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EDITORIAL

Niã nie je nemenné,
iba zmena je stála
VáÏení ãitatelia, túto jednoduchú vetu by som chcel pouÏiÈ
na obhajobu úradov práce, ktoré od roku 1991 pre‰li
niekoºk˘mi reformami. AÏ do roku 1991 som za‰iel preto,
lebo som jedn˘m z mála, ktorí pracujú v sluÏbách
zamestnanosti od vzniku úradov práce.
Reformy sú zmeny a zmena ãasto bolí. A moÏno oveºa
viac vtedy, keì sa nezaãne realizovaÈ to, o ãom sme presvedãení, Ïe je správne a potrebné.
ÚPSVR vo Zvolene pre‰iel v roku 2004
radikálnymi zmenami v oblasti politiky
zamestnanosti a sociálnych sluÏieb.
âi tieto zmeny boli potrebné, ukazujú
samotné v˘sledky. Museli si ich
v prvom rade osvojiÈ tí, ktorí ich mali
realizovaÈ. Zaãiatky, hlavne rok 2004,
boli ÈaÏké, musíme si priznaÈ, Ïe nebolo
v‰etko pripravené na sto percent. Jedn˘m z problémov bola lokalizácia, ãiÏe
umiestnenie úradov. Hoci táto bola
daná Uznesením vlády, pri zriaìovaní úradu v budove
b˘valého Okresného úradu vo Zvolene sa ÈaÏko spolupracovalo s prednostom krajského, ale aj okresného úradu,
ktorí sa ÈaÏko vzdávali svojho pohodlia a právomocí.
O to viac sme teraz spokojnej‰í, Ïe sa nám komplikácie podarilo zvládnuÈ a ná‰ Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, ktorého územn˘ obvod tvoria Zvolen, Detva
a Krupina, uÏ skoro dva a pol roka pomáha v‰etk˘m,
ktorí to potrebujú. VyuÏívame v‰etky nástroje aktívnej
politiky trhu práce, ãi uÏ ide o aktivaãnú ãinnosÈ, do ktorej sme zapojili stovky nezamestnan˘ch, poskytujeme
príspevky na zakladanie vlastného podniku, kde sme od
r. 2004 poskytli podporu okolo 500 nezamestnan˘m.
Poskytujeme tieÏ príspevky na vzdelávanie a rekvalifikácie. Spolupracujeme s viacer˘mi vzdelávacími spoloãnosÈami pri príprave a realizácii grantov˘ch projektov,
ktor˘ch obsahom je vzdelávanie a odborná prax u vybran˘ch zamestnávateºov. Vypracovali sme niekoºko projektov na zv˘‰enie kvalifikácie a prípravu nov˘ch vlastn˘ch
zamestnancov pre novovytvorené pracovné miesta, napr.
s firmou PPS GROUP a.s., WAY INDUSTRY a.s., OMFA
s. r. o a Kúpele Dudince a.s., aj s firmou CONTINENTAL
ASS s. r.o., ktorá zaãala v tomto roku vo Zvolene s v˘robou brzdov˘ch komponentov pre automobily v˘chodnej
Európy a v priebehu troch rokov by mala zamestnaÈ asi
500 ºudí. Systém zaãína fungovaÈ a priná‰a prvé ovocie.
Miera nezamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny vo Zvolene napríklad klesla od januára roku
2003 do marca roku 2006 z 20 na 14 %, ão je o 3 500 evidovan˘ch nezamestnan˘ch menej. Oproti predchádzajúcim rokom máme niekoºkonásobne viac voºn˘ch pracovn˘ch miest. V rámci overovania nov˘ch opatrení na trhu
práce poskytujeme zamestnávateºom pau‰álne nenávratné príspevky na tvorbu nov˘ch pracovn˘ch miest.
Od 15. marca t. r. sme pre na‰ich klientov v budove
úradu zriadili pracovisko prvého kontaktu, ãím sme sa
zaradili medzi 21 pilotn˘ch úradov na Slovensku a splnili
jednu z priorít novej ministerky. Od apríla sú k dispozícii
3 informaãno-poradenské strediská vo Zvolene, v Detve
a Krupine, ktoré denne poskytujú individuálne a kaÏd˘
piatok skupinové poradenstvo novoevidovan˘m klientom.
Îelám nám v‰etk˘m veºa zdravia, síl, ‰Èastia a optimizmu, nakoºko len zmena je stála a Slovensko je v stave
permanentn˘ch reforiem.
VLADIMÍR BALKO,
riaditeº ÚPSVR vo Zvolene
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PREDSTAVUJEME

Rodina je prvým a jedinečným
miestom, kde sa dieťa učí
láske, úcte a rešpektu, predstavuje prirodzenú formu socializácie. Je školou, v ktorej sa
učí byť zodpovedným a milujúcim človekom. V rámci rodiny
si deti po prvýkrát uvedomujú
svoju ľudskú dôstojnosť. Rodina udržuje spoločnosť, nakoľko
umožňuje život nasledujúcim
generáciám, spoločnosť zasa
zodpovedá za starostlivosť
o všetkých, najmä o slabých
a bezbranných.

Na prvom mieste je dieťa
RODINA JE V KRÍZE
Problémy rodinu a manÏelstvo neobchádzali v minulosti, nie je tomu tak
ani v 21. storoãí. V súãasnosti môÏeme
na základe beÏn˘ch skúseností skon‰tatovaÈ, Ïe dne‰ná rodina je v kríze.
V kaÏdej rodine platia isté „nepísané
zákony“ a normy správania. Mnohé rodiny zlyhávajú v plnení úloh voãi svojim ãlenom, v dôsledku ãoho dochádza
k tzv. „dysfunkãnosti rodiny“, resp.
poruchám rodinného prostredia. V dysfunkãn˘ch, resp. afunkãn˘ch rodinách
ide o zlyhávanie rodiny pri plnení
základn˘ch funkcií, ão môÏe maÈ za
následok ohrozenie v˘vinu detí a vznik
deviantn˘ch foriem správania. Tieto
poruchy rodinného prostredia si vyÏadujú intervenciu spoloãnosti, najmä
prostredníctvom ‰pecifick˘ch in‰titúcií
– ÚPSVR, MsÚ, ObÚ, PPP.

KTO SA VENUJE
OTÁZKAM RODINY
Otázkami starostlivosti o deti sa zaoberajú pracovníci odboru sociálnych vecí
a rodiny, oddelení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Prínosom do práce sociálnych pracovníkov
bolo prijatie Zákona ã. 36/2005 Z. z.
o rodine a Zákona ã. 305/2005 Z. z.

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v minulom roku. Zákon ã.
305/2005 upravuje sociálnoprávnu
ochranu a sociálnu kuratelu na zabezpeãenie predchádzania vzniku krízov˘ch opatrení v rodine, ochrany práv
a právom chránen˘ch záujmov detí,
predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického v˘vinu,
fyzického v˘vinu a sociálneho v˘vinu
detí a na zamedzenie nárastu sociálnopatologick˘ch javov. ÚPSVR ako orgán
sociálnoprávnej ochrany a kurately plní
dôleÏitú úlohu v starostlivosti o deti
a rodinu, ãi uÏ ide o oblasÈ v˘chovn˘ch
opatrení, prevencie, náhradnej osobnej
starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v praxi rie‰i komplikované prípady,
ktoré si vyÏadujú súãinnosÈ viacer˘ch
zainteresovan˘ch zloÏiek. Bez dobrej
spolupráce s mestsk˘m úradom, komunitn˘mi pracovníkmi, detsk˘mi domovami, políciou, ‰kolami a ìal‰ími subjektmi pohybujúcimi sa v sociálnej
sfére, by na‰a práca v mnoh˘ch prípadoch nebola efektívna. Na druhej strane
sa stretávame s mnoÏstvom problémov,
ktoré sÈaÏujú pomoc klientom. V na‰om
okrese ch˘ba sieÈ sociálno-charitatív-

nych zariadení, ako sú krízové centrá,
útulky, zariadenia núdzového b˘vania,
domov pre osamel˘ch rodiãov. Ich
nedostatok sÈaÏuje prácu, ktorá si ãasto
vyÏaduje okamÏité rie‰enie problému.
Vtedy sa musíme obracaÈ s prosbou
o pomoc na iné okresy, ktoré takéto
zariadenia majú vybudované. Nie vÏdy
nám v‰ak dokáÏu pomôcÈ, nakoºko aj
oni sú kapacitne obmedzení a v prvom
rade poskytujú pomoc svojim obyvateºom.

VIACERÉ ÚROVNE
SOCIÁLNEJ PRÁCE
Na‰a ãinnosÈ sa realizuje vo viacer˘ch
úrovniach, mohli by sme ju rozdeliÈ na
preventívnu, kuratívnu, rehabilitaãnú
a poradenskú. StarostlivosÈ o deti je
‰irok˘ pojem, moÏno doÀ zahrnúÈ
mnoÏstvo udalostí, ktoré sa t˘kajú ich
Ïivota. UÏ po narodení dieÈaÈa sa stretávame s problémom, keì matka odmietne prevziaÈ dieÈa do osobnej starostlivosti a Ïiada jeho umiestnenie do detského domova. K takémuto rozhodnutiu ju zväã‰a prinútia závaÏné sociálne
problémy, ako sú nezhody v partnerskom zväzku, nevyhovujúce bytové podmienky, nedostatok finanãn˘ch prostriedkov, asociálne formy správania
(alkoholizmus, túlav˘ spôsob Ïivota,
neochota prijaÈ akúkoºvek prácu), ktoré
by ohrozili psychick˘, fyzick˘ a sociálny v˘vin dieÈaÈa. Niektoré matky sa po
pôrode vzdajú dieÈaÈa hneì a dajú
súhlas na adopciu, iné si e‰te nechajú
ãas na rozmyslenie.
Po opustení dieÈaÈa matkou kontaktuje nemocnica oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí, následne sa
zabezpeãí jeho spisová dokumentácia.
Pred podaním návrhu na vydanie
predbeÏného opatrenia k umiestneniu
do detského domova nasleduje mnoÏstvo telefonick˘ch Ïiadostí o prijatie do
detského domova, kde e‰te stále zápasíme s nedostatoãnou kapacitou. 
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Po telefonickom prísºube sa poÏiada
Okresn˘ súd o vydanie uznesenia,
ktor˘ predbeÏn˘m opatrením umiestni
dieÈa do príslu‰ného detského domova. Po zabezpeãení v‰etk˘ch potrebn˘ch dokladov sa zrealizuje umiestnenie dieÈaÈa do ústavnej starostlivosti,
ktoré vykonávajú sociálni pracovníci.

SPOLUPRÁCA
S DETSKÝMI DOMOVMI
S detsk˘mi domovmi ná‰ho okresu,
DeD RatolesÈ T⁄nie, DeD HriÀová
a DeD Dúhov˘ most Cerovo, máme
dobrú spoluprácu, vzájomne sa informujeme o moÏn˘ch voºn˘ch miestach
a presunoch detí bliÏ‰ie k bydlisku,
o in˘ch nov˘ch skutoãnostiach
potrebn˘ch pri realizácii plánu práce
s jeho rodinou. Po umiestnení dieÈaÈa
do DeD zaãína spolupráca so sociálnou pracovníãkou zariadenia. KaÏdé
dieÈa umiestnené v ústavnej starostlivosti má vypracovan˘ individuálny
plán sociálnej práce a jeho rodiny,
ktor˘ obsahuje aj prognózu jeho ìal‰ieho v˘voja. Koneãn˘m cieºom tohto
plánu je sanácia rodinného prostredia
a návrat dieÈaÈa do biologickej rodiny.
Sú prípady, keì sanácia rodinného
prostredia nie je moÏná, napr. z dôvodu, Ïe rodiãia sa dlhodobo zdrÏiavajú
v priestoroch teplovodného kanála.
V tak˘chto prípadoch sa hºadajú moÏnosti náhradnej rodinnej starostlivosti
formou osvojenia, pestúnskej starostlivosti, alebo zverenie do náhradnej
osobnej starostlivosti. Pokiaº matka po
pôrode dá súhlas na osvojenie dieÈaÈa,
poÏiadame príslu‰n˘ úrad o sprostredkovanie kontaktu dieÈaÈa s budúcimi
Ïiadateºmi o osvojenie.

ČIE SÚ TO DETI?
Nie kaÏdé dieÈa má po umiestnení v DeD
‰ancu dostaÈ sa v krátkej dobe do
náhradnej rodiny, ktorá ho prijme srdeãne. Veºa detí, hlavne star‰ích, Ïije niekoºko rokov v DeD z dôvodu nezáujmu
biologickej rodiny a in˘ch náhradn˘ch
rodín. Sú to deti, ktor˘ch rodiãia nie sú
schopní zvládnuÈ starostlivosÈ, ãi zneuÏívajú svoje rodiãovské práva a povinnosti. Mnoho detí Ïije v nevyhovujúcich
podmienkach, kde hygiena b˘vania je
na veºmi nízkej úrovni. V meste Zvolen
je niekoºko územn˘ch lokalít, kde sa na
malom priestore sústreìujú ºudia zo
sociálne slab‰ích vrstiev, Ïijúcich na
hranici chudoby. Sú to prevaÏne obãania rómskeho etnika, Ïijúci vlastn˘m
spôsobom Ïivota, odmietajúci integráciu
do spoloãnosti a preberanie morálnych
hodnôt majoritnej skupiny obyvateºstva.
Takéto málo podnetné rodinné prostredie má negatívny vplyv na zdrav˘ v˘vin
dieÈaÈa. Osvojujú si nezdrav˘ spôsob
Ïivota svojich rodiãov, len malému
poãtu z nich sa podarí neskôr zaãleniÈ
do spoloãnosti. Tu je veºmi dôleÏitá
4

pomoc sociálnych in‰titúcií, dlhodobé
pôsobenie a ich vzájomná kooperácia.
V najhor‰ích prípadoch pomôÏe uÏ len
ústavná starostlivosÈ, ktorá nie je, ani
nemôÏe byÈ optimálnym rie‰ením daného problému.
Pri umiestÀovaní detí do DeD veºa
rodiãov nesúhlasí s ústavnou starostlivosÈou a pri vynímaní detí z rodinného
prostredia robia problémy sociálnym
pracovníkom. Neraz sa nám ujdú vulgárne nadávky, v niektor˘ch prípadoch sa
doslovne „naÈahujeme“ o deti. Pri vynímaní detí z rodiny rodiãia tvrdia, Ïe ich
tam nenechajú a ão najskôr ich zoberú
z domova späÈ do svojej domácnosti.
Z praxe v‰ak vieme, Ïe po prekonaní
poãiatoãn˘ch emócií sa rodiãia uspokoja
a zistia, Ïe súãasn˘ svet bez povinnosti
zabezpeãovaÈ starostlivosÈ o deti im
v podstate vyhovuje a aj po poãiatoãn˘ch
náv‰tevách v domove deti prestanú nav‰tevovaÈ. Svoj nezáujem odôvodÀujú
rapídnym zníÏením príjmu do rodiny
a nedostatkom finanãn˘ch prostriedkov
pre úpravu rodinného prostredia.

POČET DETÍ
V ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI

Dôvod
 zanedbaná starostlivosť
 výchovné problémy
spolu

179
33
212

samospráva), kde by sociálni pracovníci mali plniÈ úlohu koordinátora.
Väã‰ina problémov je nahlasovaná
prostredníctvom ‰kôl a polície. DôleÏité
je podchytiÈ problém v poãiatoãnom ‰tádiu, správne ho diagnostikovaÈ a navrhnúÈ primerané v˘chovné opatrenia.
Podºa zákona o SPO a SK, ak je to
potrebné v záujme dieÈaÈa, moÏno uloÏiÈ
v˘chovné opatrenie: upozornenie, napomenutie, dohºad a obmedzenie, prípadne povinnosÈ zúãastniÈ sa na lieãbe
v ‰pecializovanej ambulantnej starostlivosti, povinnosÈ zúãastniÈ sa na v˘chovnom, ãi sociálnom programe. Je tu v‰ak
problém, pretoÏe ch˘bajú akreditované
subjekty, ktoré by tieto programy vykonávali. V prípade, Ïe nami uloÏené
v˘chovné opatrenie nesplnilo úãel, je tu
moÏnosÈ uloÏenia v˘chovného opatrenia súdom. Tieto majú charakter ústavnej starostlivosti, ãi uÏ je to pobyt v diagnostickom ãi ‰pecializovanom zariadení, alebo resocializaãnom stredisku pre
drogovo závisl˘ch. UloÏené v˘chovné
opatrenia sa pravidelne vyhodnocujú.
Ak splnia svoj úãel, môÏu byÈ zru‰ené,
v opaãnom prípade môÏe byÈ uloÏené
iné vhodné v˘chovné opatrenie. V prípadoch, ak predchádzajúce metódy
práce neboli úãinné, dochádza k umiestneniu dieÈaÈa do ústavnej starostlivosti,
ktorá sa realizuje v reedukaãn˘ch domovoch, lieãebno-v˘chovn˘ch sanatóriách
a in˘ch ‰pecializovan˘ch zariadeniach.
Pri realizácii ústavnej starostlivosti ãasto
naráÏame na problémy súvisiace s nedostatkom voºn˘ch miest v zariadeniach,
so zdæhav˘m súdnym konaním. Od podnetu na nariadenie ústavnej starostlivosti aÏ po jej realizáciu v niektor˘ch prípadoch uplynie aj rok. Z v˘sledkov doteraj‰ej praxe zisÈujeme, Ïe by bolo potrebné ÚPSVR prinavrátiÈ kompetencie
t˘kajúce sa vydávania rozhodnutí
o predbeÏnom opatrení k umiestneniu
do ústavnej starostlivosti.

DETI S PORUCHAMI SPRÁVANIA
Druhú skupinu nachádzajúcu sa v detsk˘ch a reedukaãn˘ch domovoch tvoria deti s poruchami správania. Opatrenia sociálnej kurately sa vykonávajú
pre deti, ktoré sa dopustili trestného
ãinu, priestupku, deti s v˘chovn˘mi
problémami, zanedbávajúcimi povinnú ‰kolskú dochádzku, závislé od
drog, alkoholu, hazardn˘ch hier.
Súãasn˘ spôsob Ïivota vytvára ‰irok˘
priestor na rozvíjanie sociálno-patologick˘ch javov u detí. âasto ide o deti
z rozvráten˘ch rodín, v ktor˘ch sa prejavuje emocionálne chladné prostredie. Práca s nimi je nároãná, vyÏaduje
si trpezlivosÈ a tímovú spoluprácu
zainteresovan˘ch in‰titúcií (pedagogicko-psychologická poradÀa, centrum
v˘chovnej a psychologickej prevencie,
‰kola, detsk˘ klinick˘ psychológ,
pedopsychiater, referát poradenskopsychologick˘ch sluÏieb a miestna
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TERÉNNA PRÁCA
V neposlednom rade chceme poukázaÈ
na v˘znam terénnej práce, ktorá spoãíva vo v˘chovnom dohºade nad ohrozen˘mi deÈmi, prostredníctvom nej sa
uskutoãÀujú preventívne aktivity
zamerané na ochranu pred sociálnopatologick˘mi javmi. Nane‰Èastie, na
terénnu prácu nezostáva toºko ãasu,
koºko by bolo potrebné, aj z dôvodu
nadmernej administratívnej práce
a nedostatku finanãn˘ch zdrojov.
Záverom by sme chceli zdôrazniÈ
na‰u snahu umoÏniÈ kaÏdému dieÈaÈu
vyrastaÈ v pôvodnej biologickej rodine,
ktorá plní v‰etky svoje funkcie a zabezpeãí mu zdrav˘ psychick˘, fyzick˘
a sociálny v˘voj.
Mgr. ĽUBOMÍR STRAKA,
riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR vo Zvolene
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Územný obvod ÚPSVR so sídlom vo Zvolene je
zložený z troch okresov – Zvolen, Detva, Krupina.
Tieto okresy sú odlišné z hľadiska demografickej
štruktúry, poľnohospodárskej výroby, rozloženia
priemyslu a služieb. Napriek tomu funguje socioekonomická napojenosť v smere Detva – Zvolen
a Krupina – Zvolen, ako dôsledok územnosprávneho usporiadania pred rokom 1996.
SITUÁCIA VO ZVOLENSKOM OKRESE
Okres Zvolen je prevaÏne priemyseln˘, s prevahou mestského obyvateºstva a dominanciou drevárskeho, strojárskeho
a potravinárskeho priemyslu. Poºnohospodárstvo je sústredené v okrajov˘ch obciach okresu, ako Oãová, Dobrá Niva, Sása,
Plie‰ovce, vzdelanostná úroveÀ je v porovnaní s priemerom
SR vy‰‰ia. Vzhºadom na v˘znamnú dopravnú polohu okresu
je dopravná infra‰truktúra na dobrej úrovni. V realizácii je

Ekonomicky aktívne obyvateºstvo odchádza do vyspelej‰ích
regiónov Slovenska.

PRIORITY ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
Po vzniku ÚPSVR je jednoznaãne prioritou odboru sluÏieb
zamestnanosti snaha o podporu vytvárania alebo udrÏania
VPM tak, aby sme zastavili zvy‰ovanie rozdielu MN medzi
na‰imi okresmi. Preto, okrem ‰tandartn˘ch nástrojov aktívnej
politiky, sme sa zaãali orientovaÈ i na dopytové projekty, kde
ÚPSVR Zvolen je buì Ïiadateºom, alebo partnerom. V spolupráci s PPS Group Detva, OMFA KriváÀ, WAY Industry Krupina, Dudinské kúpele Dudince, Continental Teves Zvolen
sme získali ako Ïiadateº granty v objeme okolo 20 mil. Sk na
vytvorenie alebo udrÏanie VPM. BliÏ‰ie o tom v nasledujúcom ãlánku.
V súãasnosti je oficiálna miera evidovanej nezamestnanosti v obvode ÚPSVR vo Zvolene 14,78 %. Medziroãne za

Nezamestnanosť v okresoch
Zvolen, Detva a Krupina
budovanie r˘chlostnej komunikácie R 1 v smere Bratislava –
Zvolen, ktorá prechádza do vybudovanej r˘chlostnej komunikácie na Banskú Bystricu. Vládou je schválená rekon‰trukcia r˘chlostnej komunikácie R 2 v smere Zvolen – Ko‰ice.
Dopravnú infra‰truktúru dopæÀa letisko v meste Sliaã. NezamestnanosÈ v okrese je dlhodobo pod priemerom v SR (február 2006 – 11,44 %). Zvolenská kotlina s centrami Banská
Bystrica a Zvolen patrí z hºadiska prichádzajúcich investícií,
ãi uÏ zahraniãn˘ch alebo domácich, k dominujúcemu regiónu Banskobystrického kraja.

OKRES DETVA
Okres Detva je priemyselno-poºnohospodársky. Dominuje tu
strojársky priemysel sústreden˘ v mestách Detva a HriÀová.
Tradície tu má i lesné hospodárstvo v Kriváni. Útlm strojárstva a rozpad nosn˘ch podnikov ZËS Detva a ZËS HriÀová
v 90-tych rokoch spôsobil vysokú mieru nezamestnanosti. Tá
kulminovala v roku 2003 s 27,81 %. V súãasnosti vzhºadom
na postupné oÏivovanie strojárskej v˘roby v Detve i v HriÀovej, ale i príchodom zahraniãn˘ch investorov do Detvy, KriváÀa, sa MN podarilo dlhodobo zníÏiÈ pod hranicu 20 % (február 2006 – 17,71 %). Pre okres je prínosom i plánovaná
v˘stavba spomínanej R 1, ão znamená ìal‰í moÏn˘ prílev
zahraniãn˘ch alebo domácich investorov. Pre poºnohospodársku v˘robu bolo najmä v okolí HriÀovej charakteristické
domáce hospodárenie namiesto druÏstiev.

OKRES KRUPINA
Okres Krupina je prevaÏne poºnohospodársko-priemyseln˘.
Priemysel dominuje len v meste Krupina, a to len v strojárskom a nábytkárskom odvetví. Na ústupe je klasick˘, potravinársky. Mimo Krupiny dominuje poºnohospodárska v˘roba. Vzhºadom na útlm zamestnanosti v poºnohospodárstve
a lesnom hospodárstve, nízky prílev investícií a slabú infra‰truktúru, je predpoklad miery nezamestnanosti z dlhodobej‰ieho horizontu stále vysok˘ (február 2006 – 19,54 %).
Pre rozvoj okresu je jej zníÏenie bytostne dôleÏité. DôleÏit˘m
faktorom je schválenie koncepcie r˘chlostnej komunikácie
R 3 v smere Zvolen – Krupina – ·ahy, kde sme i my dávali
pre mesto Krupina podporné stanovisko. Nepriaznivá je
i vzdelanostná ‰truktúra obyvateºstva, v porovnaní s ostatn˘mi na‰imi okresmi, vzhºadom na vidiecke osídlenie a prevládajúce poºnohospodárstvo. TieÏ je záporn˘ demografick˘
v˘voj, t. j. celkové starnutie a úbytok obyvateºstva v okrese.

február klesla v okrese ZV z 12,22 % na 11,44 %, v okrese DT
z 18,95 % na 17,71 % a v okrese KA z 20,56 % na 19,54 %.
Na zamestnanosÈ v kaÏdom okrese na Slovensku vpl˘vajú
predov‰etk˘m stabilita a sila podnikateºského prostredia.
V okrese Zvolen je evidovaná nezamestnanosÈ v˘razne
ovplyvÀovaná v˘vojom v samotnom Zvolene, kde je zamestnanosÈ zaloÏená na väã‰om poãte mal˘ch a stredn˘ch firiem.
Silné je zastúpenie terciálneho sektora (obchod, sluÏby,
administratíva). Tradiãné priemyselné odvetvia zaznamenávajú útlm, ako napr. drevársky (Buãina a.s.), alebo slab˘ rozvoj, ako ÎOS, a. s. Vzhºadom na v˘hodnú dopravnú polohu
a dostatok ºudsk˘ch zdrojov Zvolen zaznamenal príliv investícií v rade mal˘ch a stredn˘ch firiem, ktoré sa etablovali
v meste. Najznámej‰ou je Continental Teves so 100 % nemeck˘m kapitálom.
V okrese Detva majú na zamestnanosÈ siln˘ vplyv sezónne práce v zahraniãí. Vplyvom sezónnej migrácie v˘razne
klesá EN v letn˘ch mesiacoch. Porovnanie: január 2005 –
18,48 % a august 2005 bola MN 15,22 %. Vzhºadom na
postupnú stabilizáciu tradiãného strojárstva v Detve a v HriÀovej je optimistick˘ predpoklad ìal‰ieho medziroãného zniÏovania EN. Rozpracovaná je investícia zahraniãn˘ch investorov do tzv. Hnedého priemyselného parku v Detve, mesto
má pripraven˘ zelen˘ priemyseln˘ park. Pripravuje sa tieÏ
investícia firmy Burgmaier Slovakia vo Vígºa‰i, na skolaudovanie ãaká areál firmy Multitex v Kriváni. Záujem investorov
o tento región spoãíva v dostatku ºudsk˘ch zdrojov a vládou
schválen˘ch budúcich investícií do r˘chlostnej komuni- 
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Nezamestnanosť v okresoch
Zvolen, Detva a Krupina v číslach
PODIEL PRACOVÍSK ZVOLEN, DETVA, KRUPINA NA JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJOCH APTP – 2004
Počet aktivizovaných/zaradených
UoZ cez OMAPTP za 2004, 2005
§ 46
1 785
§ 49
380
§ 50
209
§ 51
121
§ 51
745
§ 52
9 511
§ 53
5
§ 56
10
§ 57
8
§ 59
3
§ 60
40
§ 54
103
Spolu 1
12 920

ZVOLEN
Počet
podiel (%)
435
49,3
76
51,4
46
63,9
74
61,2
77
38,5
1 851
32,1
1
33,3
2
100,0
2
100,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2 564
35,4

Počet
274
60
10
15
57
2 530
1
0
0
0
0
40
2 987

DETVA
podiel (%)
31,1
40,5
13,9
12,4
28,5
43,9
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
41,3

KRUPINA
Počet
podiel (%)
173
19,6
12
8,1
16
22,2
32
26,4
66
33,0
1 384
24,0
1
33,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1 684
23,3

PODIEL PRACOVÍSK ZVOLEN, DETVA, KRUPINA NA JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJOCH APTP – 2005
Počet aktivizovaných/zaradených
UoZ cez OMAPTP za 2004, 2005
§ 46
1 785
§ 49
380
§ 50
209
§ 51
121
§ 51
745
§ 52
9 511
§ 53
5
§ 56
10
§ 57
8
§ 59
3
§ 60
40
§ 54
103
Spolu 1
12 920

ZVOLEN
Počet
podiel (%)
402
44,5
95
40,9
78
56,9
0
0,0
247
45,3
1 176
31,4
0
0,0
7
87,5
4
66,7
3
100,0
13
32,5
15
23,8
2 040
35,9

Počet
296
101
48
0
118
1 421
1
0
1
0
25
48
2 059

DETVA
podiel (%)
32,8
43,5
35,0
0,0
21,7
37,9
50,0
0,0
16,7
0,0
62,5
76,2
36,2

KRUPINA
Počet
podiel (%)
205
22,7
36
15,5
11
8,0
0
0,0
180
33,0
1 149
30,7
1
50,0
1
12,5
1
16,7
0
0,0
2
5,0
0
0,0
1 586
27,9

Pozn.: § 60 počet podporených miest • § 54 počet zapojených osôb • § 50 nie počet vytvorených PM, ale počet zarad. UoZ

VÝVOJ POČTU EN V OKRESOH ÚPSVR VO ZVOLENE
V PRIEBEHU ROKU 2005
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kácie R 1. V okrese sú zabehnuté malé a stredné strojárske
podniky – do 20 a aÏ 50 zamestnancov.
V okrese Krupina má na zamestnanosÈ veºk˘ vplyv slabá
infra‰truktúra, mal˘ poãet mal˘ch a stredn˘ch podnikateºsk˘ch subjektov a ich slab˘ rozvoj, slabá je i terciálna sféra.
Okres pociÈuje nedostatok kvalifikovaného potenciálu
v oblasti ºudsk˘ch zdrojov, pretrváva stagnácia poºnohospodárskych podnikov a ich zánik. V poºnohospodárskych druÏstvách dochádza k ãast˘m zmenám vlastníckych vzÈahov. To
sú dôvody, preão MN nad 20 % je v územnom obvode úradu
v 28 obciach, 21 je z okresu Krupina. Zanikol tradiãn˘ potravinársky priemysel zru‰ením Krupinskej mliekarne, a. s.
a Mlynu Krupina, a. s., naopak, udomácnil sa nábytkársky
vybudovaním LIND Mobler Slovakia, ão je 100 % dánsky
kapitál. Zastabilizoval sa i najväã‰í strojársky podnik WAY
6
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Industry, a. s. Charakteristická pre okres je i slabá migrácia
obyvateºstva za prácou do in˘ch regiónov. Do nástrojov aktívnej politiky trhu práce v zmysle zák. 5/2004 Z. Z. Po vzniku
ÚPSVR vo Zvolene bolo v roku 2004 a 2005 zaraden˘ch
12 920 UOZ.
Odbor sluÏieb zamestnanosti ÚPSVR vo Zvolene bude
maÈ i v nasledujúcom období ako prioritu svojej ãinnosti
skvalitÀovanie sluÏieb klientom. Chceme úzko spolupracovaÈ
so samosprávou v rámci ná‰ho obvodu a naìalej rozvíjaÈ spoluprácu s podnikateºsk˘mi subjektmi pri partnerstvách v projektovej ãinnosti. Je nutné zlep‰iÈ spoluprácu s VÚC BBSK,
ktorá v minulom období nebola na dostatoãnej úrovni.
Mgr. LEONARD LENDVORSKÝ,
riaditeľ OSZ ÚPSVR Zvolen
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Regionálne rozdielnosti okresov Zvolen, Detva Krupina prinášajú rôznorodosť riešení hmotnej núdze občanov, ktorá spočíva najmä v rozdielnom demografickom rozložení obyvateľstva. Veľkú časť územného
obvodu tvoria vidiecke usadlosti, ale aj veľké mestské časti. V územnom obvode Zvolen je 77 obcí a miest. Jednou zo základných úloh
tohto oddelenia je penetrácia dotácií na stravu, školské potreby a motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi a pre deti, ktorých rodičia
splnili kritérium príjmu pre účely dotácií.

Pomoc občanom
v hmotnej núdzi
BEZ SPOLUPRÁCE TO NEJDE

Od septembra minulého roku
vykonávame kontroly dodrÏiavania
lieãebného reÏimu u nezamestnan˘ch
klientov, ktoré opakovane vedú k nedorozumeniam z dôvodu nepochopenia na‰ej náv‰tevy zo strany klienta.
K˘m klient chápe kontrolu ako zbytoãnosÈ, my ju za zbytoãnosÈ nepovaÏujeme. Jeho prístup sa mení aÏ po vykonaní poradenstva vedúceho ku konkrétnej pomoci, napr. vo forme poskytovania rôznych príspevkov alebo
zlep‰enia ich postavenia v rámci rodiny a sociálneho prostredia.

ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY
A ICH KOORDINÁCIA V RÁMCI
KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE

Základ kvalitného splnenia tejto úlohy
·tátne sociálne dávky si uplatÀuje Ïiaje v kvalitnom manaÏovaní dotknut˘ch
dateº podaním Ïiadosti. Ide o prídasubjektov, teda zriaìovateºov ‰kôl
vok na dieÈa, rodiãovsk˘ príspevok,
a ‰kolsk˘ch zariadení, a úzka spoluprápríspevok pri narodení dieÈaÈa a prísca so samosprávou, ktorá spoãíva hlavpevok rodiãom, ktor˘m sa narodili
ne v pravidelnom pracovnom stretávaní
súãasne tri a viac detí alebo ktor˘m sa
sa. Presun tejto kompetencie na samosv priebehu dvoch rokov opakovane
právu, vyplácanie dávok pomoci
narodili dvojãatá, príspevok na podv hmotnej núdzi je plánované na rok
poru náhradnej starostlivosti o dieÈa
2007, a práve tieto pracovné stretnutia
a príspevok na pohreb.
sú prv˘m krokom k úspe‰nému prechoOd mája 2004 sa SR stala ãlensk˘m
du tejto kompetencie do pôsobnosti
‰tátom Európskej únie, ãím si zaãala
samosprávy. V územnom obvode
plniÈ povinnosti plnohodnotného
ÚPSVR vo Zvolene je 38 zriaìovateºov
ãlena. Táto zmena priniesla aj moÏnosÈ
(mestské a obecné úrady, cirkev...)
uplatÀovania v˘platy rodinn˘ch
základn˘ch a matersk˘ch ‰kôl, ktorí sú
dávok v krajinách Európskej únie, ak
poberateºmi dotácií celkovo v 77 ‰kolaspoÀ jeden z rodiãov pracuje
sk˘ch zariadeniach. V uvedenom poãte
v niektorej krajine EÚ. Ak jeden
sú aj ‰peciálne základné ‰koly, ktor˘ch
z rodiãov je u nás nezamestnan˘
zriaìovateºom je krajská ‰kolská správa.
Brezno
a druh˘ pracuje v niektorej z krajín
Dotácia na stravu je poskytovaná
BANSKÁ
BYSTRICA
EÚ, uplatní si nárok na v˘platu
pre celkovo 1 937 detí v priemernej
Poltár
rodinn˘ch dávok v krajine
mesaãnej sume 701 015 Sk. Z celŽiar nad Hronom
zamestnania,
kde si na príslu‰kového poãtu ‰kôl je poskyDetva
nom
úrade
vyÏiada tlaãivo Etovaná dotácia na celú ‰kolu
Zvolen
Poltár
401,
E-411,
ktoré potvrdí
pre 6 ‰kolsk˘ch zariadení,
Žarnovica Banká Štiavnica
úrad vydávajúci tlaãivo. Vyplnakoºko majú viac ako 50 %
nené tlaãivo v ãasti A za‰le na
detí v hmotnej núdzi. Dotácia
Rimavská Sobota
Krupina
príslu‰n˘
úrad v krajine pobytu,
na ‰kolské potreby na druh˘
Lučenec
ten to vyplní, potvrdí ãasÈ B a za‰le
polrok ‰k. r. 2005/2006 bola poskytnuspäÈ. Máme 58 prípadov, kedy si Ïiatá 64 ‰kolsk˘m zariadeniam pre1 795
Veľký Krtíš
datelia uplatÀujú v˘platu dávok v kradetí v celkovej sume 899 000 Sk. Motijinách EÚ. V 36 prípadoch je v˘plata
vaãn˘ príspevok je poskytovan˘ 739
dávok zastavená z titulu uplatnenia si
deÈom v celkovej sume 277 300 Sk
zariadeniami sociálnych sluÏieb. Konáich v˘platy v krajine zamestnania.
mesaãne, je tieÏ poskytovaná aj dotáme tak, aby sme sa ão najr˘chlej‰ie
V 21 prípadoch krajiny zamestnania
cia na v˘kon osobitného príjemcu pre
postarali o vyrie‰enie nepriaznivej situdoplácajú do v˘‰ky, ktorú vypláca kraobecn˘ úrad Terany, ktor˘ vykonáva
ácie, v ktorej sa klient nachádza.
jina zamestnania, v 2 prípadoch dopláosobitného príjemcu dávok a príspevSpolupracujeme tieÏ so zväzmi zdraca ná‰ úrad, nakoºko v˘plata v krajine
kov v hmotnej núdzi pre viac ako 20
votne postihnut˘ch, kde úãasÈou na
EÚ je niÏ‰ia ako v˘‰ka dávky v na‰ej
osôb. Je poskytovaná na celkovo 53
klubov˘ch stretnutiach oboznamujeme
republike. V zaãiatku bolo dosÈ probléosôb v sume 2 525 Sk. Úpravou zákoËZP obãanov o zmenách, ktoré nastali
mov s komunikáciou, najmä s Talianna o pomoci v hmotnej núdzi, a to
v oblasti legislatívy. Nie raz sme im
skom, postupne sa vzÈahy upravili.
v oblasti roz‰írenia osôb poberajúcich
pomohli nájsÈ v˘chodisko z ÈaÏkej situNeustále sú v‰ak problémy so spätnou
dotácie, ktor˘ch príjem je niÏ‰í, ako je
ácie. Boli to ãasto star‰í, osamelí ºudia,
väzbou, nakoºko niektoré krajiny
Ïivotné minimum, sme nanovo
ktor˘ch nerie‰iteºn˘ problém sa v konnepokladajú za potrebné oznámiÈ, ako
poskytli tieto dotácie pre 123 detí.
takte s nami uºahãil. Medzi ËZP osoby
rozhodli, ãím vznikajú problémy
AKTIVITY ÚRADU
patria aj ºudia v produktívnom veku,
s doplácaním rodinn˘ch dávok.
V SOCIÁLNEJ OBLASTI
ktorí pre svoj handicap potrebujú
Aktivity oddelenia posudkov˘ch ãinpomoc pri integrácii do spoloãnosti, aj
Mgr. ĽUBOMÍR STRAKA,
ností sú okrem beÏnej náplne práce
títo nájdu u nás pomoc v podobe rôzriaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny
zamerané na rozvíjanie spolupráce so
nych peÀaÏn˘ch príspevkov.
ÚPSVR vo Zvolene
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Pôsobnosť a výkon činnosti ÚPSVR Zvolen je rozdelený do územných obvodov okresov Zvolen, Detva a Krupina. Efektívne poskytovanie služieb je okrem iného založené aj na poznaní a identifikácii ich regionálnych rozdielov a potrieb. Okresy Detva a Krupina sú
z hľadiska štruktúry zamestnanosti okresmi so strojárskou
a poľnohospodárskou tradíciou, majú taktiež vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných v rámci celkového počtu UoZ. Súčasný stav
zamestnanosti túto charakteristiku neodzrkadľuje stopercentne,
no potenciál pracovnej sily sa veľmi nezmenil. Okres Zvolen je
špecifickejší, nemožno ho jednoznačne charakterizovať. Z pohľadu zamestnanosti a pracovnej sily je univerzálnejší a flexibilnejší,
s možnosťou dochádzky za prácou aj do iných regiónov.
ODBORNÉ PORADENSTVO
Do ãinnosti oddelenia sluÏieb odborného poradenstva patrí poskytovanie
odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb zameran˘ch na rie‰enie problémov spojen˘ch
s pracovn˘m uplatnením UoZ, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostn˘mi

nezamestnanosti, získanie a rozvoj kºúãov˘ch kvalifikácií potrebn˘ch pre uplatnenie sa na trhu práce, identifikáciu potrieb
UoZ vzhºadom na moÏnosti ich ìal‰ieho
uplatnenia sa na trhu práce, ako aj modernizáciu a efektívne poskytovanie odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb.

riadení, odborná literatúra. V IPS poskytujeme individuálne a skupinové poradenstvo ‰tudentom S·, absolventom
‰kôl a UoZ so zdravotn˘m postihnutím.

SPROSTREDKOVATEĽSKÉ
SLUŽBY
Úsek sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb
ÚPSVR vo Zvolene má lep‰ie v˘chodiskové podmienky na hºadanie zamestnania pre svojich UoZ oproti vysunut˘m
pracoviskám v Detve a Krupine. V okrese a meste Zvolen sa tvorí najviac pracovn˘ch miest v rozvíjajúcich sa firmách, ktor˘ch je tu najväã‰ia koncentrácia. Sú zamerané na drevospracujúci,
strojársky a potravinársky priemysel,
nezaostáva ani obchod a sluÏby – rozvíjajúce sa obchodné reÈazce. Perspektívny rast zamestnanosti sa javí v bu-

Služby zamestnanosti vo Zvolene
predpokladmi a poÏiadavkami na vykonávanie urãitého zamestnania. Realizujeme ich individuálnou alebo skupinovou formou. Individuálna forma je prevaÏne orientovaná na tvorbu a realizáciu
individuálnych akãn˘ch plánov (IAP).
Pri v˘bere a zaradení UoZ do tejto aktivity spolupracujeme s oddelením
sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb.

SKUPINOVÁ FORMA
PORADENSTVA
Skupinovú formu realizujeme cez intenzívne poradenské kurzy a sociálno-psychologické nácviky. Ide o skupinovú
prácu s klientom zameranú na poskytovanie odborn˘ch rád, informácií a námetov
t˘kajúcich sa usmernenia rozhodovania
a správania UoZ a ich sociálnej a pracovnej adaptácie. ÚãasÈou na kurzoch majú
klienti moÏnosÈ sebarealizácie, rozvoja
a nadobudnutia zruãností potrebn˘ch pre
uplatnenie sa na trhu práce (komunikácia
so zamestnávateºom, osobn˘ pohovor,
asertívne správanie, rozvoj kºúãov˘ch
kvalifikácií a iné). Ide o viacdÀovú aktivitu so stanovenou obsahovou ‰truktúrou
podºa potrieb cieºovej skupiny.
Odborné poradenské sluÏby realizujeme interne, cez odborn˘ch poradcov
úradu, a externe, cez extern˘ch dodávateºov. V súãasnosti sa odborné poradenstvo orientuje na cielené aktivity
v rámci realizácie Národného projektu
VII B „Zefektívnenie, modernizácia
a zvy‰ovanie rozsahu odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb“.
V rámci neho bol vypracovan˘
a schválen˘ intern˘ projekt „Efektívne
poskytovanie odborn˘ch poradensk˘ch
sluÏieb zameran˘ch na rie‰enie problémov spojen˘ch s pracovn˘m uplatnením
uchádzaãov o zamestnanie v rámci
ÚPSVR Zvolen“. Realizácia je naplánovaná na obdobie 2/2006 – 1/2007. ·pecifické
ciele sú zamerané na prevenciu dlhodobej
8

PREHĽAD ÚSPEŠNOSTI UMIESTNENIA NA TRHU PRÁCE Z REALIZÁCIE
PROJEKTOV V RÁMCI NP VII V OBDOBÍ 10/2004 – 05/2005
Projekty
v rámci NP VII
Externé projekty
Interné projekty
NP VII celkovo

Počet UoZ
zaradených
do projektu
2069
1690
3759

INFORMAČNO-PORADENSKÉ
SLUŽBY
Hlavn˘m zameraním oddelenia IPS na
na‰om úrade je práca s klientom, ãi uÏ
so záujemcom o zamestnanie alebo
s UoZ. Poskytujeme komplexné informácie o podmienkach evidencie UoZ
a nároku na dávku v nezamestnanosti,
informácie o moÏnostiach a podmienkach úãasti na programoch aktívnej
politiky trhu práce a aktivaãnej ãinnosti, informácie o VPM v regióne, SR
a zahraniãí, informácie o podmienkach
úãasti v partnerstve, ponuke zúãastniÈ
sa na v˘berov˘ch konaniach a burzách
práce a moÏnosti ìal‰ieho vzdelávania.

INFORMAČNO-PORADENSKÉ
STREDISKO
Modernizáciou sluÏieb zamestnanosti
a foriem informaãn˘ch a poradensk˘ch
sluÏieb bolo zriadené informaãno-poradenské stredisko. SlúÏi t˘m, ktorí hºadajú alebo uvaÏujú o zmene zamestnania ãi ìal‰om vzdelávaní, zamestnávateºom, ‰kolám, Ïiakom. K dispozícií je
vyhºadávanie voºn˘ch pracovn˘ch
miest na internete, prehºad VPM v regióne Zvolen, SR a zahraniãí v spolupráci
s EURES-om, moÏnosÈ vyuÏívania integrovaného systému typov˘ch pozícií
(ISTP), ktor˘ umoÏÀuje zostaviÈ osobnostn˘ profil, na základe ktorého ponúkne voºbu povolania a moÏnosti na
trhu práce, program Sprievodca svetom
povolaní, vzory Ïiadostí a Ïivotopisov,
informaãné materiály vzdelávacích za-
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Počet UoZ
umiestnených
na trhu práce
294
751
1045

Percentuálne
vyjadrenie
(v %)
14,21
44,44
27,80

dovaní závodu na v˘robu brzdov˘ch
súãastí do automobilov v spoloãnosti
CONTINENTAL AG.
Pre lep‰ie uplatnenie UoZ a ZoZ na
trhu práce uzatvárame partnerstvá so
vzdelávacími spoloãnosÈami realizujúcimi inovatívne projekty financované
z ESF predvstupov˘ch fondov EU. Projekty sú zamerané napr. na integráciu
rómskeho etnika, plynul˘ návrat Ïien
po MD na trh práce, na mladistv˘ch
a absolventov ‰kôl, nezabúdame na
znovu sa rozvíjajúce strojárske profesie
(obsluha nov˘ch v˘robn˘ch technológií). O lep‰iu pripravenosÈ UoZ a ZoZ
na trhu práce sa zasluhujú i národné
projekty realizované ÚPSVR vo Zvolene, ako napr. aktivácia nezamestnan˘ch, hlavne nezamestnan˘ch s nízkou
motiváciou, odkázan˘ch na dávku
v hmotnej núdzi, cieºom je podpora
udrÏiavania pracovn˘ch návykov.
Vplyv novovznikajúcich firiem
v okrese Zvolen, zv˘‰en˘ poãet investorov a v˘stavba priemyseln˘ch centier
umoÏÀujú kvalifikovanej pracovnej sile
so znalosÈou cudzieho jazyka veºkú perspektívu nájdenia vhodného zamestnania. SústredenosÈ sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb je preto obrátená hlavne na
UoZ, ich zaraìovanie do vzdelávacích
a poradensk˘ch programov hlavne
z dôvodu vzrastajúceho záujmu zamestnávateºov o kvalifikovanú pracovnú silu.
zamestnanci
úseku služieb zamestnanosti
ÚPSVR Zvolen

SPZ_04_06

25.4.2006

12:03

Stránka 9

PREDSTAVUJEME

Na Podpoľaní znižujeme
nezamestnanosť
Ťažiskom výroby a zamestnanosti v okrese Detva bola donedávna
strojárska výroba orientovaná na výrobu špeciálnej zbrojárskej
a civilnej výroby v oblasti cestných stavebných strojov. Konverzia
zbrojárskej výroby sa negatívne odrazila na výrobe podniku a pridružených závodov. Z takmer 7 500 zamestnancov v dvoch najväčších podnikoch PPS Detva, a.s. a ZŤS Hriňová, a. s. po reštrukturalizácii zostalo pracovať niečo málo cez tisíc. Nezamestnanosť
v okrese kulminovala v januári 2003 pri počte 4 588 evidovaných
UoZ, s disponibilnou mierou nezamestnanosti 26,26 %.
SÚČASNOSŤ
NezamestnanosÈ v okrese sa stabilizovala, v medziroãnom porovnaní má klesajúcu tendenciu. Ku koncu februára 2006
pri celkovom poãte 3 096 evidovan˘ch
nezamestnan˘ch UoZ disponibilná miera nezamestnanosti poklesla na 17,71 %.
Napriek tomu, Ïe nezamestnanosÈ v porovnaní s rovnak˘m obdobím r. 2003
poklesla takmer o 9 %, z hºadiska zamestnanosti nové firmy s v˘znamnej‰ích
poãtom zamestnancov nevznikli. K poklesu nezamestnanosti do‰lo hlavne
v dôsledku mobility a odchodu za prácou do in˘ch okresov, regiónov a zahraniãia, zvlá‰È u kategórie UoZ do 35 rokov.

Po vstupe zahraniãného kapitálu sa stabilizovala situácia v najväã‰om strojárskom podniku PPS Group, a. s. Detva.
Podnik má tendenciu zamestnanosÈ zvy‰ovaÈ. K tomuto v˘voju prispela i reforma sociálneho systému a oblasti sluÏieb
zamestnanosti, z hºadiska modernizácie
kvality a prístupu k individuálnym
potrebám klienta, ako UoZ, tak zamestnávateºa. ÚSZ v Detve pri ÚPSVR vo
Zvolene zabezpeãuje komplexné informaãno-poradenské, sprostredkovateºské
a sluÏby odborného poradenstva. V rámci nástrojov APTP, rôznych projektov
a programov, bolo v r. 2004 zaktivizovan˘ch 2 987 UoZ a 2 059 UoZ v r. 2005.

SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVÁ
Zdalo by sa, Ïe minulosÈ a dominantná
prevaha strojárensk˘ch profesií dáva
predpoklad prebytku pracovnej sily
pre toto odvetvie – opak je pravdou.
âastej‰ie máme problém uspokojiÈ
dopyt po vysokokvalifikovan˘ch strojníckych profesiách (obrábaãi kovov,
sústruÏníci, horizontkári, frézari,
mechanici, nastavovaãi, zváraãi). Evidujeme cca 320 UoZ v strojníckych
profesiách, no mnohí uÏ stratili praktické zruãnosti, resp. nespæÀajú podmienky poÏadované zamestnávateºmi
(znalosÈ technológie obrábania materiálov, vedomosti a zruãnosÈ v práci
s technickou dokumentáciou, poãítaãovú zruãnosÈ). V snahe zvrátiÈ nepriazniv˘ v˘voj sa ÚSZ v Detve aktívne podieºa na realizácii projektu
vypracovaného
ÚPSVR
Zvolen
v rámci § 54 „Zvy‰ovanie kvalifikácie
vlastn˘ch a príprava nov˘ch zamestnancov pre novovytvárané pracovné
miesta v spoloãnosti PPS Group, a. s.
Detva“. Cieºom je vzdelávanie a príprava 20 UoZ na pracovné pozície
obrábaã kovov, zámoãník – stehár, zváraã, horizontkár, ale aj absolvovanie
zamestnaneckej praxe s následn˘m
prijatím do zamestnania.
dokončenie na str. 11 

Nepriaznivá východisková situácia
v okrese Krupina
Okres (34 obcí a 2 mestá) bol v minulosti zameraný hlavne na
agrárnu výrobu. Poľnohospodárstvo patrilo k najvýznamnejším
odvetviam z hľadiska tvorby pracovných miest, po reorganizácii
strojárskej výroby a útlme poľnohospodárstva sa ich počet výrazne znížil. Tí, čo sa nevedeli adaptovať na nové podmienky, tvoria
i v súčasnosti výraznú skupinu UoZ s nízkou vzdelanostnou úrovňou a sú dlhodobo nezamestnaní. Región je charakteristický
vytváraním pracovných miest na dobu určitú (6 – 9 mesiacov)
v odvetviach závislých od klimatických podmienok (poľnohospodárstvo, lesníctvo, stavebníctvo). Na tvorbe pracovných príležitostí sa podieľa aj kúpeľná sezóna v meste Dudince.
ROK 2006 V OKRESE KRUPINA
Sezónna práca vpl˘va kaÏdoroãne na
kolísav˘ trend rastu a poklesu pracovn˘ch miest, najväã‰ia ‰anca zamestnania
s najvy‰‰ím poãtom trval˘ch pracovn˘ch miest je stále v Krupine, v strojárstve, nábytkárstve, obchode a sluÏbách.
Napriek nepriaznivému v˘chodisku sa
k 28. 2. 2006 medziroãne zníÏila miera
nezamestnanosti na 19,54 % (20,60 %
MN k 28. 2. 2005) s poãtom 2003 UoZ.
Perspektívou roz‰írenia pracovn˘ch príleÏitostí je firma WAY Industry, a. s.,
ktorá roz‰iruje v˘robn˘ program a pripravovan˘ priemyseln˘ park v ãasti Krupina-Juh, kde mesto Krupina hºadá
potenciálneho investora s perspektívou
vytvorenia 300 – 400 pracovn˘ch miest.

ÚSZ ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, zastre‰uje oddelenie informaãn˘ch
a poradensk˘ch a oddelenie sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb. Obe úzko participujú na poskytovaní sluÏieb klientom
úradu, hlavne UoZ, i stále narastajúcej
skupine osôb nachádzajúcej sa v inom
‰tatúte. Ide o klientov z radov zamestnávateºov, ‰tudentov a Ïiakov, obãanov
ohrozen˘ch stratou zamestnania, dobrovoºne nezamestnan˘ch, obãanov so
zdravotn˘m postihnutím.

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA
AKO ŠANCA UPLATNIŤ SA
NA TRHU PRÁCE
ÚSZ Krupina sa zameriava aj na prácu
so Ïiakmi, hlavne 9-tych roãníkov,

ktorí neboli e‰te rozhodnutí, ak˘ smer
‰túdia si vyberú. Súbor komplexn˘ch
informácií s popismi jednotliv˘ch
povolaní môÏu nasmerovaÈ Ïiakov na
strojárske odbory, s moÏnosÈou reálneho uplatnenia sa i u ná‰ho najväã‰ieho zamestnávateºa WAY Industry, a. s.
Krupina.
ÚSZ ÚPSVR, pracovisko Krupina,
v rámci preventívnych poradenstiev
poskytol v ‰kolskom roku 2005/2006
poradenské a informaãné sluÏby 97 Ïiakom 9-tych roãníkov Z· v rámci vyuãovacieho procesu. Po oslovení uãiteºov
a Ïiakov Z· sme zabezpeãovali úãasÈ 42
Ïiakov na Burze povolaní, ktorá sa
uskutoãnila v rámci projektu ÚPSVR
Banská Bystrica v novembri 2005 ,,Rie‰enie regionálnych disparít na trhu
práce v technick˘ch profesiách a zv˘‰enie atraktívnosti práce u zamestnávateºov v oblasti priemyslu“.
VzbudiÈ záujem, informovaÈ, poradiÈ a správne nasmerovaÈ klientov je
dennodenn˘m cieºom práce zamestnancov úseku sluÏieb zamestnanostia
a je len jednou z mnoh˘ch aktivít
na‰ej ãinnosti, jej v˘sledky uvidíme
aÏ po uplynutí nejakého ãasu.
Ing. BOHUSLAVA SLOVÁČIKOVÁ,
vedúca ÚSZ ÚPSVR Zvolen,
pracovisko Krupina
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Spomedzi 6 projektov financovaných zo štátneho rozpočtu je
ťažké vybrať jeden ako ukážkový. Každý je niečím výnimočný, cieľom každého je pomôcť zvýšiť zamestnanosť v regióne. Preto sa
zameriame na projekty vytvárajúce konkrétne pracovné miesta,
ktoré na základe prísľubov partnerov budú udržané minimálne po
dobu 2 rokov po skončení projektu.
PROJEKTY PRE
ZAMESTNANOSŤ
Poãas posledn˘ch necel˘ch 2 rokov sa
úradu podarilo podaÈ, na základe
v˘zvy Ústredia, celkom 11 projektov,
z toho jeden nebol schválen˘. 5 ich
malo byÈ po schválení realizovan˘ch
z vlastn˘ch zdrojov, ão v‰ak nebolo
reálne vzhºadom na obmedzené
finanãné moÏnosti, na zostávajúcich 6
dostal na ich zrealizovanie úrad pridelené prostriedky z Ústredia vo
v˘‰ke cca 20 mil. korún. Tak vzniklo
45 pracovn˘ch miest v spoloãnosti
OMFA, s. r. o. v r. 2004 – 2005 realizáciou projektu s celkov˘mi nákladmi
vo v˘‰ke 4 107 420 Sk. SpoloãnosÈ sa

poskytnutie
regionálnej
pomoci
a finanãnej podpory na vzdelávanie.
Dá sa predpokladaÈ, Ïe pritiahne do
regiónu s bohatou strojárenskou históriou ìal‰ích zamestnávateºov z naväzujúcou v˘robou a sluÏbami.
ëal‰ím schválen˘m a realizovan˘m
je projekt vzdelávania UoZ a zv˘‰enia
kvalifikácie vlastn˘ch zamestnancov
projektového partnera PPS Group
Detva, na ktor˘ úrad dostal od ústredia
4 314 500 Sk, ão je strojárenská firma,
ktorá zaznamenáva v˘razn˘ nárast
produkcie a predpokladá ìal‰ie zvy‰ovanie poãtu zamestnancov. Projekt
umoÏÀuje firme zv˘‰iÈ kvalifikáciu
vlastn˘ch a zároveÀ vy‰koliÈ 20 poten-

PROJEKT PRE RODIČOV
NA RODIČOVSKEJ DOVOLENKE
Posledn˘m, av‰ak najvìaãnej‰ím je projekt vzdelávania a poskytnutia opatrovateºsk˘ch sluÏieb pre rodiãov na rodiãovskej dovolenke v priestoroch partnera,
ktor˘m je materské centrum Kubko
v Detve. Cieºovej skupine, rodiãom na
rodiãovskej dovolenke, sa beÏne neposkytuje Ïiadna podpora vo forme sprístupnenia vzdelania ãi pomoci pri vyhºadávaní práce, hoci práve oni vìaka celodennej domácej starostlivosti o dieÈa
a odkázanosti na niÏ‰í príjem pociÈujú
psychickú frustráciu z nedostatku kontaktu s pracovn˘m prostredím a vìaka
nemoÏnosti overiÈ si a aktualizovaÈ svoje
pracovné schopnosti im klesá sebadôvera vo vlastné pracovné a ºudské schopnosti a znev˘hodÀuje ich pri návrate na
trh práce. Projekt prostredníctvom bezplatného poskytovania vzdelávacích
kurzov angliãtiny a poãítaãov˘ch zruãností a súãasn˘m zabezpeãením opatro-

Úspešná namáhavá cesta

zaoberá v˘robou tkanív zo sklen˘ch
vlákien pouÏívan˘ch v stavebnom
a leteckom priemysle, do roku 2010
plánuje vytvoriÈ 1 000 nov˘ch pracovn˘ch miest v okrese Detva, v katastri
obce KriváÀ.
Prostredníctvom realizácie schváleného projektu zameraného na vzdelávanie novoprijat˘ch zamestnancov
podporujeme vznik 103 nov˘ch miest
v spoloãnosti Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o. Zvolen
v r. 2005 – 2006 poskytnutím financií
vo v˘‰ke 5 505 061 Sk. CASS, s. r. o.
Zvolen je investor z Nemecka vyrábajúci komponenty pre automobilky,
do r.2010 plánuje vytvoriÈ 500 pracovn˘ch miest. Na to dostal vo februári 2006 prísºub od vlády SR na
10

ciálnych
nov˘ch
zamestnancov
z radov UoZ. Podobn˘m spôsobom
úrad podporil v˘znamn˘ch zamestnávateºov v okrese Krupina, strojárenskú
spoloãnosÈ Way Industry, a. s., a Kúpele Dudince, a. s. Pre nich realizujeme projekty, v rámci ktor˘ch sa ‰kolia
ich zamestnanci a zároveÀ sa za‰koºujú aj UoZ, ktorí následne absolvujú
niekoºkomesaãnú prax v partnerskej
organizácii a po skonãení projektu sú
z nich za‰kolení budúci zamestnanci
t˘chto firiem. Vo Way Industry sa
vzdelávanie t˘ka 80 zamestnancov
a 15 UoZ, na ktor˘ch je vyãlenen˘ch
2 857 825 Sk, v Kúpeºoch Dudince
15 absolventov S· a 59 zamestnancov
kúpeºov, pre ktor˘ch bolo vyãlenen˘ch 2 246 000 Sk.
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vateºstva pre deti v tom istom zariadení
umoÏÀuje rodiãom zv˘‰iÈ si znalosti
a psychicky sa lep‰ie pripraviÈ na návrat
do zamestnania po ukonãení rodiãovskej dovolenky. ZároveÀ ich zbavuje
obáv o deti a ãiastoãne odbremeÀuje od
rodiãovsk˘ch povinností, tie sú poãas
vzdelávania zverené do rúk odborného
personálu, zlep‰uje ich psychickú pohodu a posilÀuje sebadôveru v príprave
pre návrat do zamestnania. Odozva je
vysoko pozitívna, jednoznaãne napæÀa
oãakávania. Hoci projekt dostal finanãné
prostriedky len vo v˘‰ke 1 177 850 Sk,
ão je najmenej zo schválen˘ch, entuziazmus úãastníkov nás utvrdzuje v správnosti v˘beru aktivít, ktoré podporujú
zamestnanosÈ mlad˘ch rodín a zároveÀ
pomáhajú pri starostlivosti o na‰u novú
generáciu.
Realizácia 5 vy‰‰ie uveden˘ch projektov schválen˘ch v auguste 2005 sa má
skonãiÈ na jeseÀ 2006, keì budeme vedieÈ ãíslami konkrétne zhodnotiÈ, ãi pracovné úsilie vloÏené do napísania a realizácie projektov bolo naozaj osoÏné.

PROJEKTY REALIZOVANÉ
V PARTNERSTVE
Popri projektoch podávan˘ch a realizovan˘ch úradom sa tento podieºa na
vypracúvaní projektov podávan˘ch na
v˘zvy Fondu sociálneho rozvoja (FSR)
v oblasti zamestnanosti s cieºom zlep‰enia moÏností zamestnávania skupín
osobitne ohrozen˘ch sociálnou exklúziou a vytvorenia inkluzívneho trhu
práce (úrad sa podieºal na vypracovaní
investiãného projektu mesta Krupina
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na zriadenie resocializaãného centra
a projektu Domov sociálnych sluÏieb
Nádej n. o. Krupina Resocializácia
a pracovná aktivizácia osôb v hmotnej
núdzi ). Prostredníctvom realizácie
zmlúv o spolupráci sa úrad zúãastÀuje na realizácii dopytovo orientovan˘ch projektov schválen˘ch vo
v˘zvach na jednotlivé opatrenia SOP
ªZ (8 zmlúv v r. 2005), vo v˘zvach na
opatrenia Iniciatívy Spoloãenstva
EQUAL (2 zmluvy o rozvojovom partnerstve), vo v˘zvach GS rovnosti príleÏitostí a podpory sociálnej inklúzie
programu PHARE (4 zmluvy), ako aj
v projektoch financovan˘ch z in˘ch
zdrojov (projekt VOKA). V zmysle
platného postupu realizácie projektov
IS EQUAL sa stal úrad ãlenom 3 nadnárodn˘ch partnerstiev, a to na základe Dohody o nadnárodnej spolupráci
Rozvoj podnikovej environmentálnej
politiky uzavretej s partnermi zo ·panielska, Grécka a z Talianska, Dohody
o nadnárodnej spolupráci Nové sociálne podoby vidieckych Ïien uzavretej s partnermi z Estónska, z Talianska
a ·panielska a Dohody o nadnárodnej
spolupráci DEEP – Rozvoj partnerstva
zaloÏenom na skúsenostiach a princípe rovnosti uzavretej s partnermi zo
·panielska a Talianska, kde dohody
o nadnárodnej spolupráci predstavujú
druhú vy‰‰iu úroveÀ realizácie projektov EQUAL, charakterizovan˘ch
inovatívnym prístupom, princípom
partnerstva a uplatÀovaním rovnosti
príleÏitostí. O skúsenostiach z úãasti
na projektoch EQUAL sme uÏ písali
v minuloroãnom augustovom ãísle
tohto ãasopisu.

KAŽDÁ SKÚSENOSŤ
JE PROSPEŠNÁ
KaÏdá skúsenosÈ s projektmi je osoÏná,
zbliÏuje nás s hlavn˘mi aktérmi, ktorí
môÏu a sú ochotní pozitívne ovplyvÀovaÈ úroveÀ zamestnanosti v regióne.
Realizácia s obãianskymi zdruÏeniami
sa vyznaãuje veºkou ochotou úãastníkov spolupracovaÈ a nedostatkom
vlastn˘ch finanãn˘ch zdrojov partnerov. Realizácia s podnikateºsk˘mi subjektmi je ÈaÏká kvôli rozdielnosti cieºov. SkúsenosÈ s budovaním partnerstiev na mikroúrovni pri projektoch
podávan˘ch v rámci FSR má iné charakteristiky ako skúsenosÈ na nadnárodnej úrovni pri projektoch EQUAL.
Veríme v‰ak, Ïe v˘sledky projektovej
práce sú pádnym argumentom pre to,
aby sme v t˘chto aktivitách pokraãovali a zlep‰ovali svoju pozíciu pri zdolávaní sociálnych problémov a zvy‰ovaní zamestnanosti v na‰om regióne.
Ing. LÍVIA KLIMENTOVÁ
oddelenie MAPTP a PR
ÚPSVR Zvolen

Cieľom kontroly
nie je represia
Medzi kompetencie, ktoré majú v rámci svojej pôsobnosti úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, patrí aj kontrolná činnosť. V zmysle platnej legislatívy zahŕňa široké pole pôsobnosti od kontroly
dodržiavania finančnej disciplíny až po výkon kontrol nelegálneho
zamestnávania.
Pojem kontrola vyvoláva v ºuìoch
nepríjemné pocity, ktoré sa znásobujú,
ak sa dostanú do pozície kontrolovaného. Nikto nie je nad‰en˘, ak sa mu
zaãnú o jeho kontrolu zaujímaÈ kontrolné zloÏky, e‰te hor‰ie je, ak zaãnú
dávaÈ kontrolóri nepríjemné otázky,
resp. odhalia veci, ktoré sa nedajú
odstrániÈ. Samozrejme, najhor‰ia situácia nastáva, keì príde sankcia vo
forme pokuty alebo iného postihu.
Urãite nepríjemné.

FUNKCIE KONTROLY
Kontrolná ãinnosÈ má niekoºko funkcií, okrem iného poznávaciu, v˘chovnú, preventívnu, porovnávaciu, represívnu, rozhodovaciu, atì. Existuje
mnoÏstvo kontrolórov, in‰pektorov,
policajtov, stráÏnikov, ktorí sa vyÏívajú
v represii, ìal‰í by chceli len vychovávaÈ. SkæbiÈ v‰etky funkcie kontrolnej
ãinnosti tak, aby sa naplnil cieº, je
nároãné.
V˘sledky práce kontroln˘ch zloÏiek sa
hodnotia merateºn˘mi ukazovateºmi
podºa mnoÏstva vykonan˘ch kontroln˘ch akcií, podºa poãtu kontroln˘ch
zistení, podºa mnoÏstva a v˘‰ky uloÏen˘ch pokút, podºa objemu neoprávnene pouÏit˘ch finanãn˘ch prostriedkov.
Niekedy je „najlep‰í“ ten, kto vykoná
najviac kontrol a dá najviac pokút.

O ČOM MÁ BYŤ KONTROLA
Princípy kontrolnej práce, vychádzajúc z jej funkcií, sú niekde inde. Ak sa
zladí vysoká odbornosÈ, ohodnotenie,
status, prístup, schopnosÈ analyzovaÈ,
pohotové konanie, znalosÈ, komunikatívnosÈ, môÏe sa z kontrolnej ãinnosti

staÈ jedna zo sluÏieb. V na‰ich podmienkach sluÏba v sociálnej oblasti
a v oblasti zamestnanosti.
Zamestnanec vykonávajúci kontrolu je
reprezentant in‰titúcie, musí najlep‰ie
ovládaÈ problematiku ãinnosti celej
in‰titúcie, musí vedieÈ poradiÈ, vysvetliÈ, jeho vedomosti musia presahovaÈ
pôsobnosÈ in‰titúcie, ktorú zastupuje.
Dobr˘ kontrolór na základe svojich
predpokladov, ktoré vie primerane
pouÏívaÈ, viac pomôÏe, ako u‰kodí.
Nerobme z kontroly stra‰iaka, ale
nástroj
odhaºovania
dlhodobo
neschopn˘ch, nekvalitn˘ch, nekompetentn˘ch, ktor˘ch aj postihujme. ZároveÀ zabudnime na ‰ikanovanie bezbrann˘ch autorov malichern˘ch ch˘b.
NaplniÈ takúto víziu kontrolórskej
práce je veºmi nároãné, predov‰etk˘m
v podmienkach ‰tátnej in‰titúcie, kde
pôsobia na jej ãinnosÈ rôzne faktory,
ale dá sa k nej priblíÏiÈ. Vo Zvolene sa
o to uÏ niekoºko rokov snaÏíme.
Na záver niekoºko ãísel. V roku
2005 sme vykonali 640 kontroln˘ch
akcií, ão pri poãte 6 zamestnancov
predstavuje na jedného takmer 107
kontrol, v oblasti nelegálneho zamestnávania sme vykonali spolu 499 kontrol. Za cel˘ rok sme uloÏili „len“ ‰esÈ
pokút v celkovej v˘‰ke 29 000.- Sk.
V na‰ej pôsobnosti urãite nedochádza
k väã‰iemu poru‰ovaniu právnych
predpisov ako v in˘ch ãastiach Slovenska, zároveÀ sú na‰e sluÏby vyhºadávané.
Mgr. PETER DROZDÍK,
vedúci oddelenia kontroly
ÚPSVR Zvolen

Na Podpoľaní znižujeme nezamestnanosť


dokončenie zo str. 9

PERSPEKTÍVA
A BUDÚCNOSŤ
âoraz väã‰ím fenoménom sa stáva odchod, hlavne mlad˘ch ºudí, za prácou
do zahraniãia. Väã‰inou sú to viacmenej
príleÏitostné
krátkodobé
zamestnania v profesiách, ktoré sú
veºmi vzdialené tomu, ão vy‰tudovali.
Na‰ou snahou je vytvoriÈ také prostre-

die, aby na‰li uplatnenie a vytvárali
hodnoty doma. V rámci preventívneho
poradenstva, v spolupráci s v˘chovn˘mi poradcami na Z· a S·, sa snaÏíme
nasmerovaÈ Ïiakov na také ‰koly, z ktor˘ch po ukonãení nájdu uplatnenie na
trhu práce.
Ing. ŠTEFAN CHLEBNIČAN,
vedúci ÚSZ ÚPSVR Zvolen,
pracovisko Detva
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Ochrana práv maloletých v tiesni
V dňoch 9. a 10. marca 2006 sa v hoteli Médium v Bratislave uskutočnila konferencia, ktorej nosnou témou bola ochrana práv maloletých
v tiesni, ktorú zorganizovalo Združenie miest a obcí v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Krajskou agentúrou pre
medzištátne osvojenia – Kraj Piemonte (A.R.A.I. Agenzia regionale per le
adozioni internazionali – Regione Piemonte). Konferencia bola záverečnou aktivitou taliansko-slovenského projektu Ochrana práv maloletých
v tiesni – propagácia umiestňovania detí do opatery v náhradných rodinách a vnútroštátneho osvojenia. Čo bolo cieľom konferencie a aká je
situácia pomoci deťom v rodine a náhradnej výchove, sme sa opýtali
Márie Marcinovej z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, odboru
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 Ako sme už v úvode spomenuli, vy

práce medzi orgánmi samosprávy, orgánmi ‰tátnej správy, mimovládnymi organizáciami a ìal‰ími zainteresovan˘mi subjektmi v oblasti ochrany práv detí. Hlavn˘m posolstvom projektu nebol systém
náhradnej v˘chovy, ale predchádzanie
tomu, aby deti museli byÈ vyÀaté z rodiny.
Realizácia projektu zaãala medzinárodnou konferenciou v dÀoch 8. a 9. septembra 2004 v Expoclub Incheba, a. s.
v Bratislave. Po konferencii pokraãovala
v projekte skupina 15 úãastníkov –
zástupcov územnej samosprávy, úradov
‰tátnej správy a mimovládnych organizácií. Úãastníci absolvovali opakovane
vzdelávacie a tréningové aktivity na Slovensku, ktor˘ch sa zúãastnili zástupcovia
z talianskeho kraja Piemonte, venovali sa
témam súvisiacim so starostlivosÈou
o deti v náhradn˘ch rodinách v Taliansku
a na Slovensku, ale aj ‰ir‰ím témam –
sociálna práca, poradenstvo, formy pomoci rodinám s deÈmi. SúãasÈou projektu

bola aj stáÏ slovensk˘ch úãastníkov
v Turíne v dÀoch 12. – 20. júna 2005.

Súčasný stav a perspektívy
medzištátneho osvojenia

cesu medzi‰tátnych osvojení vstupovalo
a vstupuje veºké mnoÏstvo subjektov.
Systém medzi‰tátnych osvojení v SR, tak
ako je v súãasnosti nastaven˘, plne kore‰ponduje so základn˘mi cieºmi Haagskeho
dohovoru, ktor˘mi sú ochrana najlep‰ieho
záujmu dieÈaÈa, predchádzanie únosom,
predaju a obchodovaniu s deÈmi, vzájomné
uznávanie osvojení medzi jednotliv˘mi
zmluvn˘mi ‰tátmi Dohovoru. V popredí
Dohovoru vystupuje ochrana najlep‰ieho
záujmu dieÈaÈa v podobe poÏiadavky, aby
kaÏdé dieÈa vyrastalo v rodinnom prostredí,
v atmosfére ‰Èastia, lásky a porozumenia, ão
je fundamentálnym predpokladom harmonického rozvoja osobnosti dieÈaÈa.

ste sa zúčastnili za ÚPSVR na konferencii, ktorá bola súčasťou projektu
s medzinárodným rozmerom, pretože sa na ňom podieľali odborníci
z dvoch krajín EÚ. Mohli by ste nám
tento projekt priblížiť a zhodnotiť?
Konferencia bola súãasÈou, respektíve
záverom taliansko-slovenského projektu
OCHRANA
PRÁV
MALOLET¯CH
V TIESNI – propagácia umiestÀovania
detí do opatery v náhradn˘ch rodinách
a vnútro‰tátneho osvojenia. Projekt realizovalo ZdruÏenie miest a obcí Slovenska
s talianskym krajom Piemonte a tamoj‰ou
Krajskou agentúrou pre medzi‰tátne adopcie pod zá‰titou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieºom projektu
bolo predstaviÈ systém ochrany práv detí
v Taliansku a na Slovensku, porovnaÈ
systém náhradnej starostlivosti v oboch
krajinách a vymeniÈ si poznatky a skúsenosti pri zabezpeãovaní systémovej spolu-

ČO SÚ VLASTNE
MEDZIŠTÁTNE OSVOJENIA
Medzi‰tátne osvojenia sa v 90-tych
rokoch 20. storoãia stali svetov˘m fenoménom, ktor˘ so sebou priniesol migráciu
detí cez veºké geografické vzdialenosti,
z jednej spoloãnosti a kultúry do iného,
niekedy diametrálne odli‰ného prostredia. Bolo zistené, Ïe tento fenomén vytváral v minulosti seriózne a komplexné ºudské aj právne problémy, ktoré si vyÏiadali
multilaterálny prístup, a to zakotvením
v‰eobecn˘ch ‰tandardov ochrany medzinárodne osvojovan˘ch detí vo forme
medzinárodn˘ch dohovorov. Ratifikáciou
Dohovoru o právach dieÈaÈa z roku 1989,
ako aj mnoh˘ch ìal‰ích medzinárodn˘ch
zmlúv priamo vychádzajúcich z tohto
Dohovoru, sa Slovenská republika pridala
ku krajinám, ktoré v oblasti ochrany detí
zdieºajú spoloãné princípy a v˘chodiská.
Problematiku medzi‰tátnych adopcií
ustanovuje Haagsky dohovor o ochrane
12

detí a o spolupráci pri medzi‰tátnych osvojeniach z 29. 5. 1993 (ìalej len Dohovor
o osvojeniach), ktor˘ Slovenská republika
ratifikovala v roku 2001 a ktor˘ na území
SR nadobudol platnosÈ dÀa 1. 10. 2001.
Poãnúc t˘mto dÀom sa Slovenská republika zaviazala dodrÏiavaÈ princípy ochrany
detí v oblasti medzi‰tátnych adopcií zakotven˘ch v tomto Dohovore.

DOHOVOR O OSVOJENIACH
NA SLOVENSKU
Nakoºko v ãase nadobudnutia platnosti
Dohovoru o osvojeniach neexistoval Ïiaden
vykonávací predpis k Dohovoru, bolo predov‰etk˘m úlohou ústredného orgánu SR,
ktor˘m sa stalo Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe, zabezpeãiÈ implementáciu tohto dokumentu do
praxe. Úloha to nebola jednoduchá, nakoºko Dohovor je veºmi rámcov˘ a konkrétnu
úpravu procesov ponecháva na vnútro‰tátne právne poriadky, navy‰e do celého pro-
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 Počas pobytu v Taliansku vám predstavili talianski partneri ich systém
fungovania osvojovania detí z detských domovov do náhradných
rodín. Zaujalo vás niečo, čo by sa
dalo reálne využiť aj v podmienkach
Slovenska?
Okrem celej organizácie ochrany práv
detí a toho, ão som uÏ spomínala, ma osobitne zaujali Informaãno-vzdelávacie kurzy
pre uchádzaãov o osvojenie, ktoré kraj Piemonte vykonáva pre záujemcov o osvojenie. A to najmä preto, Ïe implementácia
podobn˘ch kurzov na Slovensku by
v na‰om systéme sociálnoprávnej ochrany
detí bola potrebná a moÏná bez toho, aby si
vyÏadovala legislatívne zmeny.
V talianskom Piemonte prevláda záujem uchádzaãov o úãasÈ na kurzoch e‰te
predt˘m, ako sa rozhodnú, ako a kedy si

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY DOHOVORU
O OSVOJENIACH
Systém medzi‰tátnych osvojení nemôÏe
existovaÈ vo vákuu. Má byÈ a je súãasÈou
systému starostlivosti o dieÈa a ochrany
dieÈaÈa na národnej úrovni. Preto Dohovor
zdôrazÀuje povinnosÈ kaÏdého ‰tátu prijímaÈ primerané opatrenia, ktoré umoÏnia
dieÈaÈu zostaÈ v opatere jeho pôvodnej
rodiny. Veºk˘ dôraz sa kladie predov‰etk˘m na sanáciu pôvodn˘ch rodín a na
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podajú ÏiadosÈ o osvojenie dieÈaÈa. Obsah
a metodológiu t˘chto informaãn˘ch kurzov
prezentuje aj slovenská verzia talianskej
publikácie ABC adopcie, ktorá bola prezentovaná na konferencii v marci v Bratislave.
My‰lienku t˘chto informaãn˘ch kurzov sme spolu s pani Etelou Luãivjanskou, vedúcou sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade, spracovali do
podoby implementaãného projektu, ktor˘
bol tieÏ prezentovan˘ na závereãnej konferencii projektu.

 Prečo si myslíte, že by bolo vhodné
uvažovať o informačno-vzdelávacích kurzoch o náhradnej rodinnej
starostlivosti na Slovensku?
Na Slovensku ch˘ba dostatoãná informovanosÈ o náhradnej rodinnej starostlivosti. Adopcia ãi pestúnska starostlivosÈ je
najmä zo strany náhradn˘ch rodiãov vnímaná ako viac-menej súkromná záleÏitosÈ.
Veºa rodín, ktoré si adoptovali dieÈa, by sa
najrad‰ej pred svojím okolím a ãasto
i sami pred sebou tvárili, akoby sa dieÈa do
ich rodiny narodilo. Priãom staÈ sa
náhradn˘mi rodiãmi znamená maÈ nieão,
ão iní nemajú, a to V¯NIMOâNOSË.
Veºa párov vstupuje do procesu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti s ÈaÏko realizovateºn˘mi oãakávaniami, najrad‰ej by do svojej rodiny prijali
dieÈa ão najmen‰ie – najrad‰ej novorodenca, nerómskeho pôvodu, zdravé. Náhradní
rodiãia sa v‰ak hºadajú aj pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti. Realita detí
v detsk˘ch domovoch je presne opaãná,
sú to prevaÏne deti star‰ie, deti rómskeho
pôvodu, deti so zdravotn˘m postihnutím,
ktoré tvoria väã‰ie súrodenecké skupiny.
vnútro‰tátnu adopciu. Najideálnej‰ím
prostredím podºa medzinárodného spoloãenstva je jeho pôvodná biologická rodina.
Ak táto nie je z ak˘chkoºvek dôvodov
schopná postaraÈ sa o dieÈa (táto skutoãnosÈ musí byÈ náleÏite preskúmaná kompetentn˘mi in‰titúciami, priãom biologickej rodine má byÈ poskytnutá v‰etka
potrebná pomoc za úãelom zlep‰enia situácie v rodine), potom by sa malo pristúpiÈ
k hºadaniu vhodnej náhradnej rodiny
v krajine pôvodu dieÈaÈa prostredníctvom
in‰titútu vnútro‰tátneho osvojenia. Ak ani
takto nie je moÏné zabezpeãiÈ dieÈaÈu
rodinné prostredie, potom systém medzi‰tátneho osvojenia môÏe dieÈaÈu poskytnúÈ stabiln˘, milujúci domov.
Je dôleÏité uvedomiÈ si, Ïe Dohovor
v Ïiadnom prípade nepopiera a ani neignoruje iné ìal‰ie formy náhradnej rodinnej starostlivosti o dieÈa, ale zv˘razÀuje
iba dôleÏitosÈ a nevyhnutnosÈ stabilnej
rodinnej starostlivosti o dieÈa vo vzÈahu
k preferovanej biologickej rodine. Medzi‰tátnu adopciu moÏno z tohto pohºadu
povaÏovaÈ za jednu z najlep‰ích moÏností
náhradnej starostlivosti, av‰ak iba ako
alternatívne a subsidiárne rie‰enie.

Predstavy Ïiadateºov o náhradnú rodinnú
starostlivosÈ sa v‰ak rozchádzajú s realitou
detí v ústavnej starostlivosti, ktor˘m treba
nájsÈ náhradnú rodinu. Sprostredkovanie
náhradnej rodinnej starostlivosti sa t˘m
stáva zdæhav˘m procesom, ãasto oznaãovan˘m ako byrokratick˘. NájsÈ náhradn˘ch rodiãov dieÈaÈu medzi Ïiadateºmi,
ktorí majú o dieÈati iné predstavy, nie je
ºahké a ãasto to aj dlho trvá.
Prostredníctvom informaãn˘ch kurzov
o náhradnej rodinnej starostlivosti by bolo
moÏné vytvoriÈ priestor na to, aby sa zv˘‰ila informovanosÈ verejnosti o náhradnej
rodinnej starostlivosti. Kurzy by mohli
osloviÈ najmä t˘ch, ktorí rozm˘‰ºajú
o náhradnej rodinnej starostlivosti, rozhodujú sa pre náhradné rodiãovstvo a pre ich
rozhodnutie im ch˘bajú objektívne
a odborné informácie. Informácie získané
prostredníctvom kurzov by mali úãastníkom pomôcÈ vedieÈ rozlí‰iÈ adopciu od
pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti ãi profesionálnej rodiny,
vysvetliÈ cel˘ proces sprostredkovania
náhradnej rodinnej starostlivosti od podania Ïiadosti aÏ po rozhodnutie súdu o zverení dieÈaÈa do náhradnej rodiny. Kurzy by
mohli byÈ venované aj tak˘m otázkam, ako
je prijatie rómskeho dieÈaÈa do náhradnej
rodiny, rozvoj identity dieÈaÈa, otázka rodiãovskej identity a pod. Po ich absolvovaní
by potenciálni Ïiadatelia vstupovali do
procesu sprostredkovania náhradnej
rodinnej starostlivosti s t˘m, Ïe poznajú
reálnu situáciu v sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti na Slovensku.
Kurz by bol jednorazovou záleÏitosÈou, zúãastniÈ sa ho by neznamenalo
odchádzaÈ z predná‰ky presvedãen˘

o tom, Ïe adopcia je presne to, ão hºadáme, alebo o tom, Ïe to by sme asi nezvládli. Snahou je vytvoriÈ priestor na úvahy,
ktoré by nasledovali po vypoãutí a pochopení kaÏdej predná‰ky, po kaÏdej diskusii, ãi konfrontácii. My‰lienka náhradnej
rodinnej starostlivosti musí pretrvávaÈ
u kaÏdého jednotlivca, manÏelskej dvojice, v kontexte ‰ir‰ej rodiny, aÏ k˘m neprerastie v zrelé rozhodnutie.
Informaãn˘ kurz by pozostával
z dvoch ãastí – z ãasti frontálneho typu,
kde sa odovzdajú informácie o v‰etk˘ch
aspektoch náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom predná‰ok odborníkov – psychológa, právnika, sociálneho pracovníka, lekára. Druhá ãasÈ
poskytne priestor na diskusiu alebo na
individuálny rozhovor s vybran˘m
odborníkom.
Kraj Piemonte vykonáva spomínané
kurzy od roku 2001 a zo 17 kurzov sa
podarilo získaÈ veºmi dôleÏit˘ údaj, 51 %
z poãtu dvojíc si po úãasti na kurzoch
podalo ÏiadosÈ o adopciu.
ÚãasÈ na kurze by nezaväzovala úãastníkov k podaniu Ïiadosti o náhradnú
rodinnú starostlivosÈ, ale mala by im prostredníctvom získan˘ch objektívnych informácií od kompetentn˘ch odborníkov
pomôcÈ pri ich rozhodovaní pre ÁNO alebo
NIE náhradnej rodinnej starostlivosti.
 Osvojenie dieťaťa je dlhodobý
a komplikovaný proces. Mohli by ste
nám priblížiť tento proces od jeho
začiatku až po samotné osvojenie si
dieťaťa zo strany rodičov?
Legislatívne zmeny z roku 2005 –
Zákon o rodine a Zákon o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele pri-

CENTRUM PRE MEDZINÁRODNOPRÁVNU OCHRANU DETÍ
A MLÁDEŽE

porovnávania vnútro‰tátnych poriadkov,
ako aj dojednávanie jednotliv˘ch administratívnych postupov. Nevyhnutn˘m predpokladom „na‰tartovania“ spolupráce
medzi Centrom a príslu‰n˘m orgánom
prijímajúceho ‰tátu je preukázanie skutoãnosti, Ïe zahraniãní Ïiadatelia vo svojej
domovskej krajine absolvujú kvalitnú psychologickú prípravu, poãas ktorej sa oboznámia s potrebami detí z detsk˘ch domovov, ìalej fakt, Ïe Ïiadateºom je poskytované nevyhnutné poradenstvo a následná
podpora zo strany príslu‰n˘ch orgánov po
príchode dieÈaÈa do prijímajúcej krajiny.
Centrum v súãasnosti spolupracuje
s ústredn˘mi orgánmi, resp. akreditovan˘mi in‰titúciami t˘chto prijímajúcich krajín: Nemecko, Taliansko, Francúzsko, ·panielsko, Rakúsko, Holandsko, ·védsko,
Kanada, âR, Monako. V ‰tádiu prípravy je
spolupráca s Dánskom, Maltou, Andorrou
a Portugalskom.

Tento (v na‰ej praxi veºmi ãasto spomínan˘) princíp subsidiarity veºmi zreteºne
zakotvuje aj nov˘ Zákon ã. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele pri zabezpeãovaní náhradného
rodinného prostredia (§ 33 – 44), ão pre
oblasÈ ochrany detí, ktor˘m je potrebné
sprostredkovaÈ vhodnú náhradnú rodinu,
znamená veºk˘ krok vpred.
V súãasnosti Centrum ako ústredn˘
orgán v zmysle Dohovoru spolupracuje
v oblasti medzi‰tátneho osvojenia v˘hradne s krajinami, ktoré sú zmluvn˘mi ‰tátmi
Dohovoru o osvojeniach. Aj keì Dohovor
splnomocÀuje ústredné orgány na plnenie
úloh ‰tátu pôvodu (ktor˘m je domovská
krajina dieÈaÈa), ako aj prijímajúceho ‰tátu
(ním je domovská krajina perspektívnych
osvojiteºov), na základe doteraj‰ích skúsenosti Centra moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe SR
v súãasnom období vystupuje takmer
v˘hradne iba ako ‰tát pôvodu.
Spolupráci s jednotliv˘mi zmluvn˘mi
‰tátmi Dohovoru o osvojeniach predchádza
niekedy veºmi dlh˘ a nároãn˘ proces

KOMISIA PRE MEDZIŠTÁTNE
OSVOJENIA
V‰etky dokumentácie detí vhodn˘ch pre
medzi‰tátne osvojenie, ako aj dokumentácie zahraniãn˘ch Ïiadateºov sú dôkladne
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niesli okrem iného aj v˘razné zmeny
v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Podºa zákona o rodine sa osvojiteºom
môÏe staÈ len fyzická osoba, ktorá má
spôsobilosÈ na právne úkony v plnom
rozsahu, osobné predpoklady, najmä
zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu Ïiadateºov o osvojenie
a spôsobom svojho Ïivota a Ïivota osôb,
ktoré s Àou Ïijú v domácnosti, zaruãuje,
Ïe osvojenie bude v záujme dieÈaÈa.
Od 1. septembra 2005 sa Ïiadosti fyzick˘ch osôb, ktoré majú záujem staÈ sa pestúnom alebo osvojiteºom, o zapísanie do
zoznamu Ïiadateºov o náhradnú rodinnú
starostlivosÈ podávajú na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v sídle krajského
mesta, tzv. urãenom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Odbory sociálnych
vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately t˘chto urãen˘ch úradov majú pri zabezpeãení náhradného rodinného prostredia deÈom ‰peciálnu pôsobnosÈ a vykonávajú ju v celom
kraji. Informácie potrebné na podanie Ïiadosti o zapísanie do zoznamu Ïiadateºov
dostane obãan na kaÏdom úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny, obci, vy‰‰om
územnom celku alebo akreditovanom subjekte, ktor˘ vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosÈ. K Ïiadosti musia
byÈ priloÏené: dotazník, odpis z registra
trestov nie star‰í ako tri mesiace, správa
o zdravotnom stave a doklad o majetkov˘ch pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpeãovacej funkcie rodiny.
ÎiadosÈ spolu s prílohami urãen˘ úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle
krajského mesta zaeviduje a zaãne konanie

vo veci zapísania fyzickej osoby do zoznamu Ïiadateºov o náhradnú rodinnú starostlivosÈ. Do úãinnosti Zákona o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele
neboli podmienky a postup pri zapísaní
obãana do zoznamu Ïiadateºov upravené
a nepodliehali správnemu konaniu.
Fyzická osoba, ktorá má záujem staÈ sa
pestúnom alebo osvojiteºom, absolvuje
pred zapísaním do zoznamu Ïiadateºov prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosÈ
v rozsahu najmenej 26 hodín. Obãan má
moÏnosÈ vybraÈ si jeden zo subjektov vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú
starostlivosÈ, ktor˘mi sú v‰etky úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny a akreditované subjekty. Urãen˘ úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktor˘ zaevidoval ÏiadosÈ obãana o zapísanie do zoznamu Ïiadateºov o náhradnú rodinnú starostlivosÈ, do
15 dní odo dÀa doruãenia závereãnej správy o príprave fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, rozhodne o zapísaní obãana do zoznamu Ïiadateºov o náhradnú rodinnú starostlivosÈ.
Îiadateºom o náhradnú rodinnú starostlivosÈ sú potom poskytnuté informácie
o dieÈati, ktorému treba sprostredkovaÈ
náhradnú rodinnú starostlivosÈ. Zaradenie Ïiadateºov do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzÈahu s dieÈaÈom zohºadÀuje poradie Ïiadateºov zapísan˘ch do zoznamu Ïiadateºov. Pred samotn˘m stretnutím sú Ïiadateºom poskytnuté
v‰etky informácie dôleÏité na ich rozhodnutie prijaÈ dieÈa do náhradnej rodiny –
sociálna správa o dieÈati, fotografie dieÈaÈa, obrazov˘ a zvukov˘ záznam dieÈaÈa.
K sprostredkovaniu nadviazania osobného vzÈahu medzi Ïiadateºom a dieÈaÈom

môÏe dôjsÈ len so súhlasom Ïiadateºa. Îiadateº môÏe poÏiadaÈ subjekt, ktor˘ vykonával jeho prípravu, o uºahãenie nadviazania osobného vzÈahu s dieÈaÈom. Osobné stretnutie Ïiadateºov s dieÈaÈom sa musí
uskutoãniÈ v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim veku, rozumovej vyspelosti,
potrebám a moÏnostiam dieÈaÈa a v prostredí, ktoré je dieÈaÈu blízke alebo vhodné
na sprostredkovanie osobného vzÈahu
medzi dieÈaÈom a Ïiadateºmi.
V prípade úspe‰nej interakcie podajú
Ïiadatelia súdu návrh na zverenie dieÈaÈa
do starostlivosti budúceho osvojiteºa –
tzv. predosvojiteºskej starostlivosti, ktorá
musí predchádzaÈ osvojeniu a trvá najmenej deväÈ mesiacov. Budúci osvojitelia na
základe rozhodnutia súdu môÏu prevziaÈ
dieÈa do osobnej starostlivosti. O osvojení
dieÈaÈa rozhoduje súd na návrh budúcich
osvojiteºov. Osvojitelia sa na základe oznámenia súdu zapí‰u v matrike namiesto
rodiãov osvojenca.
Ako dlho tento proces osvojenia trvá?
ËaÏko povedaÈ. U niekoho pol roka,
u iného aj päÈ rokov. Proces osvojenia b˘va
ãasto oznaãovan˘ za zdæhav˘ aÏ byrokratick˘. Je potrebné rozlí‰iÈ ‰tádium podania
Ïiadosti o zapísanie do zoznamu Ïiadateºov o náhradnú rodinnú starostlivosÈ
a s t˘m súvisiacu prípravu na náhradnú
rodinnú starostlivosÈ, ktorá má zákonom
urãen˘ rozsah 26 hodín. Stáva sa, Ïe niektorí Ïiadatelia o adopciu ãi pestúnsku starostlivosÈ to povaÏujú za zdæhavé a majú
tendenciu porovnávaÈ to s biologick˘m
rodiãovstvom, ktorému nepredchádza
povinná príprava. Ale náhradná rodina má
svoju V¯NIMOâNOSË a ‰pecifiká súvisiace najmä s otázkou prijatia dieÈaÈa, s jeho

posudzované psychológom Centra a následne predkladané Komisii pre medzi‰tátne osvojenia. Komisia pre medzi‰tátne
osvojenia je zloÏená z piatich ãlenov,
priãom z troch odborníkov v odbore psychológia, zástupcu Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a zástupcu
Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu
detí a mládeÏe. âlenovia Komisie spolu
s psychológom Centra sa usilujú o hºadanie ão najoptimálnej‰ej náhradnej rodiny
pre dieÈa, ktorému nebolo moÏné nájsÈ
vhodnú náhradnú rodinu na Slovensku.
V tejto súvislosti je potrebné vyzdvihnúÈ
úroveÀ spracovania dokumentácií detí,
ktoré spracovávajú a do Centra postupujú
urãené úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Dokumentácia dieÈaÈa
v súãasnosti obsahuje v‰etky informácie
o dieÈati, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutie zahraniãn˘ch Ïiadateºov, ãi hodlajú
pokraãovaÈ v procese medzi‰tátneho osvojenia vo vzÈahu ku konkrétnemu dieÈaÈu.
DôleÏitou súãasÈou celého procesu je aj
psychologická príprava dieÈaÈa, ktorá je
oceÀovaná zo strany zahraniãn˘ch Ïiadateºov a partnersk˘ch in‰titúcií v prijímajúcich krajinách. Aj vìaka tejto príprave sa

deti zo slovensk˘ch detsk˘ch domovov lep‰ie adaptujú v novom prostredí v zahraniãí.

alebo Ïiadatelia sami posúdili, Ïe sa
necítia byÈ pripravení ujaÈ sa konkrétneho dieÈaÈa).

14

PROCES RIADENEJ INTERAKCIE
O zverení dieÈaÈa s obvykl˘m pobytom na
území SR do predosvojiteºskej starostlivosti budúcich zahraniãn˘ch osvojiteºov
rozhoduje príslu‰n˘ slovensk˘ súd,
av‰ak pred samotn˘m konaním prebieha
riadená interakcia medzi dieÈaÈom
a zahraniãn˘mi Ïiadateºmi. Interakcia
trvá 2 – 3 t˘Ïdne a má niekoºko fáz, priãom v posledn˘ch dÀoch interakcie sa uÏ
dieÈa nachádza v nepretrÏitej starostlivosti zahraniãn˘ch Ïiadateºov. Celú
interakciu sledujú sociálni pracovníci
urãen˘ch úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, ktorí vypracovávajú sociálne správy o interakcii, ktoré tvoria taktieÏ
podklad pre rozhodnutie súdu o zverení
dieÈaÈa do predosvojiteºskej starostlivosti
zahraniãn˘m Ïiadateºom.
Vychádzajúc zo skúsenosti Centra
poãas predchádzajúcich troch rokov
moÏno uviesÈ, Ïe drvivá väã‰ina interakcií bolo úspe‰n˘ch, av‰ak vyskytli sa
aj prípady, kde interakcia zlyhala (ãi uÏ
preto, Ïe dieÈa odmietlo Ïiadateºov,
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MEDZIŠTÁTNE ADOPCIE
K DNEŠNÉMU DŇU
Poãnúc júlom 2003 bolo k dne‰nému
dÀu zveren˘ch do predosvojiteºskej starostlivosti zahraniãn˘ch osvojiteºov celkom 170 detí zo slovensk˘ch detsk˘ch
domovov, z toho 116 chlapcov a 54 dievãat. Vekov˘ priemer detí v ãase zverenia
bol 4,5 roka, priãom najmlad‰ie dieÈa,
ktorému bola nájdená vhodná náhradná
rodina v zahraniãí, malo v ãase konania
o zverenie dieÈaÈa do predosvojiteºskej
starostlivosti 2 roky a najstar‰ie 10 rokov.
Takisto sa nám podarilo umiestniÈ do
náhradn˘ch rodín v zahraniãí aj niekoºko súrodeneck˘ch skupín, priãom jednu
súrodeneckú skupinu tvorili dvaja
chlapci vo veku 9 a 10 rokov.
Najviac detí pochádzalo z:
 Ko‰ického kraja (56),
 Pre‰ovského kraja (38),
 Banskobystrického kraja (35),
 Nitrianskeho kraja (22).
Z ostatn˘ch krajov:
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inakosÈou, otázky t˘kajúce sa adaptácie,
identity dieÈaÈa i náhradn˘ch rodiãov
v náhradnej rodine a mnohé ìal‰ie dôleÏité aspekty náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré si vyÏadujú dobre pripraven˘ch
náhradn˘ch rodiãov schopn˘ch zvládnuÈ
úskalia náhradného rodiãovstva.
Sú aj takí Ïiadatelia, ktorí povaÏujú za
zdæhavé tzv. ãakanie na dieÈa. Ide najãastej‰ie o Ïiadateºov, ktorí majú ÈaÏko realizovateºnú predstavu o dieÈati. Sú ochotní
prijaÈ do náhradnej rodiny najãastej‰ie
dieÈa malé, zdravé a nerómske a kvôli
t˘mto predstavám sú pripravení ãakaÈ
urãitú dobu, aby sa im splnilo ich Ïelanie.
Takéto deti, ktoré sú najviac Ïelané do
náhradn˘ch rodín, sú najãastej‰ie deti,
ktor˘ch rodiãia dali po ich narodení privolenie k osvojeniu bez vzÈahu k urãit˘m
osvojiteºom. Tak˘chto detí zapísan˘ch do
prehºadu detí, ktor˘m treba sprostredkovaÈ NRS, nie je veºa.
Vrátim sa e‰te k ‰tádiu posúdenia
spôsobilosti na vykonávanie náhradnej
rodinnej starostlivosti pred zapísaním do
zoznamu Ïiadateºov. Pre porovnanie –
v talianskom Piemonte sa predkladá prehlásenie manÏelov o záujme o adopciu
súdu pre mladistv˘ch, ktor˘ vydá poverenie orgánom sociálnej a zdravotníckej
starostlivosti na vykonanie sociálno-psychologického hodnotenia a súdno-lekárskeho posudku.

 Práve v tomto období je to presne rok
odvtedy, čo vstúpil do platnosti zákon
o rodine, ktorý priniesol nový pojem
do nášho sociálneho systému, a to
pojem osvojiteľ. Ako hodnotíte zmeny,
ktoré priniesla táto inovácia do praxe?

 Trenãiansky kraj – 10,
 Îilinsk˘ kraj – 7,
 Trnavsk˘ a Bratislavsk˘ kraj – po jednom dieÈati.
Z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré
nastali na Slovensku po 1. apríli 2005, bol
proces medzi‰tátnych osvojení spomalen˘, nakoºko nevyhnutnou súãasÈou dokumentácie kaÏdého dieÈaÈa sa stal aj rozsudok príslu‰ného slovenského súdu o osvojiteºnosti dieÈaÈa, ão moÏno tieÏ povaÏovaÈ
za veºk˘ pokrok v oblasti ochrany dieÈaÈa.
Poãnúc novembrom 2005 boli Centru
doruãované prvé dokumentácie detí, ktoré
uÏ tento rozsudok o osvojiteºnosti obsahovali, a v súãasnosti je v procese medzi‰tátnych osvojení k dne‰nému dÀu 13 detí,
priãom prvé interakcie prebiehajú práve
v tomto období.

POSTADOPČNÉ SPRÁVY
V˘znamn˘m mechanizmom v ochrane
medzi‰tátne osvojovaného dieÈaÈa sú
tzv. postadopãné správy o zaãleÀovaní
maloletého dieÈaÈa do adoptívnej rodiny,
ktoré zasiela príslu‰n˘ orgán prijímajúceho ‰tátu Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe.

Rok 2005 bol v˘znamn˘m z hºadiska
zmien aj v oblasti náhradn˘ch rodinnoprávnych vzÈahov. Okrem nového Zákona
o rodine, ktor˘ nadobudol úãinnosÈ od 1. 4.
2005, to bol aj Zákon o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktor˘ je
úãinn˘ od 1. 9. 2005. Jednou z najv˘raznej‰ích zmien je skutoãnosÈ, Ïe podºa Zákona
o rodine rozhoduje o osvojiteºnosti dieÈaÈa
súd, ãím zaniká priestor na doteraj‰ie rôzne
interpretácie tzv. právnej voºnosti dieÈaÈa.
Je ÈaÏké uÏ teraz hodnotiÈ dopad t˘chto
v˘razn˘ch právnych zmien na náhradnú
starostlivosÈ. V kaÏdom prípade je to,
podºa môjho názoru, kvalitná právna
základÀa na zabezpeãenie náhradného
rodinného prostredia deÈom, cel˘ proces
sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti je podrobne rozpracovan˘, ale
v prvom rade zdôrazÀuje táto právna úprava prioritné právo dieÈaÈa vyrastaÈ v prirodzenom rodinnom prostredí, má právo
predov‰etk˘m na rodiãovskú v˘chovu
a starostlivosÈ. Právne zmeny, najmä zákon
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele priniesol cel˘ rad opatrení
podporujúcich toto právo dieÈaÈa.
ëal‰ou zmenou v tejto oblasti je zákon
ã. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti o dieÈa úãinn˘ od
1. januára 2006, ktor˘m sa finanãne podporujú v‰etky spôsoby náhradnej starostlivosti, ktoré nahrádzajú v˘chovnú a osobnú starostlivosÈ o dieÈa v rodinnom prostredí
v prípadoch, keì dieÈa pri‰lo z rôznych
dôvodov o vlastné rodinné prostredie, aby
sa predi‰lo zabezpeãovaniu starostlivosti
o dieÈa nariadením ústavnej starostlivosti.
Do úãinnosti tohto zákona sa finanãne podporovala len pestúnska starostlivosÈ.

 Aké sú vaše osobné predstavy a vízie
pri celkovom zlepšovaní podmienok
pre deti a ich úspešné osvojenie,
resp. pri hľadaní náhradných rodín?
Pokiaº môÏem hovoriÈ o mojich predstavách o náhradnej rodinnej starostlivosti
do budúcnosti, myslím si, Ïe trendom
náhradného rodiãovstva by mala byÈ jednoznaãne kvalita. Veºmi si váÏim náhradn˘ch rodiãov, ktorí dokázali prijaÈ do svojej rodiny cudzie dieÈa, prijaÈ jeho inakosÈ,
rozvíjaÈ ju, neuzatvorili sa s touto v˘nimoãnosÈou svojej novej – inej rodiny pred
svetom. S úctou pozerám najmä na
náhradn˘ch rodiãov, zväã‰a pestúnov,
ktorí sú otvorení komunikácii a spolupráci
s rodiãmi dieÈaÈa – samozrejme, ak je to
v záujme dieÈaÈa, a poskytujú pohodlie
svojho domova deÈom, ktoré to potrebujú
na urãit˘ ãas. Najmä v pestúnskej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti by
bolo do budúcna vhodné zdôrazÀovaÈ ich
doãasnosÈ a hºadaÈ moÏnosti návratu dieÈaÈa späÈ do jeho rodiny.
âo sa t˘ka osvojenia, súãasná situácia
poukazuje na to, Ïe v popredí celého osvojenia musí byÈ vÏdy dieÈa, ako bytosÈ so
svojimi potrebami. Adopciou nemoÏno
rie‰iÈ vlastné problémy, zaplniÈ „prázdne
miesto“ vo svojom Ïivote. Ako pí‰e Elene
Licastro v publikácii ABC Adopcie „Adopcia nie je udalosÈ, ale proces, ktor˘ trvá
cel˘ Ïivot. ManÏelia adopciou otvárajú
dvere svojho domova, srdce a myseº nieãomu odli‰nému. StaÈ sa adoptívnymi rodiãmi znamená maÈ nieão, ão iní nemajú,
v˘nimoãnosÈ.“
Mgr. BRANISLAV KARVAŠ
Mgr. MARTIN LABANC
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

Centrum kladie veºk˘ dôraz na tieto
postadopãné správy a neustále sa informuje u ústredn˘ch orgánov prijímajúcich
‰tátov na tzv. postadopãn˘ servis, ktor˘ je
poskytovan˘
adoptívnym
rodiãom
a deÈom po príchode do krajiny. V niektor˘ch krajinách v‰ak úãel postadopãného
servisu moÏno nie je osvojiteºom dostatoãne vysvetlen˘ a mnohokrát ho chápu
skôr ako nejakú kontrolu, a nie ako formu
pomoci a poradenstva. Vzhºadom k tomu,
Ïe medzi‰tátne osvojenie dieÈaÈa môÏe
okrem pozitív priniesÈ aj mnoÏstvo ÈaÏko
zvládnuteºn˘ch situácií a problémov,
s ktor˘mi sa adoptívna rodina musí vedieÈ popasovaÈ, úãelom vypracovávania
postadopãn˘ch správ je vãasné odhalenie
moÏn˘ch problémov s adaptáciou dieÈaÈa
v adoptívnej rodine a pomoc dieÈaÈu aj
rodine.
Centrum pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeÏe ako ústredn˘
orgán v zmysle Dohovoru, ktor˘ má byÈ
urãit˘m garantom dodrÏiavania základn˘ch princípov Dohovoru v procese medzi‰tátnych osvojení, sa neustále usiluje
o ão najtransparentnej‰í priebeh celého
procesu na území Slovenskej republiky.

Táto na‰a snaha bola viackrát zo strany
zahraniãia ocenená a aj z tohto dôvodu
je v súãasnosti veºk˘ záujem o adopciu
detí zo Slovenska. Centrum dnes eviduje 142 Ïiadostí zahraniãn˘ch Ïiadateºov.
Aj keì Centrum sprostredkúva medzi‰tátne osvojenie a venuje sa v celom
systéme starostlivosti o dieÈa práve tejto
oblasti, prácu s biologickou rodinou dieÈaÈa a návrat detí do pôvodn˘ch rodín,
ako aj systém vnútro‰tátneho osvojenia,
povaÏujeme za absolútny základ ochrany detí na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Dôkladné napæÀanie
princípu ochrany najlep‰ieho záujmu
dieÈaÈa pri zabezpeãovaní rodinného
prostredia, moÏno v podmienkach Slovenska (kde je téma adopcií e‰te stále
tabuizovanou témou) dosiahnuÈ jedine
prostredníctvom vzájomnej spolupráce
medzi ‰tátnymi, ne‰tátnymi subjektmi,
súdmi a obcami, priãom v popredí
záujmu musí neustále stáÈ blaho dieÈaÈa,
jeho potreby a záujmy.
HELENA CHRZANOVÁ,
riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu
ochranu detí a mládeže
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Základným cieľom Koncepcie je zníženie celkového počtu detí
s nariadenou ústavnou starostlivosťou v Slovenskej republike. Na
dosiahnutie uvedeného cieľa je nevyhnutné realizovať niekoľko
čiastkových cieľov.
ZNÍŽENIE PRIEMERNEJ DĹŽKY
POBYTU DIEŤAŤA V DED
V˘sledky prieskumu zo v‰etk˘ch detsk˘ch
domovoch z decembra 2005 poukazujú, Ïe
priemerná dæÏka pobytu dieÈaÈa s nariadenou ústavou starostlivosÈou, umiestneného v detskom domove, sú ‰tyri roky
a deväÈ mesiacov. Uveden˘ údaj sa zaãne
systematicky sledovaÈ a vyhodnocovaÈ
v kaÏdom detskom domove individuálne
podºa internej normy ÚPSVR ã. IN083/2005 Mesaãné hlásenie obloÏnosti
detsk˘ch domovov v kraji. Norma nadobudla úãinnosÈ od 1. 1. 2006.

 v prípade potreby sa detsk˘ domov
zapojí do sprostredkovania náhradnej
rodinnej starostlivosti za úãelom
doplnenia aktuálnych informácií
o dieÈati;
 d) vytvoriÈ podmienky na pobyt tehotnej Ïeny od zaãiatku ‰iesteho mesiaca
tehotenstva a Ïeny po pôrode a jej dieÈaÈa
poãas dojãenia, najdlh‰ie do ‰iestich mesiacov veku dieÈaÈa. Je potrebné v kaÏdom
kraji vytvoriÈ adekvátne kapacity v detsk˘ch domovoch pre pobyt tehotnej Ïeny
a Ïeny po pôrode a jej dieÈaÈu poãas dojãenia z dôvodu pomoci a podpory vytvárania

voch je potrebné postaviÈ na zásadách,
ako sú plánovitosÈ, monitoring a pravidelné prehodnocovanie;
 b) zv˘‰iÈ poãet detí zaraden˘ch do
profesionálnych rodín v detsk˘ch domovoch. Vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbeÏného opatrenia alebo v˘chovného opatrenia v profesionálnych rodinách má prednosÈ pred ich vykonávaním
v samostatn˘ch skupinách a v ‰pecializovan˘ch samostatn˘ch skupinách. Prvoradou prioritou je, aby detské domovy
v spolupráci s urãen˘mi úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny prijali v‰etky
potrebné opatrenia na vytvorenie podmienok na zabezpeãenie v˘konu ústavnej
starostlivosti v profesionálnych rodinách,
do ktor˘ch budú zaraìované deti po diagnostickom pobyte v samostatnej diagnos-

Ciele a úlohy Koncepcie vykonávania ú
zameranú na roky 2006 – 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2010
Na zníÏenie priemernej dæÏky pobytu
dieÈaÈa v detskom domove je nevyhnutné
reálne:
 a) pri realizácii individuálneho plánu
rozvoja osobnosti dieÈaÈa zv˘‰iÈ pozornosÈ
na sociálnu prácu s dieÈaÈom a jeho rodinou s cieºom stanovenia návrhov rie‰enia
situácie dieÈaÈa, najmä moÏnosÈ návratu do
pôvodnej rodiny, zverenia do náhradnej
osobnej starostlivosti a sprostredkovania
náhradnej rodinnej starostlivosti;
 b) vytvoriÈ podmienky v detsk˘ch
domovoch na stretávanie sa dieÈaÈa
s jeho rodiãmi a aktívnu prácu s pôvodnou rodinou. KaÏd˘ detsk˘ domov vytvorí vhodné podmienky na prácu s rodinou
dieÈaÈa, súãasÈou ktor˘ch môÏu byÈ aj
podmienky na krátkodob˘ pobyt rodiãov
v detskom domove. Úãelom je poskytnutie pomoci na uºahãenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomn˘ch
vzÈahov a na úpravu rodinn˘ch pomerov
dieÈaÈa;
 c) vytvoriÈ podmienky na bezproblémové sprostredkovanie náhradnej rodinnej
starostlivosti. KaÏd˘ detsk˘ domov vytvorí
vhodné podmienky na prípravu dieÈaÈa, ktorému je potrebné sprostredkovaÈ náhradnú
rodinnú starostlivosÈ, a to vytvorením:
 priestorov˘ch podmienok v detskom domove, vhodn˘ch na neru‰en˘ priebeh
nadviazania osobného vzÈahu dieÈaÈa,
ktorému treba sprostredkovaÈ náhradnú
rodinnú starostlivosÈ so Ïiadateºom,
 personálnych podmienok – zabezpeãiÈ odborníkov s profesn˘m zameraním na zvládnutie obsahu prípravy.
Nevyhnutn˘m obsahom prípravy dieÈaÈa je poskytnutie sociálneho poradenstva, psychologickej starostlivosti
a informácií o úãinkoch náhradnej
rodinnej starostlivosti primerane veku
a rozumovej vyspelosti dieÈaÈa
a zohºadniÈ názor dieÈaÈa,
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základného vzÈahu medzi rodiãom a dieÈaÈom, a zároveÀ zníÏenia najväã‰ej skupiny
detí, ktoré sú umiestÀované na základe
rozhodnutia súdu do detsk˘ch domovov
(deti do troch rokov veku);
 e) kvalitatívne zmeny spolupráce
s akreditovan˘mi subjektmi, ktoré sú
zriaìovateºmi detsk˘ch domovov. MoÏnosti zapojenia akreditovan˘ch subjektov
a vzájomnej spolupráce sa v˘razne zv˘‰ili. Urãené úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny zhodnotia moÏnosti, potreby
zapojenia akreditovan˘ch subjektov
a monitoring sledovania kapacít vo v‰etk˘ch detsk˘ch domovoch za úãelom
vypracovania priorít na jednotlivé roky.

HUMANIZÁCIA STAROSTLIVOSTI
O DETI S NARIADENOU ÚSTAVNOU
STAROSTLIVOSŤOU V DED
Proces humanizácie starostlivosti o deti
s nariadenou ústavnou starostlivosÈou
v detsk˘ch domovoch je nutn˘ najmä za
úãelom vytvorenia vhodného prostredia
pre zdrav˘ v˘vin dieÈaÈa poãas jeho doãasného umiestnenia v detskom domove.
V procese humanizácie starostlivosti
v detskom domove je nevyhnutné reálne:
 a) skvalitniÈ individuálny plán
v˘chovnej práce ako súãasÈ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieÈaÈa,
ktor˘ má sledovaÈ najlep‰í záujem dieÈaÈa.
Základom vypracovania plánu v˘chovnej
práce s dieÈaÈom je zistenie jeho individuálnych potrieb na základe stupÀa v˘vinu
a osobn˘ch predpokladov prostredníctvom odborn˘ch diagnostick˘ch ãinností.
Pri príprave v˘chovn˘ch plánov v detsk˘ch domovoch je Ïiaduce vychádzaÈ
z tvorivo humanistického prístupu, alebo
in˘ch progresívnych ‰kôl a smerov vo
v˘chove, ktoré sa na Slovensku vyuÏívajú
a z re‰pektovania potrieb dieÈaÈa. Realizáciu v˘chovn˘ch plánov v detsk˘ch domo-
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tickej skupine do 1 roku veku od 1. 1. 2007
a zaraìovanie detí do 3 rokov veku od
1. 1. 2009 s v˘nimkou dieÈaÈa, ktorého
zdravotn˘ stav vyÏaduje osobitnú zv˘‰enú opateru a starostlivosti v ‰pecializovanej samostatnej skupine. ëalej je potrebné, aby detské domovy vytvárali podmienky v samostatn˘ch domoch alebo
bytoch, ktoré sú vymedzenou ãasÈou detského domova tak, aby zabezpeãili individuálnu starostlivosÈ o dieÈa s nariadenou
ústavnou starostlivosÈou;
 c) zjednotiÈ v˘‰ku finanãného odmeÀovania profesionálnych rodiãov;
 d) zabezpeãiÈ vykonávanie diagnostick˘ch ãinností a zriadiÈ samostatné
diagnostické skupiny. Kreovanie odborn˘ch tímov a realizácia odbornej diagnostickej ãinnosti je z pohºadu napæÀania
potrieb a vypracovania individuálnych
plánov rozvoja osobnosti dieÈaÈa umiestneného v kaÏdom detskom domove nepostrádateºná;
 e) vytváraÈ ‰pecializované samostatné skupiny. Zákon ã. 305/2005 Z. z. dáva
moÏnosÈ vytvárania ‰iestich typov ‰pecializovan˘ch samostatn˘ch skupín pre deti.
Ústavná starostlivosÈ, predbeÏné opatrenie a v˘chovné opatrenie sa vykonáva
v ‰pecializovan˘ch samostatn˘ch skupinách na základe v˘sledku odbornej diagnostiky, a to v prípadoch, keì to nie je
moÏné zabezpeãiÈ v samostatn˘ch skupinách. V súlade s individuálnymi plánmi
rozvoja osobnosti dieÈaÈa a napæÀaním
potrieb dieÈaÈa bude potrebné vytváraÈ
‰pecializované samostatné skupiny v detsk˘ch domovoch podºa potrieb kaÏdého
kraja, najmä pre deti s poruchami správania, drogovo závislé a pre deti s ËZP;
 f) podporiÈ vytváranie ‰pecializovan˘ch samostatn˘ch skupín pre mlad˘ch
dospel˘ch. V rámci procesu humanizácie
starostlivosti a zvy‰ovania perspektívy
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úspe‰ného osamostatÀovania sa mlad˘ch
dospel˘ch je potrebné v spolupráci s príslu‰n˘m úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, obcou, detsk˘m domovom
a mlad˘m dospel˘m vypracovaÈ plán osamostatnenia sa mladého dospelého
v súlade s plánom sociálnej práce. V kaÏdom kraji je potrebné vytvoriÈ kapacity
‰pecializovan˘ch samostatn˘ch skupín
pre mlad˘ch dospel˘ch. Tieto samostatné
skupiny je vhodné vytváraÈ najmä
v mestách s moÏnosÈami pracovného
uplatnenia, resp. s prístupom k ìal‰iemu
vzdelávaniu. Pre mlad˘ch dospel˘ch so
zdravotn˘m postihnutím, ktorí sa
nemôÏu osamostatniÈ vzhºadom na svoj
zdravotn˘ stav, je potrebné zabezpeãiÈ
v spolupráci s obcou, vy‰‰ím územn˘m
celkom alebo akreditovan˘m subjektom,

ZJEDNOTENIE VÝKONU ÚSTAVNEJ
STAROSTLIVOSTI A OCHRANNEJ
VÝCHOVY
Zjednotenie problematiky detí s nariadenou ústavnou starostlivosÈou pod gesciou
MPSVR SR je proces vypl˘vajúci zo zákona ã. 596/2003 Z. z. o ‰tátnej správe
v ‰kolstve a ‰kolskej samospráve
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
a zo zákona ã. 305/2005 Z. z.. Slovenská
republika, ako jedna z mála postkomunistick˘ch krajín EÚ, zaãala so zjednocovaním podmienok v˘konu ústavnej starostlivosti pre v‰etky deti pod gesciou jedného rezortu.
Zabezpeãenie tohto procesu si vyÏaduje vytvorenie podmienok pre:
 a) deti s nariadenou ústavnou starostlivosÈou umiestnené v ‰peciálnych

a ústavnej starostlivosti
prijatie do zariadenia sociálnych sluÏieb;
 g) zjednotenie podmienok v detsk˘ch
domovov. Napriek tomu, Ïe transformácia „internátnych“ detsk˘ch domovov je
dlhodob˘ a prebiehajúci proces, ktor˘ sa
systematicky zaãal cielene realizovaÈ uÏ
v roku 2000, nepodarilo sa vytvoriÈ podmienky vypl˘vajúce zo zákona 305/2005
Z. z. vo v‰etk˘ch detsk˘ch domovoch na
Slovensku. Je to spôsobené najmä presunom detí zo ‰peciálneho ‰kolstva, limitovan˘mi finanãn˘mi zdrojmi a nároãnosÈou zmeny pracovn˘ch návykov. Proces si
vyÏaduje zmeny:
 v podmienkach starostlivosti,
 v priestorov˘ch podmienkach,
 v personálnej ‰truktúre,
 v ekonomicko-hospodárskych podmienkach.
Zv˘‰enú pozornosÈ je Ïiaduce venovaÈ
kvalitatívnym podmienkam v detsk˘ch
domovoch, nakoºko cieºom zjednotenia
podmienok starostlivosti nie je vytváranie
nad‰tandardn˘ch materiálnych a priestorov˘ch podmienok;
 h) vytváraÈ podmienky na integráciu
detí s postihom. Dot˘ka sa najmä detí
s telesn˘m, mentálnym, zmyslov˘m
postihnutím a ich kombináciou a detí
s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím. Pri
umiestÀovaní detí s postihom v detsk˘ch
domovoch je potrebné vychádzaÈ z individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieÈaÈa, ktoré by mali podporovaÈ proces
integrácie detí s postihom, napr. umiestnenie telesne postihnutého dieÈaÈa do
profesionálnej rodiny alebo samostatnej
skupiny, ak to je v záujme dieÈaÈa. Umiestnenie dieÈaÈa do ‰pecializovanej samostatnej skupiny pre deti s ËZP môÏe byÈ
iba v t˘ch prípadoch, ak to je v súlade
s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieÈaÈa a v˘sledkom diagnostikovania dieÈaÈa.

matersk˘ch
‰kolách
internátnych
a v ‰peciálnych základn˘ch ‰kolách
internátnych (doteraj‰ia pôsobnosÈ M·
SR). Do 31. 8. 2006 je potrebné vytvoriÈ
podmienky na zabezpeãenie presunu e‰te
pre 446 detí s nariadenou ústavnou starostlivosÈou z jedenástich ‰peciálnych
‰kôl internátnych.
 b) deti umiestnené v ‰kolsk˘ch zariadeniach, v ktor˘ch sa vykonáva rozhodnutie súdu (reedukaãné a diagnostické zariadenia, doteraj‰ia pôsobnosÈ M·
SR). Podºa zákona ã. 305/2005 Z. z.,
§ 100 ods. 11, orgány sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately zabezpeãia a utvoria do 30. 6. 2008 podmienky na prechod ‰kolsk˘ch zariadení,
v ktor˘ch sa vykonáva rozhodnutie
súdu, do zriaìovateºskej pôsobnosti
urãen˘ch orgánov sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. V praxi
to znamená zabezpeãiÈ presun 23 zariadení s celkovou kapacitou pre cca 1 000
detí;
 c) deti s nariadenou ústavnou starostlivosÈou so zdravotn˘m postihnutím,
ktoré sú umiestÀované v domovoch sociálnych sluÏieb pre deti s celoroãn˘m
pobytom. Podºa § 100 ods. 10 zákona
ã. 305/2005 Z. z. sa kon‰tatuje, Ïe domovy sociálnych sluÏieb pre deti s celoroãn˘m pobytom prijímajú deti s nariadenou
ústavnou starostlivosÈou do 31. 12. 2008.
Orgány sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately zabezpeãia a utvoria
do 31. 12. 2008 podmienky pre prijímanie
v‰etk˘ch detí so zdravotn˘m postihnutím, ktoré majú nariadenú ústavnú starostlivosÈ, v zariadeniach zriaden˘ch
podºa tohto zákona – detské domovy.
Oãakávame, Ïe v priebehu rokov 2007 aÏ
2010 budeme potrebovaÈ vytvoriÈ a vybaviÈ adekvátne kapacity pribliÏne pre 500
detí so zdravotn˘m postihnutím.

VYUŽÍVANIE VÝCHOVNÝCH
A PREDBEŽNÝCH OPATRENÍ
Je potrebné prijaÈ opatrenia na prechádzanie umiestÀovania detí do detsk˘ch
domovov a vyuÏívanie in˘ch opatrení,
ako napr. v˘chovné opatrenia.

DETSKÝ DOMOV PRE
MALOLETÝCH BEZ SPRIEVODU
V˘sledkom aplikácie medzinárodného
Dohovoru o právach dieÈaÈa, Smernice
HCR a ACRE, Rezolúcie EÚ o malolet˘ch
bez sprievodu dospel˘ch a iniciatívy
MPSVR SR pri príprave zákona
ã. 305/2005 Z. z. bolo vytvorenie legislatívneho priestoru pre detsk˘ domov pre
malolet˘ch bez sprievodu. V priebehu
rokov 2002 aÏ 2004 na území Slovenskej
republiky má poãet nájden˘ch malolet˘ch bez sprievodu klesajúci trend.
V priebehu roku 2005 urãen˘ Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Trenãín
zriadil ako organizaãnú súãasÈ Detského
domova Detské mesteãko – Detsk˘ domov
pre malolet˘ch bez sprievodu v Hornom
Orechovom. Súãasná kapacita zariadenia
je stanovená na 16 miest, najmä pre
chlapcov. V priebehu rokov 2005 a 2006
sa realizuje rekon‰trukcia za úãelom zv˘‰enia kapacity na 38 miest (20 miest pre
chlapcov, 10 miest pre dievãatá a ìal‰ích
8 miest podºa potreby).

ZVYŠOVANIE KVALITY PRÁCE
V DETSKÝCH DOMOVOCH
Zv˘‰enú pozornosÈ je nutné venovaÈ systematickému vzdelávaniu s cieºom zvy‰ovania odborn˘ch zruãností, ìal‰iemu
odbornému rastu zamestnancov detsk˘ch
domovov a zv˘‰eniu kvality práce v detsk˘ch domovoch.
Za t˘mto úãelom je potrebné:
a) zaviesÈ supervíziu v detsk˘ch domovoch. S cieºom zvy‰ovania kvality a profesionality práce v detskom domove je
potrebné, aby si kaÏd˘ detsk˘ domov
vypracoval a realizoval program internej
alebo externej supervízie zameran˘ podºa
svojich potrieb;
b) zvy‰ovaÈ a prehlbovaÈ kvalifikáciu
zamestnancov detsk˘ch domovov v súlade s programami a projektmi Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, prípadne in˘ch subjektov;
c) vypracovaÈ internú normu k príprave
profesionálnych rodiãov. V zákone
ã. 305/2005 Z. z. sa prv˘krát stanovili
základné podmienky prípravy profesionálnych rodiãov. Zákonné ustanovenia je
potrebné metodicky usmerniÈ internou
normou Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny najmä k obsahu, forme a systému
organizácie prípravy profesionálnych
rodiãov.
Mgr. KRISTIÁN KOVÁCS
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ÚPSVR
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V roku 2002 sa do programového vyhlásenia súčasnej vlády
dostali zásadné opatrenia s cieľom zmeniť fungovanie sociálneho systému. Navrhované riešenia reagovali najmä na:
 1. vysokú, takmer 20 %-nú nezamestnanosť,
 2. nepružný trh práce a širokú nespokojnosť so zákonníkom

práce,
 3. veľkú mieru zneužívania systému sociálnej pomoci,
absenciu motivácie a aktivity,
 4. zložitý mechanizmus podporných príspevkov pre rodiny,
testovanie príjmu pri prídavkoch na dieťa,
 5. neudržateľný a nespravodlivý dôchodkový systém, ktorý
prinášal chudobu pre všetkých, dôchodkami v rozpätí od 4 630
– 9 219 Sk, bez ohľadu na celoživotné úsilie občana.
Sociálna reforma, ktorá sa pripravila v roku 2003 a vstúpila do praxe od 1. 1. 2004, prebehla v 3 kľúčových oblastiach:
 1. trh práce
 2. sociálna pomoc a podpora rodín
 3. dôchodkový systém.

DÔCHODKOVÝ
SYSTÉM
Vytvorili sme nov˘ dôchodkov˘
systém, ktor˘ dáva budúcnosÈ do rúk
ºuìom sam˘m. Je odpoveìou na predpokladan˘ nárast poãtu star‰ích ºudí
a na potrebu vy‰‰ích dôchodkov nov˘mi formami dôchodkového sporenia
a zavedením zásluhovosti v priebeÏnom systéme.
Zaviedli sme:
 nov˘ 2. pilier, ktor˘ znamená sporenie na dôchodok a vlastnenie svojho
osobného úãtu s moÏnosÈou dedenia,
dnes si sporí na dôchodok uÏ viac neÏ
milión obãanov, ktorí vlastnia uÏ viac
ako 10 mld Sk,
 spravodlivej‰ie priznávanie dôchodkov v 1. pilieri, ktoré zohºadÀujú
poãet odpracovan˘ch rokov a v˘‰ku
mzdy,

Odpočet, aktuálne výzvy
a riešenia v sociálnej politike
1. ODPOČET

SOCIÁLNA POMOC,
PODPORA RODÍN

TRH PRÁCE

Reformy zaviedli prvky motivácie,
ktoré obmedzili pasívne poberanie
sociálnych dávok a poloÏili základy
k tomu, aby sociálna pomoc nebola
pascou chudoby. V oblasti rodinnej
politiky do‰lo k previazaniu rodinn˘ch príspevkov na ‰kolskú dochádzku detí, ako aj k roz‰íreniu moÏností
poberania rodiãovského príspevku
popri zamestnaní.
 Od roku 2004 má kaÏdá rodina
nárok na detsk˘ prídavok, naviac,
kaÏdej rodine, v ktorej ão len jeden
Ïiviteº pracuje, poskytujeme mesaãn˘
daÀov˘ bonus na dieÈa. Dnes tak poberá viac ako 1000 Sk mesaãnú podporu
na jedno dieÈa okolo 500-tisíc rodiãov.
 Vytvorili sme nové predpoklady
pre podporu rodiãov starajúcich sa
o najmen‰ie deti. Pln˘ rodiãovsk˘
príspevok vo v˘‰ke 4 320 Sk uÏ dnes
poberá 120-tisíc rodiãov bez ohºadu na
to, ãi pracujú, alebo sa starajú o dieÈa
doma.
 Pre sociálne najslab‰ie rodiny sme
zaviedli dotácie na stravu a ‰kolské
pomôcky, ako aj prospechové ‰tipendiá. Poberá ich okolo 80-tisíc detí. Od
1. 1. 2006 sme ich roz‰írili na v‰etky
rodiny, ktor˘ch príjem je pod hranicou
Ïivotného minima.
 Zv˘‰ili sme podporu náhradnej
starostlivosti, ãím v tomto roku vzrástol objem príspevkov v tejto oblasti na
301 mil. Sk oproti roku 2002, keì to
bolo okolo 120 mil. Sk.

Reformy spustené v tejto oblasti
nastolili zdrav˘ trend, ktor˘ predov‰etk˘m umoÏnil:
 postupne zniÏovaÈ nezamestnanosÈ, zo známych alarmujúcich ãísel
viac neÏ 500-tisíc v roku 2002 na
pribliÏne 330-tisíc súãasn˘ch evidovan˘ch nezamestnan˘ch,
 priniesÈ do systému pruÏnosÈ
a flexibilitu, aj vìaka tomu je dnes
zamestnan˘ch o 100 000 ºudí viac,
ako na zaãiatku volebného obdobia,
priãom zamestnanosÈ stabilne rastie.
K t˘mto v˘sledkom prispeli
najmä 2 nástroje:
 novela Zákonníka práce, ktorá
zabezpeãila väã‰iu slobodu pracovnej sily, zaviedla nové flexibilnej‰ie
formy zamestnávania a posilnila
pozíciu kolektívneho vyjednávania
na podnikovej úrovni,
 nov˘ systém sluÏieb zamestnanosti a plo‰né vyuÏitie prostriedkov
z Európskeho sociálneho fondu
prostredníctvom národn˘ch programov, ktoré priniesli nárokovateºné
nástroje, nové podporné projekty pre
znev˘hodnené skupiny prostredníctvom tvorby pracovn˘ch miest aj
u mal˘ch zamestnávateºov, samospráv a mimovládnych organizácií.
Cez nástroje aktívnej politiky trhu
práce sa vytvorilo viac ako 20 tisíc
pracovn˘ch miest.
18
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 moÏnosÈ odísÈ skôr aj neskôr do
dôchodku, moÏnosÈ pracovaÈ a poberaÈ dôchodok, ão v súãasnosti vyuÏíva
viac neÏ 60 000 obãanov.

2. VÝZVY
Reforma celého sociálneho systému priniesla cel˘ rad otázok a sprievodn˘ch
problémov, ktoré sa objavili najmä
v procese jej implementácie. Nie v‰etky
nedostatky, ãi chyby sa podarilo novelami odstrániÈ. Napriek tomuto kvalitatívnemu posunu v problémoch, ktoré boli
identifikované na zaãiatku funkãného
obdobia tejto vlády, stále pretrvávajú
váÏne v˘zvy, ktoré sa ani v uplynul˘ch
troch rokoch nepodarilo vyrie‰iÈ. Z nich
za najdôleÏitej‰ie povaÏujem:
 1. Vysok˘ poãet dlhodobo nezamestnan˘ch (nezamestnan˘ch viac
ako 1 rok je 68 % z celkového poãtu),
pre ktor˘ch ani motivaãná sociálna
politika nevytvorila dostatok príleÏitostí k získaniu trvalej‰ej práce.
 2. Stále zloÏit˘ a nie veºmi prehºadn˘
systém sociálnej pomoci a podpory (vznikol cel˘ rad nov˘ch dávok a príspevkov,
o ktoré nie je vysok˘ záujem), ich ãerpanie je komplikované a nedostupné.
 3. Vytvorenie rozdielov medzi jednotliv˘mi kategóriami dôchodcov po
spustení nového dôchodkového systému (rie‰ime novelou, o ktorej rozhodla NR SR v apríli).
 4. Nepresadenie zásadnej reformy
v systéme sociálnych sluÏieb (pripra-
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ven˘ zákon nie je moÏné vzhºadom na
skrátené funkãné obdobie vlády v NR
SR prerokovaÈ a schváliÈ).
 5. Absencia v˘znamn˘ch nástrojov
podpory dostupného b˘vania pre rodiny (trh s nájomn˘mi bytmi je pre väã‰inu moÏn˘ch Ïiadateºov nedostupn˘).

3. RIEŠENIA
V nastupujúcej predvolebnej kampani
sa zaãínajú objavovaÈ návrhy rôznych
politick˘ch strán k tomu, ako ìalej
pokraãovaÈ v reforme, ãi ako meniÈ
sociálny systém. Som presvedãená, Ïe
by bolo veºkou chybou, ak by sa zrealizovali opatrenia, ktoré by:
 1. znamenali návrat k zákonníku
práce z roku 2002, ktor˘ zlyhal,

 2. odstránili motivaãn˘ rozdiel medzi
príjmom z práce a sociálnou dávkou,
 3. ãi ohrozili stabilitu dôchodkového sporenia v 2. pilieri.
Za znepokojujúce tieÏ povaÏujem
také kroky, ktoré by bez súvislej‰ích
systémov˘ch rie‰ení, viedli len k zvy‰ovaniu niektor˘ch jednorazov˘ch príspevkov. Som presvedãená, Ïe kºúãové
rie‰enia piatich zásadn˘ch v˘ziev súãasnej sociálnej politiky sa musia uskutoãÀovaÈ v trojuholníku Rodina – Práca –
B˘vanie. Musia to byÈ také nástroje,
ktoré pruÏne reagujú na sociálnu situáciu v kaÏdom období Ïivota rodiny. Presadzujem 5 zásadn˘ch krokov, ktoré by
mohli byÈ piliermi nového programového vyhlásenia vlády v sociálnej oblasti:
 1. 68 % dlhodobo nezamestnan˘ch,
a viac ako 60 % nezamestnan˘ch bez
maturity nie je moÏné v súãasnosti
zamestnaÈ ‰tandardn˘mi trhov˘mi
nástrojmi. ZároveÀ je pre t˘chto ºudí, ale
aj pre spoloãnosÈ, zlé, ak sú mimo pracovného trhu a dostávajú len sociálne
dávky. Mojím cieºom je vytvoriÈ medzitrh práce prostredníctvom systému,
ktor˘ zabezpeãí dostatoãn˘ príjem za

prácu kombináciou sociálnej dávky
a mzdy. Predpokladám, Ïe vzrastie
motivácia zamestnávateºov, keìÏe
náklady na prácu budú niÏ‰ie, ale
umoÏníme aj zv˘‰iÈ sebarealizáciu
a dôstojnosÈ nezamestnan˘ch prácou
s reálnym predpokladom neskor‰ieho
samostatného trvalej‰ieho zamestnania.
 2. Hlavn˘m problémom, najmä mlad˘ch rodín, dnes nie je v˘‰ka jednorazového príspevku pri narodení dieÈaÈa, ale dostupné b˘vanie. Preto v tejto
oblasti nepodporujem nástroje, ktoré
vedú k ìal‰iemu zadlÏovaniu v ãase,
kedy je mladá rodina najzraniteºnej‰ia
a potrebuje sa postaviÈ na nohy. Presadzujem podstatné zv˘‰enie dostupnosti
nájomného b˘vania aj pre ohrozené
sociálne skupiny (mladé rodiny, osamelí rodiãia s deÈmi, ãi dôchodcovia)

n˘ch miest pre medzitrh práce
a komunitnú prácu, tieÏ dobudovanie siete pred‰kolsk˘ch zariadení
a centier voºnoãasov˘ch aktivít.
 5. Schválenie novely zákona
o sociálnom poistení NR SR, ão bude
znamenaÈ zabezpeãenie dorovnania
jednotliv˘ch
typov
dôchodkov
v súvislosti s prechodom na nov˘
dôchodkov˘ systém. V˘raznej‰iemu
zjednodu‰eniu a efektivite systému,
ako aj predpokladu k budúcemu zniÏovaniu
odvodov˘ch
sadzieb,
pomôÏe presun v˘beru odvodov na
daÀové úrady. Následne navrhujem,
aby sa reálna cena práce transformovala na hrubú mzdu zamestnanca, ktorá je na jeho v˘platnej páske.
V oblasti 2. piliera sa budem zasadzovaÈ za ústavn˘ zákon, ktor˘

tak, aby ‰tátna podpora primárne smerovala k moÏnosti budovania nájomn˘ch bytov prostredníctvom samospráv alebo zamestnávateºov, a tak
vznikla v tejto oblasti reálna súÈaÏ.
 3. Súãasn˘ systém sociálnej pomoci ãi podpory obsahuje prvky motivácie, av‰ak nedokáÏe flexibilne a najmä
jednoducho reagovaÈ na konkrétne
Ïivotné situácie rodín. Preto navrhujem jeho premenu z v˘platy priamych
príspevkov na systém rodinn˘ch
úãtov tak, aby si rodina mohla ãerpaÈ
prostriedky v závislosti od svojej
Ïivotnej situácie. Neãerpanie z nich
by znamenalo ‰etrenie do budúcnosti
a moÏnosÈ vyuÏitia t˘chto financií
napríklad pri nástupe dieÈaÈa na
samostatnú Ïivotnú dráhu.
 4. Rodiny, dôchodcovia, ãi zdravotne postihnutí obãania potrebujú
modern˘ systém rodinn˘ch a sociálnych sluÏieb. Na ministerstve práce je
pripraven˘ nov˘ zákon, ktorého cieºom je zabezpeãiÈ dostupnosÈ sluÏieb
v‰etk˘m, ktorí ich potrebujú; rovnoprávnosÈ pre poskytovateºov; spravodlivú odmenu t˘m, ktorí ich vykonávajú; vytvorenie nov˘ch pracov-

zabráni úãelovému zníÏeniu príspevkov do 2. piliera a zabezpeãí stabilitu dôchodkového systému aj
prostredníctvom pouÏitia príjmov
z privatizácie v˘hradne na deficity
priebeÏného systému a na ‰tátny dlh.
Som hlboko presvedãená, Ïe ako
sociálna politika, tak aj obãania
potrebujú predov‰etk˘m stabilitu, no
najmä reálne pocítiÈ súãasné pozitívne makrov˘sledky vo svojom kaÏdodennom Ïivote. Opatrenia, ktoré som
tu predstavila, sú programom pevného dna a otvoreného stropu. Neznamenajú ìal‰ie otrasy, ale kontinuitu,
ktorá je pre stabilizáciu rodín a pre
ich spokojnej‰í Ïivot kºúãová.
Som za sociálnu politiku, ktorá
bude pokraãovaním aktivizácie
a motivácie, spolu s vytváraním celého radu príleÏitostí s cieºom aby tí,
ktorí potrebujú podaÈ pomocnú ruku,
ju dostali jednoduch‰ie, lep‰ie,
najmä v‰ak, aby ich na‰e politiky
a nástroje neobchádzali.
Iveta Radičová,
ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
www.employment.gov.sk
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MONITORING MÉDIÍ

Krátke správy
■ PREROBENÁ ŠKÔLKA
POSLÚŽI HENDIKEPOVANÝM
Z b˘valej materskej ‰koly na Osuského ulici v PetrÏalke
bude Pracovné socializaãné centrum Lep‰í svet. Od apríla
zaãne poskytovaÈ ‰iroké sluÏby 18 mentálne postihnut˘m
obãanom, v júni k nim pravdepodobne pribudne ìal‰ích
20 klientov. Slávnostné otvorenie centra, v ktorom bude
napr. domov sociálnych sluÏieb, chránená dielÀa, poradenské a rehabilitaãné stredisko, sa uskutoãní v septembri.
Pravda; príloha Bratislava; tasr

z Bratislavy a okolia, ktorí si vyÏadujú sústavnú opatrovateºskú starostlivosÈ inou osobou. „Je pre 26 ubytovan˘ch
klientov a zatiaº ich máme 12 vo veku od 50 do 89 rokov“,
uviedla jeho riaditeºka Mária Kelová. Senecio má vlastnú
kuchyÀu, práãovÀu so ÏehliarÀou i spoloãenské priestory.
„Nie sme domov dôchodcov a snaÏíme sa klientom vytvoriÈ
pohodové domáce prostredie.“ Sú v kontakte s rodinn˘mi
príslu‰níkmi, ktorí ich môÏu denne nav‰tevovaÈ, v prípade
nutnosti tam môÏu aj prenocovaÈ. Pre klientov chcú pripravovaÈ v dome besedy a kultúrne programy, aj ich zaviezÈ na podujatia v obci. Tamoj‰ia samospráva dom sociálnych sluÏieb
zrekon‰truovala za vy‰e 26 miliónov Sk. Z b˘valej materskej
‰koly v pokojnej ãasti vznikol nov˘ dvojposchodov˘ objekt
s plochou 1200 ‰tvorcov˘ch metrov. Patrí k nemu vonkaj‰í
areál, ktor˘ plánujú upraviÈ, zatrávniÈ a osadiÈ laviãkami.
Večerník; tasr

■ NEZAMESTNANOSŤ OPÄŤ MIERNE KLESLA
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla
ku koncu februára 11,66 %. V medzimesaãnom porovnaní tak
zaznamenala pokles o 0,16 percentuálneho bodu. Poãet nezamestnan˘ch, ktorí môÏu okamÏite nastúpiÈ do práce, bol na
konci februára 298,2 tisíca. Oproti januáru tak ich poãet klesol o 4 085 osôb, v porovnaní, poãet evidovan˘ch uchádzaãov
o zamestnanie dosiahol na konci februára 337,3 tisíca, vypl˘va z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Hospodárske noviny; sita

■ DETVA PRIPRAVUJE
DVA PRIEMYSELNÉ PARKY
Mesto Detva pripravuje dva priemyselné parky v najväã‰ej v˘robnej hale areálu niekdaj‰ích Podpolianskych strojární
a na zelenej lúke v centre okresného sídla. Prestavba b˘valej
v˘robnej haly si vyÏiada vy‰e 230 miliónov korún, z toho
220 miliónov je spoloãná dotácia od ‰tátu a z eurofondov. Do
piatich rokov od jej dokonãenia vytvoria v hnedom parku takmer 540 pracovn˘ch miest.
Televízna stanica TA 3

■ BURZA TRHU PRÁCE PRE MLADÝCH
V NOVÝCH ZÁMKOCH
DvojdÀovú burzu informácií, zameranú na pracovn˘ trh
hlavne z pohºadu ‰tudentov i absolventov stredn˘ch ‰kôl,
pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nov˘ch
Zámkoch. Boli sem pozvané stredné predstavitelia vysok˘ch
‰kôl z regiónu. Na burze sa oboznámi s podmienkami a poÏiadavkami trhu práce v regióne asi 14 aÏ 16 stredn˘ch ‰kôl,
ktoré sa prihlásili na prezentáciu poãas tejto burzy, tieÏ asi
30 zamestnávateºov, aj zahraniãn˘ch, ktorí majú záujem ponúknuÈ svoje voºné miesta.Úrad práce v Nov˘ch Zámkoch
eviduje mieru nezamestnanosti na úrovni celoslovenského
priemeru, teda vy‰e 11 percent.
Rozhlasová stanica Slovensko

■ BUDÚ POMÁHAŤ
Nové obãianske zdruÏenie Centrum sociálnej nádeje
v Îiline uÏ funguje. ZdruÏenie bude pomáhaÈ predov‰etk˘m
t˘ran˘m a zneuÏívan˘m deÈom.
Nový Čas

■ SPOJ PRE ĽUDÍ BEZ PRÁCE SA OPLATIL
Najmä pre potreby nezamestnan˘ch z horného Novohradu
zriadila vo februári Slovenská automobilová doprava v Luãenci
autobusovú linku z Katarínskej Huty do Poltára. Obyvatelia regiónu sa po zru‰ení lokálnej Ïelezniãnej trate Katarínska Huta –
Brezniãka pred ‰tyrmi rokmi a po redukcii autobusov˘ch spojov
nemohli dostaÈ do Poltára a pravidelne sa hlásiÈ na tamoj‰om
úrade práce. Podºa starostky Cinobane Márie ·vikruhovej situácia uÏ bola neúnosná, keìÏe znaãná ãasÈ ºudí nemá inú moÏnosÈ dopravy ako autobus ãi vlak. „Na úrade práce sa len z Cinobane pravidelne hlási viac ako 300 ºudí,“ povedala. VyÈaÏenosÈ
autobusového spoja, ktor˘ premáva vÏdy dopoludnia, si zástupcovia SAD a obcí vo februári overili a rozhodli, Ïe bude premávaÈ i naìalej. Samosprávy hornonovohradsk˘ch obcí poÏiadali
e‰te zaãiatkom tohto roku zástupcov Ïelezníc aj o obnovenie vlakového spoja z Katarínskej Huty do Brezniãky. Za obnovenie
spojenia tamoj‰í obyvatelia zozbierali asi 1300 podpisov, ktoré
poslali najvy‰‰ím slovensk˘m ‰tátnym orgánom i vedeniu
Banskobystrického VÚC. Okrem nezamestnan˘ch sa totiÏ do
okresného mesta nemohli dostaÈ ani zamestnaní, ktorí pracujú
v tamoj‰ích sklárÀach Slovglass. Napríklad obyvatelia Mládzova
musia chodiÈ aÏ ‰tyri kilometre pe‰o do Brezniãky, aby sa dostali na ìal‰í spoj do Poltára. Obyvatelia obcí Ïiadajú Ïeleznice
aspoÀ o dva denné spoje v oboch smeroch. „Vypoãítali sme, Ïe
zavedením linky by obec musela doplácaÈ mesaãne asi 100-tisíc
korún,“ povedala starostka Cinobane. Roãne by tak i‰lo zhruba
o 1,2 milióna korún, ão si nemôÏu dovoliÈ.
Sme; tasr

■ POHODOVÉ DOMÁCE PROSTREDIE
Bratislavská mestská ãasÈ Devínska Nová Ves má prv˘
dom sociálnych sluÏieb Senecio. Zariadenie je urãené pre
dospel˘ch s ºah‰ím psychick˘m a fyzick˘m postihnutím
20
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■ CENTRUM PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Odo dnes môÏu tí, ktorí potrebujú právnu radu a nachádzajú sa v hmotnej núdzi, poÏiadaÈ o Àu aj priamo v sídle
Centra právnej pomoci na Raãianskej ulici. Osobné konzultácie budú právnici centra poskytovaÈ kaÏd˘ pondelok a stredu
od 8. do 16.30 h. PodateºÀa, kde môÏu obãania podaÈ osobne
svoju ÏiadosÈ o poskytnutie právnej pomoci, je v‰ak otvorená
kaÏd˘ pracovn˘ deÀ od 8. do 16. h. Okrem tejto sluÏby v‰ak
centrum za poplatok 150 korún poskytuje predbeÏné konzultácie t˘m, ktorí chcú podaÈ ÏiadosÈ, ãi potrebujú len základnú právnu radu. Okrem právnikov pracujú v centre aj pracovníci prvého kontaktu. Do dne‰ného dÀa dostali od obãanov 228 Ïiadostí o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci.
Večerník

■ PRIEMYSELNÝ PARK POMÔŽE
PROTI NEZAMESTNANOSTI
V˘stavbu priemyselného parku s rozlohou 60 aÏ 70 hektárov pripravujú v Moldave nad Bodvou v okrese Ko‰ice – okolie, kde je vy‰e 22-percentná miera nezamestnanosti. Z fondu
Phare získalo mesto pribliÏne päÈ miliónov korún na projekty
infra‰truktúry. Primátor mesta ·tefan Zachariá‰ dnes informoval, Ïe uÏ majú za sebou v˘berové konanie a pre‰ovská firma
RoTTel zaãala projektové práce na v˘stavbu prístupov˘ch
ciest, vodovodnej a kanalizaãnej prípojky, elektriny a plynu.
Mesto medzit˘m rokuje s hlavn˘m investorom v Maìarsku.
KeìÏe ide o spracovateºské odvetvie, dôsledne musia posúdiÈ
vplyv technológie na Ïivotné prostredie. Väã‰ia ãasÈ územia
parku je v súkromnom vlastníctve. Okrem ich vykúpenia
budú podºa Zachariá‰a najväã‰ie investície, aÏ sto miliónov
korún, potrebné na vybudovanie infra‰truktúry.
Sme; tasr
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?

Má nárok na v˘Ïivné dospel˘
syn, ktorého uÏ raz vyhodili
z V·, pretoÏe neurobil skú‰ky,
a ìal‰í rok nastúpil na inú ‰kolu,
kde ‰tuduje aj preru‰uje ‰túdium?
V zákone o rodine to nie je, v starom
bolo presne napísané, Ïe ak raz
skonãí ‰kolu, nemá nárok na v˘Ïivné. Zákon o SP hovorí, Ïe ak prestane ‰tudovaÈ, stáva sa zamestnancom
alebo podnikateºom, ale nov˘ ZR
to ne‰pecifikuje a môÏe vlastne do
25 rokov veku zaãínaÈ ‰tudovaÈ
a stále byÈ iba v prvom roãníku.
pisateºka
Podºa § 62 zákona ã. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov plnenie vyÏivovacej

 2. Zákon ã. 124/2006 Z. z. o bezpeãnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov, ktor˘ nadobudne úãinnosÈ 1. júla
2006, v § 30 ods. 3 písm. b) splnomocnil
ministerstvo na vydanie v‰eobecne
záväzného právneho predpisu, ktor˘m
sa ustanoví spôsob hlásenia, registrácie
a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania.
 3. Zákon ã. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskor‰ích predpisov
v § 8 ods. 2 definuje chorobu z povolania
ako chorobu, uznanú príslu‰n˘m zdravotníckym zariadením, zaradenú do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe ã. 1 k tomuto zákonu, ak vznikla za
podmienok uveden˘ch v tejto prílohe.

Otázky a odpovede
povinnosti rodiãov k deÈom je ich
zákonná povinnosÈ, ktorá trvá do ãasu,
k˘m deti nie sú schopné samy sa ÏiviÈ.
Z toho vypl˘va, pokiaº syn nebude
schopn˘ sa sám ÏiviÈ (nebude maÈ vlastn˘ príjem), aj keì do‰tuduje, do tej doby
je rodiã povinn˘ plniÈ vyÏivovaciu
povinnosÈ voãi dieÈaÈu. To platí aj opaãne, deti, ktoré sú schopné sa samy ÏiviÈ,
sú povinné zabezpeãiÈ svojim rodiãom
primeranú v˘Ïivu, ak to potrebujú.
Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

Pracovala som od roku 1981 do
2000 ako sústruÏníãka. LeÏala
som aj na poliklinike pracovného
lekárstva, kde som sa aj dvakrát
odvolala, ale zbytoãne. Podnik ma
prepustil zo zdravotn˘ch dôvodov
a ja som to podpísala. Lekárka môj
stav potvrdila a stala som sa nezamestnaná. Chcela by som vedieÈ, ãi
mám moÏnosÈ aj po ‰tyroch rokoch
na uznanie choroby z povolania
a ako by som mala postupovaÈ.
Momentálne pracujem uÏ tretí rok,
no nie vo svojom odbore.
pisateºka
Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe uvedená
problematika patrí do vecnej pôsobnosti
ministerstva zdravotníctva, resp. do
kompetencie Úradu verejného zdravotníctva a jeho regionálnych úradov, odporúãame, aby sa Ïiadateºka obrátila
o podanie podrobnej informácie na príslu‰n˘ regionálny úrad verejného zdravotníctva a poskytla im podrobné informácie. Preto k tejto problematike uvádzame len základné informácie:
 1. Postup pri hlásení a evidencii chorôb z povolania upravuje v súãasnosti uÏ
zastaralé Záväzné opatrenie ã. 4/1974 –
Hlásenie a evidencia chorôb z povolania, profesionálnych otráv a in˘ch
po‰kodení zdravia z práce, ktoré nebolo
doteraz zru‰ené.

 4. Podºa § 8 ods. 3 uvedeného zákona, choroba z povolania je aj choroba,
ktorá bola zistená pred jej zaradením do
zoznamu chorôb z povolania, najviac tri
roky pred dÀom jej zaradenia do tohto
zoznamu.
 5. Zákon ã. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov, ktor˘ nadobudne
úãinnosÈ 1. júna 2006, uvádza v prílohe
ã. 1 sídla a územné obvody regionálnych
úradov verejného zdravotníctva.
PoÏiadavka o revíziu predchádzajúcich odborn˘ch záverov musí vychádzaÈ
z pretrvávajúceho nepriaznivého zdravotného stavu Ïiadateºky, ktor˘ podºa jej
názoru súvisí s pracovnou ãinnosÈou
vykonávanou za podmienok uveden˘ch
v bode 3. O prehodnotenie poÏiada svojho o‰etrujúceho lekára, ktor˘ zabezpeãí
ìal‰ie odborné vy‰etrenie sám, alebo
poÏiada príslu‰ného pracovného lekára,
ktor˘ zabezpeãí ìal‰ie odborné vy‰etrenie sám, alebo poÏiada príslu‰ného pracovného lekára alebo územne príslu‰nú
Kliniku pracovného lekárstva. Podstatné
je zaãaÈ u svojho o‰etrujúceho lekára,
ktor˘ má celú zdravotnú dokumentáciu.
Mgr. Radko Duda
odbor tlačový a mediálny MPSVR SR

?

ExmanÏel je poberateºom rodinn˘ch prídavkov, ktoré dostáva na
svoj osobn˘ úãet. DÀa 6. marca 2006
moje dispoziãné právo na tento úãet
zru‰il. MôÏem si na seba napísaÈ prídavky, aj pokiaº môj exmanÏel s prepisom nesúhlasí? âo mám robiÈ, prípadne aké moÏnosti mám, pokiaº exmanÏel bude riadne odsúden˘? Mám
v tomto prípade nárok na finanãnú
pomoc od vás? (Jedná sa o v˘Ïivné na
moje deti, ktoré mi pridelil súd.)
pani Gregu‰ová
V konaní na súde o rozvode manÏelstva sa koná aj o zverení dieÈaÈa do
v˘chovy a starostlivosti jednému z rodi-

ãov a druhému rodiãovi sa urãuje vyÏivovacia povinnosÈ. Platiteºom prídavku
na dieÈa je úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny príslu‰n˘ podºa miesta trvalého
pobytu oprávnenej osoby. Prídavok na
dieÈa si uplatÀoval otec dieÈaÈa (vá‰
exmanÏel) ako oprávnená osoba a platiteºovi ste pravdepodobne neoznámili
zmenu oprávnenej osoby, keì naìalej
prídavok poukazuje na úãet vá‰ho
exmanÏela. Pokiaº platiteº nemá informácie o tom, Ïe sa konalo vo veci rozvodu manÏelstva a o zverení dieÈaÈa po rozvode manÏelstva, v˘plata prídavku
nemôÏe byÈ zastavená alebo odÀatá. Skutoãnosti rozhodné pre v˘platu prídavku
je potrebné oznámiÈ platiteºovi prídavku.
V novom konaní bude prídavok na dieÈa
vá‰mu exmanÏelovi odÀat˘ a vám na
základe Ïiadosti bude prídavok priznan˘. Z podania nie je zrejmé, ãi rozvodové
konanie je ukonãené, ãi sa nachádzate
v hmotnej núdzi a pod. Odporúãam vám
obrátiÈ sa priamo na príslu‰n˘ úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, kde
oznámite a preukáÏete rozhodné skutoãnosti a poskytnú vám bliÏ‰ie poradenstvo aj vo veci náhradného v˘Ïivného,
prípadne o poskytovaní dávky pre obãana nachádzajúceho sa v hmotnej núdzi.
Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

UÏ 1,5 roka sme s manÏelkou
evidovaní nezamestnaní a rovnak˘ ãas manÏelka poberá dávku
v hmotnej núdzi vo v˘‰ke 3 800 Sk
mesaãne (posudzované osoby –
manÏelka, ja a 2 nezaopatrené deti).
Od 1. 7. 2006 zaãnem vykonávaÈ
SZâO ako Ïivnostník. Bude mi
poskytnut˘ príspevok na SZâ, podºa
§49 Zákona ã. 5/2004 Z. z. vo v˘‰ke
80 600 Sk. PouÏijem ho na nájom
priestorov na podnikanie, odvody
poisÈovniam, reklamu. Môj príjem
zo zaãiatku bude nulov˘ (predpokladám, Ïe asi pol roka). Chcem sa
op˘taÈ, ãi manÏelka bude i naìalej
poberaÈ dávku v hmotnej núdzi, ak
nie, z akého dôvodu. P˘tal som sa na
to i na príslu‰nom ÚPSVR, ale nevedeli mi odpovedaÈ.
Benda
V uvedenom prípade je obãan poberateºom dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi, v evidencii uchádzaãov o zamestnanie je 1,5 roka, od 1. 7. 2006 zaãne
vykonávaÈ samostatnú zárobkovú ãinnosÈ a bude mu poskytnut˘ príspevok
v sume 80 600 Sk podºa § 49 Zákona
ã. 5/2004 Z. z. 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
hmotná núdza je stav, keì príjem obãana
a fyzick˘ch osôb, ktoré sa s obãanom
spoloãne posudzujú, nedosahuje Ïivotné
minimum a obãan a fyzické osoby, ktoré
sa s obãanom spoloãne posudzujú, 
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si príjem nemôÏu zabezpeãiÈ alebo zv˘‰iÈ
vlastn˘m priãinením. V˘‰ka dávky
a príspevkov sa urãí ako rozdiel medzi
sumou nárokov a príjmom. Nakoºko
obãanovi bude poskytnut˘ príspevok na
samostatnú zárobkovú ãinnosÈ v sume 80
600 Sk, príjem rodiny bude prevy‰ovaÈ
sumu nárokov a nárok na dávku a príspevky nevzniká. Podºa údajov, ktoré
obãan uvádza, v zmysle § 12 ods. 10
Zákona o pomoci v hmotnej núdzi vznikne mu nárok na aktivaãn˘ príspevok
v sume 1 700 Sk najviac po dobu 6 mesiacov, nakoºko bol dlhodobo nezamestnan˘, zaãne vykonávaÈ samostatnú
zárobkovú ãinnosÈ a pred zaãatím tejto
ãinnosti bude maÈ zabezpeãované
základné Ïivotné podmienky a poskytovanú pomoc v hmotnej núdzi.
Mgr. Lýdia Ravasová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

?

Chcel by som vedieÈ, ako uchádzaã o zamestnanie, ktoré doklady akceptujú ÚPSVR, odbor sluÏieb
zamestnanosti, ako preukázanie si
hºadania zamestnania. V pouãení,
ktoré mi bolo poskytnuté pri zaevidovaní, je uvedená aj ÏiadosÈ o prijatie
do pracovného pomeru zaslaná po‰tou s príslu‰n˘m podacím lístkom, ale
podºa ústneho pouãenia sprostredkovateºky zamestnania s odvolaním
sa na vyhlá‰ku, ktorá je platná od
1. 1. 2006, toto potvrdenie nebude
braÈ do úvahy a akceptovaÈ ako preukázanie hºadania si zamestnania.
pán Peter
Vyhlá‰ka ã. 33 Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky z 19. decembra 2005, ktorá
popisuje aktívne formy osobného vyhºadávania zamestnania uchádzaãom
o zamestnanie:
 (1) Aktívne formy osobného vyhºadávania zamestnania uchádzaãom
o zamestnanie podºa § 34 ods. 6 zákona sú:
a) ÏiadosÈ o prijatie do pracovného
pomeru, predloÏená alebo zaslaná
zamestnávateºovi na základe preukázateºne vyhºadaného voºného pracovného
miesta v informaãn˘ch, poradensk˘ch
alebo sprostredkovateºsk˘ch systémoch
o pracovn˘ch príleÏitostiach,
b) doklad o preukázaní osobného hºadania zamestnania u zamestnávateºa,
c) potvrdenie príslu‰ného orgánu o prevzatí Ïiadosti o vydanie oprávnenia na
prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej ãinnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,
d) preukázateºné konanie vo veci zaãatia poskytovania osobnej asistencie
podºa osobitného predpisu, 1) (§ 58
Zákona ã. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskor‰ích predpisov),
e) preukázateºné konanie vo veci zaãatia
poskytovania pracovnej asistencie
podºa § 59 zákona,
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f) ÏiadosÈ o sprostredkovanie zamestnania, predloÏená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá
vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo
g) ÏiadosÈ o prijatie do zamestnania,
predloÏená alebo zaslaná agentúre
doãasného zamestnávania.
 (2) ÎiadosÈ podºa odseku 1 písm. a),
f) a g) sa povaÏuje za aktívnu formu
osobného vyhºadávania zamestnania,
len ak je v nej uveden˘ dátum prevzatia
a podpis osoby oprávnenej na prevzatie
Ïiadosti alebo ak je doloÏená po‰tov˘m
podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak
je doloÏená preukázaním jej odoslania
elektronickou po‰tou.
 (3) Doklad podºa odseku 1 písm. b)
od toho istého zamestnávateºa je moÏné
opakovane predloÏiÈ aÏ po uplynutí jedného mesiaca.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

Som dlhodobo nezamestnan˘
a chcem zaãaÈ podnikaÈ v taxisluÏbe. Ako SZâO som poÏiadal
o príspevok na podnikanie. Na
úrade mi tvrdia, Ïe taxisluÏba je
zahrÀovaná do odvetvia dopravy,
a preto na príspevok nemám nárok.
Ja si myslím, Ïe taxisluÏba je poskytovanie sluÏieb obyvateºstvu. Viete
mi poradiÈ?
pán Jozef
Na základe zákona ã. 231/1999 Z. z.
o ‰tátnej pomoci v znení neskor‰ích predpisov, Schémy pomoci de minimis na
podporu rozvoja samostatnej zárobkovej
ãinnosti a vzdelávania samostatne zárobkovo ãinn˘ch osôb (Schéma DM 001/40)
sa pomoc vzÈahuje na v‰etky odvetvia
hospodárstva okrem:
 pomoc v odvetviach dopravy,
 pomoc v odvetviach spojen˘ch
s v˘robou, spracovaním alebo marketingom v˘robkov uveden˘ch v prílohe
I k Zmluve o zaloÏení ES,
 pomoc pri ãinnostiach súvisiacich
s v˘robou, hlavne pomoc priamo prepojená s vyvezen˘mi mnoÏstvami, pri zriaìovaní a prevádzkovaní distribuãn˘ch
sietí alebo pri ostatn˘ch beÏn˘ch v˘robkoch spojen˘ch s v˘vozom,
 pomoc, ktorá je podmienená uprednostnením domácich tovarov pred dováÏan˘mi,
 pomoc v odvetví poºnohospodárstva,
rybného hospodárstva a vodného hospodárstva (‰tátna pomoc v t˘chto odvetviach sa poskytuje podºa osobitn˘ch
systémov patriacich do pôsobnosti príslu‰n˘ch ministerstiev, najmä Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva
hospodárstva SR, Ministerstva dopravy,
pô‰t a telekomunikácií SR),
 pomoc v oceliarskom priemysle, lodiarskom priemysle, priemysle syntetick˘ch vlákien a v automobilovom priemysle (v t˘chto odvetviach sa ‰tátna
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pomoc poskytuje podºa osobitn˘ch pravidiel pod gestorstvom Ministerstva hospodárstva SR).
Vo va‰om liste Ïiadate informáciu, ãi
je taxisluÏba sluÏbou obyvateºstvu. Podºa
Synonymického slovníka slovenského
jazyka je to sluÏba zabezpeãujúca individuálnu prepravu osôb, prípadne aj tovaru. Z uvedeného vypl˘va, Ïe podnikanie
v odvetví taxisluÏieb je podnikanie
v odvetví dopravy a dopravn˘ch sluÏbách.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

Chcela by som vás poÏiadaÈ
o informáciu súvisiacu s poskytovaním finanãn˘ch prostriedkov
podºa zákona o ‰tátnej pomoci. Vzniká firme, ktorá má ‰tatút chránenej
dielne a podniká v oblasti potravinárstva, nárok uplatniÈ si nenávratn˘
finanãn˘ príspevok na úhradu prevádzkov˘ch nákladov zo zdrojov ‰tátneho rozpoãtu SR a Európskeho sociálneho fondu (ak sa nem˘lim, je to
Národn˘ projekt II. – de minimis)?
Chcela by som to vedieÈ za obdobie:
 1. ak by bola podaná ÏiadosÈ
k 31. 3. 2005,
 2. ak by bola podaná ÏiadosÈ
k 31. 3. 2006.
Na uºahãenie vá‰ho posúdenia prikladám v˘robn˘ postup prevádzky:
Firma sa zaoberá spracovaním su‰eného zemiakového poloproduktu
(pellety), ktorého zloÏenie pozostáva
zo zemiakovej múãky, zemiakového
‰krobu a ostatn˘ch prísad. Poloprodukt je v su‰enom stave, okrúhleho
tvaru o veºkosti v priemere 2 cm a je
dováÏan˘ zo zahraniãia. Firma tento
poloprodukt spracováva smaÏením
na oleji do finálneho v˘robku a balí
do obalového materiálu na odbyt.
Firma nie je v˘robcom poloproduktu,
ale len jeho spracovávateºom do
finálneho v˘robku.
Mária zo Sklabine
Príspevok na úhradu prevádzkov˘ch
nákladov chránenej dielne je moÏné
poskytnúÈ v rámci ãinnosti "spracovanie
a balenie produktu zo zemiakovej múãky,
zemiakového ‰krobu a ostatn˘ch prísad".
Príspevok môÏe byÈ poskytnut˘ len v prípade splnenia v‰etk˘ch podmienok stanoven˘ch zákonom ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
predpisov a podmienok stanoven˘ch
zákonom ã. 23 /1999 Z. z. o ‰tátnej pomoci v znení neskor‰ích predpisov. ëal‰ie
informácie nájdete na webovej stránke
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
www.upsvr.sk pod ikonou SluÏby
zamestnanosti, ìalej Aktívna politika
trhu práce, Národné projekty.
Ing. Daniela Šajmírová
odbor metodiky APTP
a projektového riadenia ÚPSVR
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Druhá ‰anca na rodinné ‰Èastie
Keì sa povie osvojenie, spomeniem si na ‰Èastné tváre detí a spokojné
úsmevy ich náhradn˘ch rodiãov p˘‰iacich sa svojimi ratolesÈami. Ale
ão v‰etko tomuto pocitu radosti predchádza?
Dôsledná ãinnosÈ pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníkov detsk˘ch domovov a v prípade medzi‰tátnych osvojení
aj pracovníkov Centra pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeÏe, ktorá musí byÈ zohratá, smerujúca k spoloãnému cieºu – nájsÈ
opusten˘m deÈom náhradn˘ch rodiãov s optimálnym rodinn˘m zázemím.
Ako vyzerá proces osvojenia v prenesení do reálneho Ïivota, sa vám
pokúsim priblíÏiÈ prostredníctvom konkrétneho príbehu detí, ktor˘m sa
podarilo tak˘mto spôsobom nájsÈ náhradn˘ch rodiãov v zahraniãí.
Dúfam, Ïe vám tento príbeh nielenÏe priblíÏi nároãnosÈ procesu
osvojenia, ale poslúÏi hlavne na zamyslenie sa nad t˘m, aké hodnoty sú
v Ïivote naozaj dôleÏité.
NEPRIAZE≈ OSUDU
Dvojiãky Dá‰ka a Dávidko pochádzajú
z mimomanÏelského vzÈahu (otcovstvo
im nebolo urãené). Matka poÏiadala
o umiestnenie dvojãiat do domova. Deti
nechala v nemocnici a – odi‰la. Sociálne
pomery rodiny boli veºmi slabé, existoval predpoklad, Ïe by matka nedokázala
zabezpeãiÈ riadnu starostlivosÈ o maloleté deti.
UÏ ako mladistvej sa jej narodil synãek, o ktorého sa riadne nestarala, preto
bol zveren˘ do v˘chovy a opatery starej
matky. Matka detí bola slobodná, nezamestnaná, poberala dávky sociálnej
pomoci.
Îila v spoloãnej domácnosti so
svojou matkou, kde b˘valo
okrem nich viacero osôb. Hygiena domáceho prostredia bola
na
slabej
úrovni – nevedela by sa
postaraÈ o svoje deti vzhºadom na svoje
ekonomické podmienky a zdravotné
problémy. Na pojednávaní o nariadení ústavnej
v˘chovy súhlasila s jej
nariadením.

PRÍCHOD A POBYT DETÍ
V DETSKOM DOMOVE
Deti boli privezené do Detského domova
v Nitre priamo z novorodeneckého
oddelenia. Mali to „‰Èastie v ne‰Èastí“, Ïe
bolo o ne po pôrode dobre postarané.
Ale aj napriek tomu to boli deti nechcené, opustené, bez jasnej budúcnosti.
Zdravotnícke zariadenie dohliadlo na
ich prvé dni – v nádeji, Ïe sa pre ne
mama predsa len vráti. Ale nestalo sa
tak... Ich cesta viedla do detského
domova.
Detsk˘ domov matke písomne oznámil prijatie detí z nemocnice a v liste jej
uviedol okrem in˘ch informácií aj
náv‰tevné hodiny. Tá sa v‰ak ani
napriek tomu neukázala, ani sa
telefonicky nezaujímala, ako
sa deÈom darí, ãi sú zdravé,
ako sa majú.
Sociálni pracovníci na
Àu naliehali, aby ich pri‰la aspoÀ nav‰tíviÈ. Ona
to síce sºúbila, ale
nepri‰la, aj keì b˘vala
v tom istom
meste.

Stará matka sa tieÏ odmietla o deti
postaraÈ. Okrem nich nemali deti nikoho. A tak sa po ãase nezáujmu stali deti
vhodn˘mi na osvojenie.

·ANCA MAË NOVÚ RODINU
Je v záujme kaÏdého dieÈaÈa, aby vyrastalo v harmonickom rodinnom prostredí, v atmosfére ‰Èastia, lásky a porozumenia. Keì sa nedalo presvedãiÈ matku
detí, Ïe práve ona je tá, ktorú najviac
deti potrebujú, bolo im treba hºadaÈ lep‰iu budúcnosÈ – náhradn˘ch rodiãov,
ktorí by deÈom zabezpeãili domov, útoãisko, istotu. Tak zaãali pracovníci hºadaÈ Dá‰ke a Dávidkovi náhradn˘ch rodiãov, ktorí by im poskytli bezhraniãnú
lásku, neustálu starostlivosÈ a istotu
rodinného krbu.
Informácie o deÈoch a ich fotografie
boli k dispozícii pre v‰etk˘ch Ïiadateºov
o osvojenie. V krátkej dobe boli rozposlané v‰etk˘m úradom na Slovensku,
z ktor˘ch sa postupne vrátili odpovede
na ÏiadosÈ o spoluprácu pri umiestnení
detí do náhradnej rodiny. V‰etky negatívne. Zostala e‰te jedna moÏnosÈ:
medzi‰tátne osvojenie.
V‰etky spisové materiály, dokumenty, obrazov˘ záznam a fotografie detí
boli zaslané Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeÏe. Po pár
dÀoch pri‰lo písomné vyrozumenie
o tom, Ïe deti boli zaradené do procesu
medzi‰tátneho osvojenia. Nezostalo uÏ
niã iné, len ãakaÈ.
âakanie sa oplatilo. S pokraãovaním
konania medzi‰tátneho osvojenia súhlasili zahraniãní Ïiadatelia o osvojenie
z Rakúska. Zaãalo sa organizovaÈ prvé
stretnutie so Ïiadateºmi. KeìÏe bolo do
prvého kontaktu dosÈ ãasu, aj pracovníci detského domova pracovali s deÈmi
tak, aby ich na náv‰tevu pripravili.
Naznaãili deÈom, Ïe ich prídu nav‰tíviÈ. Îiadatelia dokonca poslali deÈom
po‰tou balík s foto-
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PRÍBEH
albumom a hraãkami. Niã lep‰ie
nemohli vymyslieÈ, bol to dobr˘ nápad.
Deti si vedeli svojich potenciálnych
náhradn˘ch rodiãov predstaviÈ. Aj
hraãky mali úspech, aj keì niektoré
fungovali len chvíºu.

PRVÉ STRETNUTIE
Pri‰iel deÀ prvého stretnutia. V tom
ãase to bolo prvé medzi‰tátne osvojenie
v Nitrianskom kraji. V‰etci sme boli
plní oãakávaní a zvedavosti, ako to
v‰etko dopadne.
Najprv sa stretla veºká skupina ºudí:
Ïiadatelia, zástupcovia Ministerstva PSVR SR, pracovníci krajského a okresného úradu (dnes
ÚPSVR), pracovníci detského
domova, psychológ, pediater,
tlmoãník a právny zástupca Ïiadateºov. V‰etko bolo dôkladne pripravené, otázky Ïiadateºov ohºadom
detí boli zodpovedané. P˘tali sa aj
na biologick˘ch rodiãov detí. Cel˘
príbeh im bol vyrozprávan˘.
Îiadatelia sa zaujímali o v‰etko, ão sa t˘kalo detí – najmä ich
denn˘ reÏim, hry, obºúbené jedlá,
ãinnosti. Samozrejme, nezabudli
sa op˘taÈ na ich zdravie, momentálny stav, aby sa o ne vedeli zodpovedne postaraÈ, aby boli pripravení
podaÈ im liek, aby sa vyvarovali vecí,
ktoré by sa deÈom nepáãili...
Neskôr nastala chvíºa, aby sa Ïiadatelia zoznámili s deÈmi. Zdravotná sestra, ktorá deÈom bola najbliÏ‰ia, i‰la pre
ne. Osoby, ktoré tam zostali „navy‰e“,
rad‰ej odi‰li do inej miestnosti, aby
nepôsobili ru‰ivo.
Dá‰ka a Dávidko pri‰li. V‰etk˘m sa
vyãaril úsmev na tvári. Aj sami Ïiadatelia mali ão robiÈ, aby svoje emócie udrÏali na uzde a nevrhli sa na deti a nevyobjímali ich. Deti boli úÏasné, najprv
váhali. Z ich tváriãiek sa dalo ãítaÈ:
pozerali sa na Ïiadateºov ako na cudzích ºudí, a pritom mali v oãiach otázku – veì to sú tí ºudia z obrázku....
Postupne sa v‰ak osmelili, zaãali vym˘‰ºaÈ, odbiehali od hraãiek k Ïiadateºom, nosili im ich.
Dávidko si na‰iel spoluhráãa na
kopanie lopty, Dá‰ku zaujímali hlavne
osobné veci Ïiadateºov, napríklad puzdro
na okuliare, ktoré mimochodom tieÏ
dokonãilo svoju funkãnosÈ práve v tento
deÀ. Stretnutie sa ch˘lilo ku koncu. Deti
sa i‰li umyÈ, aby mohli ísÈ obedovaÈ. Rozlúãili sa so Ïiadateºmi a s veºk˘m úsmevom odchádzali z herne.

Znovu sa v‰etci stretli tak, ako predt˘m a hodnotili práve preÏité okamihy.
Tento záÏitok je takmer neopísateºn˘,
Ïiadatelia hºadali slová, ako vyjadriÈ
svoju radosÈ. Aj psychologiãka sa
vyjadrila pozitívne, sledovala prejavy
detí. Uznala, Ïe Ïiadatelia boli veºmi
dobre pripravení, vedeli, ako reagovaÈ,
ako pristupovaÈ k deÈom.
V ìal‰ích dÀoch sa stretnutia detí so
Ïiadateºmi opakovali, trávili spolu ão
najviac ãasu, hrávali sa spolu, Ïiadatelia neskôr zostali aj na obed a aj poãas
poobedÀaj‰ieho spánku detí. Keì sa

KRAJ·IA BUDÚCNOSË

deti zobudili, prv˘ch, koho uvideli, boli
nová mama a otec.
Îiadatelia boli na Slovensku ‰tyri
t˘Ïdne. Mali v prenájme mal˘ domãek
so záhradkou, ktor˘ mali úplne cel˘
k dispozícii. Keì sa prelomili „prvé
ºady“, mohli si deti vziaÈ so sebou tam,
kde b˘vali. Deti to najprv chápali ako
v˘let, aÏ po pár dÀoch, keì sa tam cítili ako doma a zoznámili sa s prostredím, zostali so Ïiadateºmi v domãeku aj
na noc.
Na druh˘ deÀ, pri náv‰teve zdravotnej sestry a psychologiãky v dome,
naradostene ukazovali, kde spali a ãím
boli prikryté, Ïiadatelia pre deti kúpili
posteºnú bielizeÀ s hviezdiãkami

Dá‰ka a Dávidko odchádzali z detského domova spokojní, usmiati,
‰Èastní. V‰etci sme vedeli, Ïe niã
lep‰ie ich v Ïivote nemohlo stretnúÈ. Ich noví rodiãia si ich zamilovali, „zniesli by im modré z neba“.
U dvojiãiek bol vidieÈ v˘razn˘ posun
v rozvoji reãi – komunikovali v podstate dvojjazyãne.
Dávid sa viac osmelil, uÏ nebol
utiahnut˘m dieÈom. Dá‰ka bola aktívnej‰ia, r˘chlej‰ie u nej prebiehalo
naviazanie na Ïiadateºov. Deti aktívne
vyhºadávali osobnú pozornosÈ Ïiadateºov, ich spoloãnosÈ. Presne tak to
malo byÈ.
Pracovníkom detského domova bolo
za deÈmi smutno, pretoÏe práve to sú
ºudia, ktorí preÏívajú s deÈmi ich osudy,
trápenia, ale aj radosti. Tie rozÏiarené
oãká pri odchode z detského domova
v náruãí svojich náhradn˘ch rodiãov
nám ostali v pamäti v‰etk˘m.

Tento príbeh sa skonãil ‰Èastne. LenÏe ão tie ostatné rozpísané príbehy
tisícok detí v detsk˘ch domovoch? Akú budúcnosÈ im napí‰e Ïivot? Dá
sa im nejako pomôcÈ?
Veríme, Ïe áno. Len musia aj ony dostaÈ svoju druhú ‰ancu. Napríklad takú, akú dostali dvojiãky Dá‰ka a Dávidko z ná‰ho príbehu. PretoÏe kaÏd˘ má právo dostaÈ svoju druhú ‰ancu.
Aj medzi‰tátne osvojenie je reálnou moÏnosÈou nájsÈ deÈom z detsk˘ch domovov náhradn˘ch rodiãov.
Mgr. Timea Va‰ková
odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie:

Kontakty:

Oznámenie Ministerstva zahraniãn˘ch vecí SR ã. 380/2001 Z. z.
o ochrane detí a o spolupráci pri
medzi‰tátnych osvojeniach
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a mesiaãikom. Priznali sa, Ïe veãer boli
naozaj unavení, pretoÏe im Dá‰ka
a Dávidko dali zabraÈ. No samozrejme,
Ïe sa im nechcelo spaÈ, keì mali pre
seba ºudí, o ktor˘ch sa nemuseli deliÈ
s ostatn˘mi deÈmi – boli to „ich ºudia“.
DeÈom viditeºne prospelo osamostatnenie sa – odchod z prostredia detského domova, bolo to vidieÈ na ich
smelosti a komunikácii so Ïiadateºmi.
Obavy zo zlyhania komunikácie pre
jazykovú bariéru sa po prv˘ch kontaktoch rozplynuli, deti „pochytili“ niekoºko nemeck˘ch slovíãok a Ïiadatelia
zopár slovensk˘ch, základné frázy
si uÏ vopred osvojili.
Poãas posledn˘ch dní pobytu
Ïiadateºov na Slovensku sa konalo
aj súdne pojednávanie o zverení
detí do starostlivosti budúcich
osvojiteºov. Na‰Èastie, v‰etko prebehlo v poriadku, nevyskytli sa
Ïiadne problémy.

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike
Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže
detské domovy v Slovenskej republike
všetky kontakty na internetovej stránke MPSVR SR
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KRÍŽOVKA

Tajnička – marec 2006:
Ak chcete, aby o vás hovorili v dobrom, nehovorte nič dobré o sebe. (Pascal)
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FEJTÓN

V

eºmi rád sa pozerám, ako sa môj vnuk napcháva
nov˘mi vynálezmi detskej stravy. Chrúme v‰elijaké
tie guºôãky, vloãky, chrumky, mu‰liãky… Jedny sú
ãokoládové, iné ‰koricové alebo ovocné. V˘ber je naozaj
pestr˘, navy‰e ho veºmi silno podporuje pôsobivá reklama.
Priznám sa, Ïe si obãas aj „‰ºohnem“ jednu–dve... No dobre.
Sem–tam je t˘ch guliãiek, ãi chrumiek aj viac. Zo päÈ–‰esÈ.
My sme mávali iba krupicovú ka‰u, tak si to teraz tak trochu
vynahradzujem.
Tieto malé zázraky v‰ak okrem chuti a príjemnej chrumkavosti obsahujú aj rôzne v˘Ïivové doplnky, minerály, vitamíny a e‰te aj „ãojaviemão“ navy‰e. V‰etky v‰ak majú nieão
spoloãné.
V‰etky majú na obale napísané takú zvlá‰tnu skratku –
DDD, ãíslo a „g“. Vypátral
som, Ïe to znamená doporuãovaná, namiesto odporúãaná, denná dávka. Teda, Ïe uvedené
mnoÏstvo gramov chrumiek pokr˘va minimálnu dennú potrebu dieÈaÈa do 7 rokov. (Mimochodom, rovnakú poznámoãku
môÏeme nájsÈ aj na väã‰ine granúl pre psy a maãky.) Skratka
konzumenta oboznamuje, Ïe ODD, teda DDD po na‰om,
obsahuje dostatoãné mnoÏstvo v‰etkého, ão dieÈa potrebuje:
bielkovín, glycidov, amínokyselín, ako aj uÏ spomínan˘ch
minerálov a vitamínov.
Ak si v‰ak niekto myslí, Ïe staãí ráno daÈ dieÈaÈu na tanier
príslu‰nú dávku chrumiek a t˘m pokryje v‰etky jeho potreby,
tak sa m˘li. Ani firmy s najväã‰ím podielom na trhu, s najlep‰ou v˘vojovo – v˘skumnou základÀou a najdlhoroãnej‰ími
skúsenosÈami totiÏ do svojich v˘robkov niektoré veºmi dôleÏité zloÏky nedodávajú. Nie sú to vitamíny, nie sú to minerály,
ani iné organické, ãi anorganické doplnky stravy. A ak by
sme ich chceli oznaãiÈ skratkami bolo by to „L“, „S“ a „I“,
prípadne aj „D“ – LÁSKA, STAROSTLIVOSË a ISTOTA,
a prípadne aj DÔVERA ãi DÔSTOJNOSË. Teda LSID. Ozaj,
domnievate sa, Ïe v‰etky deti u nás dostávajú okrem ODD
v chrumkách aj ODD LSID? Nenas˘pame im ráno do mi‰tiãky iba a len tie vysokov˘Ïivné granuly?

Najmenej LSID v‰ak dostávajú deti v DeD – teda Detsk˘ch
domovoch. Napriek v‰etkej úprimnej snahe personálu totiÏ
detsk˘ domov nikdy nie je t˘m skutoãn˘m domovom. A v‰etky tie „domovácke“ deti nesmierne túÏia maÈ mamu, otca,
súrodenca, skrátka rodinu. Svoju, svoju vlastnú. Nech by
bola hocijaká.
Priznám sa, Ïe mi nie je jasné, a ani mi nikdy nebolo, ako
je moÏné, Ïe poãet Ïiadateºov o adopciu na Slovensku vysoko, vraj aÏ niekoºkonásobne prevy‰uje poãet detí v detsk˘ch
domovoch. Pre moju úbohú hlavu nie sú pochopiteºné ob‰trukcie, s ktor˘mi sa záujemcovia o osvojenie dieÈaÈa musia
pot˘kaÈ. Viem, Ïe je potrebné pre adoptované dieÈa zabezpeãiÈ rodinu, v ktorej by nebolo
podrobované ìal‰ím stresom,
ale, medzi nami, vyrastajú
v‰etky deti u nás v absolútne
sterilnom prostredí, v rodinách
bez konfliktov, bez materiálnych problémov, kde sú rodiãia
roden˘mi pedagógmi a psychológmi? TakÏe, o ãom je tu reã?
Nestaviame laÈku pre prípadn˘ch adoptívnych rodiãov privysoko?
A to zatiaº berieme do úvahy iba tie „chcené“ deti. Lebo
v domovoch sú aj „nechcené“, teda tie, ktoré si u nás nikto
adoptovaÈ nechce. Buì pre farbu pleti, zdravotn˘ stav, alebo
„vy‰‰í“ vek. Pritom zo zahraniãia k nám prichádzajú stovky
Ïiadostí o adopciu aj t˘chto „nechcencov“.
VytækaÈ politick˘ kapitál vykrikovaním o „predávaní
na‰ich obãanov“ je v tomto prípade úbohé a trápne. Tak˘to
„hrdinsk˘ obranca záujmov Slovenska“ mi pripadá ako ten
pes na sene, ktor˘ sám neÏerie, no druh˘m nedá. PretoÏe, ak
sa nedokáÏeme postaraÈ o vhodn˘ch adoptívnych rodiãov pre
tieto deti u nás doma, mali by zahraniãní záujemcovia dostaÈ
prinajmen‰om rovnakú ‰ancu, akú majú tí na‰i.
Oveºa dôleÏitej‰ie neÏ paragrafy a deklarácie je zabezpeãenie ODD LSID aj pre DDeD – deti z detsk˘ch domovov.

ODD pre DDeD
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FOTOOBJEKTÍVOM

10. roãník ·tudentského ‰perku
10. roãník celoslovenskej súÈaÏe ·TUDENTSK¯ ·PERK
sa uskutoãnil 19. – 20. apríla 2006 v priestoroch usporiadateºa,
In‰titútu pre pracovnú rehabilitáciu obãanov so ZPS, Bratislava,
ktor˘ patrí pod MPSVR SR, za úãasti 16 Ïiakov z 9 stredn˘ch ‰kôl
SR. Pozvanie Cechu zlatníkov a klenotníkov, odborného garanta
súÈaÏe, na vyhodnotenie prijali: ministerka PSVR SR Iveta Radiãová,
riaditeºka Detskej linky dôvery pri UNICEF p. Eva Dzurindová
a riaditeº Puncového úradu SR Ing. Jozef Fúzia.
text a foto:
IPR a redakcia

Ministerka
Radiãová
blahoÏelá
Denise
Záãekovej
k II. miestu
v ateliérovej
tvorbe
na tému
„Îivly“.

Cenu riaditeºky Detskej linky
dôvery pri UNICEF získal
Roman Klão, Ïiak SOU pri IPR,
za svoj variabiln˘ náhrdelník.
V dielni
pri práci
na ‰perkoch na
tému
„Pánsky
‰perk“.

Cenu ministerky práce získal Ïiak SOU pre telesne
postihnutú mládeÏ Filip Ebner. Jeden z jeho ‰perkov
dostala ako dar od Ïiakov SOU.

Ministerka PSVR SR odovzdala riaditeºovi IPR
ìakovn˘ list s darovacou listinou na 60 000 Sk
na zakúpenie v˘poãtovej techniky.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

11,42

11,66

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

18,37
17,95
15,85
11,59
9,35
7,31
6,71
2,74

18,55
18,26
16,09
12,02
9,55
7,54
6,93
2,78

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj

Poradie okresov
Por.

Územie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Rimavská Sobota
Revúca
Veľký Krtíš
Kežmarok
Trebišov
Rožňava
Sobrance
Košice – okolie
Lučenec
Gelnica
Sabinov
Poltár
Krupina
Michalovce
Vranov nad Topľou
Žarnovica
Banská Štiavnica
Levoča
Detva
Medzilaborce
Spišská Nová Ves
Levice
Bardejov
Svidník
Brezno
Žiar nad Hronom
Prešov
Snina
Stropkov
Šaľa
Nové Zámky
Humenné
Turčianske Teplice
Bytča
Ružomberok
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Zvolen
Poprad
Zlaté Moravce

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
29,81
28,43
25,64
25,00
24,97
24,54
22,88
22,14
21,85
21,43
21,38
21,02
19,52
19,37
19,21
18,84
18,21
17,37
17,13
16,98
16,90
16,85
16,58
16,49
15,90
15,54
14,92
14,74
13,99
12,93
12,44
12,36
12,36
12,27
12,07
11,97
11,77
11,28
11,15
11,11

30,12
28,64
25,95
25,50
25,46
24,75
22,91
22,40
21,51
21,64
21,54
21,02
19,54
19,53
19,40
19,68
18,58
17,86
17,71
17,13
17,27
16,97
16,57
16,70
15,82
15,85
15,20
15,19
13,87
13,34
12,92
12,57
12,43
13,01
12,02
12,30
12,22
11,44
11,38
11,78

•
•
•
•
•
•
•
•
-2
1
1
•
-1
-1
-1
3
•
•
•
-1
1
•
-1
1
-1
1
•
•
•
•
-1
-1
-1
3
-2
1
1
-1
-1
2

Por.

Územie

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Partizánske
Košice II
Tvrdošín
Stará Ľubovňa
Komárno
Topoľčany
Košice III
Námestovo
Čadca
Liptovský Mikuláš
Košice I
Senica
Prievidza
Bánovce nad Bebravou
Košice IV
Martin
Považská Bystrica
Dunajská Streda
Nitra
Hlohovec
Skalica
Galanta
Banská Bystrica
Žilina
Myjava
Trnava
Nové Mesto nad Váhom
Piešťany
Malacky
Púchov
Ilava
Pezinok
Senec
Trenčín
Bratislava V
Bratislava III
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava IV

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
10,59
10,54
10,52
10,44
10,42
10,38
10,07
10,06
9,53
9,49
9,37
9,26
9,07
8,73
8,70
8,70
8,65
8,51
8,13
8,02
7,54
7,28
7,20
6,07
6,05
5,91
5,68
5,53
4,95
4,95
4,16
3,52
3,44
3,29
2,54
2,24
2,21
2,19
1,92

10,79
-2
11,06
1
10,58
-2
10,68
•
10,89
3
10,47
•
10,26
•
10,25
•
9,52
-3
9,63
-1
9,64
1
9,68
3
9,49
•
8,97
-1
9,22
1
8,97
•
8,88
•
8,49
-2
8,79
1
8,52
1
7,84
•
7,35
-1
7,43
1
6,35
-1
6,35
1
6,25
•
5,77
•
5,72
•
4,98
-1
5,19
1
4,22
•
3,73
•
3,58
•
3,39
•
2,55
•
2,22
-1
2,17
-1
2,23
2
1,91
•
Zdroj: ÚPSVR

