbu vo vzájomnej interak-
cii pri rie‰ení jeho problému. Neodde-
liteºnou súãasÈou celej na‰ej ãinnosti
je terénna sociálna práca. Jej cieºom je
eliminácia sociálno-patologick˘ch
javov, úspe‰ná sanácia jednotlivca
a rodiny, aplikácia sociálnej prevencie
v praxi a priblíÏenie sa ku klientovi
v jeho prirodzenom rodinnom prost-
redí a otvorenom prostredí. V˘znam-
nou mierou sa prostredníctvom tejto
metódy sociálnej práce podieºame na
rie‰ení sociálnych dôsledkov obãana
s nepriazniv˘m zdravotn˘m stavom
a taktieÏ na eliminácii zneuÏívania
dávkového systému. 

SúãinnosÈ a prepojenosÈ 
zainteresovan˘ch
V na‰ej ãinnosti uprednostÀujeme
úzku súãinnosÈ v‰etk˘ch oddelení
odboru sociálnych vecí a rodiny so
zreteºom na spokojnosÈ klienta. Dô-
raz kladieme na súãinnosÈ so samo-
správou, obãianskymi zdruÏeniami,
‰kolami, zdravotníckymi zariadenia-
mi a orgánmi ãinn˘mi v trestnom
konaní. Okrem plnenia úloh vypl˘-
vajúcich z právnej legislatívy v so-
ciálnej oblasti sa v˘znamnou mierou
podieºame na predná‰kovej a osveto-
vej ãinnosti a na organizovaní aktivít
preventívneho charakteru.

Ako urãen˘ orgán SPO a SK
uplatÀujeme opatrenia zamerané na
ochranu dieÈaÈa, jeho v‰estrann˘
v˘vin v prirodzenom rodinnom
a náhradnom prostredí. Zabezpeãu-
jeme transformáciu priestorov˘ch,
v˘chovn˘ch, personálnych a hospo-
dársko-ekonomick˘ch podmienok
v 10 detsk˘ch domovoch v Nitrian-
skom kraji. 

Úspe‰nosÈ na‰ej sociálnej práce
zameranej na spokojnosÈ klienta je
podmienená kvalifikovanou odbor-
nou spôsobilosÈou na‰ich zamest-
nancov, ktorí majú záujem o prehl-
bovanie a zvy‰ovanie kvalifikácie
a dopæÀanie si praktick˘ch zruãností
a znalostí prostredníctvom samo-
vzdelávania a sociálno-psychologic-
k˘ch v˘cvikov.

PhDr. Bronislava Pekárová,
riaditeľka OSVR ÚPSVR Nitra

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch boli realizované dve 3-dÀové
stretnutia s rodinami pobytovou formou v blízkom okolí Nitry. Na
projekte sa zúãastnilo 10 rodín, 25 detí a 14 rodiãov. Cieºom projektu

je predchádzanie patologickému správaniu sa ãlenov rodiny, vytvorenie
priestoru na stmelenie a harmonizáciu rodinn˘ch vzÈahov, rozvinutie
v˘chovn˘ch kompetencií rodiãov v prístupe k poruchovému správaniu detí,
roz‰írenie právneho vedomia úãastníkov projektu, odovzdanie informácií
o zdravom spôsobe Ïivota a v neposlednom rade i následné úspe‰né zaãle-
nenie sa zúãastnen˘ch do spoloãnosti, rodinného, ‰kolského i pracovného
Ïivota. âlenovia odborného tímu pracovali s rodiãovskou skupinou, s det-
skou skupinou i v rámci spoloãnej komunity. 

Nie mal˘ priestor bol vymedzen˘ aj na rie‰enie konkrétnych situácií
v tej-ktorej rodine formou skupinového i individuálneho poradenstva.
Prostredníctvom záÏitkov˘ch aktivít, v˘menou rolí, cez modelové situácie
odborníci smerovali svoju prácu k posilneniu väzieb v rodinnom systéme,
poskytovali informácie o psychotropn˘ch látkach a ich dôsledkoch i dopa-
doch na rodiny, pracovali na zvnútornení harmonizujúcich síl v rodine.
VyuÏívali dynamiku skupiny v procese aktivít s hudbou, pohybom a tan-
com, realizovali i veãerné komunity.

Z ná‰ho pohºadu znamená realizácia tohto projektu obohatenie sociálnej
i psychologickej práce o mnoÏstvo nov˘ch informácií i záÏitkov. Súãasne
umoÏÀuje rodiãom i deÈom sprostredkovaÈ Ïiaduce informácie. Odborníci
zaznamenávajú intenzívnej‰í a efektívnej‰í prienik k príãinám patologické-
ho správania sa ãlenov rodín, získavajú moÏnosÈ priamej poradenskej
i intervenãnej ‰pecifickej pomoci, dochádza k odhaleniu skryt˘ch negatív-
nych javov v rodine , nevynímajúc násilie v rodine. Prínosom projektu je
skutoãnosÈ, Ïe v mnoh˘ch rodinách do‰lo k zlep‰eniu komunikácie, koope-
rácie i akceptácie , obnovili sa a posilnili sa citové ãi vzÈahové väzby
v rodinnom systéme. Veºk˘ prínos realizovaného projektu vidíme v moÏ-
nostiach vyuÏitia skúseností v následnej terénnej i poradenskej práci
s t˘mito konkrétnymi rodinami a ìal‰ími in˘mi rodinami. Poãas uÏ‰ieho
kontaktu odborníkov s rodinami v prostredí mimo pracovísk dochádza
k získaniu si ich dôvery a taktieÏ ãasto i k odhaleniu skryt˘ch negatívnych
javov v rodinách, k otvoreniu sa detí a k ich reálnym v˘povediam o Ïivote
rodiny, ão následne umoÏÀuje v‰etk˘m kompetentn˘m poskytnúÈ rodinám
i jednotlivcom primeranú pomoc a v˘chodiská. 

Mgr. Beáta Budayová,
vedúca oddelenia SPODaSK ÚPSVR Nitra

ÚPSVR v Nitre, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, uÏ od roku 2004 organizuje a realizuje
projekt „Spoznajme sa bliÏ‰ie“ z finanãn˘ch prostriedkov
poskytovan˘ch Protidrogov˘m fondom, kde kaÏdoroãne tento
projekt predkladá. Aj v roku 2007 prebiehal tento projekt
v mesiacoch október a november za úãasti sociálnych pracov-
níkov oddelenia SPODaSK, psychologiãky RPPS a preventistu
Mestskej polície v Nitre. 

„Ako môÏeme seba a svoje deti ochrániÈ 
pred nebezpeãenstvom závislosti“

Úspešný projekt 
„Spoznajme sa bližšie“ 
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Ako splniÈ sny dieÈaÈa, o ktoré sa rodiãia od jeho umiestnenia
nikdy nezaujímali, hoci sa doma starajú o ìal‰ie dve deti? Pokú-
sili sme nájsÈ cestu späÈ do rodiny. Podnikli sme „v˘let“ za
rodiãmi spolu s dieÈaÈom a pre prípad, Ïe by sa stretnutie nepo-
darilo zrealizovaÈ, napísali sme rodiãom v mene dieÈaÈa list.
Hoci sa rodiãia s dieÈaÈom osobne stretli, rozhodli sme sa odovz-
daÈ im aj tento list, ktor˘m sa im v mene dieÈaÈa prihovárame.
Veríme, Ïe sa nám podarí pomôcÈ splniÈ jeden vianoãn˘ sen...

Splniť jeden sen

Ahoj, mami, ocko a braãekovia Luká‰ko a Tomá‰ko!

Ubehlo uÏ veºa ãasu, odkedy sme sa posledn˘krát videli, preto sa tety z det-

ského domova rozhodli, Ïe ma zoberú na náv‰tevu ku Vám. Nezastihli sme

Vás doma, nechávam Vám teda tento list, ktor˘m by som Vám chcela daÈ

vedieÈ nieão o sebe. 

Neverili by ste, aké pekné dievãatko zo mÀa vyrástlo – som na svoj vek dosÈ

vysoká, meriam 119 cm, váÏim 22,5 kg. Vypadol mi uÏ tretí mlieãny zúbok,

narástli mi uÏ dva nové – „dospelácke“. Za ãas stráven˘ v detskom domove

som sa nauãila veºa vecí – k˘m som dov⁄‰ila 2. rok, nauãila som sa chodiÈ,

opakovaÈ slovíãka som zaãala, keì som mala asi 2 a pol roka. Keì som

mala necelé 3 roky (v novembri 2004), bola som na operácii lopatky, takÏe

teraz mám chrbátik rovn˘ ako iné deti. S tetou rehabilitaãnou sestrou cvi-

ãím rôzne cviky. Mám rada pohyb, hoci som trocha menej obratná, snaÏím

sa dokázaÈ to, ão ostatné deti. Pohyb v priestore mi tro‰ka komplikuje to, Ïe

slab‰ie vidím a musím nosiÈ okuliare. E‰te stále si na ne zvykám, nemala

som ich rada, ale uÏ je to lep‰ie.

Teraz uÏ dokáÏem aj veºa in˘ch vecí – poznám základné farby, viem pome-

novaÈ 4 geometrické tvary, poãítam do 10. Poznám deti a tety v detskom

domove po mene alebo aj priezvisku. Poznám mnohé domáce a niektoré

divo Ïijúce zvieratká. Viem rozprávaÈ, aj keì niektoré hlásky e‰te nevyslovu-

jem celkom presne. Rozprávam rada a veºa a je mi celkom dobre rozumieÈ.

Najrad‰ej zo v‰etkého mám teraz hudbu v akejkoºvek podobe – poãúvam

piesne z CD, spievam – nauãila som sa niekoºko pesniãiek a rada sa uãím

nové, tancujem alebo „hrám“ na rytmick˘ nástroj. K hudbe mám teraz nao-

zaj veºmi blízko, niekedy by som spievala a tancovala cel˘ deÀ. Okrem toho

mám rada stavebnice – skladám si rôzne druhy. S obºubou tieÏ napodobÀu-

jem ãinnosti dospel˘ch – pomáham pani vychovávateºke ako sluÏba, polie-

vam kvietky, rada „varím“. 

Som samostatná pri um˘vaní, obliekaní, snaÏím sa pri ukladaní vecí

a upratovaní hraãiek. 

Veºmi ãasto myslím na mamiãku a hovorím o nej tetám v domove. Veºmi by

som si Ïelala maÈ mamiãku, s ktorou by som bola stále, ktorú by som ºúbila

a ona by ºúbila mÀa. Potrebovala by som, aby ma s láskou usmernila, keì

sa nesprávam najlep‰ie, aby sa so mnou rozprávala a vysvetºovala mi rôzne

veci, pretoÏe ná‰ svet je veºmi zloÏit˘. 

Urobilo by mi veºkú radosÈ, keby ste sa na mÀa pri‰li niekedy pozrieÈ do

detského domova. Rada uvidím Teba, mamiãka, aj Teba, otecko, a samozrej-

me aj Vás, braãekovia Luká‰ko a Tomá‰ko!

Prajem vám v‰etko dobré a budem ãakaÈ – kedykoºvek ste vítaní!

Va‰a Viki

P.S. Pozdravujem aj krstnú mamu a star˘ch rodiãov. Aj oni ma môÏu prísÈ

nav‰tíviÈ, ak budú chcieÈ.
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Moje najsmutnej‰ie Vianoce

Boli to Vianoce, na ktoré nikdy nezabudnem. Zimná príroda bola ako v roz-právke, brehy a stromy zasneÏené a domy rozsvietené, a v nich my, deti,plné oãakávaní z najkraj‰ieho dÀa v roku. ·tedr˘ veãer urãite v‰etci preÏí-vajú v láske, ‰tedrosti a radosti. Aj my deti v na‰ej rodine sme boli naplnenéradosÈou a v oãakávaní sme behali po dome. Stále sme sa mamy p˘tali,kedy uÏ koneãne príde ãas rozdávania darãekov.V kuchyni na posteli leÏala na‰a babka a uÏ zrána ÈaÏko stonala. UÏ dávnej-‰ie sa jej priÈaÏilo a ãím ìalej t˘m ÈaÏ‰ie d˘chala: „Samanta, dieÈa moje,prejdi ku mne,“ povedala tí‰ko.
Chytila moje ruky do svojich a bez slov ich hladkala. Mala ich horúce akoÏeravé uhlie. Babku som mala veºmi rada, lebo keì bola zdravá a vitálna,tak nám pomáhala, hrala sa s nami a po veãeroch rozprávala rôzne príbehyzo svojho Ïivota, ktoré sme hltavo poãúvali. VÏdy vylovila z vrecka cukrík,ktor˘ nám nenápadne vloÏila do rúk. Niekedy bola aj prísna a pokarhalanás. Ale v kútiku srdca verím a cítim, Ïe mÀa babka mala najrad‰ej, aj keìto zdarne skr˘vala pred ostatn˘mi súrodencami. Teraz leÏala bezvládnea smutne sa na mÀa pozerala. Na ãele mala kvapky potu a vlasy, kedysikrásne kuãery, boli navlhnuté potom. Bolo zjavné, Ïe na‰a babka potrebujepomoc lekára. Onedlho v na‰om dvore zastavila sanitka a babku odviezlado nemocnice. Veãerali sme uÏ bez na‰ej babky a nikto poãas veãere sanezmohol na slovo. KaÏd˘ mlãal a vládla dusná atmosféra. KeìÏe som bolae‰te malá, nechápala som, preão je to tak.

V ten dlho oãakávan˘ veãer namiesto radosti do‰iel smútok a Ïiaº. Ja somdostala ako darãek peknú bábiku so Ïlt˘mi vlasmi, ale vtedy som sa jejvôbec nete‰ila.
Hneì zavãas rána zazvonil telefón a ja som uÏ len videla reakciu na‰ejmamy a hneì som pochopila, Ïe sa stalo nieão zlé. Oznámili nám, Ïe babkaráno zomrela.
SmrÈou na‰ej babky sa celá rodina rozpadla a následkom je aj to, Ïe sombola odobratá z rodiny a nov˘ Ïivot Ïijem medzi kamarátmi v detskomdomove. Ale na‰a babka mi stále ch˘ba. Na jej pohladenie, príbehya pohºad, keì uÏ odchádzala do nemocnice, nikdy nezabudnem.

Samanta, 14 rokov

Vianoce s domováckym Santom

âas, ktor˘ je len raz v roku. âas, kedy kaÏd˘ Ïije
v zhone, strese a pod tlakom. NuÏ, veì poãas Vianoc je
kaÏd˘ zaneprázdnen˘. P˘tate sa preão? ªahká odpoveì.
Pani vychovávateºky peãú koláãe, aby ich mohli potom
deti jesÈ. Deti na oplátku hºadajú darãeky, aby neboli
prekvapení, ão si nájdu pod stromãekom. A povedzte, Ïe
nie...
V období Vianoc sa stávajú aj zázraky. Jedn˘m z tak˘ch-
to zázrakov bol aj príchod Santa Clausa. Na tento deÀ
sa v‰etky deti veºmi te‰ili. S rozÏiaren˘mi oãami privítali
uja s bielou bradou a ãerven˘m kabátom, ãiÏmami
a opaskom, ako sa na správneho Santu Clausa patrí.
Vystúpil z dlhého vozidla, naz˘vaného Coca-Cola kami-
ón. Svojím príchodom urobil radosÈ nielen deÈom, ale aj
dospel˘m.
Prvé kroky „ná‰ho“ Santu Clausa viedli na chodbu
ná‰ho DeD. S jeho úsmevom sa vniesol pokoj, ‰Èastie
a dobrá nálada. Spolu sme si zaspievali, zasmiali sme
sa, porozprávali sme si vtipy a bolo nám skvele. V tomto

ãase vÏdy dobre padne, keì vás niekto rozveselí, vyplní
prázdne miesto, ktoré je vo vás. A presne toto sa podari-
lo tomuto ãervenému priateºovi detí.
Ako prv˘ pri‰iel k Santovi chlapãek, na ktorého tváriãke
bolo vidieÈ, Ïe v Ïivote nie je veºmi ‰Èastn˘. Sadol si na
kolená a nieão po‰epkal Santovi do ucha. Santa sa ospra-
vedlnil ostatn˘m deÈom a odi‰iel aj s chlapãekom von
pred budovu, kde ho ãakal jeho kamión. Chlapãek vo‰iel
dnu a cel˘ oãaren˘ ani nevedel, ão má prvé robiÈ. V ka-
mióne boli hraãky, napodobeniny prírody, sneh, sane
a veºa vecí, ktoré dokázali vyãarovaÈ úsmev na tvári.
Keì sa vrátili dnu, tak Santa rozdal deÈom prekrásne
darãeky. Darãek pre tieto deti bol ako znak toho, Ïe nie-
komu na nich záleÏí. Poãas t˘chto Vianoc uÏ nikto
nemal na tvári ani náznak smútku. Dôkaz toho, Ïe aj
maliãkosÈ dokáÏe veºké veci.
Santa sºúbil, Ïe príde aj nabudúce, ale doteraz ho oãa-
kávame zatiaº bez úspechu. Dúfame, Ïe sa raz vráti
a Vianoce opäÈ budú také, aké by si predstavoval kaÏd˘,
kto sníva o krásnych Vianociach.

Tomá‰
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Vianoce ma vÏdy dostanú

Tento rok sa opäÈ te‰ím na moje obºúbené sviatky – VIANOCE. Ichãaro ma vÏdy „dostane“. V‰ade sa rozná‰a vôÀa koláãikov, ktorépotom tety pred nami rad‰ej schovajú, aby vôbec do Vianoc vydrÏali.RadosÈ majú ako malí, tak i star‰í, keì pí‰u svoje lístoãky JeÏi‰kovia túÏobne oãakávajú splnenie svojich Ïelaní. Minul˘ rok ‰tedr˘ deÀnebol niãím odli‰n˘ od ostatn˘ch. Od rána panovala pravá vianoãnánálada. V‰etko bolo uÏ vyzdobené, stromãek sa ligotal a v telkedávali od rána klasické vianoãné rozprávky, medzi ktor˘mi nesmelach˘baÈ aj moja najobºúbenej‰ia „Tri orie‰ky pre Popolu‰ku“. S tetousom pripravovala kapustnicu a ná‰ kapor Mi‰ko uÏ neplával vovaniãke, ale rozvoniaval v kuchyni. KaÏdú chvíºu niekto zvonil. Pota-jomky sme nakúkali kto to je a zakaÏd˘m to bola náv‰teva, ktoráchcela urobiÈ na‰u radosÈ e‰te väã‰ou. A zrazu to pri‰lo, zahliadlasom JeÏi‰ka, ako ukladá darãeky pod vianoãn˘ stromãek. A predstav-te si, vyzeral úplne ako na‰a teta riaditeºka a e‰te mal obleãené pres-ne to isté ako ona. Ale nebojte sa, nikomu som to nepovedala! Vonku sauÏ zaãalo stmievaÈ, a tak sme sa v‰etci pekne vyobliekali a ãakali nana‰u tetu riaditeºku, tetu Irenku, bez ktorej by ·tedr˘ veãer nemoholzaãaÈ. Ako kaÏd˘ rok, tak i tento zazvonil zvonãek, ktor˘ dával sig-nál, Ïe uÏ je ãas rozbehnúÈ sa k vyzdoben˘m a prestret˘m stolom.Stoly boli plné dobrôt a tradiãn˘ch jedál. Predt˘m, neÏ sme sa pusti-li do jedla, zaspievali sme si „Tichú noc“, so zapálen˘mi prskavkamiv rukách. UÏ od stola kaÏd˘ po‰kuºoval po balíãkoch, na ktor˘chhºadal svoju menovku. Keì v‰etci doveãerali, netrpezlivo a so zveda-vosÈou sa vrhli na rozbaºovanie. Máme ‰Èastie, JeÏi‰ko nám vÏdydopraje toºko darãekov, Ïe sú v‰etky detské oãká rozÏiarené a nie jev nich badaÈ Ïiadny smútok. Aj moje sa rozÏiarili ‰Èastím, keìsom si na‰la pod stromãekom to, po ãom som tak veºmi túÏila.A budem rada, keì sa to zopakuje i tento rok.

Martinkine Vianoce 

Pred ist˘m ãasom v predvianoãnom období vyvstala v na‰om zariadení
potreba prijaÈ do pracovného pomeru ìal‰iu „tetu“ – vychovávateºku. 
Zaujala nás pani, ktorá mala dieÈa so sluchov˘m znev˘hodnením a veºmi
sa o túto prácu zaujímala, nielenÏe bola zorientovaná v problematike, no
mala i úprimnú snahu pomôcÈ niektorému z na‰ich detí. R˘chlo sme na‰li
spoloãnú reã, pretoÏe aj my sme sa v tom ãase starali o dieÈa so sluchov˘m
znev˘hodnením. Nová „teta“ sa zoznámila s Martinkou, ‰tvorroãn˘m nepo-
sedn˘m dievãatkom, ktoré síce v dôsledku svojho postihnutia málo rozprá-
valo, o to v‰ak bolo zvedavej‰ie a pohyblivej‰ie. 
Martinka vyrastala od svojho narodenia mimo svojej biologickej rodiny,
svojich rodiãov ani súrodencov nepoznala a ná‰ detsk˘ domov bol uÏ jej
tretím „domovom“. V rámci t˘Ïdenného pobytu nav‰tevovala materskú
‰kolu pre deti s poruchami sluchu na Drotárskej ulici a len na víkendy sa
vracala do domova. KaÏd˘ pondelok a piatok si tak˘to internátny spôsob
Ïivota poriadne odplakala. Veºmi sme chceli jej situáciu vyrie‰iÈ a tak záu-
jem novej vychovávateºky o Àu a o to, aby sa pre Àu stala profesionálnym
rodiãom, bol pre nás mal˘m vianoãn˘m zázrakom, ktor˘ sa udial naozaj
v prav˘ ãas. 
Nasledujúce Vianoce boli aj pre Àu nezabudnuteºné. Po prv˘krát ich trávila
v rodine a po prv˘krát sa stretla so svojou biologickou sestrou, ktorá Ïila
v pestúnskej starostlivosti. Martinka sa do detského domova uÏ nevrátila.
V súãasnosti je z nej ‰ikovná prváãka, jej, spoãiatku „profesionálni rodi-
ãia“, sú uÏ jej pestúnmi

Snáì raz budeme spolu

V detskom domove Ïijem od 5 ro-

kov od roku 2003. KaÏd˘ rok som

preÏila pekné Vianoce, v‰etci okolo

nás sa veºmi snaÏili, aby nám niã

nech˘balo, ani láska a porozume-

nie. No najkraj‰ie Vianoce som pre-

Ïila pred tromi rokmi. JeÏi‰ka som

vtedy v liste Ïiadala o v˘nimoãn˘

darãek. Nebolo to módne obleãenie,

telefón, ãi drahá kozmetika. Veºmi

som si priala nájsÈ a stretnúÈ sa so

svojimi súrodencami, ktor˘ch som

nevidela od piatich rokov.

Dva dni pred Vianocami mi teta ria-

diteºka oznámila, Ïe ideme na v˘let.

Myslela som, Ïe v‰etky deti z domo-

va, no i‰la som len ja. Veºmi som

bola ‰Èastná, keì som sa dozvedela,

Ïe cieºom na‰ej cesty je Detsk˘

domov Zlatovce, kde Ïijú dvaja

z mojich ‰tyroch súrodencov. Vtedy

sa mi splnil môj sen, cennej‰í ako

v‰etky darãeky na svete.

Odvtedy sme boli so

súrodencami stále

v kontakte, telefo-

novali sme si, nav-

‰tevovali sa. Môj

darãek sa rozrástol

i neskôr, keì vo feb-

ruári tohto roku boli

moji dvaja súrodenci pre-

miestnení do ná‰ho domova, kde

v‰etci traja spolu b˘vame v jednej

rodine i v jednej izbe. TaktieÏ sa

tetám z domova podarilo zistiÈ, Ïe

ná‰ ìal‰í brat je v Domove sociál-

nych sluÏieb v Bratislave. V máji

sme ho boli v‰etci nav‰tíviÈ. Bolo to

veºmi krásne a dojímavé, zase sa

v‰etci zísÈ. Ch˘bal nám uÏ iba naj-

mlad‰í braãek, ktor˘ Ïije s rodiãmi.

Toto v‰etko svedãí o tom, Ïe veºké

dary dostávame nielen na Vianoce,

ale i poãas v‰edn˘ch dní, ak sú

okolo nás správni ºudia, ktor˘m nie

sme ºahostajní. Vianoce sú obdobie,

kedy sú k deÈom pozorní i cudzí

ºudia, kaÏdú chvíºu niekto zazvoní,

pri dverách podá ovocie, cukrovin-

ky, drobné darãeky. Veºa ºudí sa

snaÏí, aby i tieto „na‰e“ deti preÏili

vianoãné sviatky v ‰Èastí, radosti

a hojnosti, ale oveºa viac by sme sa

v‰etci pote‰ili, keby si ich pritúlili

rodiãia a za‰epkali im slová, ktoré

vedia rozohriaÈ srdieãka.
Majka, 19 rokov
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Na Vianoce som rad‰ej v decáku

Od svojich troch rokov b˘vam v detskom domove. Je tu fajn. Mám tu kama-

rátov, tety sú v pohode, dosÈ mi pomáhajú. Nepatrím k t˘m najposlu‰nej‰ím

deckám, ale snaÏím sa... Fakt majú so mnou boÏskú trpezlivosÈ. Viem, Ïe to

nedávam nejako najavo, ale som veºmi rada, Ïe ich mám. 

KaÏd˘ rok sa veºmi te‰ím na Vianoce. Je to asi najkraj‰í sviatok v roku. Do

kostola nechodím, no v tento deÀ zájdem. Mám z toho dobr˘ pocit. Vianoce

u nás v domove prebiehajú asi rovnako ako u deciek v rodinách. Stromãek

ozdobujeme vÏdy tri dni pred ·tedr˘m dÀom. Je okolo toho stra‰ná sranda. 

KaÏd˘ má v izbe svoj mal˘ stromãek, ktor˘ si ozdobí podºa vlastn˘ch pred-

stáv. V ob˘vaãke máme velikánsky strom pln˘ krásnych ozdôb a Ïiaroviek.

S tetami peãieme koláãe. VÏdy dostanem po prstoch, lebo kaÏd˘ koláãik

ko‰tujem a ko‰tujem... a koláãiky sa míÀajú a míÀajú... Je pohodiãka. Moc

sa nasmejeme. 

V tomto období sa zúãastÀujeme mnoh˘ch akcií, vianoãn˘ch koncertov,

vystúpení. Veºmi sa na ne te‰íme. Dobrí ºudia na nás pamätajú, snaÏia sa

nám pomôcÈ splniÈ aspoÀ malé priania. S tetami radi chodievame do mesta

na pe‰iu zónu. Mesto b˘va krásne vyzdobené, z kaÏdého kúta poãuÈ vianoã-

né koledy. Mám rada túto atmosféru. ªudia sú k sebe viac ohºaduplní, pria-

teºskej‰í. KieÏby Vianoce trvali cel˘ rok :-) 

Minul˘ rok som bola prv˘ krát v tento sviatok mimo domova. Pozvali ma

totiÏ na náv‰tevu moje „ozajstné“ tety. Nepoznám ich nejako dobre. Zaãali

sa so mnou kontaktovaÈ len pred rokom a pol. Odchádzala som k nim

s malou du‰iãkou. Nevedela som si predstaviÈ, ako to u nich bude celé pre-

biehaÈ. Nakoniec som bola celkom spokojná. Dostala som veºa darãekov.

Bolo mi v‰ak smutno za deckami z domova. Predstavovala som si, ão asi

robia. Presne som vedela, kedy a ak˘ má teta vianoãn˘ príhovor, kedy ve-

ãerajú, kedy si rozbaºujú darãeky. V duchu som hádala, ão kto dostane...

Svojim najlep‰ím kamo‰om som dala darãeky pod stromãek uÏ pred mojím

odchodom. Stra‰ne som bola zvedavá, ako sa budú tváriÈ, aÏ ich rozbalia.

Tento rok mi zasa hrozí :-)), Ïe pôjdem k mojim tetám. Nie, Ïe by sa mi tam

nepáãilo, ale asi by som rad‰ej zostala tu, doma, v decáku. Vo vnútri mám

tak˘ pocit, Ïe patrím sem a mala by som byÈ tu, práve na Vianoce. 

List som e‰te JeÏi‰kovi nenapísala, ale dúfam, Ïe mi odpustí v‰etky chybiã-

ky, ão som nestihla napraviÈ. Sºubujem, Ïe sa polep‰ím. Tento rok uÏ urãi-

te...:-)) Ivetka, 13 rokov

Tu nie som sám

Do domova som pri‰iel v roku 2005, bol to pre mÀa veºmi smutn˘ rok. Zom-rel mi otecko, mama sa o nás prestala staraÈ, musela ísÈ na lieãenie a desaÈdní pred Vianocami, 14. decembra, ma so sestrou odviezli do detskéhodomova. Hoci v‰etci okolo mÀa boli veºmi milí, pozorní, hlavne na Vianocemi bolo veºmi smutno. Boli to prvé Vianoce, ktoré som strávil s „cudzímiºuìmi“, nebola tu moja mama, otec, ani najstar‰ia sestra, a hlavne nebolsom doma.
S odstupom ãasu, keì som sa tu udomácnil, lep‰ie som spoznal deti i tety,zaãal som môj nov˘ domov vnímaÈ celkom inak. Teraz pri spomienkach namoje prvé Vianoce v domove, bolo pre mÀa vlastne ‰Èastím, Ïe som bol tu.Veì doma nebolo nikoho, kto by sa o mÀa postaral, s k˘m by som strávilvianoãné sviatky. 

Radko, 13 rokov
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PRÍBEH

Ivan e‰te ako mal˘ chlapec pri‰iel
o otca. Mama sa znovu vydala
a spolu sa presÈahovali na opaã-

n˘ koniec Slovenska. Nová rodina
v‰ak spolu dlho nevydrÏala, a tak sa
Ivan s mamou, ale uÏ i s nevlastn˘m
bratom vrátili späÈ do Nitry. Îili
u babky a príbuzn˘ch. Mama sa ale
o svojich synov riadne nestarala
a str˘ko, známy recidivista, nahovo-
ril Ivana k opakovan˘m krádeÏiam.
Ivan zaãal absentovaÈ v ‰kole, drob-
n˘mi krádeÏami si zabezpeãoval
veci, ktoré ch˘bali jemu i jeho rodi-
ne. Jeho brat Peter do ‰koly vôbec
nechodil, mama ho do ‰koly ani
nezapísala. Po opakovanom, dlhodo-
bom pôsobení, ktoré v‰ak nemalo
u matky odozvu, kurátori usúdili, Ïe
v záujme detí je potrebné vyÀaÈ ich
z rodiny a doãasne umiestniÈ do det-
ského domova.

Bratia si spoãiatku veºmi ÈaÏko
zvykali, no postupom ãasu sa adap-
tovali. Mama ich nav‰tevovala spora-
dicky, neskôr úplne prestala. Aj Ivan
a Peter zaãali ãasom sami mamu

odmietaÈ, na náv‰tevy k nej nechodi-
li – nebolo ani kam, sama pri‰la
o b˘vanie a na‰la si nového partnera.
Napriek úsiliu sociálnych kurátorov
sa podmienky v rodine nepodarilo
upraviÈ. 

Ivan po úspe‰nom ukonãení ‰tú-
dia na SOU, zvaÏoval moÏnosÈ zostaÈ
niekde v blízkosti brata, ale lákalo
ho aj známe prostredie rodného
mesta. Kurátorka v spolupráci so
sprostredkovateºkou práce Ivanovi
ponúkli moÏnosÈ pracovného zarade-
nia i ubytovania vo veºkomeste. Ivan
túto príleÏitosÈ vyuÏil. So svojou
kurátorkou v‰ak kontakt nepreru‰il.
Osobne ãi telefonicky sa zdôveroval
o svojich drobn˘ch úspechoch ãi
prehrách, veºmi intenzívne sa zaují-
mal o brata a spoloãne s kurátorkou
zaãali plánovaÈ jeho budúcnosÈ. Priz-
nal sa, Ïe najskôr bol veºmi nahneva-
n˘ za to, Ïe ho vytrhli z rodiny,
neskôr sa v‰ak na v‰etko pozeral
inak. Dnes totiÏ vidí veºa b˘val˘ch
kamarátov, ktorí zostali na okraji
spoloãnosti. 

V novom prostredí si na‰iel pria-
teºku a spoznal jej príbuzn˘ch, ktorí
ho srdeãne medzi seba prijali. Roz-
hodol sa zaloÏiÈ si rodinu, vlastne uÏ
s priateºkou ãakajú dieÈatko... Spo-
loãne s nov˘mi príbuzn˘mi plánujú
a organizujú svadbu. Bude len
v kruhu najbliÏ‰ích novej rodiny
a samozrejme nebude ch˘baÈ ani
Peter, ktor˘ sa uÏ do detského domo-
va nevráti – jeho brat mu uÏ vytvára
nov˘ domov. Ivan so svojimi najbliÏ-
‰ími sa uÏ veºmi te‰í na Vianoce.
Koneãne bude pri vianoãnom stole
jeho rodina. Verí, Ïe to budú ‰Èastné
a veselé chvíle a uÏ navÏdy... Sviatky
plné pokoja, lásky, porozumenia bez
strádania , ktoré nepoznal dlhé roky.
âo priaÈ Ivanovi a jeho blízkym?
Snáì iba slová poskladané z ãriep-
kov kaÏdodenného Ïivota: ,,Zdravie,
‰Èastie, lásku,“ nech nikdy neutíchne
vôÀa ,,jeho“ domova a hrejiv˘ súlad
jemu blízkych s⁄dc. Krásne Vianoce!

Mgr. Beáta Budayová,
vedúca oddelenia SPODaSK ÚPSVR Nitra

Na Vianoce ako rodina...

Na‰u pozornosÈ vÏdy vzbu-
dzujú príbehy obyãajn˘ch
ºudí. Oslovujú nás moÏno aj

preto, Ïe ich aktérov denne stretávame
a ãasto ani nevieme, ão ich trápi, ão
ich te‰í a ãím ich Ïivot denne skú‰a ...

·Èastná, normálna, kompletná rodi-
na si pokojne Ïila vo svojom rodin-
nom dome na vidieku. Matka a otec –
obaja zamestnaní, dospievajúce deti:
dcéra Mária – vo ‰tvrtom roãníku
strednej ‰koly, a syn Ján – v druhom
roãníku vysokej ‰koly. Rodina ako
tisíce in˘ch. Spoloãne si denne rie‰ili
svoje problémy a spoloãne sa radovali
zo svojich úspechov. Prv˘ zlom
v rodine nastal, keì mamiãka tragicky
zahynula. Ráno odi‰la do práce, tak
ako kaÏd˘ deÀ, no domov sa uÏ
nevrátila. Nezodpovedn˘, opit˘ vodiã
osobného auta ju zrazil na prechode.
Zomrela na mieste nehody. Viete si
predstaviÈ, koºko nesplnen˘ch plánov
a koºko nezodpovedan˘ch otázok
dvoch detí zostalo po jej odchode? Na

otázku aj keì uÏ skoro dospel˘ch
detí: „Ako máme ìalej ÏiÈ bez mamiã-
ky?“ im odpovedal otec: „Máte e‰te
mÀa!“ No, Ïiaº, osud to chcel inak,
ani to netrvalo dlho.

Druh˘ zlom a väã‰ia bolesÈ. Otec
rodiny po nieão vy‰e mesiaci od
smrti manÏelky situáciu nezvládol
a skonãil so svojím Ïivotom sám. âo
ho priviedlo k takému rozhodnutiu,
nevedno. Veì mal dve deti, ktoré ho
veºmi potrebovali – mal pre koho ÏiÈ.
Odpoveì si zobral na druh˘ svet so
sebou. Mária a Ján zostali vo veºmi
zlej situácii, bez finanãn˘ch pros-
triedkov. Úãet v banke sa zablokoval
a oni nemali otca za ão pochovaÈ.
Rozhodli sa hºadaÈ pomoc na
ÚPSVR. Vysvetlenie, Ïe príspevok na
pohreb sa v súlade so zákonom môÏe
vyplatiÈ aÏ po uskutoãnení pohreb-
ného obradu, im nepomohlo. Pracov-
níãky sociálneho odboru im v‰ak
ochotne pomohli vybaviÈ sociálnu
pôÏiãku z obecného úradu. 

Îivot v‰ak ide ìalej... Mária a Ján sa
nevzdávajú. Potvrdenia o náv‰teve
‰koly, ktoré predkladajú k prídavkom
na deti, dokazujú, Ïe aj Mária ‰tuduje
na vysokej ‰kole a Ján bude konãiÈ
bakalárske ‰túdium. Ján si na‰iel popri
‰túdiu prácu. Niã veºké, pomocné
práce za minimálnu mzdu. Popri sirot-
sk˘ch dôchodkoch a dobrom hospodá-
rení ako-tak vyÏijú, pretoÏe Ïivotné
náklady na beÏn˘ Ïivot a bez pomoci
rodiãov sú vysoké. Mária a Ján neplaãú
nad svojím osudom. S ne‰Èastím sa
ako-tak vysporiadali a uvedomujú si,
Ïe ciele a povinnosti, ktoré si stanovili,
ich neminú a denno-denne zápasia ich
rie‰ením. Len poãas Vianoc im je smut-
no. Majú obrovské odhodlanie a vnú-
tornú silu, aby obaja ‰tudovali tak, Ïe
by rodiãia, keby Ïili, mali z nich radosÈ
a boli na nich hrdí. Îivot je jeden z naj-
ÈaÏ‰ích, ale vÏdy sa dá preÏiÈ. 

Bc. Ľudmila Kilianová, 
oddelenie štátnych sociálnych dávok

ÚPSVR Nitra

Vianoce bez rodiãov...



KRÍŽOVKA

12/2007 SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 25



NA ZÁVER

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 12/200726

K
amkoºvek sa ãlovek pohne, v‰ade uÏ hmatateºne cítiÈ
blíÏiace sa Vianoce. V tomto duchu, nevyboãujúc
z radu tradícií – o to skôr, Ïe sa t˘kajú najkraj‰ích

sviatkov roka – zamerali sme aj toto decembrové ãíslo ná‰ho
mesaãníka, ktoré práve drÏíte v rukách. A ako inak,
s posledn˘m mesiacom v roku prichádza aj bilancovanie:
Ak˘ bol tento práve sa konãiaci dvetisícsiedmy rok? 

Iste pre kaÏdého bol osobitn˘, svoj-
sk˘ v nieãom inom. A moÏno ani nie.
MoÏno pre niekoho bol len jedn˘m
z t˘ch menej v˘znamn˘ch a menej
pamätn˘ch. Ak dovolíte, budem tro-
chu osobn˘: môj dvetisícsiedmy bol
pre mÀa rokom zmeny a zmien. Kan-
celária generálneho riaditeºa nasta-
vovala svoje procesy v súlade
s nov˘m vedením Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny. Zmeny sa
teda dotkli kancelárie po stránke
‰truktúry vykonávan˘ch ãinností, ale
aj aj po stránke personálnej. Do‰lo
k zlúãeniu niektor˘ch ãinností, ãi ich
zaradeniu priamo pod kanceláriu

a bolo potrebné zosúladiÈ v‰etky procesy tak, aby sme bez
ak˘chkoºvek pracovn˘ch prestojov efektívne zabezpeãili
chod kancelárie s nov˘mi agendami. Keì to celé zhrniem
a zbilancujem fungovanie kancelárie za tento rok, môÏem
povedaÈ, Ïe sme na v‰etk˘ch útvaroch kancelárie vykonali
kus dobrej práce; ãi uÏ na sekretariáte, ktor˘ zabezpeãuje
servis pre generálneho riaditeºa a je tak˘m „srdcom“ kance-
lárie, alebo v krízovom manaÏmente ochrany utajovan˘ch
skutoãností, ako i v ãinnosti tlaãovej a mediálnej, v ktorej
sme dosiahli veºmi pekné úspechy aj napriek tomu, Ïe sme
ãelili ãasto aj veºmi tvrd˘m útokom zo strany médií. V oblas-
ti vydávania mesaãníka Sociálna politika a zamestnanosÈ
sme urobili veºk˘ krok, keì sme vy‰li s plnofarebn˘m vyda-
ním s novou, atraktívnej‰ou tvárou a z mesiaca na mesiac sa
snaÏíme toto v˘znamné informaãné médium Ústredia a úra-
dov vylep‰ovaÈ. 

Nech uÏ pre vás bol ten vá‰ dvetisícsiedmy menej, ãi viac
v˘znamn˘m rokom, urãite si na jeho sklonku zaslúÏite odpo-
ãinok poãas najkraj‰ích sviatkov roka v kruhu svojej rodiny
a najbliÏ‰ích, v pohode, ‰Èastí a spokojnosti. A presne tak to
má byÈ. Niã menej ako ‰Èastné a láskyplné Vianoce so v‰et-
k˘m, ão k nim patrí, a zároveÀ len to najlep‰ie do nového
roka vám chcem touto cestou – milé kolegyne a kolegovia
z ústredia a úradov – na sklonku tohto roka zmeny a zmien
zaÏelaÈ.

Ing. Branislav Ivora, 
riaditeº kancelárie generálneho riaditeºa
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 13,76 13,90  
Košický kraj 12,71 12,88  
Prešovský kraj 11,67 11,78  
Nitriansky kraj 6,99 7,27  
Žilinský kraj 5,34 5,42  
Trenčiansky kraj 4,25 4,40  
Trnavský kraj 4,16 4,39  
Bratislavský kraj 1,92 2,04  

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SLOVENSKO 7,76 7,92  

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 26,75 27,34 •
2 Revúca 25,04 25,07 •
3 Rožňava 19,32 19,18 -2
4 Veľký Krtíš 19,32 19,68 1
5 Kežmarok 18,98 19,35 1
6 Trebišov 18,20 18,46 •
7 Sabinov 17,52 17,17 -2
8 Lučenec 16,99 17,39 1
9 Sobrance 16,48 17,29 1

10 Košice - okolie 16,35 16,50 •
11 Poltár 15,58 15,73 •
12 Gelnica 14,97 14,95 -1
13 Michalovce 14,76 15,13 1
14 Žarnovica 14,66 14,71 •
15 Medzilaborce 14,55 14,43 •
16 Vranov nad Topľou 13,99 14,36 •
17 Krup 13,21 12,99 •
18 Levoča 12,96 12,46 -2
19 Banská Štiavnica 12,72 12,00 -2
20 Bardejov 12,47 12,67 2
21 Svidník 12,43 12,67 2
22 Stropkov 12,16 11,79 •
23 Detva 11,64 11,70 •
24 Levice 11,49 11,64 •
25 Snina 11,20 11,12 •
26 Prešov 10,98 11,10 •
27 Žiar nad Hronom 10,86 10,82 •
28 Brezno 10,65 10,22 -1
29 Spišská Nová Ves 10,38 10,42 1
30 Humenné 8,96 9,09 •
31 Šaľa 8,00 8,41 •
32 Turčianske Teplice 7,89 8,21 •
33 Stará Ľubovńa 7,72 7,83 •
34 Košice II 7,20 7,36 -1
35 Nové Zámky 7,11 7,58 1
36 Kysucké Nové Mesto 6,95 6,95 -1
37 Komárno 6,94 7,18 1
38 Ružomberok 6,77 6,69 -3
39 Zvolen 6,68 6,86 1
40 Bytča 6,67 6,74 1

Ku koncu Ku koncu Zmena
Por. Územie sledovaného predchádzaj. poradia

mesiaca v % mesiaca v %
41 Tvrdošín 6,57 6,36 -6
42 Dolný Kubín 6,54 6,33 -6
43 Poprad 6,48 6,67 1
44 Košice III 6,45 6,72 4
45 Námestovo 6,43 6,38 -1
46 Partizánske 6,42 6,57 2
47 Topoľcany 6,42 6,53 2
48 Prievidza 6,09 6,26 -1
49 Zlaté Moravce 6,00 6,63 6
50 Košice I 5,84 6,02 •
51 Senica 5,49 5,58 -2
52 Dunajská Streda 5,40 5,68 1
53 Liptovský Mikuláš 5,37 5,60 1
54 Košice IV 5,28 5,36 •
55 Považská Bystrica 5,23 5,23 -1
56 Martin 5,10 5,26 1
57 Čadca 5,07 5,11 •
58 Hlohovec 4,82 4,92 •
59 Bánovce nad Bebravou 4,70 4,73 •
60 Banská Bystrica 4,23 4,40 •
61 Nitra 3,95 4,12 -1
62 Myjava 3,91 4,10 -1
63 Skalica 3,88 4,20 2
64 Nové Mesto nad Váhom 3,63 3,73 -2
65 Piešťany 3,61 3,81 •
66 Malacky 3,53 3,52 -3
67 Púchov 3,45 3,86 3
68 Galanta 3,36 3,68 1
69 Žilina 3,36 3,54 1
70 Trnava 3,15 3,38 •
71 Senec 2,63 2,66 -1
72 Ilava 2,59 2,72 1
73 Pezinok 2,40 2,60 •
74 Trenčín 2,04 2,24 •
75 Bratislava V 1,62 1,80 •
76 Bratislava III 1,55 1,79 •
77 Bratislava I 1,54 1,58 -2
78 Bratislava II 1,50 1,60 •
79 Bratislava IV 1,50 1,65 2

Zdroj: ÚPSVR

Poradie krajov

Poradie okresov

*) V uplynulom období vykazované ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR ZA MESIAC NOVEMBER

Slovensko celkovo


