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Prvoradou snahou ná‰ho úradu je ponúknuÈ rie‰enie kaÏ-
dému jednotlivcovi alebo rodine, ktorí nás poÏiadajú
o pomoc v oblasti sluÏieb zamestnanosti, sociálnej alebo
rodinnej. Na v‰etk˘ch zamestnancov sú kladené vysoké
nároky pri re‰pektovaní osobnosti kaÏdého klienta. Profe-
sionálny prístup pre nás znamená porozumieÈ jeho problé-
mom, pomôcÈ mu nájsÈ najkrat‰iu cestu k Ïiadanému cieºu. 

DeÈom a rodinám s deÈmi poskytuje-
me pomoc pri rie‰ení ich problémov
v rámci referátu poradensko-
psychologick˘ch sluÏieb, ktorému
pracovne prislúcha i rie‰enie úloh
vypl˘vajúcich zo zákona o sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej kura-
tele. Zaoberá sa tieÏ prevenciou drogo-
v˘ch a in˘ch závislostí a odstraÀova-
ním negatívneho vplyvu siekt. 

V celom Banskobystrickom kraji zriaìujeme 14 det-
sk˘ch domovov, v ktor˘ch sa, aÏ na dva prípady, podarilo
zav⁄‰iÈ ich transformáciu na rodinn˘ typ. V decembri
2005 získali ocenenia v súÈaÏi detsk˘ch domovov na‰e
zariadenia v Tornali a v Polomke.

Dosahujeme vcelku dobré v˘sledky pri zaraìovaní
klientov do procesu vzdelávania a prípravy na trh práce,
hlavne v star‰ích vekov˘ch skupinách a u Ïien. Rie‰enie
sme na‰li v motivaãn˘ch kurzoch s orientáciou na sociál-
ne sluÏby. Úspechom je aj vysoká vyÈaÏenosÈ samoobsluÏ-
ného informaãno-poradenského strediska prvého kontak-
tu a poãítaãa EURES pracoviska, ktoré sú urãené na
vyhºadávanie informácií.

Aj keì neustále hºadáme v‰etky moÏné prostriedky
a spôsoby, bohuÏiaº, nevieme zatiaº pomôcÈ v‰etk˘m.
Stále zaznievajú informácie o nájden˘ch bezdomovcoch,
ktor˘m uÏ nemoÏno pomôcÈ. V Banskej Bystrici sa za úãe-
lom rie‰enia problému bezdomovectva úspe‰ne spojila
samospráva, ne‰tátne subjekty a ‰tátna správa, táto koor-
dinovaná spolupráca má svoje korene e‰te v zaãiatkoch
90. rokov. Spoloãn˘mi silami sa nám postupne podarilo
vytvoriÈ sieÈ rozliãn˘ch sociálnych zariadení.

Toto v‰etko by nebolo moÏné denno-denne efektívne
a zodpovedne zabezpeãovaÈ bez poctivej práce v‰etk˘ch
pracovníkov ná‰ho úradu. Pri pohºade na úrad „zvnútra“
si musí kaÏd˘ vedúci pracovník uvedomiÈ, Ïe to najlep‰ie,
ão má k dispozícii, sú práve kvalifikovaní a zodpovední
ºudia. 

Viem, Ïe kaÏd˘ ná‰ zamestnanec sa musí vysporiadaÈ
s vnútorn˘m konfliktom sociálneho pracovníka, kompli-
káciami procedurálneho správneho konania, so spoluzod-
povednosÈou za finanãné zdroje, ktor˘mi disponujeme.
K tomu sa pridáva osobná frustrácia z klientov˘ch neús-
pechov a neposúvania sa v rámci záchrannej siete. Mnohí
si popri tomto nároãnom zamestnaní dopæÀajú vzdelanie.
Za ich ºudsk˘ a profesionálny prístup k tejto neºahkej
práci im patrí moja úprimná vìaka.

Aj keì zatiaº nevieme dosiahnuÈ stav, v ktorom by
sme dokázali pomôcÈ kaÏdému bez rozdielu, musíme sa
o to neustále snaÏiÈ, pretoÏe v kaÏdom, aj v tom najviac
zanedbanom a opustenom bezdomovcovi, musíme
v prvom rade vidieÈ ãloveka.

Ing. RUDOLF VNENâÁK,
riaditeº ÚPSVR 
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NÁVŠTEVA Z FÍNSKA
Po zoznamovacích vetách a konvenãn˘ch
otázkach typu: „Cestoval si dobre? Preão
si si vybral práve na‰u krajinu?“ mu
poãas jazdy autom centrom mesta ukazu-
jem pamätihodnosti, ktoré sú v dohºade.
Pomaly sa rodí priateºsk˘, kolegiálny
vzÈah. Sme si vedomí toho, Ïe tieto oka-
mihy sú len v˘dychom po ceste pred
nároãn˘m programom, ktor˘m bude
naplnen˘ jeho pracovn˘ t˘ÏdeÀ u nás. 

PRVÝ DEŇ
StáÏ ná‰ho nového kolegu je realizovaná na
základe Dohody ã. 168/1999 Z. z. medzi
MPSVR SR a Centrom pre medzinárodnú
mobilitu Fínskej republiky o v˘mene stá-
Ïistov. Po oficiálnom uvítaní a predstavení
hneì nasleduje ukáÏka beÏnej dennej
práce EURES-u s klientmi, názorne, cez ich
problémy a Ïiadosti. Pre jazykovo menej
zdatn˘ch vyhºadávame spolu pracovné
miesta na internete a poskytujeme im infor-
mácie o trhu práce v krajinách, kde majú
najmen‰iu jazykovú bariéru.

V práci s internetom je Rami Kurth
ako doma. Je zaujímavé sledovaÈ napr.
jeho prípravu prezentácie Fínska pre
stredo‰kolákov, ktorá ho ãaká poãas ìal-
‰ích dní. Vylep‰ovanie „slidov v Power

Pointe“ ‰irokou ‰kálou informácií
a vhodn˘ch obrázkov mu dáva zabraÈ.
Usilovne a sústredene pracujeme, deliac
sa o techniku, do neskorého veãera.

PREZENTÁCIA FÍNSKA
Poãas tretieho a ‰tvrtého dÀa je na pro-
grame prezentácia Fínska pre ‰tudentov
miestneho gymnázia. Sú rozdelení do 
4 skupín po 2 triedach, pribliÏne 
50 v skupine. Je to pre nich netradiãná

forma vzdelávania, no tieÏ ak˘si test
jazykov˘ch schopností, nakoºko celá
prezentácia i následná diskusia pre-
bieha v angliãtine. V‰etko vhodne
dopæÀajú letáky, ktoré na poÏiadanie
Ramiho poskytlo Veºvyslanectvo Fín-
skej republiky. Takto, v zmysle plánu
aktivít EURES vyuÏit˘ pracovn˘ ãas,
priná‰a spokojnosÈ ‰tudentom, pedagó-
gom, ale aj nám. Podarilo sa ukázaÈ kva-
litu EURES sluÏieb i nov˘ch spôsobov
medzinárodnej spolupráce. 

ëal‰ím zaujímav˘m momentom je
vzájomné porovnávanie sociálnych
systémov Fínska a Slovenska. Ramiho
oboznamujeme s fungovaním jednotli-
v˘ch oddelení i podstatou jednotliv˘ch
dávok, ktoré ‰tát prostredníctvom úra-

dov práce v systéme sociálneho zabez-
peãenia obãanom poskytuje.

POSLEDNÝ DEŇ
Je opäÈ ‰tandardnou ukáÏkou kaÏdoden-
nej práce útvaru EURES. Tentoraz sa v‰ak
zameriavame na hºadanie kontaktov na
‰kandinávskych zamestnávateºov a prí-
pravu úradn˘ch listov, ktor˘mi ich chce-
me osloviÈ, a ich prekladmi do národn˘ch
jazykov. Ani si neuvedomujeme, ako
r˘chlo beÏí ãas, zrazu je tu len podanie
ruky, úsmev, objatie, poìakovanie a pria-
nie ‰Èastnej cesty. A Ramiho odchod
domov. Zostáva pocit dobre vykonanej
práce, ktor˘ nezdieºam sama. Prostredníc-
tvom konkrétnej osoby z konkrétnej kraji-
ny sa nám Fínsko, ale aj iné ‰kandinávske
krajiny stávajú bliÏ‰ími. Na‰li sme nové

formy spolupráce, ktoré na báze osobn˘ch
vzÈahov chceme v budúcnosti rozvíjaÈ. 

S pomocou Ramiho oslovujeme za-
mestnávateºské zväzy poºnohospodárov
s ponukou anglicky hovoriacich sezón-
nych pracovníkov zo Slovenska na zber
ovocia a zeleniny. Kontaktné adresy,
vyhºadané za pomoci medzinárodn˘ch
internetov˘ch vyhºadávaãov, a znalosÈ
fínskeho a ‰védskeho jazyka sú pri tejto
práci nevyhnutnosÈou. Na základe tejto
skúsenosti si uvedomujeme Ramiho prí-
nos pri budovaní vzÈahov so ‰kandináv-
skymi krajinami a Ïiadame v zmysle
uvedenej dohody o fínskeho stáÏistu pre
ná‰ úrad práce na obdobie jedného roka. 

Ing. ALŽBETA SPIŠIAKOVÁ, 
Eures poradca, ÚPSVR Banská Bystrica
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Na autobusovú stanicu v Banskej Bystrici prichádza jeden z mno-
hých autobusov. Ľudia začínajú vystupovať, ja stojím na peróne
a uvažujem, ktorý z vychádzajúcich mladých mužov je môj EURES
kolega, stážista z Fínska. Tipujem podľa veku. Jeden z nich, vysoký
blonďák s vlnenými rukavicami a čiapkou s nórskym vzorom, mi pri-
padá ako najpravdepodobnejší kandidát, teda ho oslovím. Odpove-
dá mi na pozdrav širokým úsmevom a perfektnou angličtinou.

Práca Eures z iného pohľadu

Kto sú vlastne bezdomovci a čo v sebe skrýva slovné spojenie „bez
domova“? Vedomie domova znamená pre človeka v prvom rade bez-
pečie. Potrebuje mať dôverne známe miesto, kde sa cíti isto a pri-
rodzene, kde sa utieka so svojimi problémami a naberá energiu na
ich zvládnutie. Domov nám dáva pocit vlastnej identity. Ľudia, ktorí
ho nemajú, sú bezdomovci.

Pomoc bezdomovcom 
v Banskej Bystrici

AKO „VZNIKAJÚ“ BEZDOMOVCI
Najãastej‰ie sa nimi stávajú tí, ktorí
z rôznych príãin nestaãia tempu
a poÏiadavkám doby. Sú to ºudia, pre
ktor˘ch sa mnohé, pre in˘ch celkom
normálne samozrejmosti stávajú
ÈaÏko rie‰iteºn˘mi problémami a svoj
domov si nedokáÏu udrÏaÈ. VerejnosÈ
povaÏuje za bezdomovcov len t˘ch,
ktorí sa ponevierajú po uliciach
a spávajú pod kartónmi. ªudí, ktorí
stratili alebo vôbec nemali svoj
domov, je oveºa viac a aj príãiny vzni-

ku tohto sociálneho problému sú via-
ceré. Mnoho slovensk˘ch miest s ním
v men‰ej ãi väã‰ej miere zápasí uÏ
dávno.

SITUÁCIA V BANSKEJ BYSTRICI 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Banskej Bystrici a jeho sociálni pra-
covníci majú voãi svojim kolegom
z in˘ch úradov práce obrovskú v˘ho-
du. Nie preto, Ïe by na území mesta
bezdomovci neboli. Táto v˘hoda spo-
ãíva v celej sieti dobre fungujúcich

a navzájom sa doplÀujúcich zariade-
ní. Vznikla zásluhou ºudí, ktorí sa uÏ
pred rokmi rozhodli orientovaÈ svoju
prácu práve na pomoc jednotlivcom
a rodinám bez domova. Vytrvalo
v nej pokraãujú a doteraj‰iu sieÈ
dopæÀajú ìal‰ími, podºa potreby úãe-
lov˘mi zariadeniami, priãom jej cel-
ková kapacita je takmer 390 miest. Je
príkladom prepájania kompetencií
samosprávy, ne‰tátnych subjektov
a ‰tátu.

UŽITOČNÉ ZMENY 
V LEGISLATÍVE
Kompetencie ‰tátnych orgánov so-
ciálnej pomoci v oblasti sociálno-
právnej ochrany detí, ale aj dospe-
l˘ch, boli donedávna dané niekoºko
málo ustanoveniami zákona ã. 195/
1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Zru‰ením
príspevku, ktor˘ sa do roku 1998
v hotovosti vyplácal obãanom prepu-
sten˘m z v˘konu trestu, ako keby na
väã‰ine úradov pominuli dôvody pre
existenciu kurátora pre dospel˘ch. �
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ekonomickej a sociálnej situácii
pomerne nereálne. 
Pri prv˘ch neúspechoch upadnú do

beznádeje a v boji o zmenu spôsobu
Ïivota zvíÈazí ten súãasn˘, ão niekto-
rí vnímajú ako nevyhnutnú súãasÈ
osudu. V‰etci títo ºudia Ïijú pod tla-
kom negatívnych Ïivotn˘ch udalostí
a skúseností. Reakciou na tieto sku-
toãnosti b˘va ãasto strata zmyslu
Ïivota, prejavujúca sa v nude, nezáuj-
me, citovej prázdnote, apatickosti
a rezignácii. Mnohí, napriek Èarche,
pod ktorou Ïijú, e‰te stále majú zmy-
sel Ïivota, ktor˘ vidia najmä v pozi-
tívnej zmene súãasného spôsobu
Ïivota. Sú v‰ak aj takí, ktor˘m to
vyhovuje a ktorí prípadnú pomoc
spoloãnosti odmietajú.

PRÍJEMCOVIA POMOCI 
V HMOTNEJ NÚDZI
Predpokladáme, Ïe v územnom obvo-
de ná‰ho úradu sú takmer v‰etci,
ktorí sa ocitli bez prístre‰ia, príjem-
cami pomoci v hmotnej núdzi a je im
mesaãne vyplácaná dávka a príspev-
ky. Toto im dáva moÏnosÈ vyuÏiÈ
sluÏby samosprávy a ne‰tátnych sub-
jektov a zabezpeãiÈ si ubytovanie, aj
keì len na minimálnej úrovni. Podºa
údajov z januára 2006 úrad poskytuje
dávku a príspevky 73 obãanom bez
domova, vrátane rodín s deÈmi. SluÏ-
by útulkov vyuÏíva 26 obãanov,
v zariadení núdzového, prípadne
doãasného b˘vania, sa zdrÏiavajú 4
rodiny, ão predstavuje 15 ºudí. Zostá-
vajúcich 31 obãanov, vrátane 3 rodín,
ktorí formálne nemajú kde b˘vaÈ, nie
sú v útulkoch, av‰ak ani na ulici, sa
prechodne zdrÏiava u príbuzn˘ch
a známych. 

SPOLUPRÁCA SUBJEKTOV
Spolupráca v‰etk˘ch zainteresova-
n˘ch subjektov sa v˘znamne prejavu-
je aj pri zachovávaní väzieb medzi
rodiãom a dieÈaÈom. Svedãí o tom
fakt, Ïe v priebehu roka 2005 sme pre
ohrozenia zdravia a Ïivota v dôsled-
ku straty b˘vania vyÀali len dve deti
z jednej rodiny. I‰lo o prípad, kedy
rodiãia tvrdohlavo odmietali pomoc
a nesúhlasili so Ïiadnou ponúkanou
formou ubytovania. 

Jedin˘m v˘chodiskom pri rie‰ení
problému bezdomovcov a zabráne-
niu socializácie detí v takomto prost-
redí je neúnavná snaha v‰etk˘ch
zúãastnen˘ch sektorov a subjektov,
motivovaÈ ich k pozitívnej aktivite
a podºa zásluh ich podporovaÈ poãas
nevyhnutnej doby. 

Mgr. ZDENKA KLASOVÁ,
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny 

ÚPSVR Banská Bystrica

Ïiadosti o dôchodok, ako aj pri vyba-
vovaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi v pôsobnosti obce. 
Táto, poskytovaná prevaÏne vo forme
poukazu na nákup potravín a potrieb
na osobnú hygienu, zároveÀ motivuje
klienta k aktívnemu prístupu k práci,
k získaniu a udrÏaniu pracovn˘ch
zruãností a spôsobilostí, najmä pomo-
cou pri sprostredkovaní aktivaãnej
ãinnosti, ktorej vykonávanie mu pod-
statne zv˘‰i mesaãn˘ príjem. SnaÏí sa
zároveÀ nadviazaÈ kontakt s príbuzn˘-
mi, vyhºadá pre klienta v‰eobecného
lekára, s ktor˘m následne spolupracu-
je v prípade potreby okamÏitého o‰et-
renia. Následne podºa potreby spolu-
pracuje so zariadením, v ktorom sa
momentálne klient nachádza. 

CHÝBA KONTAKT S RODINOU, 
SO ŽIVOTOM
Zo skúseností vieme, Ïe väã‰ina t˘chto
ºudí nemá Ïiadny kontakt so svojou
rodinou. Niektorí preto, lebo sami
nechcú, in˘ch zase rodina zavrhla. Ich
vzÈah k miestu trvalého bydliska je
väã‰inou indiferentn˘. Dosiahnuté
vzdelanie je zväã‰a na úrovni stredné-
ho odborného uãili‰Èa, zriedkavosÈou
v‰ak nie je ani maturita, dokonca vyso-
ko‰kolsk˘ diplom. Je zaujímavé, Ïe
takmer v‰etci, okrem detí z detsk˘ch
domovov, vyrastali v úpln˘ch rodi-
nách, ktoré hodnotia ako usporiadané.
Mnohí si veºmi dobre uvedomujú, ão
stratili, prípadne, ão vôbec nikdy
nemali, a túÏia po zmene súãasného
spôsobu Ïivota. Vedia, Ïe bez vlastné-
ho priãinenia niã nedokáÏu, no aj to,
Ïe v prvom rade si musia nájsÈ prácu
a primerané b˘vanie, ão je v súãasnej

Opätovné pomalé budovanie jeho
kreditu v priebehu roka 2004 so
sebou priniesol aÏ vznik úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 
1. 9. 2005 nadobudol platnosÈ toºko
oãakávan˘ zákon ã. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, ktor˘ okrem
toho, Ïe priniesol pre sociálnych pra-
covníkov úradov nové povinnosti,
podstatne roz‰íril ich moÏnosti pri
v˘bere spôsobu pomoci jednotliv˘m
klientom. 

KURÁTOR PRE DOSPELÝCH
Do kontaktu s bezdomovcami pri-
chádza na na‰om úrade viacero odde-
lení, av‰ak t˘m, kto cel˘ postup práce
s nimi koordinuje, je v súãasnosti uÏ
znaãne vyÈaÏená kurátorka pre
dospel˘ch. Úzko a aktívne spolupra-
cuje s ìal‰ími zamestnancami vyko-
návajúcimi agendu sociálnoprávnej
ochrany, napr. s oddelením pomoci
v hmotnej núdzi, poradensko-infor-
maãn˘ch sluÏieb i sprostredkovania
sluÏieb zamestnanosti, nakoºko práve
problémy dospel˘ch jedincov ãasto
pripravia o v‰etko celú rodinu. Pri
plánovaní práce s konkrétnym klien-
tom vychádza z poznania, Ïe bezdo-
movectvo nie je len existenciou bez
domova, ale zah⁄Àa v sebe dielãie
typy sociálnych problémov, ako sú
nepriaznivé interpersonálne vzÈahy,
pracovné a zdravotné problémy, sta-
robu, nepriaznivé finanãné pomery
alebo nevyrie‰ené administratívno-
správne problémy. V˘znamnú úlohu
pri voºbe prístupu k jednotliv˘m
klientom zohrávajú aj príãiny situá-
cie, v akej sa ocitol, a v neposlednom
rade prístup samotného klienta k rie-
‰eniu svojich problémov. 

PRÁCA KURÁTORA
Prv˘m krokom kurátorky pri kontak-
te s touto skupinou klientov je
poskytnutie poradenstva o moÏnos-
tiach ubytovania a následne jeho
sprostredkovanie. KaÏd˘ jednotlivec
ãi rodina bez prístre‰ia majú moÏnosÈ
vyuÏiÈ sluÏby vybran˘ch zariadení
minimálne na prenocovanie a osob-
nú hygienu, dostanú tieÏ informáciu
o moÏnosti bezplatného podávania
jedla. Po zabezpeãení základn˘ch
Ïivotn˘ch potrieb závisí ìal‰í postup
kurátorky od ich konkrétnych problé-
mov a potrieb, no najmä od záujmu
spolupracovaÈ. Poskytuje im pomoc
pri vybavovaní osobn˘ch dokladov,
asistenciu pri vybavovaní úradn˘ch
záleÏitostí, ako je evidencia medzi
uchádzaãov o zamestnanie, podanie
Ïiadosti o pomoc v hmotnej núdzi ãi

dokončenie z predch. strany�

POMER POČTU VYTVORENÝCH 
MIEST PRE BEZDOMOVCOV 

PODĽA TYPU ZRIAĎOVATEĽA

� Samospráva 65 %

� Neštátne subjekty 35 %
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Teraz v‰ak nechceme hovoriÈ
o dennodennej nároãnej a moÏno v‰e-
obecne nie celkom docenenej práci
zamestnancov oddelenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely. Mimoriadnou bola úloha, ktorej
termín splnenia bol 31. 12. 2005. I‰lo
o vypracovanie plánov sociálnej práce
pre v‰etky deti s nariadenou ústavnou
starostlivosÈou. Na ich tvorbe sa podie-
ºali úrady PSVaR a obce podºa miesta
obvyklého pobytu dieÈaÈa a, samozrej-
me, detsk˘ domov ãi iné zariadenie,
kde sa e‰te vykonáva ústavná starostli-

LEGISLATÍVNE ZMENY
Prvú, zasadnú zmenu priniesol od 
1. 1. 2005 zákon ã. 452/2004 Z. z.
o náhradnom v˘Ïivnom, od 1. 4. 2005
to bol zákon ã. 306/2005 Z. z. o rodine.
ëal‰ia v˘znamná zmena nastala 1. 9.
2005, keì nadobudol úãinnosÈ zákon
ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele. Apli-
kácia t˘chto navzájom úzko previaza-
n˘ch zákonov spolu s Obãianskym
súdnym poriadkom spôsobuje v praxi
aj urãité problémy, najmä vo vzÈahu
k súdom. 

vosÈ. Radi by sme upriamili pozornosÈ
na detské domovy, ktoré vecne patria
pod toto oddelenie, pretoÏe práve tu
do‰lo k udalostiam v˘znamne ovplyv-
Àujúcim ìal‰iu ãinnosÈ detsk˘ch
domovov i ÚPSVaR, nevynímajúc sku-
toãnosÈ, Ïe v‰etky spomínané legisla-
tívne zmeny sa dotkli aj ich. 

KONCEPCIA ÚSTAVNEJ 
STAROSTLIVOSTI
Po nároãnom období roku 2004 uzrela
svetlo sveta Koncepcia ústavnej starost-
livosti v Banskobystrickom kraji. Je to
základn˘ materiál vychádzajúci z prin-
cípov transformácie detsk˘ch domov
a popisujúci súãasn˘ stav (zaãiatok 
r. 2005), problémy detsk˘ch domovov
a ich zriaìovateºa, a stav, ktor˘ chceme
dosiahnuÈ v rokoch 2005 a 2006. 

Od roku 2004 sme zápasili s nedos-
tatoãnou kapacitou miest v domo-

Od vzniku Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny prešli dva roky.
Každý zamestnanec si určite spomenie na sériu zmien prebieha-
júcich v tomto období v rýchlom slede za sebou. V rámci odboru
sociálnych vecí a rodiny to boli hlavne zmeny dotýkajúce sa všet-
kých dávkových oddelení a trvali prakticky počas celého roka
2004. Rok 2005 sa z nášho pohľadu niesol v duchu sociálnopráv-
nej ochrany detí a rodiny.

POMOC BEZDOMOVCOM V ÚZEMNOM OBVODE ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
V BANSKEJ BYSTRICI
Zriaďovateľ Názov Kapacita Pomoc je Dĺžka

zariadenia poskytovaná pobytu
I. stupeň siete – Nízkoprahové centrum, v ktorom začí-
na systémová práca s klientom. Večer klient príde, ráno
musí odísť. Poskytované služby: nocľah, podmienky na
hygienickú očistu a prípravu stravy, výdajňa šatstva.

nocmužom aj
ženám12 miest

Nocľaháreň "Večierka"
Pod Urpínom 6, Banská Bystrica

II. stupeň siete - aktivizácia klienta. 

6 mesiacov,
možnosť 

predĺženia, 
skrátenia 

mužom aj
ženám14 miest

Sociálne stredisko 
"Nádej - Šanca"
Pod Urpínom 6, Banská Bystrica

III. stupeň siete - pobyt by mal byť ukončený zamestna-
ním sa a osamostatnením.

6 mesiacov,
možnosť 

predĺženia, 
skrátenia 

mužom aj
ženám44 miest

Sociálno-charitatívne centrum 
"Prístav"
Tulská 38, Banská Bystrica

Slovenský Červený kríž 
- územný spolok 
v Banskej Bystrici 

Nízkoprahové stredisko pre rodiny s deťmi, podľa snahy
klientov a rešpektovania poriadku možnosť postupu do
Dočasného bývania. 

3 mesiace,
možnosť 

predĺženia, 
skrátenia 

rodinám 
s deťmi 35 miest

Zariadenie núdzového bývania
"KOTVA IV."
Mičinská cesta 19, Banská Bystrica

Vyšší stupeň bývania, motivácia ísť do lepších priestorov.
Napr. Režimové bývanie - Internátna 12, Banská Bystrica -
bytové jednotky obsadzované na základe losovania, uzatvá-
ra sa nájomná zmluva na 1mesiac s možnosťou predĺženia.

nájomná 
zmluva na 
1 mesiac 

mužom aj
ženám200 miest

Zariadenie dočasného bývania 
KOTVA I.,II."
Mičinská cesta 19, Banská Bystrica

Mesto
Banská Bystrica

Poskytovanie prístrešia, zaopatrenia, stravovania, soc.
poradenstvo a prevencia

bez 
obmedzenialen mužom16 miest

"Útulok"
Wolkerova 26, Banská BystricaBanskobystrický 

samosprávny kraj

Poskytuje ubytovanie s podmienkami na prípravu
stravy. Dĺžka pobytu závisí od správania a spolupráce
klientky. 

6 mesiacov,
možnosť 

predĺženia, 
skrátenia 

matkám 
s deťmi

27 miest
(21 DOR, 
6 SOS) 

"Dom sv. Alžbety"
Domov pre osamelých rodičov 
a stanica opat. služby pre deti,
9.mája 74, Banská Bystrica

Dom svätej Alžbety, 
krízové stredisko pre deti
a osamelých rodičov, n. o.

Je určené len pre ženy po bezprostrednom ukončení
ústavnej starostlivosti. Poskytuje prístrešie, zaopatre-
nie, stravovanie, sociálne poradenstvo a sociálnu pre-
venciu.

6 mesiacov,
max. 3 rokyženám30 miest"Útulok sv. Vincenta" 

Skuteckého 4, Banská Bystrica
Slovenské misijné hnutie
v Banskej Bystrici

O 12.00 hod výdaj polievok, o 15.00 hod výdaj olov-
rantu.

Organizovanie spoločného 
stravovania

Útulok a stredisko osobnej hygieny. Poskytuje dočas-
né ubytovanie a pomoc ľuďom spĺňajúcim podmienky
na starobný alebo invalidný dôchodok, ktorí si ho
najmä pre stratu dokladov doteraz nemohli uplatniť. 

bez 
obmedzenia

mužom aj
ženám8 miest 

"Dom pre núdznych"   
Tajovského 1, Banská Bystrica

Diecézna charita 
v Banskej Bystrici

Detské domovy Banskobystrického kraja

�
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ORGANIZÁCIA 
DETSKÝCH DOMOVOV
V˘znamnou úlohou, ktorú v rámci
svojej pôsobnosti plní ÚPSVaR v Bans-
kej Bystrici, je zabezpeãenie zjednote-
nia poskytovania starostlivosti o deti
s nariadenou ústavnou starostlivosÈou
v rezorte MPSVaR. PlniÈ ju zaãal uÏ
v decembri 2003 Krajsk˘ úrad v Bans-
kej Bystrici, ÚPSVaR v nej pokraãuje
doteraz. V tejto súvislosti bolo od 1. 1.
2005 desaÈ detí presunut˘ch zo ·pe-
ciálnej ‰koly internátnej vo Valaskej
do Detského domova vo Valaskej. 

Následne sme intenzívne pripravo-
vali vznik nového domova v Kremnici.
Z dôvodu organizaãného zabezpeãenia
a samotného sfunkãnenia vznikol 1. 5.
2005. K samotnému presunu detí
s nariadenou ústavnou starostlivosÈou
z dvoch základn˘ch ‰peciálnych ‰kôl
internátnych v Kremnici (deti so slu-
chov˘m a mentálnym postihnutím) do
domova do‰lo 1. 9. 2005. 

Druhá a zároveÀ posledná skupina
detí bola presunutá zo ·peciálnej
‰koly internátnej vo Valaskej do det-
ského domova vo Valaskej 1. 1. 2006.
Cel˘ proces presunu má byÈ ukonãen˘
31. 8. 2006, priãom v rámci kraja nám
v rezorte ‰kolstva zostali uÏ len deti

v ·peciálnej ‰kole internátnej vo Fiºa-
kove. Dva detské domovy, ktoré vznik-
li od roku 2003 zo ‰peciálnych ‰kôl
internátnych, uÏ zabezpeãujú starostli-
vosÈ v samostatn˘ch skupinách v T⁄ní
a Hnú‰ti. Pevne veríme, Ïe aj napriek
petíciám a nesúhlasu obãanov dotknu-
t˘ch lokalít transformáciu ukonãíme
v roku 2006. 

SÚČASNÝ STAV
Po t˘chto zmenách máme v súãasnosti
v zriaìovateºskej pôsobnosti 14 det-
sk˘ch domovov, z ktor˘ch iba dva
s transformáciou ani nezaãali. Inter-
nátny spôsob starostlivosti je e‰te
v domove v Cerove a v Banskej Bystri-
ci, ktorého jednu ãasÈ tvorí b˘val˘ doj-
ãensk˘ ústav a druhú delimitovan˘
internát ‰peciálnej ‰koly pre deti
s mentálnym postihnutím. Preto bude
prioritou úradu v nasledujúcom obdo-
bí zabezpeãenie poskytovania starost-
livosti v t˘chto domovoch v samostat-
n˘ch a samostatn˘ch ‰pecializova-
n˘ch skupinách a profesionálnych
rodinách v zmysle zákona.

Mgr. ZDENKA KLASOVÁ,
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVR Banská Bystrica

voch v na‰om kraji. Paradoxom k tomu
boli zrekon‰truované, ãiastoãne zaria-
dené, no predsa prázdnotou zívajúce
priestory vo viacer˘ch. Dôvod bol jed-
noduch˘: ch˘bali pracovné miesta
s potrebn˘m finanãn˘m krytím. Na‰ím
hlavn˘m cieºom bolo vytvorenie no-
v˘ch samostatn˘ch skupín detí v t˘ch-
to priestoroch. 

Vychádzali sme zo ‰pecifík kraja: veºa
detsk˘ch domov (16) s nízkym poãtom
detí (priemer 30), väã‰inou umiestne-
n˘ch blízko seba a takmer v‰etky trans-
formované. Zluãovaním vybran˘ch
domovov (úspora poãtu zamestnancov
v manaÏmente) za pomoci Ústredia
PSVaR (zv˘‰enie poãtu zamestnancov
pre detské domovy) sa nám podarilo
vytvoriÈ nové samostatné skupiny
v Tisovci, Stránskej, ·íde a Tornali, kde
vznikla ‰pecializovaná samostatná sku-
pina pre deti od narodenia do troch
rokov. Prvé zlúãenie domovov v Îeleznej
Breznici a v T⁄ní bolo zrealizované k 1. 4.
2005. K ìal‰ím zlúãeniam do‰lo k 1. 1.
2006 – domov v Tisovci sa zlúãil s domo-
vom v Hnú‰ti, domov v ·íde s domovom
v Jesenskom. Usporené pracovné miesta
zaplnili profesionálni rodiãa.

Burza informácií pre voľbu povolania

PREVENCIA NEZAMESTNANOSTI
Na základe poÏiadaviek zamestnáva-
teºov a v záujme napomôcÈ rie‰eniu
tohto nepriaznivého v˘voja oddelenie
informaãn˘ch a poradensk˘ch slu-
Ïieb ÚPSVaR v Banskej Bystrici vy-
pracoval a predloÏil nadregionálny
projekt na Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny podºa § 54 zákona
o sluÏbách zamestnanosti „Rie‰enie
regionálnych disparít na trhu práce
v technick˘ch profesiách a zv˘‰enie
atraktívnosti práce u zamestnáva-
teºov v oblasti priemyslu“. Projekt bol
schválen˘ a realizuje sa v okresoch
Brezno, Banská Bystrica, Zvolen
a Banská ·tiavnica v spolupráci
s príslu‰n˘mi úradmi práce. Jeho cie-
ºom je prevencia nezamestnanosti
absolventov SO· a SOU so zámerom
poskytnúÈ Ïiakom Z· súbor komlex-
n˘ch informácií, ktoré im pomôÏu
cielene formovaÈ postoje a vybraÈ si

povolanie v súlade s potrebami trhu
práce. Jedná sa teda o nasmerovanie
ich záujmu na príslu‰né odbory stred-
n˘ch ‰kôl s technick˘m zameraním.
UÏ v tejto fáze je dôleÏitá spolupráca
s potenciálnymi zamestnávateºmi,
ktorá môÏe v podstatnej miere prispieÈ
k reálnemu záujmu Ïiakov o technické
profesie, keìÏe uvidia reálnu moÏnosÈ
zamestnaÈ sa. 

ORIENTÁCIA PROJEKTU JE 
ZAMERANÁ NA ABSOLVENTOV ŠKÔL
Po oslovení Ïiakov Z· v jednotliv˘ch
okresoch pracovníkmi úradov PSVaR
pomocou v˘chovn˘ch poradcov a pro-
pagaãn˘ch materiálov s popismi povo-
laní od zamestnávateºov a stredn˘ch
‰kôl, prebehla od 29. do 30. 11. 2005
Burza informácií pre voºbu povolania.
Bola organizovaná ako samostatná
ãasÈ v rámci 10. roãníka pravidelnej
burzy povolaní pre beÏné stredné

‰koly v Dome kultúry v Banskej
Bystrici. Okrem S· a uãilí‰È strojár-
skeho a technického zamerania sa na
nej zúãastnili aj zamestnávatelia
obdobného zamerania z okresov ban-
skobystrického okolia. Îiakov Z·
z in˘ch okresov sme na burzu dopra-
vili autobusmi, spolu ich bolo pribliÏ-
ne 600, z okresu Banská Bystrica cez
1000. Burzu nav‰tívili ‰tudenti z de-
viatich stredn˘ch ‰kôl a uãilí‰È, kto-
r˘m informácie a rady poskytlo 9 za-
mestnávateºov. 

ZHODNOTENIE BURZY 
INFORMÁCIÍ
Na burze mali ‰koly aj zamestnávate-
lia dostatoãn˘ priestor na prezento-
vanie svojich ponúk, zamestnávatelia
mali tieÏ moÏnosÈ vzbudiÈ záujem
u Ïiakov Z· o ‰túdium na technic-
k˘ch smeroch S·. ÚPSVaR prispel
v rámci svojich moÏností k rie‰eniu
situácie na trhu práce, ìalej ju bude
ovplyvÀovaÈ v rámci preventívneho
poradenstva.

Ing. ªubomír ·alát
oddelenie informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb

ÚPSVR v Banskej Bystrici

V severnej a západnej časti Banskobystrického kraja je situova-
ných viac podnikov strojárskeho a kovospracujúceho zamerania.
Oblasť prešla v minulosti zložitou reštruktualizáciou spojenou so
znižovaním zamestnanosti. V súčasnosti sú tieto podniky stabili-
zované, do mnohých vstúpil zahraničný kapitál. Na základe
nepriaznivého vývoja v minulosti došlo však k útlmu záujmu žia-
kov o štúdium na technických odboroch a na trhu práce sa preja-
vuje nedostatok takýchto pracovných síl.

� dokončenie z predchádzajúcej str.
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Okres Banská Bystrica patrí k priemyselným okre-
som Banskobystrického kraja. Z hľadiska miery
nezamestnanosti dosahuje pomerne priaznivé
výsledky, patrí k okresom s nižšou mierou neza-
mestnanosti aj v rámci Slovenska. Medziročná miera
nezamestnanosti má priaznivý, klesajúci trend. 

CELKOVÁ EVIDOVANÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
Napriek jej pomerne nízkej úrovni, pohybujúcej sa okolo hod-
noty 7,5 %, nemoÏno povaÏovaÈ situáciu za priaznivú. V samot-
nom meste v posledn˘ch rokoch ukonãili ãinnosÈ, resp. majú

ekonomické problémy viaceré väã‰ie tradiãné v˘robné podniky,
nové firmy s v˘znamnej‰ím poãtom zamestnancov nevznikli. 
Je v˘razne ovplyvÀovaná v˘vojom v samotnom okresnom
a krajskom meste, pretoÏe ekonomicky aktívne obyvateºstvo
(EAO) mesta predstavuje 75 % EAO okresu. ZamestnanosÈ je
zaloÏená na veºkom poãte men‰ích v˘robn˘ch a obchodn˘ch
firiem, administratívnych in‰titúcií okresného a krajského
mesta, univerzity, nemocníc, peÀaÏn˘ch ústavov a pod. 

Pohyb uchádzaãov o zamestnanie je napriek pomerne
priazniv˘m ãíslam charakterizovan˘ vysok˘m obratom. Prie-
mern˘ roãn˘ prítok predstavuje 11,41 % z poãtu uchádzaãov
o zamestnanie, k˘m slovensk˘ podiel je 7,81 %. T˘mto sú
dané vysoké poÏiadavky na zamestnancov ÚPSVaR v Ban-
skej Bystrici napriek tomu, Ïe absolútny poãet UoZ je prie-
mern˘, alebo niÏ‰í.

EVIDOVANÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI V DETAILOCH 
V priebehu roka 2005 klesala aÏ do septembra, kedy nastal jej
nárast z dôvodu príchodu nov˘ch absolventov stredn˘ch ‰kôl
do evidencie. Priemern˘ mesaãn˘ poãet UoZ v roku 2005
dosiahol ãíslo 4 440, ãím sa Banská Bystrica radí medzi okre-
sy s men‰ím poãtom UoZ. 

Z hºadiska vekovej ‰truktúry bol zaznamenan  ̆priazniv  ̆v˘voj
v kategórii mlad˘ch ºudí do 29 rokov (vrátane), kde od roku 2001
pretrváva klesajúca tendencia v podiele na celkovom stave UoZ, no
aj tak zostáva táto skupina najkritickej‰ou a predstavuje najvy‰‰í
podiel z celkového poãtu UoZ. Nepriazniv  ̆v˘voj je aj v skupine
nad 50 rokov veku s podielom na celkovom stave 23,35 %.

V situácii UoZ v evidencii nad 12 mesiacov nedochádza
v medziroãn˘ch porovnaniach k v˘razn˘m zmenám, ão je spo-
jené s vysok˘m obratom UoZ. Podiel tejto skupiny na celkovom
stave predstavuje 37,23 %, k˘m v rámci SR je tento podiel aÏ na
úrovni 51% k 31. 12. 2005.

NÁSTROJE AKTÍVNEJ POLITIKY TRHU PRÁCE
Realizujú sa najmä formou národn˘ch projektov spolufinan-
covan˘ch ESF. V rámci NP VII sa realizoval intern˘ projekt
„Zv˘‰enie rozsahu a kvality sluÏieb zamestnanosti prostred-
níctvom informaãno-poradensk˘ch sluÏieb“, vybudovaním
moderného informaãno-poradenského strediska.
Niekoºko údajov na záver:� V roku 2005 bolo na nástroje APTP zaraden˘ch 2 910
UoZ, ão predstavuje aÏ 65,5 % z celkového poãtu UoZ. � Podºa § 53 (príspevok na sÈahovanie za prácou) boli pod-
porení len traja UoZ v celkovej sume 28 988 Sk.� Podºa § 49 (príspevok na SZâ) bolo vytvoren˘ch 189 pra-
covn˘ch miest v celkovej sume 9 543 660 Sk. AÏ 60 % z nich
tvorili znev˘hodnení UoZ evidovaní dlh‰ie ako 12 mesiacov.� Podºa § 50 (príspevok na zamestnávanie znev˘hodneného
UoZ) bolo vytvoren˘ch 25 miest v celkovej sume 1 973 013 Sk.� Poãet UoZ umiestnen˘ch v rámci aktivaãnej ãinnosti (§ 52)
v roku 2005 bol 1 691, z nich aÏ 83,86 % boli poberatelia dávky
v hmotnej núdzi. Poãet subjektov realizujúcich aktivaãnú ãin-
nosÈ bol 139.

Ing. JANA MORAVČÍKOVÁ
odd. IAŠZ, ÚPSVR Banská Bystrica

Nezamestnanosť 
v okrese Banská Bystrica
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PODPORA ZAMESTNÁVANIA
OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM
Cieºom je preru‰iÈ zaãarovan˘ kruh
a vrátiÈ ich do riadneho stáleho
zamestnania. Preto v rámci Národné-
ho rozvojového plánu bol vypracova-
n˘ sektorov˘ operaãn˘ program ªud-
ské zdroje, ktor˘ definuje ‰pecifické
ciele v oblasti ºudsk˘ch zdrojov,

s podporou zo zdrojov ESF. Má tri pri-
ority, tie sú rozpracované do ôsmich
konkrétnych opatrení, okrem iného aj
opatrenie uºahãenie vstupu a návratu
uchádzaãov o zamestnanie na trh
práce s osobitn˘m dôrazom na znev˘-
hodnen˘ch uchádzaãov o zamestna-
nie prostredníctvom podpory tvorby
pracovn˘ch miest a samostatnej
zárobkovej ãinnosti, ão je vlastne pod-
pora zamestnávania obãanov so ZP.

ČČO NA TO ZAMESTNÁVATELIA
MoÏno kon‰tatovaÈ, Ïe zamestnávate-
lia nejavia poÏadovanú ochotu zná‰aÈ
náklady so zamestnávaním znev˘hod-
nen˘ch UoZ a teda aj UoZ so ZP.
Oznaãujú ich za slabo motivovan˘ch,
nepruÏn˘ch pracovníkov s mal˘mi
skúsenosÈami a zruãnosÈami. V súvis-
losti s oãakávanou slabou produktivi-
tou práce a s potrebou zvy‰ovania

zamestnanosti tejto znev˘hodnenej
skupiny je potrebná intervencia vo
forme finanãného príspevku. Cieºová
skupina príjemcov pomoci je úzko
vyhradená len pre UoZ zo znev˘hodne-
n˘ch skupín a vyplácaná len zamestná-
vateºom, ktorí sa zaviaÏu zamestnaÈ ich
minimálne po presne urãenú dobu,
‰peciálne t˘m, ktorí vytvoria pracovné
miesta pre osoby so ZP. Pre UoZ, ktorí

zaãnú sami podnikaÈ, je v rámci tohto
opatrenia vyhraden˘ ‰tartovací príspe-
vok. Predpokladom pre jeho získanie je
absolvovanie tréningu pre podnikate-
ºov a predloÏenie podnikateºského
plánu.

REALIZÁCIA PROJEKTU
Od zaãiatku realizácie programu bolo
v banskobystrickom regióne podpore-
n˘ch finanãn˘m príspevkom vo v˘‰ke 
2 149 091 Sk celkom 13 UoZ so ZP, ktorí
zaãali podnikaÈ, 8 z nich uÏ bolo pre-
hodnoten˘ch sociálnou poisÈovÀou
v zmysle zákona 461/2003 Z. z. o sociál-
nom poistení, dvaja sú obãania s pokle-
som schopnosti vykonávaÈ zárobkovú
ãinnosÈ nad 70 %. Je to síce len cca 10 %
z celkového stavu evidencie UoZ, kto-
r˘m v uplynulom období bol, resp. e‰te
nebol prehodnoten˘ zdravotn˘ stav
sociálnou poisÈovÀou a ktorí splnili sta-

tus obãana uznaného za invalidného,
tu ale podstatnú úlohu zohráva moti-
vácia UoZ k zaãatiu podnikania a t˘m
k sociálnemu zaãleneniu sa. 

MOTIVÁCIOU SÚ PENIAZE 
Sme toho názoru, Ïe motivácia sa pria-
mo úmerne zvy‰uje s vy‰‰ím poskyto-
van˘m príspevkom na zaãatie podnika-
nia. V roku 2004 sme mali len dvoch,
v roku 2005 uÏ 11 Ïiadateºov. Väã‰inou
vyuÏívajú moÏnosÈ prijatia maximálnej
v˘‰ky príspevku, pozitívne je prijímaná
moÏnosÈ ãerpaÈ pau‰álny príspevok na
rozbeh podnikania. âo sa t˘ka spektra
podnikateºsk˘ch oprávnení, „dopyt“ je
po úãtovníckych a sluÏbách poskytova-
nia softvéru a remeselníckych ãinnosti-
ach, ão kore‰ponduje s dopytom na
trhu. MoÏno predpokladaÈ, Ïe tieto pod-
nikateºské aktivity budú pokraãovaÈ aj
po uplynutí tzv. zazáväzkovanej doby
vytvorenia pracovného miesta, t. j. aj po
dvoch rokoch. NevyuÏívanie tejto moÏ-
nosti zo strany UoZ v e‰te väã‰ej miere
moÏno pripísaÈ obave zo samostatného
podnikania. 

ZÁUJEM O PRÍSPEVOK
Men‰í záujem je o finanãn˘ príspevok
zo strany zamestnávateºov, hoci zo stra-
ny ÚPSVaR sú zamestnávatelia fundo-
vane informovaní o moÏnosti zriadenia
chránen˘ch miest alebo dielní formou
odborn˘ch rád a postupov pri ich zria-
ìovaní. Za uplynulé obdobie úrad uza-
tvoril 6 dohôd o poskytnutí nenávrat-
ného finanãného príspevku na zriade-
nie chráneného pracoviska alebo dielne
v celkovej v˘‰ke 1 296 857 Sk. Vzniklo
8 pracovn˘ch miest pre obãanov so ZP.
Dôvodom nízkeho záujmu je aj záväzok
udrÏaÈ miesto 3 roky pre osobu so ZP,
ão odôvodÀujú ich vysokou prácene-
schopnosÈou a zv˘‰en˘mi nákladmi na
nemocenské dávky do 10. dÀa doãasnej
PN zamestnanca, tieÏ stratou v˘hod-
nosti sociálneho poistenia t˘chto osôb
oproti zdrav˘m zamestnancom. 

Urãitou kompenzáciou k uvedenému
je moÏnosÈ poskytnutia príspevku na
úhradu prevádzkov˘ch nákladov za
predchádzajúci kalendárny rok. V roku
2004 ju vyuÏilo 21 zamestnávateºov,
ÚPSVR poskytol príspevok pre 54 obãa-
nov so ZP vo v˘‰ke 2 641 916 Sk, ão pred-
stavuje na 1 obãana priemer 48 924 Sk.
Preddavok na príspevok nepoÏadoval
Ïiadny subjekt. Nástroj pracovnej asisten-
cie vyuÏil zatiaº len jeden zamestnávateº,
pracovn  ̆asistent v tomto prípade „asis-
tuje“, teda poskytuje pomoc pri vykoná-
vaní zamestnania a osobn˘ch potrieb
poãas pracovného ãasu aÏ 7 zamestnan-
com so ZP. 

Ing. ELENA BRŤKOVÁ
oddelenie metodiky APTP

ÚPSVR Banská Bystrica

Na celom Slovensku sa vyskytuje problém znevýhodnených neza-
mestnaných, ktorých podiel v rámci všetkých nezamestnaných je
vysoký. Patria medzi nich aj občania so zdravotným postihnutím,
ktorí majú veľmi malú šancu sa zamestnať. Nástroje aktívnej
politiky trhu práce majú primárne podporovať vytváranie pracov-
ných miest pre týchto občanov. 

Zamestnávanie
zdravotne
postihnutých
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dokončenie z minulého čísla

VÝBOR PRE ZAMESTNANOSŤ,
PRÁCU A SOCIÁLNE VECI (ELSAC)

V˘bor sa na svojich dvoch pracovn˘ch
zasadnutiach v apríli a novembri roku
2004 venoval príprave jeho minis-
terského zasadnutia, ktoré sa konalo 
31. 3. – 1. 4. 2005. Zasadnutia sa veno-
vali dopracovávaniu prípravn˘ch
dokumentov stretnutia ministrov so-

ciálnych vecí a rodiny OECD. 
Podkladové materiály dokumento-

vali posledn˘ v˘voj v sociálnej politike
s cieºom popísaÈ moÏné budúce rie‰e-
nia. Slovenská delegácia odporuãila
v prvom bloku záverov roz‰íriÈ sociál-
nu pomoc okrem detí aj na mlad˘ch
ºudí a v súlade s akãn˘m plánom boja
proti chudobe podporiÈ prístup k vzde-
laniu ako základného faktora pre
zabránenie medzigeneraãnej reproduk-
cie chudoby.

Ministri sociálnych vecí ãlensk˘ch
krajín OECD sa na svojom zasadnutí
s názvom „Roz‰irovanie príleÏitostí:
Ako nám v‰etk˘m môÏe prospieÈ aktív-
na sociálna politika“ venovali moÏnos-
tiam ìal‰ieho zlep‰ovania sociálnych
podmienok a otázkam aktívnych sociál-
nych politík s témami: „Ako najlep‰ie
investovaÈ do rodín s deÈmi“, „Ako
moÏno dosiahnuÈ lep‰iu vyváÏenosÈ
sociálnej politiky medzi generáciami“,
„Ako lep‰ie navrhnúÈ aktívnu sociálnu
politiku na boj proti chudobe“ a „Aké
sú primerané práva a povinnosti rôz-
nych ãastí spoloãnosti pri zabezpeãova-
ní sociálnej ochrany“. 

Ministri sa zhodli na potrebe inve-
stovania do rodín, pomoci rodiãom pri
skæbení ich pracovn˘ch a rodinn˘ch
povinností, zavedení viacer˘ch aktív-
nych sociálnych politík a upriamenie
orientácie poberateºov sociálnych
dávok na zamestnanosÈ, aby sa v nich
neudrÏovala závislosÈ na dávkach. 

PRACOVNÁ SKUPINA 
PRE ZAMESTNANOSŤ

Stretnutie tejto pracovnej skupiny sa
uskutoãnilo v dÀoch 6. a 7. apríla
2005. Zúãastnili sa ho aj zástupcovia
‰tátnych in‰titúcií, experti a analytici
z 27 krajín sveta.

Hlavnou témou stretnutia bolo sta-
novenie základnej ‰truktúry Prehºadu
zamestnanosti OECD za rok 2005
(Employment Outlook 2005). Úãastníci

sa na stretnutí zaoberali témami ako:
náklady regulovania trhu v krajinách
OECD, aktivaãné stratégie a v˘konnosÈ
verejn˘ch programov zamestnanosti,
zvy‰ovanie finanãn˘ch stimulov pre
zapojenie sa do práce, v˘hody aktívne
pracujúcich ãi pretrvávanie regionál-
nych rozdielov v zamestnanosti.

PRACOVNÁ SKUPINA 
PRE SOCIÁLNU POLITIKU

Predmetom rokovaní tejto pracovnej
skupiny boli témy ako politika t˘kajú-
ca sa invalidov v ekonomicky aktív-
nom veku, súlad medzi rodinn˘m Ïivo-
tom a prácou, opatrenia sociálnej poli-
tiky krajín OECD na v˘zvy starnutia
populácie, otázky vzÈahov k existujú-
cim systémom sociálnej ochrany.

MPSVR si v oblasti sociálnej politiky
stanovilo viaceré priority na roky 2006
– 2008, ktor˘mi sa chce zaoberaÈ v spo-
lupráci s OECD. Sú to najmä opatrenia
na predchádzanie medzigeneraãnej
reprodukcii chudoby vrátane návrhu
systému monitoringu a evaluácie opat-
rení, inkluzívne politiky v oblasti vzde-
lávania a programy podpory prístupu
ku vzdelávaniu pre vylúãené skupiny,
osobitne pre detskú populáciu. 

ëalej je to cielenie pomoci a prís-
pevkov ‰tátu a systém urãenia rizika
sociálneho vylúãenia a alternatívne
prístupy k meraniu chudoby, jej definí-
cie a komparácie. Medzi ìal‰ie priority

patrí úloha partnerstva medzi vládou
a ostatn˘mi stakeholdermi pre zabezpe-
ãovanie sociálnej ochrany a zlep‰ova-
nie jej kvality, podpora prístupu k soci-
álnym a zdravotníckym sluÏbám a ku
vzdelávaniu vrátane pred‰kolského,
s osobitn˘m zreteºom na marginalizo-
vané komunity. 

OblasÈ priorít v tejto oblasti uzatvá-
rajú moÏnosti zv˘‰enia dostupnosti
verejn˘ch sluÏieb cez prioritnú elektro-
nizáciu sluÏieb pre rodiny a vypracova-
nie manuálu pre monitoring a evalu-
áciu spoloãn˘ch priorít OECD.

VÝBOR PRE POISŤOVNÍCTVO (CAS)
(PRACOVNÁ SKUPINA PRE 
SÚKROMNÉ PENZIJNÉ FONDY)

Táto pracovná skupina patrí pod gesciu
Ministerstva financií SR, ale na jej práci
sa aktívne zúãastÀujú aj zástupcovia
MPSVR SR. Predmetom rokovaní tejto
pracovnej skupiny sú v‰etky aspekty

súvisiace s poskytovaním dôchodkov
súkromn˘mi entitami – ãi uÏ v rámci
povinn˘ch dôchodkov˘ch schém, alebo
dobrovoºn˘ch (zamestnaneck˘ch) do-
plnkov˘ch dôchodkov˘ch schém.

Stretnutia pracovnej skupiny sa
uskutoãÀovali pribliÏne v ‰tvrÈroãn˘ch
intervaloch. Poznatky, postupne získa-
vané v rámci odborn˘ch diskusií
a rokovaní, sa snaÏí MPSVR SR zuÏitko-
vávaÈ pri tvorbe regulaãného rámca
nového dôchodkového systému (najmä
v súvislosti so starobn˘m dôchodkov˘m
systémom a systémom doplnkového
dôchodkového sporenia). Ide predov-
‰etk˘m o otázky regulácie ãinnosti
súkromn˘ch poskytovateºov dôchodko-
v˘ch dávok, anal˘za rizík súvisiacich so
zmie‰an˘mi dôchodkov˘mi systémami
(ako napr. na Slovensku), otázky finanã-
ného vzdelávania verejnosti v otázkach
súvisiacich s dôchodkami a pod.

VÝBOR PRE EKONOMICKÉ 
PREHĽADY (EDRC)

DôleÏitou aktivitou v rámci pôsobenia
rezortu MPSVR SR v tomto v˘bore
bolo hodnotenie ekonomiky SR – obha-
joba ‰túdie o SR v rámci ekonomic-
k˘ch prehºadov OECD, ktorej ãasÈ
„Podpora vytvárania pracovn˘ch
miest a zdokonaºovanie pracovnej
mobility“ obhajoval ‰tátny tajomník
M. Beblav˘ a riaditeºka In‰titútu soci-
álnej politiky K. Kohutiková. 

DOKUMENT

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 2/2006 9

Od vstupu SR do EÚ medzinárodná spolupráca Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prešla od fázy inten-
zívnych konzultačných a poradenských expertných stretnutí do
fázy spolupráce na báze partnerstva a aktuálnej potreby riešenia
konkrétnych otázok. Predvstupová bilaterálna spolupráca hlavne
s krajinami EÚ prešla v roku 2005 do spolupráce založenej viac na
multilaterálnej báze. Aj napriek novým povinnostiam, vyplývajú-
cim z členstva krajiny v EÚ, pokračovala medzinárodná spoluprá-
ca MPSVR SR na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni a taktiež
v rámci medzinárodných organizácii OECD (OSN, RE), ktorých je
Slovensko členom.

Medzinárodná spolupráca
MPSVR SR (II. časť)

�
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SPROSTREDKOVANIE ZAMEST-
NANIA V PRAXI
Prioritou sluÏieb zamestnanosti je
sprostredkovanie zamestnania pre
evidovan˘ch uchádzaãov o zamestna-
nie a záujemcov o zamestnanie na
voºné pracovné miesta. Tieto miesta
sú nahlásené zamestnávateºom na
úrady PSVR, resp. sú nimi vyhºadané. 

Úrady práce rovnako pristupujú
k vyhºadávaniu vhodn˘ch evidova-
n˘ch uchádzaãov a záujemcov
o zamestnanie konkrétnemu zamest-
návateºovi. Vyhºadávanie prebieha
podºa poÏiadaviek zamestnávateºa,
definovan˘ch pri nahlasovaní voºn˘ch
pracovn˘ch miest na úrady práce. Pre-
biehajúca modernizácia foriem ciele-
nej individuálnej práce s uchádzaãmi
o zamestnanie zvy‰uje ich adaptabilitu
a flexibilitu za úãelom získaÈ vhodné
uplatnenie na trhu práce. Preto voºné
pracovné miesto s dostatoãn˘m rozsa-
hom a vãasnosÈou informácií o Àom je
devízou pri dennom kontakte s evido-
van˘mi UoZ, pouÏiteºn˘ hlavne pre
t˘ch, ktorí skutoãne hºadajú svoje
uplatnenie na trhu práce. MoÏnosÈ zís-
kania práce je nádejou, perspektívou,
cestou k nárastu novej vlastnej hodno-
ty ãloveka – získania hodnoty v oãiach
partnera, dospel˘ch, detí, ale aj vo

vlastn˘ch oãiach. A na túto skutoãnosÈ
nesmieme pri svojej práci sprostredko-
vateºov práce zabúdaÈ. 

NAHLASOVANIE VOĽNÝCH 
PRACOVNÝCH MIEST
V rámci skvalitnenia a roz‰írenia spolu-
práce medzi zamestnávateºmi a úradmi
práce odbor sprostredkovateºsk˘ch slu-

Ïieb Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny pripravil ìal‰iu z moÏností, ako
nahlásiÈ voºné pracovné miesto. Od
decembra roku 2005 majú zamestnávate-
lia moÏnosÈ nahlásiÈ nové VPM aj prost-
redníctvom webovej stránky www.ups-
var.sk. T̆ mto sa môÏe odbúraÈ listová
forma zasielania voºn˘ch pracovn˘ch
miest po‰tou. Za obdobie prvého mesia-
ca vyuÏívania nového spôsobu nahlaso-
vania VPM zamestnávatelia z rôznych
regiónov SR vyuÏili elektronickú formu
a nahlásili viac ako 100 VPM. ëal‰ou pri-
pravovanou aktivitou bude prechod
z t˘Ïdennej aktualizácie nahlásen˘ch
VPM, voºne prístupnej na na‰ej webovej
stránke (www.upsvar.sk) na dennú.
TakÏe klient takto dostane „ãerstvej‰ie
správy“ o voºn˘ch pracovn˘ch miestach.
V‰etky VPM sú v súãasnosti v na‰ej data-
báze triedené podºa regiónov – územnej
pôsobnosti úradov práce a sú k dispozí-
cii na kaÏdom úrade práce. V priebehu

uplynulého roka zamestnávatelia nahla-
sovali na úrady práce ponuky hlavne
v profesiách pre kvalifikovan˘ch robot-
níkov v poºnohospodárstve, lesníctve
a v príbuzn˘ch odboroch. ëalej to bol
dopyt po remeselníkoch a kvalifikova-
n˘ch v˘robcoch, spracovateºoch a opra-
vároch. Pracovn˘ trh si Ïiadal aj pracov-
níkov z oblasti obsluhy strojov a zariade-
ní. Takto bolo v roku 2004 nahlásen˘ch
mesaãne v priemere na úrady práce 14
385 VPM. Z toho bolo 2 877 miest vhod-
n˘ch pre absolventov. Pre obãanov so
zdravotn˘m postihnutím to bolo 341
miest. V roku 2005 sa zv˘‰il celkov˘
poãet nahlásen˘ch voºn˘ch pracovn˘ch

miest, keì v priemere ich bolo mesaãne
nahlasovan˘ch 15 699. Z tohto poãtu
bolo mesaãne pre absolventov nahláse-
n˘ch 3 337 miest a 223 miest pre obãa-
nov so zdravotn˘m postihnutím. Z ãaso-
vého hºadiska bol najv˘raznej‰í nárast
voºn˘ch pracovn˘ch miest v mesiacoch
september aÏ október. Vtedy bol priemer
17 600 VPM. 

SPROSTREDKOVANIE 
ZAMESTNANIA V ČÍSLACH
Jedn˘m z najdôleÏitej‰ích kritérií úrovne
sprostredkovateºskej ãinnosti a úrovne
práce ako takej je umiestÀovanie evi-
dovan˘ch uchádzaãov o zamestnanie
prostredníctvom úradu práce na nahlá-
sené alebo úradom práce vyhºadané
voºné pracovné miesta. V roku 2005 bolo
prostredníctvom úradov práce umiestne-
n˘ch 99 867 ºudí (v priemere 8 322 UoZ
za mesiac). V roku 2004 bolo cez úrady
práce umiestnen˘ch celkom 49 980 ºudí

OECD publikoval Ekonomick˘ pre-
hºad SR vrátane osobitnej ‰túdie o trhu
práce 26. 9. 2005.

VÝBOR PRE HOSPODÁRSKE
OTÁZKY (EPC)
PRACOVNÁ SKUPINA 
PRE KRÁTKODOBÉ 
EKONOMICKÉ VÝHĽADY

Táto pracovná skupina je v gescii
Ministerstva hospodárstva SR, ale aj
na jej práci sa aktívne zúãastÀujú
zástupcovia MPSVR SR, Ministerstva
financií a Národnej banky Slovenska.
Zaoberá sa makroekonomick˘mi
v˘hºadmi ekonomík ãlensk˘ch krajín
OECD. MPSVR SR sa v pracovnej sku-

pine venuje otázkam ‰trukturálnych
politík (zamestnanosÈ, nezamestna-
nosÈ).

Na zasadnutiach sa prerokúvajú
názory OECD, ako aj ãlensk˘ch krajín
na v˘voj ekonomík krajín OECD, ako
aj neãlenov, ktor˘ch v˘voj v‰ak
ovplyvÀuje globálnu ekonomickú situ-
áciu. Pre MPSVR SR je úãasÈ na zasad-
nutiach veºk˘m prínosom a príleÏitos-
Èou na vymenenie si skúseností
v danej problematike.

KONFERENCIE, SEMINÁRE 
A OKRÚHLE STOLY

Zástupcovia MPSVR SR sa tieÏ
zúãastÀovali okrúhlych stolov, konfe-
rencií, seminárov, summitov a mítin-
gov. Medzi najzaujímavej‰ie stretnu-

tia patril medzinárodn˘ míting
expertov s názvom „Uznávanie nefor-
málneho a informálneho vzdeláva-
nia, prenos kreditov“, ktor˘ sa usku-
toãnil 16. a 17. júna 2005. Bol organi-
zovan˘ OECD direktoriátom pre
vzdelávanie.

Jednalo sa o úplne novú aktivitu
OECD. Stretnutie malo brainstormin-
gov˘ charakter, kde sa o. i. ujasÀovali
pojmy, vymieÀali sa skúsenosti a názo-
ry z danej problematiky a plánovali
ìal‰ie kroky a postupy na spustenie
tejto aktivity (ciele, kºúãové otázky
a metodológia). Hlavn˘m cieºom tejto
aktivity je pomôcÈ vytvoriÈ vhodné
politické nastavenie na podporu celo-
Ïivotného vzdelávania cez uznávanie
neformálneho a informálneho vzdelá-
vania a prenos kreditov. 

Sprostredkovateľské služby vhodným spôsobom prispievajú
k odstraňovaniu informačných bariér pri hľadaní zamestnania
a umiestňovania uchádzačov o zamestnanie v rámci SR a v kraji-
nách EÚ a EHP. Zvýšená pozornosť pri realizácii sprostredkova-
teľských služieb je venovaná skupine znevýhodnených UoZ, špe-
cificky sa pristupuje k UoZ so zdravotným postihnutím.

Sprostredkovateľská činnosť

� dokončenie z predchádzajúcej str.

Medzinárodná spolupráca MPSVR SR
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PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY 
MPSVR SR V RÁMCI DELSA

Medzi pripravované aktivity MPSVR SR
v roku 2006 patrí 1. Rámcová dohoda
vypl̆ vajúca z iniciatívy MPSVR SR o spo-
lupráci medzi MPSVR SR a OECD (Direk-
toriát pre zamestnanosÈ, prácu a sociálne
veci – DELSA) na roky 2006 – 2007. Cie-
ºom spolupráce je zv˘‰iÈ kapacitu ºudské-
ho potenciálu na MPSVR SR zapojením sa
do programu DELSA prostredníctvom
niektor˘ch z nasledujúcich spôsobov.

Prv˘ spôsob uplatÀovania programu je
pomocou Secondmentu – t. j. pracovníka
ministerstva, ktor˘ bude dan˘ k dispozícii
OECD a môÏe sa podieºaÈ na rôznych ãas-
tiach konkrétneho projektu (reportoch,
Country reviews/survey/report, úãasÈ na
seminároch). ëalej je to úãasÈ na expert-
nom seminári v istej oblasti a organizova-
nie expertného seminára – kde Slovensko
bude vystupovaÈ ako hostiteº.

SPOLUPRÁCA NAD RÁMEC 
PROGRAMU DELSA

Tu môÏeme hovoriÈ o zorganizovaní
neformálneho stretnutia na vysokej
úrovni, kde Slovensko bude vystupo-
vaÈ tieÏ ako hostiteº. Spolupráca v pro-
grame DELSA bude maÈ aj podobu
krátkych ‰tudijn˘ch náv‰tev v OECD
z rôznych odborov MPSVR SR a in˘ch
priamo riaden˘ch organizácií rezortu.

ëalej to je aj zapojenie sa do projektu
„Prechod zo ‰koly do zamestnania (Scho-
ol-to-Work Transition)“. Cieºom projektu je
potreba lep‰ie mobilizovaÈ mládeÏ
a zabezpeãiÈ, aby bola vybavená primera-
n˘mi schopnosÈami, vyuÏiteºn˘mi v praxi.

HODNOTENIE SPOLUPRÁCE 
S OECD

MPSVR SR kladne hodnotí odborn˘
prínos OECD pre ãinnosÈ rezortu.

V budúcnosti MPSVR predpokladá
zintenzívnenie spolupráce s OECD,
najmä zv˘‰enou participáciou na
mítingoch a rokovaniach expertn˘ch
skupín a pracovn˘ch v˘borov, ktoré
by prispievali k zvy‰ovaniu ná‰ho
odborného potenciálu.

OECD napriek faktu, Ïe disponuje
len tzv. „mäkk˘mi nástrojmi“ vo forme
odporúãaní a usmernení, predstavuje
organizáciu s vysokou pridanou hod-
notou, ktorá je rezortn˘mi odborníkmi
MPSVR SR vysoko cenená pre svoj
prínos pre praktické rie‰enie problé-
mov zamestnanosti, trhu práce a soci-
álnej politiky. Doteraj‰iu spoluprácu
MPSVR s OECD tak hodnotíme veºmi
pozitívne. 

Mgr. RADKO DUDA
odbor tlačový a mediálny

MPSVR SR

(priemerne 4 156 UoZ). Medziroãne
vzrástol poãet umiestnen˘ch UoZ pros-
tredníctvom úradov práce na takmer
dvojnásobok (o 99,81 %). To znamená
nárast o 49 887 umiestnen˘ch UoZ na
trhu práce. Najviac UoZ bolo v roku 2005
umiestnen˘ch v apríli (11 105), septembri
(10 168) a v novembri (14 928). Umiest-
Àovanie UoZ z evidencie zabezpeãujú
práve oddelenia sprostredkovateºsk˘ch
sluÏieb úradov a na tento v˘voj môÏu byÈ
oprávnene hrdé. Popri pozitívnom v˘voji
nárastu poãtov umiestnen˘ch UoZ cez
úrady práce je klesajúca tendencia poãtu
vyraden˘ch UoZ pre nespoluprácu.
V roku 2004 bolo pre nespoluprácu vyra-

den˘ch 89 703 UoZ, v roku 2005 poklesol
tento poãet na 64 500 UoZ, ão predstavu-
je medziroãn˘ pokles o viac ako 25-tisíc
UoZ. Tento v˘voj svedãí v prvom rade
o zodpovednej‰om prístupe UoZ pri
ukonãovaní evidencie na úradoch práce,
o narastajúcej spolupráci medzi UoZ
s úradmi práce a som presvedãená, Ïe
nasvedãuje aj o osobnej‰om a individuál-
nom prístupe sprostredkovateºa k evido-
van˘m uchádzaãom o zamestnanie. 

ŠANCA PRE ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝCH
Osobitnú kapitolu pri sprostredkovaní
zamestnania tvoria voºné pracovné
miesta pre zdravotne postihnut˘ch.
Nepriazniv˘ v˘voj vo vytváraní a moÏ-
nom obsadzovaní VPM zamestnávateº-
mi, ktoré sú urãené pre obãanov so ZP,
sa odzrkadlil aj v uprednostÀovaní pla-
tenia odvodu za neplnenie povinného
podielu pred zamestnávaním obãanov

so ZP. Poãet VPM pre ZP nahlásen˘ch
na úrady práce v roku 2005 bol v porov-
naní s rokom 2004 niÏ‰í v priemere
mesaãne o 120 VPM. Naproti tomu
v˘‰ka odvodu, uhradeného od zamest-
návateºov za neplnenie zákonom stano-
veného povinného podielu zamestná-
vania obãanov so ZP za rok 2005, do-
siahla spolu 364 997 tis. Sk. Pri medzi-
roãnom náraste o 90 824 tis. Sk. KaÏd˘
zamestnávateº, ktor˘ zamestnáva 20
a viac zamestnancov, je zo zákona
povinn˘ zamestnávaÈ 3,2 %, ão je mini-
málne 1 obãan so ZP. Postihnutie sa
posudzuje podºa rozhodnutia Sociálnej
poisÈovne tak, Ïe ak má zamestnanec 

40 % aÏ 70 % mieru poklesu schopnos-
ti vykonávaÈ zárobkovú ãinnosÈ, do
plnenia povinného podielu sa zapoãíta
1 obãan so ZP. Pri vy‰‰om ako 70 %-
nom poklese schopnosti 1 zamestnanca
sa na tento úãel zapoãíta pre zamestná-
vateºa v súvislosti s plnením povinného
podielu obãanov so ZP zamestnávanie
aÏ 3 obãanov so ZP. Po úãinnosti novely
zákona o sluÏbách zamestnanosti, t. j.
od 1. januára 2006, vyplynula zamest-
návateºovi povinnosÈ preukazovaÈ
plnenie povinného podielu obãanov so
ZP na celkovom poãte zamestnancov.
To znamená uÏ za rok 2005 a do 31.
marca 2006 na tlaãive, ktoré je dostup-
né zamestnávateºom na kaÏdom úrade
práce, ako aj na web stránke ústredia. 

ROK 2006 – ROK MOBILITY
Odbor sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb

prostredníctvom siete EURES v roku
2005 zorganizoval tri Medzinárodné

EURES burzy práce, a to v Nitre
(3/2005), v Ko‰iciach (6/2005) a v
B. Bystrici (11/2005), ktoré spolu nav‰tí-
vilo 11 937 obãanov, z ktor˘ch si na
burze na‰lo zamestnanie 1 819 obãanov
(15,24 %) zo v‰etk˘ch náv‰tevníkov
akcie. Vysok˘ poãet náv‰tevníkov na
kaÏdej Medzinárodnej EURES burze
práce je preukázateºn˘ na základe poãtu
odovzdan˘ch informaãn˘ch letákov
(spolu s anketou ohºadne spätnej väzby
o spokojnosti s uskutoãnen˘m poduja-
tím) v‰etk˘m náv‰tevníkom hneì pri
vchode pri príchode na podujatie. Vyso-
k˘ záujem svedãí o precíznej príprave
podujatia, spolupráci a v˘mene infor-

mácií v rámci úradov práce – siete
EURES poradcov a asistentov, ale aj
o dobrom v˘bere lokality konania burzy,
termínov na konanie aktivity, ako aj
o spolupráci so zahraniãn˘mi zamestná-
vateºmi, ktorí na aktivite takmer pravi-
delne ponúkajú okolo 2 500 VPM
u zahraniãn˘ch zamestnávateºov. Naj-
vy‰‰iu úspe‰nosÈ dosiahla burza v Nitre
(21,52 %), kedy si vlastne kaÏd˘ piaty
náv‰tevník EURES burzy práce na‰iel
svoje uplatnenie na trhu práce. Nerozli-
‰ovali sa náv‰tevníci, UoZ, ZoZ, ‰tu-
denti, dôchodcovia, dobrovoºne neza-
mestnaní a podobne, nakoºko informo-
vanosÈ o tomto v˘znamnom podujatí
bola poskytnutá na úradoch práce, ale
aj v rôznych médiách pre obãanov SR. 

Ing. MILOSLAVA JEZNÁ, 
riaditeľka odboru sprostredkovateľských

služieb, Ústredie PSVR Bratislava

pokračovanie v budúcom čísle

nie je len sprostredkovanie
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poskytne dávku v hmotnej núdzi
a príspevok na zdravotnú starostlivosÈ
na základe zoznamu obãanov bez
domova vypracovaného obcou alebo
mimovládnou organizáciou. Ten musí
obsahovaÈ meno a priezvisko, dátum
narodenia a posledné bydlisko kon-
krétneho obãana. Úrad PSVaR overí na
úrade podºa posledného bydliska, ãi
obãan nie je poberateºom dávky a prís-
pevkov, priãom nie je potrebné trvaÈ
na spoloãnom posúdení hmotnej
núdze fyzick˘ch osôb podºa zákona
399/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi § 4. Mimoriadna situácia si
vyÏaduje spoluprácu úradu so staros-
tami obcí a mimovládnymi organizáci-
ami, ako aj vykonávanie terénnej soci-
álnej práce priamo na mieste, kde sa
obãania bez domova zdrÏujú.

Úrad po predloÏení zoznamu bez-
odkladne rozhodne o priznaní dávky
ãi príspevku a finanãné prostriedky
za‰le na úãet osobitného príjemcu. Ten
je povinn˘ pouÏiÈ dávku a príspevok
v prospech obãana v hmotnej núdzi,
ão v súãasnej situácii predstavuje
zabezpeãenie nocºahu a jedného teplé-
ho jedla denne. Úrad dohliada, ako si
ním urãen˘ osobitn˘ príjemca plní
svoje povinnosti. V prípade, ak obec
alebo mimovládna organizácia zistí, Ïe
v tejto skupine obãanov sa ocitlo dieÈa,
oznámi túto skutoãnosÈ na príslu‰n˘
úrad PSVaR, na pohotovostné telefón-
ne ãísla oddeleniu sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré
zabezpeãí dieÈaÈu pomoc.

ANDREA HAŠČÍKOVÁ 
odbor mediálny a informačný

ÚPSVR
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KRÍZOVÉ RIEŠENIA 
A KOMPETENCIE
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave, Ko‰iciach, Banskej
Bystrici, Nitre, Trenãíne, Spi‰skej
Novej Vsi a Îiline v spolupráci so
samosprávou a mimovládnym sekto-
rom vytvorili zoznamy ºudí bez domo-
va, na základe ktor˘ch zaãína byÈ
vyplácaná dávka v hmotnej núdzi for-
mou osobitného príjemcu obãanom.
PrevaÏná väã‰ina sa vypláca v Bratisla-
ve, kde na‰i pracovníci len v stanovom
tábore zistili takmer 80 ºudí s trval˘m
pobytom mimo Bratislavy, ako aj cu-
dzincov pochádzajúcich z Poºska,
âiech ãi Albánska.

Z vy‰‰ie uveden˘ch úradov uvied-
li, Ïe poskytujú dávku a príspevky
obãanom bez domova nasledovne:
Bratislava 400, Banská Bystrica 27,
Ko‰ice 214, Spi‰ská Nová Ves 7 a Îili-
na 31 obãanom.

Na základe rokovaní s Minister-
stvom obrany bolo v sobotu 28. januá-
ra odovzdan˘ch charitatívnym organi-
záciám niekoºko sto kusov zimného
obleãenia, topánok postelí a spacích
vakov. ëal‰iu distribúciu tohto vyba-
venia bude zabezpeãovaÈ Fond sociál-
neho rozvoja (príspevková organizácie
MPSVR) prostredníctvom lokálnych
koordinátorov obciam a obãianskym
zdruÏeniam. Rezort práce v rámci svo-
jej grantovej schémy v t˘chto dÀoch
schválil 500-tisíc Sk OZ Domov pre
kaÏdého na sprevádzkovanie zariade-
nia sociálnych sluÏieb pre ºudí bez
domova v Bratislave. Ministerstvo
obrany sa zaviazalo uvoºniÈ do jedné-
ho mesiaca ãasÈ kasární v Nitre a Zvo-
lene, ktoré pôjdu na ponukové kona-
nie formou bezodplatného prevodu

s cieºom zriadenia sociálnych sluÏieb
pre ºudí bez domova. Veºkú pomoc
poskytla Potravinová banka, prostred-
níctvom Fondu sociálneho rozvoja
zabezpeãila distribúciu ‰atstva a in˘ch
zimn˘ch doplnkov v regiónoch zo svo-
jich skladov. Rovnako ústretovo spolu-
pracoval aj Úrad civilnej ochrany
Ministerstva vnútra, ktor˘ prostred-
níctvom svojej siete poskytol zo svo-
jich zásob pomoc pre ºudí bez domo-
va, ktorú distribuoval obciam a ob-
ãianskym zdruÏeniam napr. v Levi-
ciach, Nov˘ch Zámkoch, Banskej
·tiavnici ãi v Îarnovici.

Uvedené opatrenia v‰ak vníma
rezort práce ako krízové, s cieºom vy-
rie‰enia akútnych problémov. Aby
k takémuto stavu nemuselo opakovane
dochádzaÈ, povaÏuje rezort za zásadné,
aby spoloãnosÈ jasne a predov‰etk˘m
zodpovedne pristupovala k deºbe kom-
petencií medzi ‰tátom a samosprávou.

POSKYTNUTIE POMOCI 
CEZ OSOBITNÉHO PRÍJEMCU
Súãasné nepriaznivé a poveternostné
podmienky najviac postihli ºudí bez
domova, ktorí sú v zimnom období
viac odkázaní na pomoc. Preto je
potrebné ur˘chlené poskytnutie
pomoci tejto skupine obyvateºstva,
ktorá nemá zabezpeãené základné
Ïivotné podmienky. V tejto súvislosti
ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny oslovila listom obce a mimo-
vládne organizácie, kde ich informo-
vala o moÏnosti poskytnutia základnej
dávky cez osobitného príjemcu. KeìÏe
ide o rie‰enie akútnej situácie na nevy-
hnutne potrebn˘ ãas, úrad PSVaR

V januári Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
informovalo, že vzhľadom na
narastajúci počet prípadov
úmrtí a poškodeného zdravia
ľudí bez domova je rezort pri-
pravený koordinovať aktivity
smerujúce k systémovým rieše-
niam. Uskutočnil sa celý rad
rokovaní s vedením Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny,
so zástupcami Ministerstva
obrany, Ministerstva vnútra,
predsedami VÚC a magistrá-
tom mesta Bratislavy

Problém bezdomovectva 
si vyžaduje zodpovedný prístup 
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ciach, v kanáloch, v najlep‰om prípa-
de prespávajú tak rôzne po známych.
Poslednou skupinou sú ºudia, ktor˘ch
potreby sú úradom buì neznáme,
alebo známe len ãiastoãne. 

Nie je vÏdy jednoduché urãiÈ pres-
n˘ rozdiel medzi podmienkami Ïivota
bezdomovcov, ktorí sa obracajú na
útulky, a osôb, ktoré Ïijú v neist˘ch
podmienkach nájomn˘ch bytov, zdra-
votne závadn˘ch, v provizórnych
bytoch, schátral˘ch a ãasto preºudne-
n˘ch. Sú to ºudia, ktorí ãakajú na pre-
pustenie z rôznych ústavov, väzenia,
na odchod z detského domova, ute-
ãenci a pod. Rizikovou skupinou sú
deti, resp. uÏ dospelí ºudia, ktorí
opú‰Èajú detské domovy po dov⁄‰ení
18. roku veku, novinku v‰ak priniesla

novela zákona 305/2005 Z. z. o sociál-
no-právnej ochrane detí a sociálnej
kuratele, ktorá umoÏÀuje predæÏenie
pobytu v detskom domove aÏ do
dov⁄‰enia 25 roku mladého ãloveka.
Ako uvádza § 49 spomínaného zákona,
„ak ústavná starostlivosÈ skonãí dosiah-
nutím plnoletosti alebo predæÏením
ústavnej starostlivosti do 19 rokov
veku, môÏe mlad˘ dospel˘ poÏiadaÈ
detsk˘ domov o poskytovanie starostli-
vosti aÏ do jeho osamostatnenia sa,
najdlh‰ie do 25 rokov veku. Osamostat-
nenie na úãely tohto zákona je zabezpe-
ãenie si b˘vania a schopnosÈ samostat-
ne sa ÏiviÈ.“ 

Ako vypovedá uÏ samotné oznaãe-
nie „bezdomovec“, najväã‰ím problé-
mom t˘chto ºudí je to, Ïe nemajú
domov. To znamená, Ïe buì nemajú
vôbec strechu nad hlavou, alebo pres-
pávajú v provizórnych podmienkach

útulkov a domovov sociálnych sluÏieb.
Znamená to, Ïe nemajú rodinné záze-
mie, nemajú nikoho, o koho by sa
mohli oprieÈ, kto by im pomohol.
S t˘m, Ïe bezdomovci nemajú kde
b˘vaÈ, súvisí aj to, Ïe sú ÈaÏko zamest-
nateºní. Bezdomovci nemajú vo väã‰ine
prípadov doklady, a preto majú veºké
problémy pri vybavovaní svojich zále-
Ïitostí na úradoch. Obnova dokladov je
veºmi zdæhavá a len máloktor˘ bezdo-
movec je schopn˘ si ich obstaraÈ bez
pomoci zo strany ‰tátu alebo charitatív-
nych organizácií. âast˘m javom u bez-
domovcov je totiÏ „byrofóbia“, chorob-
ná obava z jednania na úradoch a in‰ti-
túciách. 

ëal‰ím problémom je to, Ïe nemajú
trvalé bydlisko, ão spôsobuje neochotu
zo strany zamestnávateºov zamestnaÈ
takéhoto ãloveka. Keì je ãlovek dlho-
dobo nezamestnan˘ a Ïije na ulici, po
ãase stráca schopnosÈ pracovaÈ. To je
objektívna skutoãnosÈ potvrdená psy-
chológmi. Bezdomovci v‰ak nielenÏe
nemajú kde b˘vaÈ a ÈaÏko si nájdu
zamestnanie (Ïivia sa príleÏitostn˘mi
brigádami, Ïobraním a podobne), ale
väã‰ina z nich ani nemá nárok na pod-
poru v nezamestnanosti ãi na sociálne
dávky. To v‰etko je totiÏ viazané na
trvalé bydlisko, ktoré bezdomovci buì
nie sú schopní preukázaÈ (strata dokla-
dov), alebo úrad práce sociálnych vecí
a rodiny je tak ìaleko od miesta, kde
preb˘vajú, Ïe nie sú schopní tam opa-
kovane dochádzaÈ (napr. bezdomovec
z v˘chodného alebo stredného Sloven-
ska zdrÏujúci sa v Bratislave, kde

Nové spoločenské usporiadanie po novembri 1989 prinieslo so
sebou rad celospoločenských problémov do tej doby prakticky
u nás neznámych: šírenie drog a organizovaného zločinu, šírenie
prostitúcie a pornografie, nezamestnanosť a bezdomovectvo.
Každý človek sa stal vo svojom konaní zodpovednejší za svoju so-
ciálnu situáciu, ktorú predtým vo veľkej miere určoval štát.

Situácia bezdomovcov 
v Slovenskej republike

N iektorí ºudia v‰ak neboli pripravení
na tieto zmeny, a preto vznikli aj

nové fenomény v sociálnej oblasti, ako
vysoká nezamestnanosÈ, problémy
s b˘vaním a bezdomovectvo. Neza-
mestnanosÈ v súãasnom období dosa-
huje v˘‰ku 11,36 % (január 2006) eko-
nomicky aktívneho obyvateºstva, ão
predstavuje 293 801 osôb. Poãet bezdo-
movcov na Slovensku nie je monitoro-
van˘ a podºa odborníkov, ktorí sa pra-
cujú v tejto oblasti, je ÈaÏké takúto ‰ta-
tistiku zostaviÈ a zmonitorovaÈ ich situ-
áciu. Podºa informácií magistrátu

a mimovládnych organizácií je ich naj-
viac v hlavnom meste, kde sa ich poãet
odhaduje na 2 – 3-tisíc. ªudia, pre kto-
r˘ch sa u nás vÏilo oznaãenie „bezdo-
movci“, v Slovenskej republike de jure
neexistuje, nie je právne vymedzen˘.

V medzinárodnom práve sa pojmom
bezdomovec oznaãuje cudzinec, Ïijúci
na na‰om území bez povolenia úradov
a bez ‰tátnej príslu‰nosti. Príãiny bez-
domovectva sú rôzne, napríklad strata
zamestnania, nízka úroveÀ Ïivotného
minima, rozvod ãi rozpad rodiny, roz-
chod partnerov Ïijúcich spolu, zlé
rodinné podmienky (t˘rané ãi sexuálne
zneuÏívané Ïeny alebo deti), psychické
problémy, odchod z detsk˘ch domovov,
prepustení z väzení, smrÈ blízkej osoby,
osamelosÈ, nesamostatnosÈ, mentálna

retardácia, fyzická ãi psychická choro-
ba, alkoholizmus, drogy, gamblerstvo ãi
iná závislosÈ. 

Najviac ohrozenou skupinou bezdo-
movcov sú ºudia Ïijúci na uliciach, na
staniciach, tí, ktorí vyhºadávajú ubyto-
vanie v zimn˘ch mesiacoch v azylo-
v˘ch domoch a útulkoch zriaìovan˘ch
mestami alebo charitatívnymi organizá-
ciami. ëal‰ou skupinou sú ºudia, ktorí
sú bez prístre‰ia a ktorí sa z nejakého
len im známeho dôvodu neobracajú na
verejné ãi charitatívne sluÏby, aby na‰li
nocºah. Títo ºudia prespávajú v pivni-

�
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H lavn˘m cieºom zriadenia tohto
tábora je predísÈ situáciám ohro-

zujúcim ich zdravie, Ïivot a poskytnúÈ
im pomoc. Podºa vyjadrení 
M. KomÏíka z Ministerstva vnútra SR
bolo do t˘chto dní ubytovan˘ch
v priemere 150 za jednu noc, ão je
vlastne plná kapacita stanového mes-

teãka. Ná‰ rezort sa taktieÏ zapojil do
rie‰enia krízovej situácie, uvedomujúc
si nutnosÈ nájsÈ spôsob, ako naliehavo
poskytnúÈ pomoc tejto skupine obyva-
teºov, ktorá nemá zabezpeãené základ-
né Ïivotné podmienky. Najväã‰ím limi-
tom poskytnutia finanãnej pomoci
prostredníctvom sociálnych dávok

bola neexistencia zoznamu ºudí bez
domova, ktorí vo väã‰ine prípadov
nie sú evidovaní na úrade práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Rie‰enie sa
na‰lo formou poskytnutia základnej
dávky v hmotnej núdzi cez osobitného
príjemcu, a to v spolupráci Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny SR s mimovládnymi organi-
záciami. Vìaka tejto mesaãnej dávke
vo v˘‰ke 1 560 Sk im tieto organizácie
a samosprávy mohli zabezpeãiÈ stra-
vu, resp. núdzové ubytovanie.

Mgr. Branislav Karvaš,
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
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Na základe rozhodnutia ministerstva vnútra bol 19. januára
postavený stanový tábor v miestnej časti Vrakuňa na Hradskej
ulici, ktorý je umiestnený v priestoroch útulku pre bezdomovcov
Mea Culpa. Vznikol ako reakcia na extrémne mrazy, ktoré postih-
li Slovenskú republiku v týchto zimných mesiacoch, ako provi-
zórne a dočasné riešenie pre záchranu ľudí bez domova. 

Stanové mestečko pre bezdomovcov

má väã‰iu ‰ancu nájsÈ pomoc ãi dokon-
ca prácu, ale prichádza o sociálne
dávky).

ZávaÏn˘m problémom bezdomov-
cov je aj ich zdravotn˘ stav. Väã‰ina slo-
vensk˘ch bezdomovcov trpí nejakou
chorobou, zlou Ïivotosprávou – nedos-
tatok kvalitnej stravy a nedostatoãnou
hygienou. A pretoÏe mnohí z nich
nemajú zdravotné poistenie, nemajú
podºa na‰ej legislatívy nárok na zdra-
votnú starostlivosÈ. V priemere sa doÏí-
vajú o 20 – 30 % menej ako ostatná
populácia. A v neposlednom rade je tu
problém negatívneho vzÈahu nás, „slu‰-
n˘ch obãanov“, k t˘mto ºuìom. âo si
o nich myslíme, ako sa na nich pozerá-
me a ako sa k ním správame. 

Ministerstvo práce sociálnych vecí
a rodiny povaÏuje za zásadné, aby spo-
loãnosÈ jasne a predov‰etk˘m zodpo-
vedne pristupovala k deºbe kompeten-
cií v oblasti problematiky ºudí bez
domova medzi ‰tátom, samosprávou
a správnou komunikáciou t˘chto in‰ti-
túcií s tretím sektorom.

Vo vyspel˘ch ‰tátoch existujú 4 fázy
starostlivosti o ºudí bez domova:
1. Nocºahárne kombinované s moÏnos-
Èou denného pobytu

� pobyt v nich je limitovan˘ dodrÏia-
vaním základn˘ch hygienick˘ch no-
riem a zaplatením symbolického
poplatku, dæÏka pobytu je obmedzená
na niekoºko dní, prípadne t˘ÏdÀov.

2. Azylové domy� ich obyvatelia musia pracovaÈ, pri-
ãom sa zúãastÀujú sociálnych progra-
mov, moÏnosÈ dlhodobej‰ieho pobytu.

3. Tzv. zariadenie na polceste� ubytovanie v bunkách,� obyvateº si sám hradí náklady,� pracuje, je schopn˘ sa o seba posta-
raÈ,� odborn˘ dohºad zabezpeãuje sociál-
ny pracovník.

4. Chránené, sociálne byty.

Popri nich môÏu existovaÈ e‰te ‰pe-
cifické zariadenia, ako napr. krízové
lôÏka ãi ubytovne pre rodiãov s deÈmi.
V‰etky takéto typy sociálnych sluÏieb
zriaìuje samospráva a prevádzkuje ich
prostredníctvom obãianskych zdruÏení
ãi charitatívnych organizácií. Podºa
Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny nie je dôvod, aby na Slovensku

vo v‰etk˘ch 8 krajsk˘ch mestách, ktoré
sú zároveÀ sídlami VÚC, takéto zaria-
denia nevznikli, a ani nie je dôvod, aby
si medzi sebou nevymieÀali údaje
a zabránili tak tzv. turistike v rámci kra-
jov Slovenska. Ako sa uvádza vo vyhlá-
sení Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny, úlohou ‰tátu je zabezpe-
ãiÈ, aby bola obyvateºom vyplácaná
sociálna dávka, av‰ak v˘hradne formou
osobitného príjemcu. ZároveÀ ‰tát musí
byÈ pripraven˘ finanãne podporovaÈ
zriaìovanie ãi prevádzku sociálnych
sluÏieb svojimi grantov˘mi schémami. 

Situácia bezdomovcov je problém
nás v‰etk˘ch, a preto by sme nemali byÈ
k tomuto problému ºahostajní. V‰etci
kompetentní (ministerstvá, samosprá-
va, mimovládne organizácie) by sa mali
snaÏiÈ o vytvorenie priazniv˘ch pod-
mienok, aby aj títo ºudia, ktorí pri‰li
o domov, mohli viesÈ plnohodnotn˘
Ïivot. DôleÏitou súãasÈou tohto procesu
zaãlenenia ºudí bez domova do spoloã-
nosti je na druhej strane aj ich motivá-
cia a vôºa rie‰iÈ svoj problém. 

Mgr. BRANISLAV KARVAŠ,
odbor mediálny a informačný

ÚPSVR

KAŽDODENNÝ REŽIM V STANOVOM MESTEČKU
17:30 – Do tábora prichádzajú prví bezdomovci, ktorí sa môžu

umyť a najesť. Na večeru dostávajú teplú polievku, chlieb
a čaj. Následne ich čaká registrácia u pracovníka úradu
práce Rastislava Jakubeka, ktorý má za úlohu evidenciu
dotyčných osôb, kvôli poskytovaniu dávky v hmotnej núdzi
prostredníctvom osobitného príjemcu. Ako sám uviedol,
väčšina bezdomovcov má pri sebe doklad, na základe kto-
rého je možné identifikovať danú osobu.

06:00 – Budíček.
07:00 – Raňajky (chlieb a teplý čaj).
08:00 – Do ôsmej hodiny rannej musia bezdomovci opustiť sta-

nový tábor.
8:00 – Povinná očista tábora, dezinfekcia stanov (dezinfekciu má

na starosti hasičský zbor). 
Vybraná skupina bezdomovcov – dobrovoľníkov v spolu-
práci s civilnou obranou pripravuje tábor na ďalšiu noc.
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■ PRÁCU V ÚNII BY MOHLI UĽAHČIŤ REGISTRE
Ministri práce V4 a Slovinska sa v piatok dohodli v Buda-

pe‰ti na spoloãnom postupe, ako primäÈ pôvodn˘ch ãlenov
EÚ otvoriÈ pracovné trhy. Navrhujú, aby ‰táty, ktoré sa roz-
hodnú aj naìalej uplatÀovaÈ prechodné obdobie, pre‰li na
systém monitoringu pracovn˘ch síl. „Nahradilo by to pra-
covné povolenia a zníÏili by sa tak administratívne obmedze-
nia,“ povedala pre HN ministerka práce, sociálnych vecí
a rodiny Iveta Radiãová. Fungovalo by to tak, Ïe kaÏdá kraji-
na by mala informácie nielen o poãte pracovníkov z ãlen-
sk˘ch krajín na svojom území, ale aj o tom, v akej sfére a na
ak˘ch miestach pracujú. „Teraz sú to zväã‰a iba dohady,“
vysvetºuje Radiãová. Krajiny by vytvárali vlastné registre
a následne by si vymieÀali tieto informácie. 

Hospodárske noviny

■ NAJSKÔR EVIDENCIA, POTOM ŠTATÚT
Magistrát koordinuje vytvorenie evidencie ºudí bez domo-

va v Bratislave, na ktorého základe môÏu úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny uplatniÈ ‰tatút osobitného príjemcu.
Zabezpeãia tak bezdomovcom ich základné potreby. "Osobit-
n˘m príjemcom dávok v hmotnej núdzi pre obãanov bez
domova, ktorí sa zaregistrujú v stanovom tábore vo Vrakuni,
sa stane obãianske zdruÏenie Domov pre kaÏdého," uviedla
hovorkyÀa magistrátu Eva Chudinová. ZdruÏenie má s magis-
trátom podpísanú zmluvu na sociálnu ubytovÀu v blízkosti
stanového mesteãka. Bezdomovci od neho adresne dostanú
obleãenie, jedlo ãi ubytovanie. S magistrátom sa uÏ skontak-
toval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I, ktoré-
mu zoznamy odovzdajú.

Večerník

■ TRNAVSKÝ SONY CHCE PRIJAŤ 400 ĽUDÍ
Celosvetov˘ pokles záujmu o televízory s klasickou CRT

obrazovkou a nárast záujmu o ploché LCD obrazovky sa dotkol
aj v˘robného závodu Sony Slovakia v Trnave. Tento závod je
posledn˘m Sony v Európe, ktor˘ sa venuje v˘robe klasick˘ch
televízorov. Na v˘robu modernej‰ích LCD televízorov preto
prejde uÏ tento rok, teda o rok skôr, ako sa plánovalo. Sony sa
podºa pracovníãky náborového oddelenia Miriam Martincovej
uÏ od septembra venoval otázke ìal‰ieho uplatnenia t˘chto
ºudí. "âasÈ z nich prechádza na novú v˘robu, pre ìal‰ích sa
nám podarilo nájsÈ prácu v regióne vo firmách zaoberajúcich sa
elektrotechnickou v˘robou, "povedala Martincová. Ku koncu
roka bolo podºa nej v hromadnom prepú‰Èaní uvoºnen˘ch
okolo 20 ºudí. "V súãasnosti v‰ak robíme nábor pre novú v˘ro-
bu, v prvej fáze k marcu asi 100 ºudí," informovala ìalej Mar-
tincová. Keì sa v˘roba podºa jej slov rozbehne v lete naplno,
prijmú e‰te okolo 300 ºudí. S nov˘mi pracovníkmi by mal maÈ
závod Sony Slovakia v lete 1 600 zamestnancov. 

Pravda; tasr

■ NOVINKY DŇA
Minister hospodárstva Jirko Malchárek v mene vlády Slo-

venskej republiky podpísal investiãné dohody s dvoma inves-
tormi, ktorí smerujú priamo do regiónu Spi‰ská Nová Ves. Bra-
zílska spoloãnosÈ tu chce preinvestovaÈ 200 miliónov korún
a vytvoriÈ 420 pracovn˘ch miest. Taliansky investor 340 milió-
nov a vytvoriÈ nie menej neÏ 100 pracovn˘ch miest. Návrhy
investiãn˘ch spoloãností kabinet vlády schválil v polovici
januára 2006. Brazílska spoloãnosÈ od Slovenskej republiky
dostane ‰tátnu pomoc 60 miliónov korún a talianska firma 510-
tisíc korún na jedno novoutvorené pracovné miesto. 

Rozhlasová stanica Patria

■ CONTINENTAL TEVES VO ZVOLENE ZÍSKA
400 MILIÓNOV
Vláda vãera schválila návrh investiãnej zmluvy medzi Slo-

venskou republikou a nemeckou strojárskou firmou Conti-
nental, ktorá plánuje vo Zvolene preinvestovaÈ 2,28 miliardy
korún. „Celková v˘‰ka hrubej ‰tátnej pomoci pre nemeckého
investora je 413,5 milióna korún, z toho v˘‰ka priamej ‰tátnej
pomoci na jedno pracovné miesto, vrátane príspevku na vzde-
lávanie, predstavuje 230-tisíc korún,“ povedal po rokovaní
vládneho kabinetu minister hospodárstva Jirko Malchárek.
Ako sa uvádza v investiãnej zmluve, z celkovej v˘‰ky inves-
tiãn˘ch stimulov by malo 392,5 milióna korún smerovaÈ na
daÀové úºavy, granty na investiãné a mzdové náklady a na
predaj pozemkov. Zvy‰n˘ch 21 miliónov by malo smerovaÈ
ako príspevok na vzdelávanie zamestnancov Continentalu. Zo
skupiny Continental plánuje na Slovensku investovaÈ firma
Continental Teves, ktorá chce poãas piatich rokov vytvoriÈ 510
nov˘ch pracovn˘ch miest. V novom závode bude spoloãnosÈ
vyrábaÈ brzdové komponenty, priãom roãná v˘roba by mala
dosiahnuÈ päÈ miliónov v˘robkov. Continental patrí medzi
dodávateºsk˘ch lídrov v oblasti brzdov˘ch systémov, automo-
bilovej elektroniky a pneumatík. SpoloãnosÈ v súãasnosti
zamestnáva na celom svete okolo 73-tisíc pracovníkov. 

Hospodárske noviny; sita

■ HNÚŠŤA PLÁNUJE POSTAVIŤ 
PRIEMYSELNÚ ZÓNU
Mesto Hnú‰Èa v spolupráci s obcou Rimavské Brezovo pri-

pravuje stavbu priemyselnej zóny. „Sme v ‰tádiu predprojek-
tovej prípravy nového priemyselného parku, ktor˘ by mal
v koneãnej fáze zaberaÈ plochu 40 hektárov v katastrálnom
území obce Rimavské Brezovo,“ potvrdil primátor Hnú‰te
Michal Bagaãka. V prvej etape v˘stavby mesto plánuje vyuÏiÈ
10 aÏ 12 hektárov. Podºa Bagaãku mesto Hnú‰Èa v minulosti
plánovalo v spojitosti so zahraniãn˘mi investíciami vyuÏiÈ
len existujúce v˘robné priestory v areáloch firiem T-Gum
Hnú‰ta a b˘val˘ch Slovensk˘ch luãebn˘ch závodov. „Mys-
lím si, Ïe je naãase zaãaÈ sa uberaÈ aj nov˘m smerom, tak, aby
sme dokázali potenciálnym investorom poskytnúÈ viac moÏ-
ností,“ vysvetlil primátor Hnú‰te. V Hnú‰ti a jej okolí je tak-
mer 30-percentná nezamestnanosÈ. Mesto Hnú‰Èa s okolit˘mi
obcami bolo v minulosti podºa Bagaãku zamerané predov‰et-
k˘m na chemick˘ a gumárensk˘ priemysel. „Nemáme presne
vy‰pecifikovan˘ predmet podnikania budúcich investorov,
no vzhºadom na vy‰kolen˘ch pracovníkov by sme uvítali
práve tento typ v˘roby,“ komentoval Bagaãka. Uplatnenie by
tu v‰ak mohli nájsÈ aj spoloãnosti zaoberajúce sa drevospra-
cujúcim ãi textiln˘m priemyslom.

Hospodárske noviny; sita

■ OTVORILI ZREKONŠTRUOVANÝ DOMOV 
PRE POSTIHNUTÝCH
Viac ako 3,3 milióna korún stála rekon‰trukcia Domova

sociálnych sluÏieb Úsvit pre telesne a du‰evne postihnuté
deti a dospel˘ch v Myjave. Budova zariadenia bola v hava-
rijnom stave, pre zatekajúcu strechu predstavovala pre
mesto, ktorému budovy patria, a Trenãiansky samosprávny
kraj, ktor˘ ho financuje, aj vysoké prevádzkové náklady.
Mestu sa v‰ak podarilo získaÈ prostriedky z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a únia tak na opravu budovy
prispela aÏ 2,7 milióna korún. V zariadení pribudla aj zaskle-
ná loggia, kde budú deti pestovaÈ kvety a ihrisko s lezeckou
stenou. Domov funguje ako celodenné zariadenie pre postih-
nut˘ch ºudí a stará sa aj o deti z miestnej ‰peciálnej ‰koly.
„Väã‰inu na‰ich klientov tvoria mentálne postihnuté deti,
ktoré nie sú na tom aÏ tak zle, aby i‰li na celoroãn˘ pobyt do
ústavu, no nie sú ani schopné zaãleniÈ sa do spoloãnosti
a ostávali by tak celé dni zatvorené doma,“ hovorí riaditeºka
Úsvitu Jana Gáliková. Mesto domov zriadilo pred dvoma
rokmi spolu s útulkom pre ºudí bez prístre‰ia a domo-

Krátke správy
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vom pre slobodné mamiãky. „Rodiãia museli dovtedy
postihnuté deti dennodenne voziÈ do 20 kilometrov vzdiale-
ného Nového Mesta nad Váhom,“ povedala Gáliková. 

SME

■ NOVÝ ZÁVOD NA BRZDOVÉ TELESÁ 
ZAMESTNÁ 500 ĽUDÍ
SpoloãnosÈ Continental AG – Automotive Systems necel˘

rok po poloÏení základného kameÀa otvorila vo Zvolene prvú
v˘robnú halu. Bude v nej vyrábaÈ brzdové telesá pre automo-
bilky v˘chodnej Európy. SpoloãnosÈ Continental plánuje vo
Zvolene preinvestovaÈ asi 240 miliónov korún, priãom prácu
v nej nájde asi 500 ºudí. „Doposiaº evidujeme pribliÏne 2 700
uchádzaãov o zamestnanie vo zvolenskom závode. Ide pre-
vaÏne o Zvolenãanov a ºudí z blízkeho okolia,“ hovorí perso-
nálna riaditeºka spoloãnosti Inge Murga‰ova. Z 500 voºn˘ch
miest je asi 400 robotníckych pozícií, zvy‰ok tvoria administ-
ratívni pracovníci. "V‰etci uchádzaãi o prácu prejdú konkur-
zom. Zamestnancov vo v˘robe zdarma za‰kolíme," dodáva. Na
vy‰‰ie pozície vyÏaduje spoloãnosÈ Continental aj znalosÈ
cudzích jazykov. Dnes je v závode zamestnan˘ch 70 pracov-
níkov. Primátor Zvolena Miroslav Kusein rokuje s ìal‰ími
dvomi spoloãnosÈami, ktoré tieÏ chcú vyrábaÈ autodoplnky
a vytvoriÈ pribliÏne 200 pracovn˘ch miest. 

Nový Čas

■ NOVINKY DŇA
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta

RADIâOVÁ nav‰tívila niekoºko ustanovizní dvoch úradov
práce v Ko‰iciach a Pre‰ove. Ministerka kon‰tatovala, Ïe od 
1. februára ministerstvo zavádza novú formu registrácie
obãanov na úradoch práce. Nov˘ projekt dá moÏnosÈ zabez-
peãiÈ prácu t˘m, ão sa o to snaÏia. 

Rozhlasová stanica Patria

■ NEZAMESTNANÍ PREŠOVČANIA VYTVORILI
HODNOTY ZA MILIÓNY
Hodnotu 2,3 milióna korún vytvorili vlani nezamestnaní

obãania pre mesto Pre‰ov v rámci mal˘ch obecn˘ch prác.
Samospráva ich vyuÏívala na v‰etk˘ch sídliskách pri rôznych
drobn˘ch verejnoprospe‰n˘ch ãinnostiach. Pri prácach sa
vystriedalo asi 300 ºudí.

Pravda; tasr

■ Z VRANOVSKEJ NEMOCNICE 
PREPUSTIA 61 ĽUDÍ
Z vranovskej nemocnice do konca februára prepustia 61

zamestnancov z 529. Nemocnica sa zmenila na neziskovú
organizáciu a dôvodom hromadného prepú‰Èania sú ekono-
mické pomery. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese,
ktorá v závere decembra dosiahla viac ako 18 percent, sa tak
o nieão zv˘‰i. 

SME; tasr

■ V NEZAMESTNANOSTI SME STÁLE DRUHÍ
Sezónne upravená miera nezamestnanosti na Slovensku

klesla v decembri na 16,1 percenta, ão je v‰ak stále takmer dvoj-
násobok priemeru celej Európskej únie. Podºa údajov Eurostatu
má SR naìalej druhú najvy‰‰iu mieru nezamestnanosti v rámci
EÚ. Vy‰‰iu mieru nezamestnanosti má len Poºsko, a to 17,2 per-
centa. Naopak, najniÏ‰ia bola v Írsku – 4,3 percenta.

Hospodárske noviny; sita

■ NEZAMESTNANOSŤ V DECEMBRI KLESLA 
Sezónne upravená miera nezamestnanosti na Slovensku

klesla v decembri na 16,1 percenta z novembrovej revidovanej
hodnoty 16,3 percenta. Ako vypl˘va z údajov, ktoré v stredu zve-
rejnil ‰tatistick˘ úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat, Slovensko
má naìalej druhú najvy‰‰iu mieru nezamestnanosti v rámci EÚ.

SME; sita

■ AGENTÚRNE SPRÁVY Z DOMOVA
Sezónne upravená miera nezamestnanosti na Slovensku

klesla v decembri na 16,1 percent. Vypl˘va to z údajov ‰tatis-
tického úradu Eurostat, podºa ktorého máme naìalej druhú
najvy‰‰iu mieru nezamestnanosti v rámci Európskej únie.
Prvé Poºsko má nezamestnan˘ch vy‰e 17 percent obyvateºov.
NajniÏ‰ia miera nezamestnanosti bola v decembri v Írsku
a Dánsku pod 4,5 percenta. 

Rozhlasová stanica Slovensko

■ V LUČENCI ODŠTARTOVAL PROJEKT POMOCI
PRE NEZAMESTNANÝCH
Zv˘‰iÈ flexibilitu pracovnej sily má projekt, ktor˘ tu dnes

pre 30 adeptov z radov nezamestnan˘ch od‰tartovalo Centrum
prvého kontaktu pre podnikateºov. V úvode ide o motivaãn˘
kurz, ktor˘ o t˘ÏdeÀ absolvuje aj 30 uchádzaãov v Luãenci. No
pokiaº tam bude ìal‰ie vzdelávanie zamerané na obsluhu
motorovej píly a vysoko zdviÏného vozíka, vo Veºkom Krtí‰i,
kde nie sú nové pracovné miesta, pôjde hlavne o jazykové
kurzy.  Projekt je financovan˘ z projektu PHARE.

Rozhlasová stanica Slovensko 

■ PREDSTAVITELIA VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY 
PODPÍSALI DOKUMENT PODPORUJÚCI VOĽNÝ
TRH PRÁCE V EURÓPSKEJ ÚNII
·éfovia parlamentu Vy‰ehradskej ‰tvorky âeska, Sloven-

ska, Maìarska a Poºska podpísali dokument podporujúci
voºn˘ trh práce v Európskej únii. Vyz˘vajú v nej vlády ãlen-
sk˘ch ‰tátov, aby svoje obmedzenia zru‰ili k 1. máju. Vtedy
totiÏ uplynie prvé dvojroãné obdobie. Ako hlavn˘ argument
V4-ka uvádza, Ïe v Írsku, ·védsku a v Británii, kde trh práce
neobmedzili, sa niã zvlá‰tneho nestalo. Deklaráciu dostanú
tie parlamenty a vlády 25-ky, ktoré majú rozhodujúce slovo.
Stanovisko by potom mali zaujaÈ do konca apríla.

Televízna stanica ČT 1

■ V CENTRE SA POSTARAJÚ O DÔCHODCOV
Ko‰ick˘ magistrát myslí aj na dôchodcov. Vãera otvoril prvé

mestské zariadenie opatrovateºskej sluÏby. UÏ v najbliÏ‰ích
dÀoch v Àom ubytujú 12 ºudí, ktorí potrebujú pomoc. Na rekon-
‰trukciu b˘val˘ch bytov radnica vynaloÏila 3 milióny Sk. Cent-
rum bude slúÏiÈ hlavne ºuìom, o ktor˘ch sa po návrate z nemoc-
nice nemá kto staraÈ. „Pobyt môÏe byÈ jednodÀov˘, t˘Ïdenn˘
a roãn˘. Máme odborn˘ personál, ktor˘ sa o klientov bude staraÈ
24 hodín denne. Tri postele vo dvoch izbách sú urãené pre imo-
biln˘ch ºudí,“ povedala vedúca referátu sociálnych vecí ko‰ic-
kého magistrátu Emília Bujnákova. Mesto na prevádzku zariade-
nia vyãlenilo na tento rok 2,6 milióna Sk. Pobyt bude stáÈ 4-tisíc
mesaãne. „Magistrát spravuje e‰te ‰tyri podobné zariadenia,
ktoré v‰ak prevzalo od ‰tát- vy a starajú sa o ne mestské
ãasti,“uviedol Matú‰ Háber z ko‰ickej radnice. Radnica vlani pri-
jala koncepciu 1 rozvoja sluÏieb pre seniorov, ktor˘ch je v Ko‰i-
ciach vy‰e 20 percent. Otvorenie zariadenia opatrovateºskej
sluÏby je prv˘m konkrétnym krokom. 

Nový Čas

■ PRVÍ TRAJA KLIENTI SA VČERA NASŤAHOVALI 
DO NOVÉHO ÚTULKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V SENICI
Do nového zariadenia sociálnych sluÏieb v Senici, ktoré-

ho otvorenie ur˘chlili silné mrazy, sa vãera nasÈahovali prví
traja klienti. V krátkom ãase príde i ìal‰ích päÈ, pretoÏe kapa-
cita útulku je osem miest a v‰etky sú uÏ obsadené. Pre útulok
sú na prízemí b˘valej polikliniky vyãlenené tri miestnosti,
v ktor˘ch môÏu byÈ ºudia bez domova a v sociálnej izolácii
cel˘ deÀ. Stravu si budú sami pripravovaÈ v kuchynke, k dis-
pozícii majú sociálne zariadenie a spoloãensk˘ priestor
a v práãovni si môÏu praÈ. Klientom z útulku sa bude veno-
vaÈ sociálny pracovník.

Rozhlasová stanica Regina
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? Má ‰túdium na univerzite tre-
tieho veku vplyv na aktivaãnú

ãinnosÈ nezamestnaného a pobera-
nie aktivaãného príspevku?

va‰a ãitateºka
âo sa t˘ka aktivaãného príspevku,

podºa § 12 ods. 4 Zákona o pomoci
v hmotnej núdzi, obãan, ktor˘ je v hmot-
nej núdzi a ktor˘ je uchádzaãom o za-
mestnanie, má nárok na aktivaãn˘ prís-
pevok, ak si zvy‰uje kvalifikáciu formou
‰túdia popri zamestnaní, kombinované-
ho ‰túdia a ‰túdia jednotliv˘ch vyuãova-
cích predmetov alebo formou externého
‰túdia. Toto neplatí, ak obãan získal
vysoko‰kolské vzdelanie druhého stup-
Àa. KeìÏe ‰túdium na univerzite tretieho
veku sa nepovaÏuje za zvy‰ovanie kvali-
fikácie v zmysle citovaného zákona,
nárok na aktivaãn˘ príspevok nevzniká.

JUDr. Eva Špitzerová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Stratí ‰tudentka, ktorá externe
‰tuduje na vysokej ‰kole a pobe-

rá dávku v hmotnej núdzi vo v˘‰ke 
3 310 Sk, nárok na aktivaãn˘ príspe-
vok v prípade, ak nastúpi na absol-
ventskú prax ? Táto dávka pozostáva
z 1 560 Sk pomoci v hmotnej núdzi
na jednotlivca, z 1 700 Sk aktivaãné-
ho príspevku za externé ‰túdium
a 50 Sk na zdravotnú starostlivosÈ.

‰tudentka
Podºa § 12 ods. 12 zákona o pomoci

v hmotnej núdzi aktivaãn˘ príspevok
nepatrí obãanovi v hmotnej núdzi alebo
fyzick˘m osobám, ktoré sa s obãanom
v hmotnej núdzi spoloãne posudzujú, ak
im patrí príspevok na vykonávanie
absolventskej praxe. Z uvedeného vypl˘-
va, Ïe ak poberateºke dávky a príspevkov
v hmotnej núdzi bude poskytnut˘ prís-
pevok na vykonávanie absolventskej
praxe, aktivaãn˘ príspevok jej nepatrí.

JUDr. Eva Špitzerová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Som matkou 4-roãného dieÈaÈa
s dlhodobo nepriazniv˘m zdra-

votn˘m stavom. Som na materskej
dovolenke do 6 rokov veku dieÈaÈa
a poberám rodiãovsk˘ príspevok.
DieÈa nav‰tevuje 4 hodiny denne
‰peciálnu ‰kôlku. V tejto súvislosti sa
chcem informovaÈ, ãi môÏem vyko-
návaÈ zárobkovú ãinnosÈ, ak sa
o dieÈa poãas mojej neprítomnosti
bude staraÈ stará matka, alebo dieÈa
bude v súkromnej materskej ‰kole.
OvplyvÀuje príjem zo zárobkovej
ãinnosti nárok na rodiãovsk˘ príspe-
vok? Je dôvodom zastavenia v˘platy
rodiãovského príspevku návrat na
ãiastoãn˘ úväzok k môjmu pôvodné-
mu zamestnávateºovi?

Vo va‰om prípade poberáte rodiãov-
sk˘ príspevok do 6 rokov veku dieÈaÈa,
nakoºko je dieÈa s dlhodobo nepriazni-
v˘m zdravotn˘m stavom a nav‰tevuje
najviac 4 hodiny denne ‰peciálnu
materskú ‰kolu. Zákon o rodiãovskom
príspevku povaÏuje podmienku riadnej
starostlivosti o dieÈa splnenú, ak rodiã
zabezpeãuje riadnu starostlivosÈ o dieÈa
osobne, ak dieÈa s dlhodobo nepriazni-
v˘m zdravotn˘m stavom nav‰tevuje
najviac 4 hodiny denne materskú ‰kolu,
zariadenie sociálnych sluÏieb alebo iné
obdobné zariadenie. Z uvedeného
vypl˘va, Ïe podmienka riadnej starostli-
vosti o dieÈa osobne je splnená, ak rodiã
sa osobne o dieÈa stará aj vtedy, ak dieÈa
najviac 4 hodiny denne nav‰tevuje
pred‰kolské zariadenie.

Ak naìalej chcete spæÀaÈ podmienku
riadnej starostlivosti o dieÈa, vykonávaÈ
zárobkovú ãinnosÈ a naìalej poberaÈ rodi-

ãovsk˘ príspevok, potom poãas v˘konu
zárobkovej ãinnosti dieÈa nemôÏe nav‰te-
vovaÈ pred‰kolské zariadenie, ale riadnu
starostlivosÈ o dieÈa zabezpeãí napr., ako
uvádzate, stará matka.

Ak by dieÈa s dlhodobo nepriazni-
v˘m zdravotn˘m stavom nav‰tevovalo
pred‰kolské zariadenie poãas v˘konu
zárobkovej ãinnosti rodiãa, nebola by
splnená podmienka riadnej starostli-
vosti o dieÈa osobne v zmysle zákona
o rodiãovskom príspevku. Rodiãovsk˘
príspevok by vám úrad neposkytoval.
Príjem zo zárobkovej ãinnosti neov-
plyvÀuje nárok na rodiãovsk˘ príspe-
vok a jeho v˘‰ku.

Ing. Mgr. Jarmila Feketová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

? Chcela by som vás poÏiadaÈ
o odpoveì a radu pre moju

susedku v oblasti poskytovania prí-
davku na dieÈa. PoÏiadala o vypláca-
nie prídavku na svojho syna, spæÀa
v‰etky náleÏitosti (trval˘ pobyt na
území SR, dieÈa má 5 rokov, nav‰te-
vuje materskú ‰kolu). Prídavok na
dieÈa jej ale od augusta minulého
roku prestali vyplácaÈ, nakoºko jej
manÏel má ‰tátne obãianstvo Rakús-
kej republiky a tam aj pracuje. Na
úrade argumentovali t˘m, Ïe jej man-
Ïel dostáva "nejaké dávky" v Rakús-
ku a najskôr musí doniesÈ potvrde-
nie, koºko peÀazí dostal, na základe
ãoho jej môÏu prídavok spätne vypla-
tiÈ. Pre‰tudovala som si zákon o prí-
davku na dieÈa a nikde som sa nedo-
ãítala, Ïe poskytovanie prídavku je
závislé od príjmu rodiãa. Preto by
som sa chcela sp˘taÈ: Je vyplatenie
prídavku na dieÈa závislé od toho,
koºko zarába otec dieÈaÈa v cudzine?

Preão si matka dieÈaÈa ako oprávnená
osoba s trval˘m pobytom v SR
nemôÏe uplatniÈ prídavok na dieÈa?

ãitateºka
V uvedenom prípade úrad postupo-

val správne, keì zastavil v˘platu prídav-
ku na dieÈa, pretoÏe ak druh˘ rodiã je
obãanom iného ãlenského ‰tátu a tam aj
pracuje, je potrebné ‰etrenie nároku na
rodinné dávky v inom ãlenskom ‰táte.
Nie je podstatné, ãi sa v EÚ zdrÏuje celá
rodina, alebo matka s dieÈaÈom b˘va na
Slovensku. Na takúto rodinu sa od 1. 5.
2004 vzÈahuje Nariadenie Rady ES
1408/71 a pri priznaní nároku na rodin-
né dávky úrad postupuje v zmysle koor-
dinaãn˘ch predpisov. Je potrebné urãiÈ
legislatíva ktorého ãlenského ‰tátu sa
budú pri v˘plate rodinn˘ch dávok
uplatÀovaÈ. Îiadateºka musí prostred-
níctvom svojho manÏela poÏiadaÈ na
príslu‰nom rakúskom úrade Finanzamt
o prídavok na dieÈa. Ak jej dávka nebu-
de priznaná a doloÏí o tom rozhodnutie,
príp. potvrdenie, prídavok na dieÈa jej
bude vyplácan˘ na Slovensku.

Ing. Ildikó Polačeková,
námestníčka GR pre sociálne veci a rodinu

ÚPSVR

? Dobr˘ deÀ, t˘mto by som vás
chcel poÏiadaÈ o poskytnutie

informácie vo veci poskytovania
dávky v hmotnej núdzi. DÀa 31. 12.
2005 mi uplynie doba nároku na
dávku v nezamestnanosti. Dávka
bude posledn˘krát vyplatená za
mesiac 12/2005 v mesiaci 1/2006
v sume 10 433 Sk. Kedy môÏem po-
ÏiadaÈ o dávku v hmotnej núdzi, ak
som v evidencii na úrade práce a od 
1. 1. 2006 som bez príjmu? Odkedy mi
môÏe byÈ poskytnutá dávka v hmot-
nej núdzi? Za odpoveì ìakujem.

ãitateº
Obãan, ktor˘ v mesiaci január mal

vyplatenú dávku v nezamestnanosti
v sume 10 433 Sk, môÏe poÏiadaÈ
o pomoc v hmotnej núdzi od 1. 2. 2006.
Vzhºadom na v˘‰ku vyplatenej dávky
v nezamestnanosti v mesiaci január 2006
obãan nespæÀa podmienky nároku na
dávku a príspevky v hmotnej núdzi
v mesiaci január 2006. KeìÏe v mesiaci
február 2006 nebude maÈ Ïiaden príjem,
dávka a príspevky sa priznajú od 1. 2.
2006 pri splnení podmienok stanoven˘ch
zákonom o pomoci v hmotnej núdzi.

Mgr. Ľudmila Hrdinová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Má osoba, ktorá je zamestnaná,
no zamestnávateº jej pre nedos-

tatok peÀaÏn˘ch prostriedkov nevy-
pláca mzdu, a táto osoba t˘m
pádom nemá Ïiaden príjem, nárok
na pomoc v hmotnej núdzi? ëalej
by som sa chcel informovaÈ, ãi má
vplyv pre nárok v hmotnej núdzi, ak
je fyzická osoba nájomcom osob- �

Otázky a odpovede
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ného vozidla cez leasing? Kto patrí
medzi spoloãne posudzované osoby
a z akého právneho predpisu a kto-
rej jeho ãasti to vypl˘va?

Podºa § 2 zákona ã. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
neskor‰ích predpisov je hmotná núdza
stavom, keì príjem obãana a fyzick˘ch
osôb, ktoré sa s obãanom spoloãne
posudzujú, nedosahuje Ïivotné mini-
mum a obãan a fyzické osoby, ktoré sa
s obãanom spoloãne posudzujú, si prí-
jem nemôÏu zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ
vlastn˘m priãinením. 

Podºa § 9 citovaného zákona, ak si
obãan v hmotnej núdzi a fyzické osoby,
ktoré sa s obãanom v hmotnej núdzi
spoloãne posudzujú, neuplatnia svoje
zákonné nároky, ktor˘mi si môÏu
zabezpeãiÈ základné Ïivotné podmien-
ky a pomôcÈ si v hmotnej núdzi, nepo-
vaÏujú sa za obãanov v hmotnej núdzi.
Zákonn˘mi nárokmi, ktor˘ch uplatne-
ním je moÏné zabezpeãiÈ si základné
Ïivotné podmienky a pomôcÈ si v hmot-
nej núdzi, sú okrem in˘ch nároky
z pracovnoprávnych vzÈahov. 

Z uvedeného vypl˘va, Ïe fyzickej
osobe, ktorá je zamestnaná a zamestná-
vateº jej nevypláca mzdu, vznikne
nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak si
uplatní nároky z pracovnoprávneho
vzÈahu, tzn. bude sa ich domáhaÈ súd-
nou cestou. V takomto prípade môÏu
byÈ dávka a príspevky v hmotnej núdzi
poskytované preddávkovo a po nado-
budnutí právoplatnosti rozsudku súdu
úrad rozhodne o doplatení dávky
a príspevkov alebo o ich vrátení.

Podºa § 1 citovaného zákona tento
zákon upravuje právne vzÈahy pri
posudzovaní hmotnej núdze obãana
a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke, ktor˘ch cieºom je
spolu s jeho príjmami zabezpeãiÈ
základné Ïivotné podmienky a pomôcÈ
v hmotnej núdzi s prispením aktívnej
úãasti obãana a fyzick˘ch osôb, ktoré sa
s obãanom spoloãne posudzujú. Vzhºa-
dom na to, Ïe obãan disponuje finanã-
n˘mi prostriedkami na mesaãnú splát-
ku leasingu na osobné motorové vozid-
lo, nie je v hmotnej núdzi. 

Spoloãne posudzovan˘mi osobami
podºa § 4 citovaného zákona sú:
a) manÏel a manÏelka,
b) rodiãia a nezaopatrené deti Ïijúce
s nimi v domácnosti,
c) rodiãia a ich deti do 25 rokov veku,
ktoré nemajú príjem alebo majú príjem
najviac vo v˘‰ke minimálnej mzdy, Ïij-
úce s rodiãmi v domácnosti, okrem
detí, ktor˘m v ãase evidencie uchádza-
ãov o zamestnanie vznikol nárok na
dávku v nezamestnanosti a detí, ktor˘m
sa vypláca invalidn˘ dôchodok podºa
osobitného predpisu.

Mgr. Lýdia Ravasová 
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

? Chcel by som sa informovaÈ
ohºadom nákupu materiálu

a náradia v mene niekoºk˘ch sub-
jektov, ktoré vykonávajú aktivaãnú
ãinnosÈ. Jedná sa o nákup materiá-
lu, resp. náradia od súkromn˘ch
osôb. Je moÏné nakúpiÈ materiál,
resp. náradie na základe kúpnej
zmluvy a príjmového dokladu od
súkromnej osoby, tak ako to umoÏ-
Àuje daÀov˘ zákon), alebo je nutné
nakupovaÈ v˘luãne od firiem?

pán ·tefan
Nákup materiálu a náradia je moÏn˘
na základe objednávky a uzatvorenej
Kúpnej zmluvy. Dokladuje sa dodáva-
teºsk˘mi faktúrami a v˘pisom z úãtu
kupujúceho, alebo úãtovn˘mi doklad-
mi rovnakej preukaznej hodnoty
(príjmového dokladu dodávateºa).
Dodávateºom môÏe byÈ PO aj FO.
Nákup pouÏitého materiálu a náradia
na vykonávanie aktivaãnej ãinnosti
v súvislosti s realizáciou NP V nie je
oprávnen˘m v˘davkom. Oprávnen˘mi
v˘davkami sú len finanãné prostried-
ky vynaloÏené na nákup materiálu
a náradia nového, nepouÏitého.
Oprávnené v˘davky musia byÈ plne
v súlade s cieºmi projektu a musia
prispievaÈ k dosiahnutiu plánovan˘ch
aktivít projektu. ZároveÀ musí byÈ pre-
ukázateºne dokázané, Ïe na danom
mieste a v danom ãase bol nákup z hºa-
diska hospodárnosti a efektívnosti
pouÏitia finanãn˘ch prostriedkov naj-
v˘hodnej‰í spomedzi v‰etk˘ch ostat-
n˘ch spôsobov obstarania. 

Dana Fritz
odbor metodiky APTP ÚPSVR 

? Som rozvedená, môj syn je
plnolet˘, má 20 rokov a nepra-

cuje. Chcem sa op˘taÈ, ãi má nárok
na v˘Ïivné od otca, ktor˘ mu platil
do 18. roku v˘Ïivné 1 500 Sk. Syn uÏ
nenav‰tevuje ‰kolu a nie je veden˘
na úrade práce. DÀa 11. 1. 2006 sa
ide zahlásiÈ na úrad práce, kde bol
vyraden˘ kvôli oneskorenému pod-
pisu.

pisateºka
Plnenie vyÏivovacej povinnosti

rodiãov voãi deÈom je obmedzené na
obdobie, k˘m dieÈa nie je schopné
samo sa ÏiviÈ. Posúdenie schopnosti
dieÈaÈa samo sa ÏiviÈ je v kaÏdom prí-
pade individuálne. Rozhodujúcimi
kritériami pre posúdenie toho, ãi je
dieÈa schopné samo sa ÏiviÈ, sú napr.
vek, zdravotn˘ stav dieÈaÈa, ‰túdium,
schopnosÈ zamestnaÈ sa, schopnosÈ
vykonávaÈ prácu a podobne. Zákonná
filozofia právnej úpravy vyÏivovacej
povinnosti je záujem oprávneného
dieÈaÈa. Preto ak sa dieÈa rozhodne
pokraãovaÈ v ìal‰om vzdelávaní, hoci
uÏ aj ukonãilo prípravu na povolanie,
vyÏivovacia povinnosÈ rodiãov voãi
dieÈaÈu nezaniká. Dosiahnutie plno-

letosti dieÈa vekom 18 rokov e‰te
nemusí automaticky znamenaÈ zánik
vyÏivovacej povinnosti, av‰ak s ohºa-
dom na vy‰‰ie uvedené kritériá pri
posudzovaní konkrétneho prípadu,
môÏe vyÏivovacia povinnosÈ rodiãa
voãi dieÈaÈu, ktoré dosiahlo vek 18 ro-
kov, zaniknúÈ.

V zásade moÏno povedaÈ, Ïe dieÈa je
schopné samo sa ÏiviÈ vtedy, ak je
schopné samostatne uspokojovaÈ svoje
potreby. Vtedy vyÏivovacia povinnosÈ
rodiãov voãi deÈom zaniká. MôÏe v‰ak
vzniknúÈ situácia, kedy dieÈa nebude
schopné samo sa ÏiviÈ. Je to napr. v prí-
pade invalidity dieÈaÈa.

K zániku vyÏivovacej povinnosti je
dôleÏité uviesÈ, Ïe v prípade, ak bola
vyÏivovacia povinnosÈ rodiãov voãi
deÈom upravená súdnym rozhodnutím
a nastal právny stav, Ïe dieÈa je schopné
samo sa ÏiviÈ, v takom prípade je vÏdy
potrebné podaÈ návrh na súd na zru‰e-
nie vyÏivovacej povinnosti. Tak˘to
návrh môÏe podaÈ dieÈa, voãi ktorému
bola vyÏivovacia povinnosÈ upravená,
alebo povinn˘ rodiã, ktor˘ bol súdnym
rozhodnutím zaviazan˘ plniÈ vyÏivova-
ciu povinnosÈ. Len samotn˘m naplne-
ním právnej skutoãnosti, Ïe dieÈa je
schopné samo sa ÏiviÈ, vyÏivovacia
povinnosÈ urãená súdnym rozhodnu-
tím nemôÏe zaniknúÈ.

JUDr. Marta Sebechlebská
odbor sociálnoprávnej ochrany 

detí a rodiny ÚPSVR

? Prebieha prehodnotenie nároku
na príspevky ÈaÏko zdravotne

postihnut˘ch? Ak áno, je to pravi-
deln˘ proces, ktor˘ sa opakuje za
urãit˘ interval, alebo sa stav prehod-
nocuje na základe zmeny zákona?

Ján Lajos
Podºa § 58 zákona sociálnej pomoci

sa príjem u peÀaÏn˘ch príspevkov,
ktoré sa kaÏdoroãne prehodnocujú,
zisÈuje vÏdy v septembri beÏného roka
a platí do konca augusta beÏného roka,
ktor˘ nasleduje po kalendárnom roku,
v ktorom obãan poÏiadal o peÀaÏn˘
príspevok na kompenzáciu.

âo sa t˘ka prehodnotenia zdravot-
ného postihnutia na úãely poskytova-
nia peÀaÏn˘ch príspevkov na kompen-
záciu, to sa vykonáva len u t˘ch obãa-
nov, ktorí mali v posudku urãen˘ ter-
mín kontrolnej lekárskej prehliadky.
Termín kontrolnej lekárskej prehliad-
ky je individuálny a je urãen˘ posud-
kov˘m lekárom. V in˘ch prípadoch sa
prehodnocuje na základe zákona
(naposledy zákonom ã. 45/2004 Z. z.,
ktor˘m sa menil zákon o sociálnej
pomoci), alebo na základe novej Ïia-
dosti obãana o peÀaÏn˘ príspevok na
kompenzáciu.

Ing. Ľudmila Kolláriková
odbor peňažných príspevkov 
na kompenzáciu ŤZP ÚPSVR

SPZ_02/06  1.3.2006  9:11  Stránka 18



PRÍBEH

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 2/2006 19

PÁD A POSTUPNÁ ZMENA
ëal‰í príchod do Bratislavy vyzeral zo
zaãiatku nádejne. Koneãne si na‰la
prácu v jednom bufete a opäÈ zaãínala

ÏiÈ v hlavnom meste. Práca v bufete ju
bavila. Zaãínala ako zberaãka riadu,
neskôr ju majiteº pú‰Èal aj za v˘ãap,
kde predávala alkohol. Klientela
bola rôzna, Marta vychádzala s kaÏ-
d˘m zadobre. Cez obedÀaj‰ie pre-
stávky zaãali nav‰tevovaÈ bufet aj
nejakí ºudia z Rakúska, s ktor˘mi
sa zoznámila. Po ãase sa mladé
dievãa dalo nahovoriÈ na alkohol. 

Neskôr sa stretnutia s „hosÈa-
mi“ nekonãia len nejak˘m pohá-
rikom. Ponúka sa aj ãosi iné,
a tak si po prv˘krát v Ïivote po-
tiahne z cigarety s heroínom.
„Najprv to bola jedna cigare-

ta... a asi dva t˘Ïdne som heroín
fajãila. Potom som si ho se-

dem rokov
pichala do
Ïíl,“ sucho
hovorí o dro-
govom pekle
Marta.
Drogy a vy-

chytení „‰tam-
gasti“ vypæÀali jej
Ïivot kaÏd˘ deÀ.
Prv˘ pokus o vy-
motanie sa z tejto
pasce spravila v ro-
ku 1998. V tomto
roku sa totiÏ ru‰ila
ubytovÀa Ecce Ho-
mo, a aby mala kde
b˘vaÈ, musela sa

znova postaviÈ na vlastné nohy. Oproti
minulosti jej v tom bránila ìal‰ia ÈaÏká
okova – drogová závislosÈ. V jej pestrom
Ïivotopise nasleduje prvé lieãenie z dro-
govej závislosti v Pezinku. K tomu jej
pomohol pracovník azylového domu
a Marta tak podstupuje svoju prvú lie-
ãebnú tortúru. Prv˘ pokus sa v‰ak
neskonãil dobre. „V Pezinku sa totiÏ niã
nerobilo. Dávali nám iba lieky,“ komen-
tuje svoj pokus o lieãbu a pokraãuje: „Na
lieãení som preto dlho nevydrÏala a odi‰-
la som. ·la som na jednu chatu, kde som
u kamarátov prespávala asi jeden rok.“
Tu si na‰la priateºa, s ktor˘m zaãala ÏiÈ.
BohuÏiaº, nezáujem o okolit˘ svet a silná
závislosÈ na drogách ju dostali na samé
dno. Otehotnela, no podmienky, v kto-
r˘ch Ïila, ju donútili k preru‰eniu teho-
tenstva.

AÏ po ãase si povedala, Ïe takto sa
naozaj ÏiÈ nedá a pomaly sa zaãala
odráÏaÈ od pomyselného dna. „·la
som za sestrami od Matky Terezy
a povedala som im svoj príbeh. Jedno-
ducho, Ïe som na drogách a tak...“.
Rádové sestry, Misionárky lásky, jej
ochotne zaãali pomáhaÈ. „Tam som sa
postavila na nohy a v roku 2001 som
prijala krst.“ 

KOLOTOâ ÎIVOTA
Jej rozprávanie sa zaãína
ako skoro kaÏd˘ príbeh
mladého ãloveka, ktor˘
po osemnástom roku Ïivo-
ta opú‰Èa priestory detské-
ho domova. Spomína na
detsk˘ domov v Bernoláko-
ve, kde bola do svojich pät-
nástich rokov, a na svoju
ústavnú v˘chovu v Zlat˘ch
Moravciach. 

V Zlat˘ch Moravciach
bola do svojich osemnástich 

a, ako hovorí, odtiaº
si ju adoptovala pa-
ni, ktorá bola kedysi
aj zamestnankyÀou
v tomto domove.
„Vybavila mi tu trval˘
pobyt a sociálku. To
bolo v roku 1993.“ Jej
‰Èastie v adopcii v‰ak
netrvalo dlho. Tu za-
ãína jej rozprávanie
naberaÈ smutn˘ cha-
rakter. Marta si vybavu-
je minulosÈ a hovorí
o zl˘ch podmienkach
v adopcii. 

Ako kaÏd˘ ãlovek, ktor˘ odchádza
do Ïivota z detského domova, dostala aj
Marta istú ãasÈ peÀazí na rozbehnutie
nového zaãiatku. Svoju vkladnú kniÏku
s úsporami si v‰ak dlho neuÏila. „Opat-
rovateºku, ktorá si ma adoptovala, vyho-
dili z roboty pre alkohol. Ja som ale
nevedela, Ïe má takéto problémy. Keì
uÏ nemala peniaze, tak vybrala aj moje
peniaze z kniÏky. Chodila ãasto opitá
a robila rozdiel v tom, Ïe som Cigánka.“
Situácia v rodinnom dome, kde b˘vala,
sa zhor‰ovala, aÏ vyústila do jej od-
chodu. 

Po tomto kroku sa roztoãil v jej Ïivo-
te siln˘ kolotoã zmien. Tam, kde malo
vznikaÈ zázemie, narastala neistota
z kaÏdého nového dÀa. Rozhodla sa vrá-

V súãasnosti je zamestnaná ako pomocná sila v útulku Mea Culpa.
Sedíme v jej malej, ale útulnej izbe a spolu s jej kamarátkou Luciou
nám pred rozhovorom ponúkajú silnú ãiernu kávu. S prv˘m srknutím
kávy pomaly zaãína rozprávaÈ svoj príbeh: „No, ão by som vám mala
o sebe povedaÈ? Volám sa Marta,... narodila som sa v Bratislave,...
som z detského domova... a kedysi som bola veºmi zlé
dievãa,.. veºmi som zlobila,“ vydá zo seba
ost˘chavo prvé slová.

tiÈ tam, kde bola naposledy, teda do Zla-
t˘ch Moraviec. Prostredie, do ktorého sa
vrátila, jej uÏ veºa nehovorilo, a tak jej
pobyt v Zlat˘ch Moravciach netrval dlh-
‰ie ako dva t˘Ïdne. Lákalo ju mesto, kde
sa narodila. 

Preto odchádza do Bratislavy. Stretá-
va známych, ktorí jej poradia, aby sa
kontaktovala na ubytovÀu pre bezdo-
movcov Ecce Homo na Listovej ulici.
Pobyt v hlavnom meste v‰ak siln˘ kolo-
toã zmien nezastavuje, práve naopak.
Marta nemôÏe dlh‰ie ostaÈ na jednom
mieste, preto sa po krátkom ãase roz-
hodne nav‰tíviÈ ìal‰ie mesto z minulos-
ti, Bernolákovo. Ale aj tu, podobne ako
v Zlat˘ch Moravciach, nevydrÏí viac ako
dva t˘Ïdne. Vracia sa opäÈ do Bratislavy.

Volám sa
Marta

�
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Prvé lieãenie drogovej závislosti
nemalo veºk˘ úspech, a tak ide na druhé
lieãenie na Jaskov Rad. Na rozdiel od
Pezinka sa poãas lieãenia zapája do pra-
covného reÏimu drogovo závisl˘ch, ale
ani tento reÏim nevydrÏí viac ako tri
mesiace. Vracia sa preto späÈ k Misionár-
kam lásky. Sestry vidia zlep‰enie Martinej
situácie v odchode z Bratislavy a posie-
lajú ju do Îakoviec za miestnym kÀazom,
ktor˘ prevádzkuje zariadenie pre bezdo-
movcov. Musí sa podrobiÈ novému reÏi-
mu, ktor˘ je v útulku zaveden˘. „Mali
tam pre bezdomovcov tri farebné stupne
pre reÏim dÀa. Biely bol najlep‰í. Kto ho
mal, bol najviac slobodn˘. Prísny reÏim
mal ãervenú farbu. Ja som mala pre svoju
povahu stále ãerven˘ reÏim.“ 

Marta, podobne ako v minulosti,
v zariadení dlho nevydrÏí. PoÏiãiava si
500 korún na vlak a cestuje späÈ do
Bratislavy k Misionárkam lásky. Tie ju

CUI CULPA?
V posledných týždňoch mala Hradská cesta v bra-
tislavskej mestskej časti Vrakuňa médiami pred-
stavovanú „novú dominantu“ v podobe stanového
mestečka pre ľudí bez prístrešia. V ňom môžu
bezplatne prečkávať studené noci vo vyhrieva-
ných stanoch. Hneď za nimi je neveľká budova –
útulok pre ľudí bez prístrešia. Už z cesty si môže-
te na nej všimnúť veľký modrý nápis „Mea
Culpa“. 

Útulok zriadil v januári 2004 bratislavsk˘ magistrát spolu
s fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univer-
zity s cieºom poskytnúÈ útoãisko niekoºk˘m desiatkam ºudí
bez prístre‰ia, ktor˘ch Ïivotné príbehy by sa nezmestili do
niekoºk˘ch kroník. Ako hovorí Róbert Kováã, poveren˘
vedením útulku: „Bezprostredn˘m podnetom k zriadeniu
útulku bol pocit zodpovednosti za t˘chto ºudí.“

MOJA VINA
Tento pocit spoluzodpovednosti sa odrazil aj v latinskom
názve útulku Mea Culpa – Moja vina a pretavil sa do kon-
krétnej pomoci v podobe priestorov pre ºudí bez prístre‰ia.
Personálne útulok kompletne zastre‰uje Trnavská univerzi-
ta. O útulok s kapacitou v súãasnosti 36 miest sa stará per-
sonál pozostávajúci zo ‰tyroch doktorandov, ktorí poskytujú
sociálny servis. ëalej sú to traja dobrovoºní lekári, ktorí sa
starajú o základnú zdravotnú starostlivosÈ. Útulok pravidel-
ne nav‰tevuje právnik, teológ a psychológ. Magistrát
poskytuje budovu a financuje energie a stoãné. ëal‰í per-
sonál, ako tvrdí Róbert Kováã, tvoria ºudia bez prístre‰ia, no
hlavne dobrovoºníci. A ako pokraãuje ìalej: „Podstatnou
ãrtou u kaÏdého je schopnosÈ stotoÏniÈ sa s osudom klien-
tov. To sa stáva hybnou silou kaÏdého poãinu, akousi
du‰ou, na získanie ktorej ãlovek nepotrebuje vysokú
‰kolu.“

Útulok Mea Culpa je v prevádzke kaÏd˘ rok od októbra
do konca apríla. „Pracovn˘ reÏim“ sa teda mení v letn˘ch
mesiacoch. Doktorandi z fakulty sa venujú akademickej
ãinnosti v sociálnej práci a personál z radov b˘val˘ch bez-
domovcov sa, bohuÏiaº, stretáva s problémom nezamestna-

nosti. V tejto súvislosti Róbert Kováã dodáva: „Problém
sezónnosti sa ide rie‰iÈ. âo sa t˘ka klientov, ãasÈ sa snaÏí
udrÏaÈ sa v nastúpenej pracovnej morálke a presÈahuje sa
do ubytovne, iní odchádzajú vyuÏívaÈ ponuky sociálneho
systému do zahraniãia. Drvivá väã‰ina sa vracia na ulicu.
SezónnosÈ t˘m umelo udrÏiava bezdomovectvo.“

VerejnosÈ zväã‰a v mnoh˘ch anketách obdivuje ºudí pra-
cujúcich s ºuìmi bez prístre‰ia. Mnoho z nich by sa urãite
otvorene priznalo, Ïe tento druh práce by nikdy v Ïivote
nechceli vykonávaÈ. Róbert Kováã to vidí ako hrubú bariéru
v podvedomí verejnosti voãi ºuìom bez prístre‰ia. „Odstrá-
nením tejto bariéry sa automaticky stratí aj obdiv. Veì títo
ºudia nepotrebujú nijaké zázraky, ale obyãajnú ºudskú
pomoc, ktorú je ãasto schopné poskytnúÈ aj malé dieÈa.
A v tom spoãíva zázrak hodn˘ obdivu.“

âo sa t˘ka spolupráce, útulok mal ‰Èastie na sponzorské
dary vo forme ‰atstva, nábytku ãi hygienick˘ch potrieb. Mea
Culpa spolupracuje hlavne s neziskov˘mi organizáciami
a v súãasnosti sa vìaka medializovanej situácii bezdomov-
cov zúãastÀuje na diskusn˘ch fórach v rámci ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny. V tomto ãase podºa Róberta
Kováãa Mea Culpa vypracováva materiály na finanãnú dotá-
ciu od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a v blízkej budúcnosti sa pretransformujú na obãianske
zdruÏenie, ãím sa moÏnosti získania finanãn˘ch prostried-
kov zv˘‰ia. 

Skutoãnou du‰ou útulku Mea Culpa sú v‰ak jednotlivé
príbehy jej obyvateºov. Sú to ºudia s rôznymi, no rovnako
ÈaÏk˘mi Ïivotn˘mi skúsenosÈami. Chodia po úzkej chodbe
útulku a z oãí im hºadí u niektor˘ch vôºa a u niektor˘ch bez-
nádej pri hºadaní stratenej ãi ukradnutej dôstojnosti. V mno-
h˘ch prípadoch tomu bráni slabá vôºa a sila urobiÈ prv˘
krok. Na mieste je preto stála motivácia, ktorá posilÀuje ºudí
pri mnoh˘ch pádoch v Ïivote. 

Medzi t˘ch, ktorí majú v oãiach vôºu, patrí v útulku Mea
Culpa aj 31-roãná Marta, ktorá bola ochotná porozprávaÈ
nám svoj neºahk˘ Ïivotn˘ príbeh. 

Po jeho preãítaní sa dosÈ neodbytne natíska otázka: Cui
culpa? âia je to vina?

Mgr. MARTIN LABANC,
Mgr. BRANISLAV KARVAŠ

odbor mediálny a informačný ÚPSVR

v‰ak posielajú naspäÈ do Îakoviec, kde
uÏ vydrÏí celé dva roky.

PRÍCHOD DO MEA CULPY
Pí‰e sa rok 2004 a Marta sa znova po lie-
ãení vracia do Bratislavy. Chce sa vrátiÈ
na chatu, kde preÏila istú ãasÈ Ïivota, ale
na mieste, kde chata stála, uÏ nachádza
len ruiny. Nemá uÏ niã a nemá kam ísÈ.
Preto sa tri dni túla na hlavnej Ïelezniã-
nej stanici v Bratislave. „Tam ma zasta-
vili pracovníci z útulku Mea Culpa Silvia
a Patrik.“ Rozhodne sa, Ïe pôjde s nimi. 

Zo zaãiatku ju nikam nepú‰Èajú, ale
ona uÏ nechce pustiÈ svoju ‰ancu, a tak si
k nej pracovníci pomaly zaãínajú budo-
vaÈ dôveru. „Zaãala som tu pomáhaÈ
s praním a Ïehlením. Zapájala som sa
postupne do v‰etk˘ch prác. Postupne mi
zaãali veriÈ aÏ tak, Ïe ma tu zamestnali.“
Na‰Èastie aj drogy sa stanú minulosÈou.
V súãasnosti je uÏ ‰tyri roky „ãistá“ a ako
s úsmevom hovorí: „Dnes si uÏ zoberiem
iba Ibalgin, keì ma bolí hlava.“ 

ReÏim dÀa v útulku Mea Culpa
Marte vyhovuje. „Vstávam ráno o pia-
tej, vydávam raÀajky, rozpisujem rajó-
ny. Veãer sa rozprávam s ºuìmi, ão tu
b˘vajú. Vãera sme napríklad len tak,
z nudy hrali na chodbe futbal. Bolo to
fakt dobré.“ Keì jej v‰ak poloÏíme otáz-
ku t˘kajúcu sa budúcnosti, úsmev zo
spomienky na chodbov˘ futbal trochu
pomizne. „Musím si na leto odkladaÈ
peniaze, lebo vtedy útulok nefunguje.
Musím ísÈ preto b˘vaÈ do sociálnej uby-
tovne, kde je nájom 1 800 korún na
mesiac. V októbri sa sem vrátim, bude
to urãite dobré.“ ëalej vidí svoju budúc-
nosÈ v tom, ão ju zaujíma. „Chcela by
som robiÈ v kuchyni. To ma fakt baví
a dúfam, Ïe sa mi to aj podarí.“ 

Tu sa, zatiaº, konãí rozprávanie
a Ïivotn˘ príbeh Marty. Príbeh Ïeny,
Ïivot ktorej bol v minulosti oveºa silnej-
‰í ako káva, ktorú nám spolu s kama-
rátkou Luciou ponúkli na zaãiatku
na‰ej náv‰tevy.

dokončenie z predch. strany�

SPZ_02/06  1.3.2006  9:11  Stránka 20



KRÍŽOVKA

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 2/2006 21

Tajnička – január 2006: Ľudia neveria tomu, čo hovoríte, ale vždy veria tomu, čo robíte.
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FEJTÓN

Pred pár dÀami som zaÏil naozaj kurióznu príhodu. Kúpil
som si od predajcu Nota Bene a dal som mu zaÀ „päÈde-
siatku“. Okoloidúci mladík na mÀa zavrãal nieão v takom
zmysle, Ïe naão mu dávam tak veºa a iba ho takto v „tom“
podporujem. A dodal, citujem: „Veì väã‰ina z nich sú aj
tak bezdomovci len preto, Ïe im to tak vyhovuje.“

Priznám sa, Ïe mi táto „múdrosÈ“ vzala reã. Síce len na
chvíºu, ale mlad˘ muÏ uÏ medzit˘m stihol odkráãaÈ
z dosluchu. KriãaÈ za ním sa mi, priznám sa, nechcelo. Bol
to zjavne zazoban˘, perfektne obleãen˘ a vy‰portovan˘, 
tzv. úspe‰n˘ mlad˘ muÏ a ‰anca na diskusiu s ním sa limit-
ne blíÏila k nule. Veì on aj tak evidentne uÏ v‰ade bol
a v‰etko vedel. A tak som sa len pobral opaãn˘m smerom
a jedn˘m uchom poãúval vzìaºujúce sa polohlasné bezdo-
movcove urazené nadávky.

Skoro cel˘ deÀ som potom rozm˘‰ºal o bezdomovcoch,
ktor˘m „to“ vyhovuje. Poãul som, a dokonca aj poznám
dobrovoºne nezamestnan˘ch, ktor˘m „to“ – teda tak˘ stav –
zjavne vyhovuje. Ale nikdy som nepoznal a ani nepoãul
o niekom, kto by nechcel maÈ domov. Hoci aj len nejakú
jaskyÀu, dieru, zákutie... Veì kaÏd˘
tulák sa raz domov vráti.
Alebo aspoÀ o tom sníva.
A dokonca uÏ vtedy, keì
sme sa e‰te ako malé
deti hrávali za domom,
túÏili sme maÈ „svoj
bunker“ – tak sme volali
tie ãudné stavby a stavbiãky,
ktoré nám o deÀ–dva domovník
zasa pováºal. 

„Domov sú ruky, na ktor˘ch
smie‰ plakaÈ...“ – vraví básnik.
A domov sú najmä okamihy istoty,
bezpeãia, tepla a zázemia, kde má‰
kryt˘ chrbát. Neverím, Ïe na-
ozaj môÏe existovaÈ nieão ako
„dobrovoºn˘ bezdomovec“. 

Ale... Keì to zasa vezme-
me v ‰ir‰om slova zmysle...
Domov, to sú aj typicky prí-
znaãné vône, povedomá línia
kopca na obzore, charakteristic-
ké zvuky okolia a najmä dôver-
ne známe slová. A práve tie –
„Slová, slová, slová...“ v mate-
rinskom jazyku sú veºmi
v˘znamnou súãasÈou
domova. 

LenÏe obãas 
(ba moÏno aÏ prí-
li‰ ãasto), sa v na‰ich
médiách (rozhlase, televízii, novinách

a ãasopisoch) stretávam s ºuìmi, ão sa k na‰ej reãi – teda
k súãasti aj toho ich domova – chovajú ako dobrovoºní bez-
domovci. Moderátori, ão sa váºali od smiechu nad „milió-
novou“ a‰pirantkou, ktorá „zaspala na vavrincoch“, cel-
kom pokojne pouÏijú slovné spojenie: „budeme sa sústre-
diÈ“, alebo tvrdia, Ïe majú „cit pre vkus“. SúÈaÏiaceho,
ktor˘ má za úlohu v‰etk˘ch oklamaÈ, nenazvú podvodní-
kom, ale ktovie preão zradcom?! V inej súÈaÏi sa zasa roz-
lúãia s divákmi otrocky kalkovo preloÏen˘m sloganom:
„Pamätajte, Ïe hraÈ sa je dobré!“ âo uÏ dodaÈ? Veì tak˘ch-
to a podobn˘ch príkladov by sa na‰lo aj na tri hrubé knihy. 

PravdaÏe, nikto nikdy neprekoná texty na‰ich reklám,
v ktor˘ch sa z celej sily snaÏíme zbaviÈ domova v mene
toho, aby sme koneãne „boli svetoví“. A tak v rámci tej
„svetovosti“ poãujeme hercov v reklamách vyslovovaÈ
meno antickej bohyne Niké ako „Najky“, meno kontinentu
Ázia ako „EjÏa“, ãi dokonca slovo luxus ako „laksas“.
Neprekvapilo ma, keì americkí a kanadskí ‰portoví
komentátori volali Machaãa Maãakom, ãi ·atana Satanom,
ale tro‰ku ma „vytáãa“, keì sa slovensk˘ herec, absolvent

Vysokej ‰koly múzick˘ch umení,
snaÏí z celej sily napodobiÈ primi-
tívnu, nekultúrnu v˘slovnosÈ texaské-
ho kovboja – teda po na‰om pastiera
kráv. 

A keìÏe tento trend pomaly pre-
chádza aj do politick˘ch kruhov

(„vajsprezident“ namiesto viceprezi-
denta a i.), mohli by sme si ho aj
uzákoniÈ. Potom by uÏ bolo OK

(oukej) aj to, Ïe napríklad „DÏej-
siko“ (Jaseãko) v „ógeste“ (auguste)
nemôÏe hraÈ „ókej“ (hokej).

Len ja by som si potom asi spolu
s ostatn˘mi bezdomovcami niekde
v kútiku iba pospevoval zaãiatok
hymny (kedysi aj na‰ej): „Kde

domov mÛj, kde domov mÛj...“

Du‰an Brindza 
Ilustrácia:

Roman Humaj

Kto sú bezdomovci

VáÏení ãitatelia, nakoºko poãet redakãn˘ch príspevok
nám rastie a poãet redakãn˘ch strán zatiaº nie, rozhodli
sme sa po po zrelej a zodpovednej úvahe vyuÏiÈ plochu, na
ktorej ste v na‰om ãasopise doteraz mohli nájsÈ krátky
v˘ber z ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest v rámci EÚ, na

uverejÀovanie in˘ch rubrík. Zoznam oveºa väã‰ieho
mnoÏstva pracovn˘ch miest nájdete na stránke ná‰ho
úradu www.upsvar.sk, zloÏka eures, alebo priamo na
stránke www.eures.sk .

Vaša redakcia

Pracovné ponuky v EÚ
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Je 8 hodín ráno, „recepcia“, v ktorej si predajcovia 
kazd˘ deÀ prídu vyzdvihnúÈ svoj náklad ãasopisu,
je prichystaná.

Andrej, ktor˘ je na ulici nieão cez dva t˘Ïdne, 
mal vlastnú firmu, rodinu, byt. Dnes má miesto na ulici,
kde predáva, a druhé, kde prespáva.

Mnohí z predajcov majú vo vedºaj‰ej miestnosti svoje
‰álky, do ktor˘ch si môÏu pripraviÈ kávu alebo ãaj.

âasopis Nota Bene, ako jedin˘ zdroj príjmov, ho zatiaº
drÏí pri Ïivote, nejaká korunka mu zv˘‰i aj na tabak.

„Fasovanie“ ãasopisu, zdroja obÏivy, sa zaãína. 
Potom tepl˘ nápoj a niekoºko slov k tomu.

DeÀ predajcu Nota Bene sa konãí. Spacák a kartón pod
ním na overenom mieste znamenajú nielen teplo, ale aj
istotu, Ïe nepríde o topánky. Dobrú noc.

Volá sa Andrej, 
na ulici je asi 
dva t˘Ïdne. 
Cez deÀ predáva
ãasopis Nota Bene,
v noci prespáva 
v spacáku 
na papierov˘ch
kartónoch 
neìaleko kina. 
Má 25 rokov 
a 6-roãného syna.

FOTOOBJEKTÍVOM

1obyãajn˘ deÀ
bezdomovca
obyãajn˘ deÀ
bezdomovca1Foto: I. Kňazovický
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Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
Banskobystrický kraj 18,67 18,32 
Košický kraj 18,64 17,50 
Prešovský kraj 16,38 15,77 
Nitriansky kraj 12,12 11,39 
Žilinský kraj 9,80 9,33 
Trnavský kraj 7,58 7,15 
Trenčiansky kraj 7,08 6,80 
Bratislavský kraj 2,69 2,60 

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádz. mesiaca v %
SSLLOOVVEENNSSKKOO 1111,,8822  1111,,3366  

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

mesiaca v % mesiaca v %
1 Rimavská Sobota 30,54 29,24 •
2 Revúca 29,10 28,07 •
3 Veľký Krtíš 26,41 25,58 •
4 Kežmarok 25,98 24,38 •
5 Trebišov 25,93 24,23 •
6 Rožňava 25,34 23,77 •
7 Sobrance 23,83 22,49 •
8 Košice – okolie 22,78 21,51 •
9 Sabinov 21,89 21,11 •

10 Gelnica 21,87 20,25 -2
11 Lučenec 21,39 20,26 •
12 Poltár 21,07 20,86 2
13 Michalovce 19,98 18,46 -2
14 Žarnovica 19,93 20,01 1
15 Krupina 19,69 18,59 1
16 Vranov nad Topľou 19,46 18,34 •
17 Banská Štiavnica 18,16 18,18 •
18 Detva 18,14 18,14 •
19 Medzilaborce 18,09 17,10 •
20 Levoča 17,82 17,06 •
21 Spišská Nová Ves 17,58 16,94 •
22 Bardejov 16,78 15,96 -2
23 Svidník 16,75 16,13 •
24 Levice 16,68 15,65 -1
25 Žiar nad Hronom 16,16 16,25 3
26 Snina 15,86 14,98 -2
27 Brezno 15,66 15,04 1
28 Prešov 15,50 15,00 1
29 Stropkov 14,40 14,00 •
30 Bytča 13,46 12,75 -2
31 Šaľa 13,32 12,93 1
32 Nové Zámky 13,14 12,32 -1
33 Humenné 12,88 11,99 -3
34 Turčianske Teplice 12,79 12,85 3
35 Kysucké Nové Mesto 12,61 12,07 1
36 Dolný Kubín 12,60 12,03 1
37 Ružomberok 12,27 10,56 -7
38 Zlaté Moravce 12,25 11,12 -2
39 Poprad 11,67 11,88 2
40 Zvolen 11,47 11,33 2

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

mesiaca v % mesiaca v %
41 Košice II 11,36 10,65 -2
42 Partizánske 11,25 11,18 3
43 Tvrdošín 11,00 10,74 1
44 Stará Ľubovňa 10,92 10,83 3
45 Komárno 10,73 9,69 -3
46 Košice III 10,45 9,90 •
47 Topoľčany 10,40 10,13 2
48 Námestovo 10,33 9,77 1
49 Košice I 9,93 9,23 -3
50 Senica 9,78 9,61 1
51 Čadca 9,70 9,59 1
52 Liptovský Mikuláš 9,68 9,35 1
53 Prievidza 9,47 8,90 -2
54 Košice IV 9,31 8,83 -2
55 Bánovce nad Bebravou 9,30 9,09 2
56 Nitra 9,23 8,73 -1
57 Martin 9,21 8,90 3
58 Považská Bystrica 8,97 8,47 •
59 Hlohovec 8,80 8,44 •
60 Dunajská Streda 8,30 7,37 -2
61 Skalica 8,05 8,17 1
62 Banská Bystrica 7,31 7,40 1
63 Galanta 7,20 6,64 •
64 Myjava 6,91 6,30 •
65 Žilina 6,66 6,27 •
66 Trnava 6,47 6,14 •
67 Nové Mesto nad Váhom 6,03 5,77 •
68 Piešťany 5,75 5,47 •
69 Púchov 5,47 5,03 •
70 Malacky 4,94 4,83 •
71 Ilava 4,17 4,14 •
72 Pezinok 3,68 3,50 -1
73 Trenčín 3,47 3,54 1
74 Senec 3,45 3,27 •
75 Bratislava V 2,42 2,35 •
76 Bratislava III 2,17 2,09 •
77 Bratislava I 2,15 2,04 -1
78 Bratislava II 2,15 2,07 1
79 Bratislava IV 1,78 1,77 •

Zdroj: ÚPSVAR

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

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

PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*
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