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EDITORIAL
Hovorí sa, Ïe Ïivot je zmena. Skutoãne, asi práve zmeny
sú jedin˘m, ão môÏeme v na‰om Ïivote povaÏovaÈ za stabilné a isté. Îiaº, od roku 1989 je okres Rimavská Sobota
charakterizovan˘ neustále vysok˘m poãtom evidovan˘ch
obãanov a zmeny sú málo v˘razné. Príãinu treba hºadaÈ
v nevyváÏenom hospodárskom rozvoji, nízkej kvalifikaãnej úrovni obyvateºstva, útlme poºnohospodárskej v˘roby,
demografickej ‰truktúre obyvateºstva a jej v˘voji, migrácii kvalifikovanej pracovnej sily a nedostatku kapitálov˘ch zdrojov. Okres rozlohou aj poãtom obyvateºov patrí
k najväã‰ím na Slovensku. Okrem toho, Ïe jeho obyvateºstvo je národnostne zmie‰ané, je tu vysok˘ poãet obyvateºov so základn˘m, ba dokonca neukonãen˘m základn˘m
vzdelaním, obãanov so zmenenou pracovnou schopnosÈou
a vysok˘ poãet rómskych obyvateºov.

Kvalita
zamestnancov
podmieÀuje
spokojnosÈ
obãanov
To v‰etko sú atribúty, ktoré ovplyvÀujú kaÏdodennú
ãinnosÈ na na‰om úrade. ÚPSVR v Rimavskej Sobote
pôsobí v troch budovách v okresnom meste, okrem toho
má zriadené 3 vysunuté pracoviská v Bátke, Gemerskom
Jablonci a Hnú‰ti, s cieºom priblíÏiÈ v˘kon ‰tátnej správy
k obãanovi. Z celkového poãtu 209 zamestnancov je takmer 80 % Ïien, ktoré denne podávajú maximálne v˘kony,
na vysunut˘ch pracoviskách pracuje 50 prjacovníkov.
Mojím prvorad˘m cieºom pri vzniku úradu bolo prostredníctvom v˘berov˘ch konaní získaÈ do systému nov˘ch,
vzdelan˘ch, morálne a sociálne vyzret˘ch ºudí.
V rámci aktívnej politiky trhu práce je aÏ 70 % uchádzaãov o zamestnanie zapojen˘ch do aktivaãnej ãinnosti.
Zamestnávatelia najviac vyuÏívajú absolventskú prax
a zamestnávanie tzv. znev˘hodnen˘ch obãanov. Patríme
medzi úrady, ktoré ako prvé zriadili poradensko-informaãné centrum pre zdravotne postihnut˘ch a poradensko-informaãné stredisko s bezbariérov˘m prístupom tak,
aby sme v‰etk˘m mohli poskytovaÈ ão naj‰ir‰ie sluÏby
a internet. Intenzívne spolupracujeme so ‰kolami, úspe‰ne rozvíjame cezhraniãnú spoluprácu s úradmi práce
Zemplínskej, Heve‰skej a Novohradskej Ïupy.
Ústavná starostlivosÈ je v na‰om regióne realizovaná
v piatich detsk˘ch domovoch a zdalo by sa, Ïe kapacita
postaãuje pre potreby terénu – no nie je tomu tak. PoÏiadavky, aj napriek vyuÏívaniu ìal‰ích opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately oddelením SPODaSK,
prevy‰ujú moÏnosti t˘chto zariadení. Aktívne podporujeme mimovládne organizácie, neustále vyz˘vame samosprávu na spoluprácu a vytváranie podmienok na zriadenie krízového strediska, ktoré by aspoÀ doãasne pomohlo
prispieÈ k rie‰eniu nepriaznivej situácie.
Verím, Ïe sme vykroãili správnym smerom, veì aj
najdlh‰ia cesta sa zaãína t˘m prv˘m krokom. Pritom láskavé ºudské slovo a umenie naãúvaÈ druhému sú beÏnou
súãasÈou na‰ej komunikácie. Je mojím prianím, aby sme
na Àu mali dostatok ãasu aj na na‰ich pracoviskách.
Tak, ako som v úvodnom názve svojho príspevku naznaãil, priamou úmerou profesionálneho zamestnanca je spokojnosÈ obãanov a napæÀanie tejto my‰lienky je aj mojou
filozofiou.
Ing. ALEXANDER PATAKI,
riaditeº ÚPSVR Rimavská Sobota
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Legislatívny rámec intervencie
štátu do rodiny je určený zákonom o rodine, účinným od 1. 4.
2005 a následne zákonom
o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, účinnom od
1. 9. 2005. Za takmer ročné
obdobie implementácie právnej
úpravy do praxe došlo ku kvalitatívnym zmenám aj v poskytovaní
ústavnej starostlivosti. V územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská
Sobota poskytujú ústavnú starostlivosť štátne detské domovy
(ďalej DeD) v Rimavskej Sobote,
Jesenskom, Hnúšti, Hrachove
a v Stránskej. Ich koncentrácia
v tomto regióne má hlavne v súčasnom období opodstatnený
význam a odráža sociálny a ekonomický status obyvateľstva.
Detský domov Rimavská Sobota

Detské domovy
v rimavskosobotskom regióne
DETSKÝ DOMOV V JESENSKOM
Detsk˘ domov bol zaloÏen˘ v päÈdesiatych rokoch minulého storoãia ako sirotinec. Ako oddelenie najprv OÚNZ
a potom NsP v Rimavskej Sobote fungoval detsk˘ domov pre deti od 1 do 3
rokov veku s kapacitou 35 detí do 1. 10.
1996. Uveden˘m dÀom získal právnu
subjektivitu a pod vedením riaditeºky
Mgr. Kováãikovej realizuje ústavnú starostlivosÈ pre deti nielen z ná‰ho okresu. Transformaãn˘ proces neobi‰iel ani
tento detsk˘ domov, naopak, úspe‰ne sa
transformoval na detsk˘ domov rodinného typu, priãom v roku 2004 sa jeho
kapacita zníÏila na 26 detí. V roku 2004
bol otvoren˘ satelit detského domova
v Jesenskom. Od 1. 1. 2006 do‰lo k zlúãeniu s Detsk˘m domovom v ·íde.
Súãasná kapacita je 50 detí. Potreby detí
zabezpeãuje ‰tyridsaÈãlenn˘ personál.
Detsk˘ domov má jednu ‰peciálnu triedu pre deti od 1 – 3 rokov veku a dve
profesionálne rodiny. Perspektívne
poãítajú e‰te s dvoma ìal‰ími profesionálnymi rodinami. Deti po ukonãení
ústavnej starostlivosti sa vrátili späÈ do
biologick˘ch rodín, niektoré Ïijú v pestúnskych rodinách, sú osvojené. Nadobudnutím plnoletosti sa do Ïivota
úspe‰ne zapojili dve mladé dospelé
Ïeny, jedna sa vydala, na‰la rodinné
‰Èastie s muÏom, a druhá si z vlastn˘ch
úspor kúpila byt a osamostatnila sa.

DETSKÝ DOMOV ŠKOVRÁNOK
Detsk˘ domov vznikol v Hnú‰ti 1. 7.
2004 pretransformovaním sa ·peciálnej
základnej ‰koly internátnej v Ratkovej
na detsk˘ domov rodinného typu. Det-

sk˘ domov následne kúpil tri rodinné
domy v Hnú‰ti, ãím strohé a neprívetivé priestory budovy v Ratkovej nahradilo útulné, príjemné a najmä rodinné
prostredie t˘chto domov. V nich sú
umiestnené tri v˘chovné skupiny
s poãtom detí 8 aÏ 9 v jednej skupine vo
veku od 3 do 15 rokov. Na kaÏdú skupinu pripadá 5 zamestnancov.
Internátny spôsob v˘chovy ako aj
kolektívnu v˘chovu nahradil program
PRIDE, zaloÏen˘ na individuálnom
vzÈahu k dieÈaÈu, s ohºadom na jeho
osobnosÈ, potreby a silné stránky. Neosobn˘ prístup k dieÈaÈu sa zmenil na
rodinn˘, kde je základom budovanie
pevného vzÈahu postavenom na dôvere.
KaÏdé dieÈa má vypracovan˘ individuálny plán rozvoja osobnosti ako aj sociálny plán práce s biologickou rodinou.
Prioritou detského domova je spolupráca s biologick˘mi rodiãmi detí s moÏnosÈou sanácie rodiny a prípadného
návratu dieÈaÈa do nej, ako aj hºadanie
ìal‰ích moÏností umiestnenia detí do
in˘ch foriem náhradnej v˘chovy.
Súãasn˘m cieºom detského domova
je vytvoriÈ sieÈ profesionálnych rodín
pri detskom domove. Momentálne
máme päÈ prof. rodín. Jedna rodina je
v Hornej Lehote, kde sú umiestnené
dve deti so zdravotn˘m postihnutím
(vek 4 a 8 rokov). Druhá rodina je
v Brezne, tu sú umiestnené dve dievãatá (5 a 7 rokov). V Tisovci máme dve
prof. rodiny (6 rokov), jedna z nich je
‰pecializovaná na starostlivosÈ o bábätká (6 mesiacov). Piata prof. rodina je
v OÏìanoch, je tu umiestnené dvojroãné dievãatko.

K 1. 1. 2006 bol DeD ·kovránok zlúãen˘ s DeD Dalmatín v Tisovci. K 1. 9.
2006 sme v detskom domove poskytovali
starostlivosÈ 55 deÈom vo veku od 6 mesiacov do 25 rokov, z toho 7 detí v prof.
rodine. K 1. 9. 2006 je v detskom domove
37 zamestnancov. V priebehu mesiaca
september sme jedno dieÈa umiestnili do
pestúnskej starostlivosti a jeden chlapec
sa osamostatnil. Ukonãil vysokú ‰kolu
(bakalár dramatickej v˘chovy) a zamestnal sa v Nitre, v Efete, je nepoãujúci. Do
budúcnosti k cieºom detského domova
patrí roz‰irovanie siete profesionálnych
rodín a vytvorenie podmienok na stretávanie sa detí s biologick˘mi rodiãmi
v priestoroch detského domova.

DETSKÝ DOMOV V HRACHOVE
Tento detsk˘ domov vznikol 1. 7. 2004
zo ‰peciálnej základnej ‰koly internátnej,
v ktorej boli vzdelávané a vychovávané
deti s nariadenou ústavnou v˘chovou
a mentálnym postihnutím. Od tohoto
dátumu prebieha transformácia na detsk˘ domov so samostatn˘mi v˘chovn˘mi skupinami s rodinn˘m charakterom
v˘chovy. Pre naplnenie cieºa humanizácie v˘chovy boli pre detsk˘ domov zakúpené tri rodinné domy pre ‰tyri samostatné skupiny: v Hrachove, Poltári
a Rimavskej Sobote. Doteraj‰í areál (sídlo
DeD) z dôvodov ekonomick˘ch aj
v˘chovn˘ch nevyhovoval spôsobu
a cieºu transformácie. V Hrachove zaãala
svoj rodinn˘ Ïivot samostatná v˘chovná
skupina (ìalej SVS) od októbra 2005.
Zmenilo sa personálne obsadenie
v DeD. Stúpol poãet kvalifikovan˘ch pedagogick˘ch zamestnancov z 8 na 16. 
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Ekonomiku, hospodárenie v SVS zabezpeãujú ìal‰í zamestnanci, ktorí sa taktieÏ
podieºajú na v˘chovnom procese. Mali
sme snahu zamestnaÈ psychológa, ão sa
nám do dne‰ného dÀa nepodarilo. Dôvodom je nedostatok psychológov na trhu
práce. Alebo len v na‰om regióne? Vytvorili sme pracovné miesto pre profesionálneho náhradného rodiãa. Poãet zamestnancov sa oproti roku 2005 nezmenil. Od
júla 2006 Ïijú SVS v rodinn˘ch domoch aj
v Poltári a Rimavskej Sobote. Vychovávatelia si zvy‰ovali svoju odbornú kvalifikáciu absolvovaním v˘cvikového programu
PRIDE, ktorého filozofia spoãíva v ponúknutí trvalého, hlbokého a akceptujúceho
vzÈahu deÈom v DeD.
Zru‰iÈ ústavnú starostlivosÈ návratom do biologickej rodiny sa podarilo
piatim deÈom. Do profesionálnej náhradnej rodiny sme umiestnili tri deti.
V DeD poskytujeme starostlivosÈ 33
deÈom. Vízia?! DosiahnuÈ, aby kaÏdé
dieÈa z ná‰ho detského domova bolo,
citujem: „…pre niekoho v‰etko na
svete…“ (Kniha PRIDE I, str.1).

DETSKÝ DOMOV RIMAVSKÁ
SOBOTA
Detsk˘ domov sa v roku 2004 v rámci
transformácie na rodinn˘ typ presÈahoval z Konrádoviec do Rimavskej Soboty.
Bol zriaden˘ v auguste 1962 a vznikol
spojením a presídlením Detsk˘ch domovov v Jesenskom a Kokave nad Rimavicou. V súãasnosti Detsk˘ domov funguje
ako zariadenie rodinného typu. Tvoria
ho „tri rodiny“ zab˘vané v rodinn˘ch
domoch sídliacich priamo v meste a dve
z nich v mestskej ãasti Toma‰ová. Kapacita zariadenia je 30 miest pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosÈou vo veku
od 3 do 25 rokov, v súãasnosti je v zariadení 31 detí so súhlasom zriaìovateºa.
Zriaìovateº udelil súhlas s prekroãením
urãeného poãtu detí. Deti sú rozdelené
do troch v˘chovn˘ch skupín, kaÏdá
ob˘va svoj „vlastn˘ byt“ a cel˘ Ïivot si
organizuje ako jedna mnohodetná rodina. V zariadení Ïije 7 súrodeneck˘ch
skupín, z toho 3 súrodenecké skupiny
s dvoma súrodencami, 2 súrodenecké
skupiny s troma súrodencami, jedna so
‰tyrmi súrodencami a jedna so ‰iestimi
súrodencami. Jednostranne osirel˘ch
detí je v zariadení 14. StarostlivosÈ o deti
zabezpeãuje personál s 21 zamestnancami. Úspe‰nosÈ zariadenia v oblasti sanácie, ako jednoznaãne najlep‰ieho rie‰enia pre dieÈa, je, Ïiaº, pomerne slabá.
V roku 2004 sa do pôvodnej rodiny vrátili len dve dievãatá. Z celkového poãtu
detí sa predpokladá návrat do pôvodnej
rodiny u siedmich detí, ktoré sa pravidelne stretávajú a rozvíjajú vzÈahy
s rodiãmi. Príãinu vidíme v tom, Ïe
v domove sú umiestnené deti zo sociálne
najslab‰ích a najzanedbanej‰ích rómskych rodín, ktoré Ïijú v absolútne
nevhodn˘ch bytov˘ch sociálnych a eko4

nomick˘ch podmienkach. S rodiãmi
t˘chto detí je ÈaÏké, ba aÏ riskantné
komunikovaÈ, pretoÏe odmietajú akúkoºvek spoluprácu, o svoje deti sa staraÈ
nechcú, ide o otvorené formy odmietania
dieÈaÈa odchodom od jeho útleho veku,
alebo odchodom do iného partnerského
vzÈahu a do zahraniãia. Od zaloÏenia detského domova sa do náhradnej rodinnej
starostlivosti podarilo dostaÈ len jedno
dieÈatko, a to do pestúnskej starostlivosti
pred 10 rokmi. Väã‰ina detí zostáva
v domove aÏ do dov⁄‰enia dospelosti.
Pôvodn˘ dátum vzniku Detského
domova v Stránskej sa nezachoval,
z tohto obdobia sa nena‰li Ïiadne písomnosti. Predpokladá sa, Ïe DeD vznikol
v roku 1951, keì vtedaj‰ie Povereníctvo
práce a sociálnej starostlivosti vydalo
smernicu VI/1a – 844/2 – 1951 pre zriaìovanie a prevádzku detsk˘ch domovov. Vznik domova súvisí s rie‰ením
v˘chovy a starostlivosti o vojnové siroty
a opustené deti. Organizaãne detsk˘
domov patril pod Okresn˘ národn˘
v˘bor v ·afárikove. Pôvodn˘m názvom
detského domova bol názov Osobitn˘
detsk˘ domov. Za celú svoju históriu aÏ
do roku 2003 DeD Stránska bol DeD
internátneho typu. Umiestnené deti boli
ãlenené do 2 aÏ 3 v˘chovn˘ch skupín
s pevn˘m reÏimom. Od augusta 2003 sa
po dokonãení rekon‰trukãn˘ch prác
a prístavby ubytovacích a sociálnych
zariadení DeD transformoval na DeD
rodinného typu. K 31. augustu 2003 bola
ukonãená celá rekon‰trukcia a prístavba
objektov DeD Stránska. Samostatné
v˘chovné skupiny pre‰li na reÏim
v˘chovn˘ch skupín rodinného typu,
ãím sa zv˘‰ila starostlivosÈ o deti a kvalita práce v˘chovn˘ch pracovníkov.
Vìaka uveden˘m zmenám sa kapacita
DeD zv˘‰ila z pôvodn˘ch 25 detí na 38
detí, do 31. 12. 2006 zriaìovateº udelil
súhlas na prekroãenie kapacity. V súãasnom období sú v domove ‰tyri súrodenecké skupiny, z toho dve ‰esÈãlenné,
jedna ‰tvorãlenná, ‰tyri trojãlenné a dve
dvojãlenné. Celá tímová práca smeruje
k navráteniu sa do pôvodnej rodiny
a moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe sa darí sanovaÈ
rodinné prostredie detí.

ÚSTAVNÁ STAROSTLIVOSŤ
Z POHĽADU ÚPSVR
Z ekonomicky aktívneho obyvateºstva
je pribliÏne 18 % obãanov odkázan˘ch
na pomoc ‰tátu. Táto skutoãnosÈ
ovplyvÀuje i kvalitu rodinného Ïivota,
schopnosÈ, ãi skôr neschopnosÈ napæÀaÈ
jej jednotlivé funkcie. Jednou z charakteristick˘ch ã⁄t posledného desaÈroãia
je v na‰om regióne chudoba, úpadok
morálnych a etick˘ch hodnôt, oslabovanie v˘chovnej funkcie rodín. To má
za následok ich rozpad, rozmáhajúce sa
sociálno-patologické javy, klesajúcu
úroveÀ rozumov˘ch schopností a zdravotn˘ch znalostí. V‰etky deti, ktoré pri-
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chádzajú do domovov, boli vystavené
vplyvom sociálno-patologick˘ch problémov vo svojej dysfunkãnej rodine,
boli obeÈou domáceho násilia, zneuÏívania, zanedbávania, asociálneho správania, delikvencie a alkoholizmu.
V súãasnom období máme v detsk˘ch domovoch na území ná‰ho okresu umiestnen˘ch spolu 73 detí z celkového poãtu detí v ústavnej starostlivosti 222. V DeD v Rimavskej Sobote
máme 12 detí, v Hrachove 17, v Hnú‰ti
21, v Stránskej 16 a v Jesenskom 7.
V posledn˘ch dvoch rokoch sme
nezaznamenali podstatn˘ nárast poãtu
detí v ústavnej starostlivosti. K 1. 1. 2000
bolo v detsk˘ch domovoch umiestnen˘ch 262 detí, v priebehu roka pribudlo
26 a ukonãilo ústavnú starostlivosÈ 42.
K 1. 1. 2001 bolo umiestnen˘ch 280 detí,
v priebehu roka pribudlo 33 a ukonãilo
ústavnú starostlivosÈ 15 detí. V roku
2002 bolo 288 detí, pribudlo 36 detí
a ukonãilo ústavnú starostlivosÈ 36.
V roku 2003 sa v detsk˘ch domovoch
nachádzalo 295 detí, v priebehu roka
pribudlo 30 a ukonãilo 23 detí ústavnú
starostlivosÈ. V roku 2004 bolo v detsk˘ch domovoch 255 detí, pribudlo 35
a ústavnú starostlivosÈ ukonãilo 45 detí.
V roku 2005 bolo v domovoch umiestnen˘ch 226 detí, pribudlo 31 a ústavnú
starostlivosÈ ukonãilo 63 detí.
V roku 2006 zaznamenávame nárast
poãtu detí, u ktor˘ch je nevyhnutn˘
v záujme záchrany Ïivota zásah na‰ich
kurátorov. Skúsenosti z terénnej práce sú
veºmi negatívne a alarmujúce. Nachádzame v teréne deti, ktor˘m sú odopierané
tie najzákladnej‰ie potreby a práva.
Z rodinného prostredia bolo na základe
uveden˘ch skutoãnosti vyÀat˘ch k 31. 9.
2006 32 detí a 8 detí bolo opusten˘ch
v pôrodniciach. Tak˘to nezvyãajn˘
nárast poãtu detí, ktoré sú ohrozené na
Ïivote a zdraví, vytvára tlak na kapacitu
miest v detsk˘ch domovoch. Vo väã‰ine
prípadov sú to deti pochádzajúce z rómskeho prostredia, kde nie je predpoklad
sanácie rodinného prostredia.
Ústavná starostlivosÈ ako forma
náhradnej starostlivosti je posledn˘m
v rade nástrojov sociálnej práce s rodinou dieÈaÈa. BohuÏiaº, v na‰ich podmienkach najviac vyuÏívan˘m a realizovan˘m. Ani vãasná intervencia do
rodiny, pomoc pri zabezpeãení chodu
domácnosti, dohliadaní na prípravu
detí do ‰koly, nácvik psychosociálnych
zruãností realizovan˘ch komunitn˘mi
pracovníkmi v obciach a v mestách
nepredchádzajú krízov˘m situáciám
v rodine. Je nám jasné, Ïe prácou na
úrade sa sanácia rodinného prostredia
vykonávaÈ nedá. Na‰a snaha a aktivity
sú nasmerované na pravideln˘ kontakt
s rodinou, doposiaº sme uskutoãnili,
samozrejme v rámci moÏností úradu,
82 intervencií do rodín. Îe sa nám nie
stále darí, svedãí prípad dvoch rodín,
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v ktor˘ch matky boli v príbuzenskom
vzÈahu. V jednej rodine bolo 9 detí
a v druhej 5. S rodinami sme pracovali
‰tyri roky na sanácii rodinného prostredia. V spolupráci so starostom obce,
v ktorej mali obe rodiny trvalé bydlisko, sme hºadali vhodné rie‰enie
a pomoc pri zabezpeãení b˘vania,
o ktoré rodiny vlastn˘m priãinením
pri‰li. Naskytla sa moÏnosÈ b˘vania
v inej obci a samospráva bola ochotná
poskytnúÈ finanãnú pomoc rodinám.
Tie so Ïivotom bezdomovcov boli spokojné a rie‰enie odmietli. Deti doniesli
obe matky na na‰e oddelenie s t˘m, Ïe
sú im príÈaÏou a odchádzajú pracovaÈ
do zahraniãia, tak nech sa o deti postará ‰tát, a zmizli. Stihli e‰te porodiÈ obe
takmer v ten ist˘ deÀ a bábätká v pôrodnici tieÏ opustili. Keì sme umiestÀovali deti do detsk˘ch domovov, aj mimo
územia ná‰ho okresu, zarezonovala
v povetrí otázka dieÈaÈa, preão ich odváÏame a nenecháme v domove tu
v meste, tu ich predsa mama príde
pozrieÈ. âo v takej chvíli odpovedaÈ? Îe
kapacitne domovy nestaãia pokryÈ
potrebu umiestÀovania detí, Ïe matka
svoje deti opustila a zavrhla, nechala
ich napospas osudu bez v˘ãitiek svedo-

mia? Aj takáto je u nás realita, naplnená neuspokojen˘mi túÏbami detí po
t˘ch najbliÏ‰ích, ktorí sa stávajú ich
katmi.
Napriek tomu, Ïe zákon o sociálnoprávnej ochrane detí poskytuje dostatoãn˘ priestor a moÏnosti na alternatívne rie‰enia aj ne‰tátnym subjektom, na
území ná‰ho okresu nepôsobí Ïiadny
subjekt oprávnen˘ vykonávaÈ opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ani ìal‰í nástroj sociálnej
práce, a síce poskytovanie starostlivosti
v krízov˘ch strediskách, nevieme vyuÏívaÈ. V pôsobnosti ná‰ho úradu nie je
zriadené krízové stredisko.

PRÍPRAVA NA NÁHRADNÉ
RODIČOVSTVO
Vzhºadom k tomu, Ïe sanácia rodinného prostredia je vo väã‰ine prípadov
neúspe‰ná, a to z rôznych dôvodov,
opustenie dieÈaÈa, rodiãia sa zdrÏujú
v zahraniãí, Ïijú ako bezdomovci, cielene sa zameriavame na náhradnú rodinnú starostlivosÈ. Vo vyhºadávaní
náhradn˘ch rodiãov to tieÏ nie je ideálne, aj vzhºadom na skladbu obyvateºstva ná‰ho regiónu a jeho vzdelanie,
ako aj ekonomické zázemie, ale je nám

jasné, Ïe len touto cestou vieme zabezpeãiÈ deÈom náhradné rodinné prostredie a ‰ancu na plnohodnotn˘ Ïivot.
Oslovili sme samosprávu a spojil nás
spoloãn˘ cieº, daÈ kaÏdému dieÈaÈu
rodinu. Te‰í nás, Ïe sa v tejto oblasti
darí, aj v súãasnom období prebieha
príprava na náhradné rodiãovstvo u 6
manÏelsk˘ch párov, ktorí sa rozhodli
staÈ náhradn˘mi rodiãmi. Skúsenosti
ukazujú, Ïe deti opustené v pôrodniciach majú lep‰iu ‰ancu dostaÈ sa do
náhradn˘ch rodín, ako deti, ktoré
máme v detsk˘ch domovoch umiestnené viac rokov. Vzájomnou spoluprácou
s detsk˘mi domovmi, samosprávou,
urãen˘m úradom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately chceme daÈ aj t˘mto deÈom ‰ancu na rodinn˘ Ïivot, aby vychovali deti, ktoré aÏ
raz dospejú, sa budú vedieÈ o svoje deti
postaraÈ a niesÈ zodpovednosÈ za ich
zdrav˘ fyzick˘ a du‰evn˘ v˘voj. PretoÏe represia vo forme trestného stíhania
rodiãov je len následn˘m, niã nerie‰iacim nástrojom garantovania práv detí.
JUDr. LÍVIA KOÓŠOVÁ,
vedúca odd. sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ÚPSVR Rimavská Sobota

ÚSTAVNÁ STAROSTLIVOSŤ V DETSKÝCH DOMOVOCH V REGIÓNE V ŠTATISTICKOM VYJADRENÍ:
Umiestňovanie detí do DeD
2000
58

2001
59

2002
51

2003
52

2004
61

2005
98

1
21
29
5
2

2
9
40
5
3

0
3
38
5
5

1
4
35
8
4

1
12
38
7
3

2
12
58
21
5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13

12

9

11

17

20

3
0
0

0
3
0

4
1
1

1
0
0

2
1
2

7
0
3

1
6
3

3
1
5

0
0
3

1
4
5

0
8
4

0
5
5

2000
2001
forma starostlivosti v DeD
profesionálnych rodín
0
0
samostatných skupín
9
9
iných skupín
0
0
počet umiestnených detí v jednotlivých formách starostlivosti
detí v profesionálnych rodinách
0
0
detí v samostatných skupinách
73
82
detí v iných skupinách
0
0

2002

2003

2004

2005

0
9
0

0
9
0

0
8
0

2
16
0

0
80
0

0
74
0

0
97
0

3
141
0

celkový počet umiestnených detí do DeD
z toho podľa veku dieťaťa
do 3 rokov
4 – 6 rokov
7 – 15 rokov
16 – 18 rokov
Nad 18 rokov

Ukončenie starostlivosti detí v DeD
celkový počet detí, ktorým bola ukončená
starostlivosť v DeD
dôvod ukončenia starostlivosti
návrat do pôvodnej rodiny
zverenie do predosvojiteľskej starostlivosti
zverenie do pestúnskej starostlivosti
zverenie do výchovy iného občana než rodiča/
náhradnej osobnej starostlivosti
plnoletosť
z iného dôvodu

Forma starostlivosti v DeD
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Riešenie sociálnych problémov
v okrese Rimavská Sobota
Človek si musí vážiť sám seba, aby si mohol vážiť iných. Táto myšlienka platí zvlášť v sociálnej práci, v ktorej sa denne stretávame
s klientmi, ktorí potrebujú okrem odbornej pomoci teplé ľudské
slovo, aj v bezdomovcovi vidíme v prvom rade človeka.
ZAČIATKY
V sociálnej oblasti pôsobím od roku
1991 a od januára 2004 som riaditeºkou
odboru sociálnych vecí a rodiny
v Rimavskej Sobote. Zaãiatky, hlavne
prvé mesiace roku 2004, boli ÈaÏké.
Rie‰ili sme priestorové problémy odboru, zmenu informaãného systému,
do‰lo k zníÏeniu stavu zamestnancov
v zmysle platnej systemizácie ‰tátnozamestnaneck˘ch miest úradu. Rie‰ili
sme 2 971 nevybaven˘ch Ïiadostí
o poskytnutie peÀaÏn˘ch príspevok na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ÈaÏkého zdravotného postihnutia obãanov, ktoré nerie‰il b˘val˘ okresn˘ úrad.

PRACOVISKÁ
Kolektív odboru sociálnych vecí a rodiny tvorí dnes 73 zamestnancov, ktorí
zabezpeãujú v˘kon ‰tátnej sluÏby prostredníctvom 4 oddelení v Rimavskej
Sobote a na vysunut˘ch pracoviská
v Bátke, Gemerskom Jablonci a v Hnú‰ti. Zriadenie pracovísk pomohlo priblíÏiÈ sa k obãanovi a pomôcÈ mu rie‰iÈ
jeho sociálne problémy ão najbliÏ‰ie
k miestu jeho bydliska. Pracovisko tohto
typu musí spæÀaÈ niekoºko nároãn˘ch
kritérií, aby dosahovalo ão najlep‰ie
v˘sledky. V zmysle platnej legislatívy
nemajú pracoviská v systemizácii ná‰ho
úradu miesta vedúcich pracovísk. Táto

zmena by pomohla operatívnej‰ie a kvalitnej‰ie riadiÈ pracoviská. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny sídli v Rimavskej Sobote v dvoch budovách. Privítali
by sme, aby sme ão najskôr mohli poskytovaÈ sociálne sluÏby pod jednou strechou s ostatn˘mi zamestnancami úradu.

PROBLÉMY
Najväã‰ie oddelenie odboru sociálnych
vecí a rodiny je oddelenie pomoci v hmotnej núdzi. Obrovské mnoÏstvo práce
zabezpeãuje 34 zamestnancov, ão je dlhodobo nedostatoãn˘ poãet. Títo zamestnanci kaÏdodenne pomáhajú rie‰iÈ ÈaÏké Ïivotné situácie klientov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Ich poãet sa stále zvy‰uje, keìÏe
v na‰om okrese pribúda poãet podnikov
a organizácií, ktoré ukonãujú svoju ãinnosÈ. S nezamestnanosÈou súvisia aj ìal‰ie
problémy rodín, ão je rozvodovosÈ, násilie
v rodinách, problémové správanie sa detí
a kriminalita. Túto oblasÈ rie‰i 10 zamestnancov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

KLIENTI
Nové nástroje na rie‰enie t˘chto problémov poskytuje Zákon ã. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Oddelenie ‰tátnych sociálnych dávok pomáha rodinám zvládnuÈ niektoré Ïivotné udalosti, ktoré

majú vplyv na zhor‰enie finanãnej
situácie rodín. ·tátne sociálne dávky
poskytuje v na‰om okrese 15 zamestnancov. Osobitnú skupinu obãanov
v okrese tvoria seniori a zdravotne
ÈaÏko postihnutí obãania. Odbor sociálnych vecí prostredníctvom 12
zamestnancov oddelenia peÀaÏn˘ch
príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ÈaÏkého zdravotného
postihnutia citlivo pristupuje k rie‰eniu znev˘hodnení, ktoré majú obãania s ÈaÏk˘ch zdravotn˘m postihnutím. Na bliÏ‰iu prezentáciu uveden˘ch oddelení nechávam priestor pre
mojich kolegov – vedúcich oddelení.

ĽUDIA
Súãasn˘ sociálny systém si vyÏaduje
flexibiln˘ch a tvoriv˘ch ºudí. Na‰ou
snahou je ºudsky a profesionálne pristupovaÈ k na‰im klientom. Základn˘m
pracovn˘m nástrojom sociálneho pracovníka je komunikácia s klientom,
musí maÈ správnu formu a obsah, aby
bola efektívna. Na‰i zamestnanci si
popri svojom nároãnom zamestnaní
dopæÀajú vzdelanie a rozvíjajú svoje
schopnosti a zruãnosti prostredníctvom ‰kolení a seminárov, za ão im
patrí moja úprimná vìaka. Mojím prianím je, aby sme nemuseli ÏiadaÈ o zv˘‰enie poãtu zamestnancov pre odbor
sociálnych vecí, ale aby si na‰i klienti
mali moÏnosÈ zabezpeãiÈ svoje potreby
a potreby svojich rodín prácou.
Mgr. ERIKA KOVÁČOVÁ,
riaditeľka OSVR ÚPSVR Rimavská Sobota

Oddelenie štátnych sociálnych dávok
Od januára sa zrušil starý zákon o pestúnskej starostlivosti, ktorý
nahradil nový zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti o dieťa. Základnou zmenou je tá skutočnosť, že sa rozšíril okruh potenciálnych klientov, nakoľko je možné
poskytnúť tento príspevok aj dieťaťu, ktoré je v osobnej starostlivosti náhradného rodiča.
ríspevky náhradnej starostlivosti
o dieÈa slúÏia na uspokojenie základn˘ch Ïivotn˘ch potrieb detí zveren˘ch do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia príslu‰ného orgánu a príspevok
náhradnému rodiãovi je forma ohodnotenia jeho starostlivosti o zverené dieÈa. V˘‰ka jednorazového príspevku pri zverení
do náhradnej starostlivosti je 8 840 Sk,
slúÏi na zabezpeãenie základn˘ch osobn˘ch potrieb dieÈaÈa. Od januára 2006 sme
vyplatili 140 310 Sk pre 13 detí.

P

6

Jednorázov˘ príspevok pri zániku
náhradnej starostlivosti je 22 100 Sk a je
urãen˘ na podporu osamostatnenia sa dieÈaÈa. Vyplatili sme v tomto roku pre 2 deti.
Opakovan˘ príspevok dieÈaÈu zverenému
do náhradnej starostlivosti je 3 320 Sk,
slúÏi na úhradu nákladov na v˘Ïivu, v˘chovu, vzdelávanie a b˘vanie dieÈaÈa. Od januára sme vyplatili 3 302 689 Sk. Tento príspevok v januári bol poskytnut˘ pre 43 detí,
v auguste sa poãet zv˘‰il na 164 detí. Tu
prevaÏuje poãet detí, ktoré sú v náhradnej
osobnej starostlivosti star˘ch rodiãov.

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 10/2006

Opakovan˘ príspevok náhradnému rodiãovi vo v˘‰ke 4 230 Sk je urãen˘ na podporu vykonávania osobnej
starostlivosti o dieÈa. V roku 2006 sa
poskytol vo v˘‰ke 1 048 8100 Sk pre
priemerne 43 náhradn˘ch rodiãov.
V tejto sume je zahrnutá aj odmena pestúna. Sú to príspevky, ktoré zostali priamym príbuzn˘m (star˘m rodiãom),
keì pestúnsku starostlivosÈ mali pred
úãinnosÈou tohto zákona.
Osobitn˘ opakovan˘ príspevok
náhradnému rodiãovi, ktor˘ vykonáva
osobnú starostlivosÈ o dieÈa, ktoré je
obãan s ËZP, je na kaÏdé dieÈa 1 740
Sk. Tak˘to príspevok nevyplácame.
Ing. JANA MÁLINCOVÁ,
vedúca odd. štátnych soc. dávok
ÚPSVR Rimavská Sobota
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Podrobnosti o právach a povinnostiach upravuje Zákon
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.
roku 2006 sme do augusta poskytovali
mesaãne pomoc v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami k dávke viac ako
7 500 poberateºom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke s viac ako 18 000
posudzovan˘mi osobami a za toto obdobie
sme im vyplatili sumu 278 980 570 Sk. âo sa
t˘ka poãtu poberateºov dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke, ide o stúpajúcu
tendenciu. K 31. 12. 2005 sme evidovali
7 368 poberateºov dávky a príspevkov
k dávke a v mesiaci august 2006 uÏ 7 470
(v priemere mesaãne 7 544) poberateºov dávky a príspevkov k dávke. K tomuto poãtu

V

Vlády SR ã.486/2006 Z. z., ktor˘m sa upravuje v˘‰ka sumy dávky a príspevkov
k dávke, poãet vydan˘ch rozhodnutí ìalej
porastie.
V základn˘ch ‰kolách a pred‰kolsk˘ch
zariadeniach pre deti z rodín v hmotnej
núdzi sú urãené dotácie na stravu, ‰kolské
potreby a motivaãn˘ príspevok. Podmienky
poskytovania urãuje V˘nos MPSVR SR
ã. 3749/2005 – II/1 zo 14. 12. 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR s úãinnosÈou od 1. 1. 2006 roz‰iruje okruh detí, pre
ktoré sa môÏu dotácie poskytnúÈ (tabuºka 2).

Dávka v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke
poberateºov pribudnú dôchodcovia s nízkymi príjmami, ktor˘m bola priznaná dávka
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke podºa
Zákona ã. 310/2006 Z. z., ktor˘ dopæÀa
Zákon ã. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v znení neskor‰ích predpisov,
keìÏe na základe v˘sledkov sociálneho zisÈovania v rodinách dôchodcov sme prijali
viac ako 1 300 Ïiadostí.
V na‰om okrese, podºa údajov ku koncu
roka 2005, bolo 2,5-krát viac poberateºov
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke so spolu posudzovan˘mi osobami, ako
v celom Bratislavskom kraji a o 1 400 viac,
ako v celom Trenãianskom kraji. Podºa podielu poberateºov dávky v hmotnej núdzi
na poãte obyvateºov okresu, sa s 21,7 % radí
v SR na 1. miesto okres Rimavská Sobota.
Rastúca tendencia je aj v poãte vyplácan˘ch príspevkov k dávke pri porovnaní stavu k 31. 12. 2005 a k 31. 8. 2006 (tabuºka 1).
Za osem mesiacov roku 2006 bolo
vydan˘ch 13 844 rozhodnutí. Keì za
prv˘ch ‰esÈ mesiacov roku sme vydávali
v priemere 1 574 rozhodnutí, tak v mesiaci
júl uÏ 2 025 a v auguste 2 374. KeìÏe od
1. 9. 2006 nadobudlo úãinnosÈ nariadenie

V roku 2005 bolo na dotáciách vyplaten˘ch celkom 25,480 mil. Sk. V roku
2006 v januári – júni ‰kolského roku
2005/2006 bola poskytnutá dotácia na
stravu pre 110 ‰kôl, na ‰kolské potreby pre
101 ‰kôl a na motivaãn˘ príspevok 56 ‰kolám bolo na dotáciach vyplaten˘ch 18 973
747 Sk. K 1. 10. 2006 poskytujeme dotáciu
na stravu pre 5 449 detí, dotáciu na motivaãn˘ príspevok pre 1 270 detí a dotáciu
na ‰kolské potreby pre 4 834 detí.
V súãasnosti sa na ÚPSVR v Rimavskej
Sobote, odbor sociálnych vecí obracajú ‰koly
so ÏiadosÈou o vydanie dokladu o hmotnej
núdzi pre podklad ‰koly na vypracovanie
Ïiadosti o poskytnutie finanãn˘ch prostriedkov na mzdy a odvody do poistn˘ch fondov
pre asistentov uãiteºa, ktorí budú poskytovaÈ
starostlivosÈ v prípade jazykov˘ch a sociálnych bariér podºa Smernice ã.19/2006
z 15. júna 2006 M· SR, ktorou sa urãuje
systém rozpisu finanãn˘ch prostriedkov na
mzdy a odvody do poistn˘ch fondov asistentov uãiteºa na jednotlivé krajské ‰kolské
úrady a postup ich poskytnutia zriaìovateºom Z· a ‰peciálnych Z·.
Dr. ANTON BADAČ,
vedúci odd. PvHN ÚPSVR Rimavská Sobota

POČET PRÍSPEVKOV K DÁVKE V HMOTNEJ NÚDZI
Príspevky k DvHN
na zdravotnú starostlivosť
aktivačný príspevok
príspevok na bývanie
ochranný príspevok

k 31. 12. 2005
29 008
17 681
7 740
2 995
592

k 31. 8. 2006
30 191
18 350
7 997
3 150
694

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE V SK
Dotácia
rok 2005
na stravu
17 977 101
motivačný príspevok (v r. 2005 – štipendiá) 3 588 400
na školské potreby
3 915 000

I. polrok 2006
13 445 847
3 036 400
2 491 500

Kompenzácia
sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného
postihnutia občanov
V oblasti sociálnej pomoci priniesla
legislatíva zmeny pre obãanov so
zdravotn˘m postihnutím, rie‰ením
podpory rozvoja prepravy zabezpeãovanej pre obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, zv˘‰ením jej
dostupnosti, roz‰írenia okruhu subjektov zabezpeãujúcich prepravu pri
peÀaÏnom príspevku na prepravu aj
o ne‰tátne subjekty a obce a zv˘‰enia maximálnej v˘‰ky tohto príspevku na 2 750 Sk mesaãne.
UmoÏnila t˘mto obãanom zabezpeãiÈ si formou poskytovania peÀaÏného príspevku na zaobstaranie
pomôcky aj na kúpu druhého mechanického alebo elektrického vozíka a aj poskytnutia peÀaÏného príspevku na opravu takejto pomôcky
a priniesla priaznivej‰ie podmienky
poskytovania peÀaÏného príspevku
na kompenzáciu zv˘‰en˘ch v˘davkov na diétne stravovanie.
Prínosom v poskytovaní peÀaÏného príspevku na osobnú asistenciu je skutoãnosÈ, Ïe aj po dov⁄‰ení
65 roku veku obãana s ÈaÏk˘m
zdravotn˘m postihnutím moÏno
tento príspevok poskytnúÈ v prípade, ak je tento obãan zamestnan˘.
Nezanedbateºnou pomocou pre
obãanov s ÈaÏk˘m zdravotn˘m
postihnutím, ktorí sú podºa posudku
odkázaní na individuálnu prepravu
osobn˘m motorov˘m vozidlom, je
moÏnosÈ poskytnúÈ peÀaÏn˘ príspevok na kúpu osobného motorového
vozidla s automatickou prevodovkou najviac vo v˘‰ke 250 000 Sk.
Anal˘za a oãakávané tendencie
poskytovania peÀaÏn˘ch príspevkov
na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ÈaÏkého zdravotného postihnutia
a peÀaÏného príspevku za opatrovanie:

ČERPANIE FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV TÝKAJÚCICH
SA UVEDENÝCH PEŇAŽNÝCH
PRÍSPEVKOV:
 za rok 2004 pre 5 105 poberateºov bolo vo v˘‰ke 90 mil. 337 tis. Sk.
 za rok 2005 pre 5 644 poberateºov sa vyplatilo 104 mil. 806 tis. Sk.
 za prv˘ch osem mesiacov roku
2006 bolo poskytnut˘ch peÀaÏn˘ch
príspevkov vo v˘‰ke 72 mil. 916 tis. Sk.
JUDr. HELENA VARGOVÁ,
vedúca oddelenia PPKSD ŤZP
UPSVR Rimavská Sobota
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PREDSTAVUJEME

Nezamestnanosť
v okrese Rimavská Sobota
Okres Rimavská Sobota je svojou rozlohou 1 471 km2 najväčším okresom v Banskobystrickom kraji.
Na jeho území žije 82 648 obyvateľov. Nachádza sa tu 104 obcí a 3 mestá. V troch mestách žije cca
44 % z celkového počtu obyvateľov okresu, zvyšok obyvateľov žije v obciach. Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva prevažujú osoby s ukončeným základným vzdelaním – 29,3 %,
a osoby s ukončeným ÚS vzdelaním bez maturity – 20 %. Táto situácia sa odzrkadľuje aj na štruktúre UoZ.
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE NEZAMESTNANOSŤ
·truktúru a príãiny nezamestnanosti v okrese Rimavská
Sobota dlhodobo ovplyvÀujú faktory v‰eobecne známe, ako
sú, okrem in˘ch, nevybudovaná infra‰truktúra, útlm
a zefektívnenie poºnohospodárskej v˘roby, ktor˘ priniesol
zánik pracovn˘ch príleÏitostí pre obyvateºstvo s nízkym
stupÀom vzdelania, neexistujúce industriálne zóny – priemyselné parky a aj samotná demografická ‰truktúra obyvateºov okresu. V˘sledkom pôsobenia uveden˘ch faktorov je
neustále prehlbujúci sa nesúlad medzi ponukovou a dopytovou stránkou trhu práce.

VÝVOJ MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
V˘voj nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota má
z dlhodobého hºadiska klesajúci charakter. Spôsobuje to
okrem iného aj fakt, Ïe v posledn˘ch rokoch uÏ nedochádza
k hromadn˘m prepú‰Èaniam v takej miere ako v minulosti.
Pre okres je charakteristick˘ nárast poãtu uchádzaãov
o zamestnanie (UoZ) a zvy‰ovanie miery nezamestnanosti
v mesiacoch január a február, od mesiaca marec dochádza
k postupnému zniÏovaniu poãtu UoZ a t˘m aj miery nezamestnanosti. Tak˘to v˘voj nezamestnanosti je pre okres charakteristick˘, pretoÏe zamestnanosÈ je ovplyvnená sezónnym zamestnávaním najmä v poºnohospodárstve, stavebníctve a lesníctve.
VÝVOJ MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
K DECEMBRU PRÍSLUŠNÉHO ROKU
40 %
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25 %
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ŠTRUKTÚRA UOZ
V ‰truktúre podºa dosiahnutého stupÀa vzdelania najpoãetnej‰iu skupinu tvoria UoZ so základn˘m vzdelaním, ktorí
na celkovom poãte UoZ predstavujú 48,10 %, druhú najpoãetnej‰iu skupinu tvoria UoZ s ÚS vzdelaním bez maturity
– vyuãení, ktorí predstavujú 29,53 %. Veková ‰truktúra UoZ
ukazuje, Ïe v evidencii úradu je veden˘ch najviac UoZ
v produktívnom veku. Z pohºadu dæÏky evidencie je 8 492
osôb veden˘ch v evidencii úradu viac ako 12 mesiacov.
Poãet dlhodobo nezamestnan˘ch obãanov (DNO) predstavuje 72,38 % z celkového poãtu UoZ.
Problémovú skupinu v evidencii úradu predstavujú UoZ,
ktorí patria do skupiny dlhodobo nezamestnan˘ch obãanov
a majú ukonãené základné vzdelanie. V súãasnej sociálno8
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VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA UOZ K 31. 8. 2006

 VŚ
 Vyššie
 ÚSO
 ÚSV
 SOU s mat.
 vyučenie
 ZŠ
 bez vzdelania

169
40
1 096
243
539
3 616
5 890
652

ekonomickej situácii, v ktorej sa región nachádza, je veºmi
ÈaÏko umiestniÈ ju na trhu práce. Tvorí v evidencii 38,12 %
z celkového poãtu UoZ. Celá táto skupina UoZ je aktivizovaná skoro v˘luãne v rámci aktivaãnej ãinnosti z dôvodu, Ïe
v regióne permanentne pretrváva nedostatok pracovn˘ch
príleÏitostí pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu a zamestnávatelia, napriek moÏnostiam získaÈ príspevky na vytvorenie pracovn˘ch miest, o Àu prejavujú minimálny záujem.

ZMAPOVANIE NEPRIAZNIVÉHO STAVU
Najvy‰‰í poãet nezamestnan˘ch v na‰om okrese v rámci
Slovenska je dlhodob˘ jav. Hneì po vzniku úradov práce sa
Rimavská Sobota zaradila na neslávne 1. miesto v rebríãku
nezamestnanosti. Príãinou tohto stavu bolo samotné postavenie a charakteristika okresu. Na vysokej miere nezamestnanosti sa podieºal predov‰etk˘m rozpad poºnohospodárskych podnikov a tieÏ nám nepomohla skutoãnosÈ, Ïe veºká
ãasÈ obyvateºov bola zamestnaná vo firmách sídliacich
mimo okresu. Zamestnávateºské subjekty v snahe rie‰iÈ
svoju vlastnú ekonomickú situáciu ako prv˘ch prepú‰Èali
zamestnancov zo svojich poboãiek, ão sa u nás zakaÏd˘m
odzrkadlilo na prítoku do evidencie úradu. Oni si zamestnanosÈ udrÏali, nám nezamestnanosÈ narastala aÏ do takej
miery, Ïe región ako tak˘ stratil schopnosÈ rie‰iÈ túto situáciu bez systémovej pomoci, vlastn˘mi prostriedkami.
Úrad práce prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky
trhu práce dokáÏe ãiastoãne mieru nezamestnanosti ovplyvÀovaÈ, nie je v‰ak schopn˘ ju rie‰iÈ. Snaha ovplyvÀovaÈ
v˘voj nezamestnanosti pomocou nástrojov APTP nie je v‰ak
vÏdy viditeºná a úmerná aktivitám súvisiacim s umiestÀovaním uchádzaãov o zamestnanie na trh práce. Poãty vytváran˘ch miest prostredníctvom aktívnych opatrení, ktoré sa
na prv˘ pohºad zdajú vysoké, sa v porovnaní s celkov˘mi
poãtami nezamestnan˘ch v koneãnom dôsledku javia niekedy aÏ zanedbateºné. Je v‰ak potrebné pozeraÈ sa na tento
fakt aj z iného pohºadu. Bez pôsobenia aktívnej politiky trhu
práce by nezamestnanosÈ v okrese bola vy‰‰ia práve o ºudí,
ktorí bez finanãnej pomoci poskytnutej na vytváranie pracovn˘ch miest nie sú schopní zaradiÈ sa do pracovného procesu a opustiÈ rady nezamestnan˘ch.
Bc. EVA LIBIAKOVÁ,
odd. informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
ÚPSVR Rimavská Sobota
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PROJEKT

Rómska osada
v Klenovci

ho trvania projektu sme nemali problémy s úãasÈou na aktivitách ani
s dochádzkou. Úãastníci projektu
zvládli techniky obrábania poºnohospodárskej pôdy, sadby, pestovania
a zberu úrody. Nauãili sa vypestované
plodiny spracovaÈ, alebo ich pripraviÈ
na zimné skladovanie. Okrem toho sa
Ïeny nauãili základy ‰itia, pletenia,
háãkovania a prípravy studenej
kuchyne. MuÏi získali zruãnosti pri
práci s drevom a kovom.

OBROVSKÁ PERSPEKTÍVA
PROJEKTU
Samotn˘ projekt bol realizovan˘ od
1. 9. 2004 do 1. 9. 2005. V ãase realizácie projektu boli naÀ zo strany verejnosti rôzne ohlasy. Musím povedaÈ, Ïe
viac negatívne ako pozitívne. ªudia

Rómska osada 3. tisícročia
Nezamestnanosť medzi Rómami dosahuje hrozivé rozmery.
Dokonca v okrese Rimavská Sobota, kde je v rámci Slovenska
nezamestnanosť najvyššia, sú celé rómske dediny, v ktorých je
len jediný zamestnaný – starosta. Tento jav má viaceré príčiny
a katastrofálne dôsledky. Sociálna situácia nezamestnaných
Rómov je zlá, svoje starosti napriek nedostatku peňazí utápajú
v alkohole a páchajú kriminalitu.
VÝCHODISKÁ PLNÉ PROBLÉMOV
Vysoká nezamestnanosÈ rómskeho obyvateºstva patrí ku kºúãov˘m otázkam,
ktoré musí spoloãnosÈ rie‰iÈ. NekvalifikovanosÈ Rómov je jedn˘m z hlavn˘ch
dôvodov ich ÈaÏkého uplatnenia na
trhu práce, závislosti na sociálnych
dávkach a celkovej sociálnej a hmotnej
núdze. Z t˘chto základn˘ch skutoãností a faktov sme vychádzali pri tvorbe
projektu Rómska osada 3. tisícroãia.
Uvedomili sme si, Ïe problém nezamestnanosti Rómov v spoloãnosti pretrváva uÏ dlhé roky a v‰etko nasvedãuje tomu, Ïe nebude jednoduché ho
vyrie‰iÈ. Je potrebné venovaÈ sa predov‰etk˘m mládeÏi a presvedãiÈ ju,
aby nebola ochotná ÏiÈ v tak˘ch podmienkach ako jej predkovia. V Rómoch
je potrebné v prvom rade vypestovaÈ
pracovné návyky a vzÈah k vlastnému
majetku. Tieto skutoãnosti nás viedli
k vypracovaniu a realizácii uÏ spomínaného projektu Rómskej osady.

HLAVNÝM CIEĽOM PROJEKTU
BOLO:
 rie‰enie otázky b˘vania – pomoc
rómskeho obyvateºstva pri v˘stavbe
bytov realizovan˘ch obcou
 zabezpeãenie zdravia rómskeho
obyvateºstva – v˘chova a ‰kolenia na
zvy‰ovanie hygieny, zdravotného uvedomenia a prevencie
 aktivácia, zv˘‰enie motivácie
a predpokladov rómskeho obyvateºstva umiestniÈ sa na trhu práce

 vybudovanie sebadôvery, sebaistoty
získaním nov˘ch zruãností
 zv˘‰iÈ sebavedomie rómskeho
obyvateºstva
 zabezpeãiÈ si obÏivu vlastnou prácou
 vypestovaÈ si plodiny a vedieÈ ich
spracovaÈ

PILOTNÁ OBEC KLENOVEC
Za pilotnú obec sme si zvolili obec Klenovec, ktorá bola zaradená do projektu
technickej infra‰truktúry v rámci Phare.
V obci Ïije 3 250 obyvateºov a z tohto
poãtu je 225 Rómov s trval˘m pobytom
v rómskej osade. Z nich je 120 dospel˘ch a detí do 15 rokov je 105. Za cieºovú skupinu sme si zvolili uchádzaãov
o zamestnanie z rómskej osady vo veku
od 16 do 60 rokov, ktorí sú bez vzdelania alebo so základn˘m vzdelaním. Tu
bolo dôleÏité, aby do projektu bola
zapojená celá rómska osada a aby to
bolo na báze dobrovoºnosti. Zapojenie
celej rómskej osady do projektu bolo
potrebné kvôli tomu, aby si Rómovia
navzájom úrodu nepozbierali a nepokradli. Projekt by nebolo moÏné zrealizovaÈ bez pomoci partnerov. Na jeho
realizácii sa okrem úradu práce podieºali ìal‰í dvaja partneri, z ktor˘ch
kaÏd˘ mal v projekte svoj vklad.

AKTÍVNI ÚČASTNÍCI
Musím povedaÈ, Ïe pri v˘bere úãastníkov projektu sme boli veºmi príjemne
prekvapení ochotou Rómov spolupracovaÈ a zapájaÈ sa do aktivít. Poãas celé-

nám vyãítali, Ïe zase raz Rómovia
nieão dostali zadarmo. Aj keì pôdu
prenajala obec a jeden z partnerov
projektu poskytol sadbu, dôleÏité je,
Ïe Rómovia, ktorí sa na projekte
zúãastnili a absolvovali ho aÏ do
konca, pôdu obrábajú aj naìalej a získané návyky a zruãnosti vyuÏívajú
v ìal‰om svojom Ïivote. Podºa vzoru
Rómov z Klenovca nás oslovili aj iné
obce okresu, ktoré majú podobné problémy a chceli by v budúcnosti participovaÈ na podobn˘ch projektoch.
Rozhodne máme snahu uveden˘ projekt v rámci moÏností ‰íriÈ ìalej, pretoÏe sme pochopili, Ïe aj toto je jedna
z ciest, ako pomôcÈ rómskemu obyvateºstvu z jeho zloÏitej situácie.

NAJVYŠŠIE HODNOTENIA
ODBORNÍKOV
Projekt Rómska osada 3. tisícroãia hodnotila spoloãnosÈ INEKO – in‰titút pre
ekonomické a sociálne reformy v druhom ‰tvrÈroku 2005. Komisia zloÏená
z takmer troch desiatok hodnotiteºov
ocenila najvy‰‰ím hodnotením práve
tento projekt. Hodnotitelia vysoko
vyzdvihli opatrenia na rie‰enie dôleÏitého a dlhodobého problému spolunaÏívania s rómskou men‰inou na Slovensku. Ocenené rie‰enie zah⁄Àa vlastnú prácu Rómov ako pracovného návyku a tieÏ aj budovanie vzÈahu k práci
a vlastnému majetku. Komisia tieÏ ocenila spoluprácu viacer˘ch subjektov.
Niektorí hodnotitelia navrhujú uberaÈ
sa podobnou cestou aj pri v˘stavbe
obydlí, a navy‰e, nesústrediÈ sa len na
Rómov, ale na v‰etk˘ch obãanov dlohodobo bez zamestnania i vzÈahu
k súkromnému majetku.
JUDr. JANA MARKOVÁ,
riaditeľka OSZ
ÚPSVR Rimavská Sobota
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PREDSTAVUJEME
Klienti majú moÏnosÈ vyhºadávania voºn˘ch pracovn˘ch miest prostredníctvom
internetu, získaÈ prehºad o voºn˘ch pracovn˘ch miestach v regióne Rimavská
Sobota, Slovenskej republike a zahraniãí
v spolupráci s EURES-om, moÏnosÈ vyuÏívania integrovaného systému typov˘ch
pozícií (ISTP), ktor˘ umoÏÀuje zostaviÈ
osobnostn˘ profil klienta, na základe ktorého mu ponúkne vhodné povolanie
a jeho ìal‰ie moÏnosti na trhu práce,
môÏu sa tieÏ otestovaÈ na poãítaãovom
programe Sprievodca svetom povolaní.
Na‰i klienti majú k dispozícii vzory
dokumentov potrebn˘ch pri získavaní
zamestnania, ako sú ÏiadosÈ do zamestnania, motivaãn˘ list a ‰truktúrovan˘
Ïivotopis, aktuálne informaãné materiály
úradu práce a vzdelávacích zariadení
a taktieÏ odbornú literatúru. MôÏu získaÈ
informácie o tom, ako sa pripraviÈ na

Informačno-poradenské strediská
V rámci realizácie regionálneho projektu NP VII A ,,Modernizácia
služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“ sme v januári 2006 na Ul. Gorkého č. 12 v Rimavskej Sobote a na pracoviskách zriadených úradom v Bátke, Hnúšti a Gemerskom Jablonci otvorili štyri nové
informačno-poradenské strediská.
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POČET KLIENTOV V IPS, KTORÝM BOLI POSKYTNUTÉ
INFORMAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY
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V STREDISKU POSKYTUJEME

SKUPINOVÉ INFORMAČNO-PORADENSKÉ STRETNUTIA UOZ
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

INFORMAČNO-PORADENSKÉ
STREDISKO
je ‰pecializované pracovisko zriadené
v priestoroch úradu PSVR alebo mimo
úrad. Je vybavené poãítaãmi s pripojením na internet. Pre potreby klientov
je k dispozícii aj jeden samostatn˘
poãítaã bez pripojenia na sieÈ úradu,
tlaãiareÀ, multifunkãné zariadenie na
prípravu a tlaã napr. Ïivotopisu, motivaãného listu, propagaãn˘ch materiálov a pod. K dispozícii je aj manuál so
‰irok˘m spektrom informácií, odborná
literatúra a vzory dokumentov potrebn˘ch pri hºadaní zamestnania. Je
v Àom moÏné realizovaÈ skupinové
aktivity klientov a aktivity preventívneho poradenstva, ãi aktivity k voºbe
povolania.

v˘berové konanie, alebo na prijímací
pohovor u zamestnávateºa.

máj

jún
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jún

júl
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základn˘ch ‰kôl, absolventom ‰kôl

a uchádzaãom o zamestnanie so zdravotn˘m postihnutím. Zv˘‰enú pozornosÈ venujeme uchádzaãom o zamestnanie so zdravotn˘m postihnutím prehodnoten˘ch sociálnou poisÈovÀou.
Realizujeme tu tieÏ skupinové informaãné a poradenské aktivity pre novozaraden˘ch uchádzaãov o zamestnanie
obsahovo nadväzujúce na § 42 zákona
o sluÏbách zamestnanosti, takzvané
vstupné poradenské pohovory.
Priestory informaãno-poradensk˘ch
stredísk sú klientom k dispozícii v rozsahu úradom stanoven˘ch stránkov˘ch
hodín.
Ing. ZUZANA KŇAŽKOVÁ,
vedúca odd. IPS
ÚPSVR Rimavská Sobota
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Nové prístupy k občanom so ZP
Okres Rimavská Sobota je o.i. špecifický tým, že tu žije najviac občanov so zdravotným postihnutím. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote eviduje k 31. 8. 2006 celkovo 367 zdravotne
postihnutých uchádzačov o zamestnanie, z nich 199 po prehodnotení Sociálnou poisťovňou. V zmysle zákona o službách zamestnanosti sú skupinou znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorej venujeme zvýšenú pozornosť pri zaraďovaní na trhu práce. Na
základe predložených podkladov vedenie MPSVR SR na svojom
zasadnutí dňa 8. februára 2005 schválilo projekt nazvaný
„Podpora zamestnávania obãanov so
zdravotn˘m postihnutím zv˘‰ením
rozsahu a kvality odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb prostredníctvom
vybudovania poradensko-informaãn˘ch centier (PIC) pre obãanov so
zdravotn˘m postihnutím pri úradoch
PSVR v Spi‰skej Novej Vsi, v Rimavskej Sobote a v Prievidzi.“

 vytvoriÈ podmienky pre zlep‰enie
zamestnateºnosti uchádzaãov o zamestnanie prostredníctvom uplatÀovania odborn˘ch poradensk˘ch nástrojov a aktivít v PIC
 vytvoriÈ podmienky pre poskytovanie odborného poradenstva pre
zamestnávateºov vrátane poradenstva
pri úprave pracovn˘ch miest vhodn˘ch pre obãanov so ZP

HLAVNÝM ZÁMER
Hlavn˘m zámerom projektu bolo
vybudovanie modern˘ch PIC v uveden˘ch regiónoch s najvy‰‰ím poãtom
a nárastom uchádzaãov o zamestnanie
so zdravotn˘m postihnutím a obãanov,
ktorí stratili schopnosÈ vykonávaÈ
doteraj‰ie zamestnanie zo zdravotn˘ch
dôvodov a nie sú obãanmi so zdravotn˘m postihnutím, poskytujúcich ‰peciálne poradenské, psychologické
a podporné sluÏby obãanom so zdravotn˘m postihnutím a zamestnávateºom.

CIEĽOVOU SKUPINOU SÚ:

CIEĽOM PROJEKTU BOLO:

DRUHY POSKYTOVANÝCH
SLUŽIEB:

 vytvoriÈ podmienky pre lep‰iu prístupnosÈ osôb so zdravotn˘m postihnutím k sluÏbám zamestnanosti
 vytvoriÈ podmienky pre zvy‰ovanie
uvedomenia o právach ºudí so ZP na
ochranu voãi diskriminácii, na plné
a spravodlivé uplatÀovanie ich práv

 obãania so zdravotn˘m postihnutím
 obãania, ktorí stratili schopnosÈ
vykonávaÈ doteraj‰ie zamestnanie zo
zdravotn˘ch dôvodov a nie sú obãanmi so ZP
 obãania so ZP, ktorí pre‰li do evidencie UoZ po prehodnotení v procese kontroln˘ch prehliadok Sociálnou
poisÈovÀou
zamestnávatelia, ktorí
chcú zamestnávaÈ, resp. zamestnávajú
obãanov so ZP

 poskytujeme kvalitné, komplexné
a ‰pecializované poradenské sluÏby
obãanom so zdravotn˘m postihnutím
a obãanom, ktorí stratili schopnosÈ
vykonávaÈ doteraj‰ie zamestnanie zo
zdravotn˘ch dôvodov, a zamestnávate-

ºom prostredníctvom vybudovania
poradensko-informaãn˘ch centier pre
obãanov so ZP
 ovplyvÀujeme kultúrne povedomia
‰ir‰ej zamestnávateºskej verejnosti
v zmysle pozitívneho postoja a podpory pri vytváraní pracovn˘ch miest pre
obãanov so zdravotn˘m postihnutím
 poskytujeme adekvátne sluÏby
intenzívnou prácou s klientom formou
individuálneho a skupinového prístupu za úãelom uºahãenia návratu UoZ
na otvoren˘ trh práce
Poradensko-informaãné centrum
zaãalo svoju ãinnosÈ 1. 1. 2006. Realizujeme v Àom individuálne a skupinové aktivity pre obãanov so zdravotn˘m
postihnutím a osvedãil sa nám najmä
individuálny prístup a individuálna
starostlivosÈ so zameraním na ich ‰pecifické problémy. V priestoroch PIC je
k dispozícii internet, prostredníctvom
ktorého majú moÏnosÈ vyhºadávaÈ
voºné pracovné miesta, otestovaÈ sa,
o akú profesiu sa majú moÏnosÈ
uchádzaÈ, napísaÈ si ÏiadosÈ do pracovného pomeru, Ïivotopis. V PIC je
odborn˘ poradca, ktor˘ zabezpeãuje
odborné poradenstvo. V rámci Národného projektu VII B „Zefektívnenie,
modernizácia a zvy‰ovanie odborn˘ch
poradensk˘ch sluÏieb“ plánujeme realizovaÈ aj dodávateºskú aktivitu pre
obãanov so ZP, ktorá bude zameraná
na posúdenie osobnostn˘ch predpokladov, schopností a získan˘ch zruãností, súãasÈou ktorej je individuálne
poradenstvo, tréning zruãností a pod.
Mgr. ANETA DZUBOVÁ,
vedúca odd. SOP
ÚPSVR Rimavská Sobota

Poradensko-informaãné centrá pre obãanov so zdravotn˘m postihnutím v Rimavskej Sobote
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Vstup Bulharska a Rumunska
do Európskej únie I. časť
Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska veľmi kladne, svedčí o tom fakt,
že 26. septembra 2006 oficiálne oznámila, že tieto krajiny sú pripravené 1. januára 2007 vstúpiť
medzi členské krajiny Európskej únie.
PROBLÉM OTVÁRANIA TRHU PRÁCE PRE NOVÉ
ČLENSKÉ KRAJINY EÚ
V súãasnosti Európska komisia od‰tartovala ak˘si rok mobility pracovn˘ch síl, svedãí o tom fakt, Ïe k 1. máju 2006 nám
a ostatn˘m nov˘m ãlensk˘m ‰tátom Európskej únie otvorili
svoj pracovn˘ trh, spolu päÈ ãlensk˘ch krajín EÚ. K Veºkej
Británii, Írsku a ·védsku sa tak pripojili krajiny: ·panielsko,
Portugalsko, Fínsko, Grécko a o ãosi neskôr aj Taliansko.
Úplne, prípadne ãiastoãne uzatvoren˘ pracovn˘ trh má
pre nové ãlenské krajiny EÚ sedem v˘znamn˘ch európskych
krajín: Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Nemecko,
Rakúsko a Luxembursko. V budúcnosti, a to najneskôr do
roku 2011, by sa mali odstrániÈ v‰etky uplatÀované re‰trikcie
vo voºnom pohybe v rámci súãasnej európskej dvadsaÈpäÈky.
NajdôleÏitej‰ou otázkou v‰ak zostáva, ãi otvoriÈ alebo
neotvoriÈ svoje pracovné trhy pre Bulharsko a Rumunsko –
ako novovstupujúce krajiny do Európskej únie. Ak by sme sa
in‰pirovali minulosÈou, po vstupe 10 nov˘ch ‰tátov do EÚ
v roku 2004 nám otvorili svoj pracovn˘ trh len 3 krajiny
(Veºká Británia, Írsko a ·védsko) z 15-tich krajín EÚ. Podºa
Hospodárskych novín je v t˘chto 3 krajinách vníman˘ prílev
pracovníkov ako úspech, ktor˘ napomôÏe k ekonomickému
rastu krajiny. Ostatné krajiny sa pravdepodobne obávali
zaplavenia svojho pracovného trhu a rizika prílevu nízko
kvalifikovanej lacnej pracovnej sily z krajín EÚ 10. Preto tieto
krajiny zvolili metódu postupného otvárania svojho trhu
práce, podºa úniou stanoven˘ch kritérií.

Podºa Hospodárskych novín sa katastrofické scenáre
o vysokej migrácii pracovníkov do star˘ch ãlensk˘ch ‰tátov
nevyplnili, tieÏ vyhlásili, Ïe zamestnanci z nov˘ch ãlensk˘ch
krajín nepredstavujú hrozbu zaplavenia t˘chto pracovn˘ch
trhov. Migrácia pracovníkov pred a po roz‰írení zostala relatívne stabilná. Bruselsk˘ t˘Ïdenník European Voice vyhlásil,
Ïe Rumunsko a Bulharsko budú vo veºmi podobnej situácii,
ako boli nové ãlenské krajiny EÚ v prv˘ch rokoch po vstupe
do únie.
Dá sa teda predpokladaÈ, Ïe staré ãlenské krajiny EÚ zvolia podobn˘ postup a svoje pracovné trhy nesprístupnia,
av‰ak na nejaké definitívne stanovisko si e‰te budeme musieÈ poãkaÈ. Väã‰ina ãlensk˘ch ‰tátov EÚ sa zatiaº nevyjadrila,
ãi zavedie akékoºvek obmedzenia voãi pracovníkom z Bulharska a Rumunska. Zo star˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ neoficiálne naznaãila zmenu svojej doteraj‰ej politiky v oblasti trhu
práce len Veºká Británia. 20. augusta 2006 vyhlásil A. Darling,
britsk˘ minister pre obchod a priemysel, Ïe Lond˘n umoÏní
tzv. „riadenú“ migráciu z Bulharska a Rumunska. Ako ìalej
uviedol, Británia neplánuje „politiku otvoren˘ch dverí“, ako
tomu bolo u 10 nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov.

DOTERAJŠÍ POSTOJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na Slovensku: „Minulá vláda zastávala neoficiálne stanovisko, Ïe Slovenská republika by mala byÈ jednotná v názore.
A to teda, ak Ïiadala uvoºnenie trhu práce zo strany EU-15
pre nové ãlenské ‰táty, tak by mala rovnako otvoriÈ trh práce

OTVORENIE A PREDPOKLADANÉ BUDÚCE OTVORENIE TRHU PRÁCE V KRAJINÁCH EÚ
členské krajiny EÚ 25
Francúzsko
Belgicko
Holandsko
Dánsko
Nemecko
Rakúsko
Luxembursko
Veľká Británia
Írsko
Taliansko
Švédsko
Španielsko
Portugalsko
Fínsko
Grécko
Cyprus
Malta
Slovinsko
Estónsko
Lotyšsko
Litva
Poľsko
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Bilancia
12

Stav po roku 2004
Súčasný stav v roku 2006
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Uzatvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Uzatvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Uzatvorený TP
Otvorený TP
Uzatvorený TP
Otvorený TP
Uzatvorený TP
Otvorený TP
Uzatvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
Otvorený TP
—
—
Otvorený TP
Otvorený TP
Uzatvorený TP – 12 krajín Uzatvorený TP – 7 krajín
Otvorený TP – 12 krajín
Otvorený TP – 17 krajín
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Otvorenie trhu prace pre nové členské štáty EÚ
2009
2009
1. január 2007
2009
2011
2009
2009
2004
2004
21. júl 2006
2004
1. máj 2006
1. máj 2006
1. máj 2006
1. máj 2006
1. máj 2004
1. máj 2004
1.máj 2004
1. máj 2004
1. máj 2004
1. máj 2004
1. máj 2004
1. máj 2004
—
1. máj 2004
zdroj: http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=973
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pre ìal‰ích nov˘ch ãlenov vrátane Rumunska a Bulharska,“
ako sa pre In‰titút zamestnanosti vyjadril pán P. Juhás, druh˘
tajomník pre zamestnanosÈ, sociálnu politiku a zdravotníctvo. Av‰ak koneãné rozhodne o tom, ãi otvoriÈ alebo uzavrieÈ
pracovn˘ trh na Slovensku pre Bulharsko a Rumunsko, bude
maÈ aÏ nová, súãasná vláda.
Pavol Pa‰ka (Smer-SD), súãasn˘ predseda NR SR, vyhlásil, Ïe v prípade, ak 1. januára 2007 sa stanú Bulharsko
a Rumunsko ãlensk˘mi krajinami, mali by sme uvaÏovaÈ
o ochrane slovenského pracovného trhu.

EKONOMICKÁ SITUÁCIA V RUMUNSKU
Po roku 2004 zaznamenalo Rumunsko vo v˘voji ekonomiky
najúspe‰nej‰ie obdobie po páde Caucescovho reÏimu. Podarilo sa im zníÏiÈ nezamestnanosÈ, infláciu, av‰ak negatívom
zostáva deficit zahraniãného obchodu. Rumunsko v súãasnosti zaznamenáva pozitívny hospodársky rast, tieÏ tu je
zaznamenan˘ rast celkovej spotreby. Pokraãuje potrebná re‰trukturalizácia a transformácia ekonomiky, mierne pozitívny
trend je zaznamenan˘ aj vo v˘voji zahraniãno-obchodn˘ch
aktivít.
V súãasnosti sú najväã‰ie problémy Rumunska v oblasti
re‰trukturalizácie priemyslu, ktorá priná‰a zatváranie niektor˘ch podnikov, druh˘m problémom je otázka práce Rumunov
v zahraniãí. Podºa dostupn˘ch informácií pracuje v zahraniãí (Veºkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Estónsku, USA
a Nemecku) aÏ 2 milióny Rumunov. Väã‰ina z nich v‰ak pracuje v t˘chto krajinách naãierno. Otvorením pracovn˘ch
trhov v rámci Európskej únie pre rumunsk˘ch obãanov sa
vyrie‰i otázka neÏiaducej ãiernej práce.
V Rumunsku rast HDP v roku 2004 predstavoval aÏ 8,3 %,
ão je o 4,4 % viac, ako tomu bolo v roku 2003. NezamestnanosÈ na konci decembra 2005 sa pohybovala na úrovni 7,7 %,
ão bolo zhruba o 1 % menej ako v minulom porovnateºnom
období. Na Slovensku sa nezamestnanosÈ v tomto období
podºa dát Eurostatu pohybovala na oveºa vy‰‰ej úrovni, a to
na 16,3 %. Av‰ak najväã‰ím problémom Rumunska je priemerná ãistá mesaãná mzda, ktorá dosahovala na konci

decembra 2004 – 6 100 000 ROL, ão je pribliÏne 6 100 Sk.
Napriek tomu, Ïe priemerná ãistá mzda v sledovanom roku
v Rumunsku vzrástla o 10 % oproti predchádzajúcemu
porovnateºnému obdobiu, ãistá mesaãná mzda je tu zhruba
o polovicu men‰ia ako na Slovensku.

PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA V RON (brutto mzda)
Rok (údaje za máj)
2006
2005

Mzda
1 109
942

V SKK
cca. 11 090
cca. 9 420

MINIMÁLNA MESAČNÁ MZDA V RON
Rok (údaje za máj)
2006
2005

Mzda
330
310

V SKK
cca. 3 300
cca. 3 100

Podºa sãítania obyvateºstva v roku 2002 sa v Rumunsku
k slovenskej národnosti prihlásilo vy‰e 17-tisíc osôb. Celkov˘
poãet obyvateºov Rumunska k sãítaniu v roku 2002 bol
21 698 181. Väã‰ina Slovákov Ïije v západnej ãasti Rumunska
v 3 hlavn˘ch oblastiach: Nadlaku, Bihoru a Banátsku.

POČET OBYVATEĽOV RUMUNSKA,
POČET ZAMESTNANÝCH A NEZAMESTNANÝCH
Rok
2005
2004

Počet obyvateľov
22 329 977
—

zamestnaní
4 604 000
4 429 100

nezamestnaní
481 176 (máj ‘06)
548 022 (máj ‘06)

Poãet zamestnan˘ch pracovníkov v Rumunsku za sledované obdobie mierne stúpol. TieÏ zaznamenávajú mierny
pozitívny pokles poãtu nezamestnan˘ch.
Mgr. IVANA RAJECOVÁ
Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk, ivana.rajecova@iz.sk
dokončenie v budúcom čísle 

Transformačný proces
detských domovov na Slovensku
Do r. 1997 bol systém starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny
na Slovensku riadený tromi rezortmi: rezortu zdravotníctva patrili dojčenské ústavy, ktoré zabezpečovali starostlivosť o deti do
3 rokov veku, rezortu školstva všetky ostatné detské domovy
pre deti do 18 rokov veku, rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny patrilo organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti
a zabezpečenie starostlivosti o deti ťažko zdravotne postihnuté
v ústavoch sociálnej starostlivosti.
ZAČIATOK PROCESU
TRANSFORMÁCIE
Od r. 1997 pre‰li detské domovy
a dojãenské ústavy pod spoloãn˘m
názvom detské domovy do odvetvovej pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, ãím sa
vytvoril základn˘ predpoklad k rozvíjaniu jednotnej línie v náhradnej
v˘chove dieÈaÈa, spoãívajúcej v prechode od internátnej v˘chovy k starostlivosti s rodinn˘m charakterom
v˘chovy. âasÈ detí s nariadenou

ústavnou v˘chovou umiestnen˘ch
v reedukaãn˘ch detsk˘ch domovoch,
reedukaãn˘ch domovoch pre mládeÏ,
‰peciálnych matersk˘ch ‰kolách internátnych, ‰peciálnych základn˘ch ‰kolách internátnych, odborn˘ch uãili‰tiach internátnych a diagnostick˘ch
centrách ostali v pôsobnosti rezortu
M· SR.
Od r. 2003 sa na základe legislatívnych úprav M· SR a MPSVR SR zaãal
proces presunu detí s nariadenou ústavnou v˘chovou do existujúcich det-

sk˘ch domovov, resp. proces transformácie internátov ‰peciálnych
matersk˘ch a základn˘ch ‰kôl internátnych na detské domovy, ktor˘ bol
ukonãen˘ v auguste 2006. Cieºom
transformácie je umoÏniÈ deÈom,
vyrastajúcim v internátnych zariadeniach, znovu sa vrátiÈ – ak je to
moÏné – do vlastnej rodiny, alebo ÏiÈ
v náhradnej rodine cestou osvojenia,
pestúnstva alebo v in˘ch formách
náhradného rodiãovstva. V prípadoch, Ïe táto cesta nie je schodná, je
nutné vytvoriÈ ão najprirodzenej‰ie
podmienky pre Ïivot v detskom
domove prostredníctvom profesionálnych náhradn˘ch rodín a samostatn˘ch skupín. Podmienky blízke
rodinnému prostrediu vytvára detsk˘
domov s rodinn˘m charakterom
v˘chovy.
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SYSTÉM STAROSTLIVOSTI
V INTERNÁTNOM DETSKOM
DOMOVE:
 v detskom domove internátneho
typu je dieÈa bez rodinného zázemia
súãasÈou in‰titúcie, ktorá je preÀ
neprirodzen˘m prostredím pln˘m
anonymity
 ãasté striedanie personálu a dlhodobé pôsobenie internátneho prostredia spôsobujú nedostatok podnetov
na rozvoj osobnosti a absenciu naplnenia základn˘ch psychick˘ch potrieb, neumoÏÀuje im nadviazaÈ
pevné, dlhodobé vzÈahy
 ãasto sa stretávame aj s negatívnymi vplyvmi kolektívnej v˘chovy,
ktoré sa môÏu prejaviÈ napríklad
‰ikanovaním, stratou intimity, predãasn˘mi sexuálnymi skúsenosÈami
atì.
 vo v˘raznej miere sa prejavuje
absencia vzÈahu k praktick˘m ãinnostiam a sebaobsluÏn˘m návykom,
ãoho dôsledkom je veºmi nároãná
integrácia do spoloãnosti po ukonãení starostlivosti v zariadeniach
 starostlivosÈ o dieÈa v detskom
domove internátneho typu má dlhodob˘ charakter, tzv. „koneãnej stanice“

TRANSFORMÁCIA SMEROM
K RODINE
Detsk˘ domov s rodinn˘m charakterom v˘chovy poskytuje dieÈaÈu skutoãné zázemie, môÏe sa sem vrátiÈ
ako „domov“ i v dospelosti. Ponúka
mu ‰ancu vytvoriÈ si a rozvíjaÈ citové
väzby k svojim rodiãom, vychovávateºom i ostatn˘m „súrodencom“.
DieÈa sa nauãí lásku prijímaÈ i dávaÈ.
Cíti, ão znamená slovo domov –
miesto, kde má svoj vlastn˘ kútik,
pln˘ svojich vecí, a ºudí, ktorí sa
majú radi a podporujú sa navzájom.
Nemusí maÈ strach, Ïe ìal‰ie ráno ho
príde zobudiÈ niekto cudzí. Dáva
‰ancu na skor˘ návrat do biologickej
alebo náhradnej rodiny, vytvára si
tieÏ pocit spolupatriãnosti, zodpovednosti za svoje konanie. Má v‰etky
predpoklady staÈ sa samostatn˘m
a citovo vyrovnan˘m ãlovekom,
schopn˘m zaloÏiÈ raz vlastnú fungujúcu rodinu.

TRANSFORMÁCIA
JE PODPOROVANÁ
AJ EURÓPSKOU ÚNIOU
V Správe Európskej komisie Agenda
2000 v kapitole ªudské práva a ochrana men‰ín kon‰tatuje: „V oblasti
ochrany detí Slovensko nedosahuje
dostatoãn˘ pokrok a neplní relevantné dohovory vrátane medzinárodn˘ch adopcií. V domovoch patriacich
do pôsobnosti MPSVR Ïije pribliÏne
14

5 800 opusten˘ch detí. Podmienky ich
Ïivota a vzdelávania sa povaÏujú za
nevyhovujúce.“

TRANSFORMÁCIA
JE PODPOROVANÁ AJ VÝBOROM
OSN PRE PRÁVA DIEŤAŤA
V rámci odporúãaní V˘boru OSN pre
práva dieÈaÈa v rámci odporúãaní
v bode D.4, prijat˘ch 6. októbra 2000
po prerokovaní V˘chodiskovej správy
SR k Dohovoru o právach dieÈaÈa
„odporúãa SR, aby pokraãovala v úsilí
pri poskytovaní vhodnej odbornej
a inej pomoci rodinám a deÈom, ktoré
to potrebujú a snaÏia sa o opätovné
spojenie detí umiestnen˘ch v ústavoch s ich rodinami“.

ČO ZNAMENÁ TRANSFORMÁCIA
V PRAXI?
Zmeny v troch hlavn˘ch oblastiach,
ktoré sú vo svojej podstate komplementárne a navzájom sa dopæÀajú:
1. skvalitnenie terénnej práce s rodinou, ktorá sa zameriava na:
 osobitnú ochranu detí, uspokojenie
potrieb detí, ktor˘m je treba zabezpeãiÈ takú ochranu a starostlivosÈ, aká je
nevyhnutná pre ich blaho a ktorá re‰pektuje ich najlep‰í záujem – vyrastaÈ
v rodine;
 podporu úãinnosti sociálnej prevencie a sociálnej terénnej práce, aby
nedochádzalo k vyÀatiu dieÈaÈa z rodiny a aby sa zv˘‰il poãet detí, ktoré sa
vrátia do pôvodnej rodiny z ústavnej
v˘chovy.
2. prehæbenie vyuÏívania rôznych
foriem náhradnej rodinnej starostlivosti:
rovnocenného
 zabezpeãenie
náhradného prostredia deÈom (osvojenie, pestúnska starostlivosÈ, medzinárodné osvojenie), ak nie sú vychovávané v prirodzenej rodine. Náhradná
rodinná starostlivosÈ by mala prevládaÈ nad ústavnou v˘chovou;
 vytvorenie priestoru pre ‰pecializované poradenstvo a odbornú prípravu náhradn˘ch rodiãov prostredníctvom ‰pecializovan˘ch v˘cvikov˘ch
programov (prostredníctvom programu PRIDE).
3. transformácia internátnych detsk˘ch domovov:
 cieºom je, aby sa detské domovy
stali pre deti „prestupnou stanicou“,
k˘m sa nepodarí pôvodnú rodinu
sanovaÈ, resp. zabezpeãiÈ náhradnú
rodinu (adoptívnu, pestúnsku);
 charakter starostlivosti v detskom
domove bude postaven˘ na profesionálnych náhradn˘ch rodinách a samostatn˘ch skupinách.
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SAMOTNÁ TRANSFORMÁCIA
POZOSTÁVA Z NASLEDOVNÝCH
PILIEROV:
transformácia v˘chovn˘ch podmienok
 vypracovanie systému starostlivosti a v˘chovy na základe individuálneho prístupu k dieÈaÈu
 zameranie v˘chovného vplyvu na
budovanie zdravej osobnosti, sociálnej zrelosti a perspektívy
 vypracovanie spôsobu monitorovania a pravidelného vyhodnocovania efektivity pôsobenia profesionálnych náhradn˘ch rodiãov a vychovávateºov
 vytvorenie funkãn˘ch predpokladov pre tímovú prácu zamestnancov
transformácia personálnej ‰truktúry
 príprava a realizácia programu
skvalitÀovania odbornej spôsobilosti
jednotliv˘ch zamestnaneck˘ch skupín
 príprava profesionálnych náhradn˘ch rodiãov
 zostavenie a príprava tímov pracovníkov pre jednotlivé samostatné
skupiny
 vytvorenie základného tímu na
zabezpeãenie odborn˘ch sluÏieb
a poradenstva
transformácia priestorov˘ch podmienok
 zníÏenie kapacity zariadení na 10
aÏ 40 detí pod jednou strechou
 vymedzenie vnútorn˘ch priestorov v potrebnej ‰truktúre pre jednotlivé samostatné skupiny, odborné
sluÏby a vedenie domova
 vybavenie vnútorn˘ch priestorov
za úãelom vytvorenia prirodzen˘ch
Ïivotn˘ch podmienok
 (samostatné skupiny sú podobné
‰ir‰ej rodine)
transformácia hospodársko-ekonomick˘ch podmienok
 príprava a zavedenie postupu –
pravidiel prideºovania, hospodárenia
a zúãtovania pridelen˘ch prostriedkov pre samostatné skupiny a ìal‰ie
prevádzkové súãasti
 vypracovanie systému hodnotenia hospodárenia v jednotliv˘ch
samostatn˘ch skupinách

Mgr. KRISTIÁN KOVÁCS
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
ÚPSVR
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Takmer každému z nás v určitom životnom období vzniká právo na výživné, v inom zasa povinnosť zabezpečiť výživu blízkych osôb. Systém zákonnej vyživovacej povinnosti upravuje Zákon o rodine (ďalej „ZoR“)
č. 36/2005 Z. z. (s účinnosťou od 1. 4. 2005), pričom v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou
je doplnený o niektoré nové ustanovenia. Jeho 3. časť upravuje druhy vyživovacej povinnosti, ktorými sú
vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých
nákladov nevydatej matke. Tento článok sa zaoberá vyživovacou povinnosťou rodičov k deťom, pretože
zo všetkých druhov vyživovacej povinnosti si táto vyžaduje zo strany občanov najväčšiu pozornosť.

Vyživovacia povinnosť
rodičov k deťom II. časť


dokončenie z predchádzajúceho čísla

URČENIE VÝŠKY VÝŽIVNÉHO –
ROZSAH VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI
VÝŠKA VÝŽIVNÉHO
zohºadÀuje odôvodnené potreby dieÈaÈa vzhºadom na jeho
vek, zdravotn˘ stav, záujmy, prípravu na povolanie a pod.
Nová právna úprava povaÏuje za odôvodnené potreby dieÈaÈa aj tvorbu úspor, pravdaÏe, ak to umoÏÀujú majetkové
pomery rodiãa. Súd vo v˘roku rozhodnutia urãí celkovú
sumu v˘Ïivného a zároveÀ ãiastku z tejto sumy urãenú na
tvorbu úspor. V prípade, Ïe je dieÈa maloleté, súd uvedie,
aká ãasÈ v˘Ïivného (beÏné v˘Ïivné) bude zasielaná k rukám
osoby, ktorá sa o neho stará, a aká ãasÈ bude urãená na tvorbu úspor. Suma urãená na tvorbu úspor je zasielaná na osobitn˘ úãet maloletého zriaden˘ rodiãom, ktor˘ má dieÈa
v osobnej starostlivosti. NakladaÈ s t˘mito finanãn˘mi prostriedkami je moÏné len na základe súhlasu súdu. Tento
súhlas sa vyÏaduje do doby, pokiaº dieÈa nenadobudne
plnoletosÈ.

TEZAURÁCIA VÝŽIVNÉHO
Je ìal‰ou novinkou v oblasti vyÏivovacej povinnosti. ZoR
umoÏÀuje zaviazaÈ povinného rodiãa na zloÏenie finanãnej
ãiastky na splatné v˘Ïivné pre maloleté dieÈa v budúcnosti. Oprávnenou osobou v tomto prípade nie je plnoleté
dieÈa. Dôvodom zloÏenia finanãnej sumy môÏe byÈ nepravidelnosÈ príjmov povinného rodiãa, najmä ak je sezónnym
zamestnancom, ale taktieÏ dlhodob˘ pobyt povinného rodiãa v cudzine, prípadne jeho vysÈahovanie do cudziny a pod.
Tento právny in‰titút nemoÏno chápaÈ ako spôsob úplného
splnenia v˘Ïivného, pretoÏe nemoÏno dopredu vylúãiÈ, Ïe
dieÈaÈu v ãase nároku na v˘Ïivné nevzniknú aj ìal‰ie
odôvodnené potreby, prípadne dôjde k devalvácii meny,
alebo naopak, dieÈa bude schopné samo sa ÏiviÈ. V˘‰ka
tezaurovaného v˘Ïivného závisí od konkrétnych dôvodov,
pre ktoré súd zaviazal rodiãa, ale aj od majetkov˘ch pomerov povinného rodiãa, oprávnen˘ch potrieb dieÈaÈa a pod.

plnoletému dieÈaÈu aspoÀ minimálne v˘Ïivné, nevznikne
právo dieÈaÈa na v˘Ïivné od rodiãa, pretoÏe má evidentne
lep‰ie majetkové pomery neÏ jeho povinn˘ rodiã. V takomto prípade sa re‰pektuje § 75 ods. 2 ZoR: „V˘Ïivné nemoÏno priznaÈ, ak by bolo v rozpore s dobr˘mi mravmi“. Táto
skutoãnosÈ neplatí v prípade malolet˘ch detí.

ĎALŠIE POVINNOSTI PLATITEĽOV
U maloletého dieÈaÈa moÏno urãiÈ v˘Ïivné aj tri roky spätne
od podania návrhu, ak sú na to dôvody hodné osobitného
zreteºa. Rozsah vyÏivovacej povinnosti sa urãuje podºa
schopností, moÏností a majetkov˘ch pomerov v ãase, v ktorom sa v˘Ïivné priznáva. Pre plnoleté dieÈa sa spätné v˘Ïivné neurãuje. Povinn˘ platí v˘Ïivné na dieÈa riadne a vãas,
t. j. v pravideln˘ch opakujúcich sa sumách, ktoré sú splatné
vÏdy mesiac dopredu. Ak je dieÈa na krátkodobom pobyte
u rodiãa, ktor˘ nemá dieÈa zverené do svojej starostlivosti,
tak to väã‰inou nie je dôvod na doãasné pozbavenie povinnosti platiÈ v˘Ïivné.

CIEĽOM JE PRÁVNA ISTOTA
Úãelom rozhodnutia o rozsahu vyÏivovacej povinnosti je
docieliÈ právnu istotu o existencii a v˘‰ke v˘Ïivného, ak sú
tieto skutoãnosti problematické, alebo medzi úãastníkmi
sporné. Aj maloleté dieÈa je úãastníkom konania o v˘Ïivnom. KeìÏe nemá procesnú spôsobilosÈ, musí byÈ zastúpené. V konaní pred súdom zastupuje maloleté dieÈa kolízny
opatrovník, ktor˘ má v konaní postavenie úãastníka konania, t. j. zúãastÀuje sa súdneho pojednávania, vyjadruje sa
ku v‰etk˘m skutoãnostiam, navrhuje dôkazy a taktieÏ navrhuje ako má byÈ vo veci rozhodnuté. Kolízny opatrovník
v konaní chráni práva a právom chránené záujmy dieÈaÈa.
Zastupovanie dieÈaÈa kolíznym opatrovníkom je potrebné
z dôvodu vzniku moÏnej kolízie záujmov medzi rodiãmi
a malolet˘m dieÈaÈom alebo medzi malolet˘mi deÈmi zastúpen˘mi t˘m ist˘m rodiãom navzájom. Kolíznym opatrovníkom dieÈaÈu je väã‰inou orgán sociálnoprávnej ochrany detí
(úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

USTANOVENIE MINIMÁLNEJ VÝŠKY VÝŽIVNÉHO

ZNÍŽENIE A ZVÝŠENIE VÝŠKY VÝŽIVNÉHO

Zákon dopæÀa nové ustanovenie, ktor˘m sa zakotvuje minimálna v˘‰ka v˘Ïivného. Rodiãia sú povinní plniÈ vyÏivovaciu povinnosÈ aspoÀ v minimálnom rozsahu, t. j. v˘Ïivné
nesmie byÈ urãené niÏ‰ie ako 30 % sumy Ïivotného minima,
v súãasnosti to je 680 Sk (minimálne v˘Ïivné). KaÏdá
povinná osoba musí prispievaÈ na v˘Ïivu dieÈaÈa, ktoré nie
je schopné samo sa ÏiviÈ, aj keì je to na úkor seba, pretoÏe
v˘Ïivné má prednosÈ pred in˘mi v˘davkami povinnej
osoby. Ak je dieÈa vlastníkom majetku (napr. nadobudlo
majetok dediãstvom, re‰titúciou, má v˘nosy zo ‰portov˘ch
ãinností, z autorsk˘ch práv a pod.), táto skutoãnosÈ sa berie
do úvahy. Aj keì rodiã má povinnosÈ poskytnúÈ svojmu

Plnenie vyÏivovacej povinnosti je zväã‰a dlhodobou záleÏitosÈou. V priebehu jej plnenia sa môÏu zmeniÈ podmienky,
ktoré boli rozhodujúce pre jej existenciu, ale aj pre trvanie
a rozsah. Ak dôjde ku zmene pomerov na strane povinného
alebo dieÈaÈa, je moÏné poÏiadaÈ o zníÏenie, alebo zv˘‰enie
v˘‰ky v˘Ïivného, priãom súd nie je viazan˘ návrhom. Súd
môÏe rozhodnúÈ o zv˘‰ení v˘Ïivného, zníÏení v˘Ïivného,
alebo o zamietnutí zmeny v˘‰ky v˘Ïivného alebo ponechaní na pôvodnej úrovni. Ak dôjde k zru‰eniu alebo zníÏeniu
v˘Ïivného pre maloleté dieÈa za uplynul˘ ãas, spotrebované
v˘Ïivné sa nevracia. Uvedené tvrdenie neplatí, ak ide 
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o plnoleté dieÈa, a tak sa spotrebované v˘Ïivné musí vrátiÈ
v plnom rozsahu. Súd v konaní preskúma, ãi sú dôvody
na zníÏenie v˘Ïivného opodstatnené (strata zamestnanie,
zníÏenie príjmu, zhor‰enie zdravotného stavu, ìal‰ia vyÏivovacia povinnosÈ a pod.). Za neopodstatnené príãiny
u povinného sa povaÏuje strata zamestnania z dôvodu
poru‰enia pracovnej disciplíny, podanie v˘povede, odmietnutie dediãstva a pod.
O zv˘‰ení v˘Ïivného súd rozhodne, ak sa trvalo zlep‰í
príjem povinného, získa in˘ majetkov˘ prospech (v˘hra
v lotérii, dediãstvo), zlep‰enie zdravotného stavu a nastúpenie do zamestnania toho rodiãa, ktor˘ je zaviazan˘
k plneniu vyÏivovacej povinnosti. Opodstatnené potreby
na strane dieÈaÈa sú ãast˘m dôvodom podania návrhu na
zv˘‰enie v˘‰ky v˘Ïivného, priãom sa zisÈuje, ãi sú tieto
potreby odôvodnené. Ide najmä o tieto dôvody: nástup do
‰koly, prechod do druhého stupÀa Z·, ‰túdium na strednej ‰kole, ‰túdium na V·, zhor‰enie zdravotného stavu,
‰portové aktivity, umelecké nadanie a pod.

NEPLNENIE VYŽIVOVACEJ POVINNOSTI
VYNÚTITEĽNÉ PRÁVO DIEŤAŤA
Väã‰ina obãanov si svoje vyÏivovacie povinnosti dobrovoºne a riadne plní. V praxi v‰ak môÏe vzniknúÈ problematická situácia, kedy povinné osoby neplnia svoju vyÏivovaciu povinnosÈ vôbec, alebo plnia, ale nie v rozsahu,
ktor˘ im urãuje zákon. Neplnenie vyÏivovacej povinnosti
je spoloãensky neÏiaducim fenoménom. Ak rodiãia vyÏivovaciu povinnosÈ neplnia a zanedbávajú rodiãovské
práva a povinnosti, tak je potrebn˘ zásah ‰tátneho orgánu.
Neplnenie vyÏivovacej povinnosti je vynutiteºné cestou
v˘konu rozhodnutia, resp. exekúciou prostredníctvom

zráÏok zo mzdy a in˘ch príjmov povinného, alebo prikázaním pohºadávky (napr. z bankového úãtu), alebo predajom hnuteºn˘ch a nehnuteºn˘ch vecí. V návrhu na v˘kon
rozhodnutia musí byÈ uveden˘ konkrétny spôsob realizácie. Úãinn˘ prostriedok je podanie trestného oznámenia
na povinného podºa § 207 zákona ã. 300/2005 Trestného
zákona z dôvodu zanedbania povinnej v˘Ïivy.

NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ OD ŠTÁTU
DieÈaÈu vzniká nárok na vyplácanie náhradného v˘Ïivného
od ‰tátu vtedy, ak sa neplní vyÏivovacia povinnosÈ v plnej
v˘‰ke najmenej za tri po sebe nasledujúce mesiace a platenie v˘Ïivného nie je moÏné zabezpeãiÈ v˘konom rozhodnutia poãas najmenej troch mesiacov (podan˘ návrh na v˘kon
rozhodnutia), priãom dieÈa má trval˘ pobyt na území Slovenskej republiky a riadne plní povinnú ‰kolskú dochádzku. V tomto kontexte príjem Ïiadateºa a fyzick˘ch osôb, ktor˘ch príjmy sa spoloãne posudzujú nesmie byÈ vy‰‰í ako
2,2-násobok sumy Ïivotného minima. Náhradné v˘Ïivné je
upravené v zákone ã. 452/2004 Z. z. o náhradnom v˘Ïivnom v znení neskor‰ích predpisov. Kompetentn˘m orgánom
pri vymáhaní v˘Ïivného, ak povinná osoba Ïije v zahraniãí,
je Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeÏe Bratislava. V zmysle ZoR je v˘Ïivné právnym nárokom
dieÈaÈa. Právo dieÈaÈa na v˘Ïivné je ovplyvÀované právnymi
skutoãnosÈami, ktoré vedú k vzniku, zmene a zániku práva
na v˘Ïivné. Do celého tohto procesu vstupujú za urãit˘ch
okolností nielen povinné a oprávnené osoby, ale aj ‰tátne
orgány, a to predov‰etk˘m súdy a úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny, ktoré sa usilujú o zabezpeãenie práv a právom
chránen˘ch záujmov detí.
PhDr. SLÁVKA BERTOVÁ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Letný tábor pre deti z DeD Valaská
s ich biologickými rodinami
Detský domov Valaská v okrese Brezno má v svojej starostlivosti 51
detí s nariadenou ústavnou výchovou vo veku od 0 do 15 rokov.
V rámci rehabilitácie a resocializácie detí a ich rodín sme zrealizovali
v termíne od 4 . do 7. 9. 2006 projekt Letný tábor detí z DeD a ich biologických rodičov. Jeho cieľom bola podpora a utuženie vzťahov mezi
rodičmi a deťmi, umožniť im lepšie spoznať vzájomné očakávania
a potreby a opätovné nájdenie si cesty k sebe.
ZAČIATOK PROJETKU
Finanãné krytie celého projektu nám
zabezpeãili Banskobystrick˘ samosprávny kraj a Dexia banka. V prvej fáze
sme uskutoãnili náv‰tevy vytipovan˘ch
rodín, ktoré by mohli byÈ vhodné na
realizáciu projektu. Podarilo sa nám
z mnoÏstva nav‰tíven˘ch rodiãov
vybraÈ ‰tyroch, ktorí nám zároveÀ úãasÈ
prisºúbili.

vedené a zabezpeãené odborn˘mi pracovníkmi. V areáli chaty sa nachádza
vhodn˘ priestor na rekreaãnú a ‰portovú
ãinnosÈ. Tam deti spolu so svojimi rodiãmi trávili voºn˘ ãas a absolvovali prechádzky do okolitej prírody. Spoloãne
pri veãernej vatre sme zhodnotili deÀ,
ºudia sa otvorili a rozprávali o svojich
problémoch.

ÚČASTNÍCI PODUJATIA
KRÁSNE PROSTREDIA OSRBLIA
Letn˘ tábor sa konal v krásnom prostredí osrbºanskej doliny v okrese Brezno,
na horskej chate „Tri Vody“. Kapacita
objektu je 20 miest. Jej súãasÈou je veºká
spoloãenská miestnosÈ s krbom, ktorá
bola vyuÏitá na rôzne aktivity, úãelovo
16

Úãastníkmi pohujatia boli dvaja psychológovia, pracovníãka obãianskeho
zdruÏenia „Nádej“a vedúci odboru
sociálno-právnej ochrany na ÚPSVR
v Brezne. Plán ãinnosti na kaÏd˘ deƒ
bol rôznorod˘ a pestr˘. KaÏd˘ z uveden˘ch odborn˘ch pracovníkov mal pri-
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pravené aktivity na témy: vzÈah
/rodiã-dieÈa/, komunikácia, aktivity
z PRIDE a tieÏ témy zo sociálno-právnej oblasti. Organizaãné zabezpeãenie
celého tábora mali na strosti sociálni
pracovnci detského domova, ktorí
spolu s vedúcou v˘chovy zodpovedali za chod a priebeh podujatia.

PRVÁ LASTOVIČKA
Ná‰ letn˘ tábor bol akoby prvou lastoviãkou, pretoÏe v Banskobystrickom
kraji sa nám ako prv˘m podarilo uskutoãniÈ takéto stretnutie. S priebehom
a v˘sledkom akcie sme spokojní, nakoºko zámer povzbudiÈ rodiãov k prevzatiu zodpovednosti za svoje dieÈa
a pomôcÈ im k realizácii postupov na
dosiahnutie cieºa pre návrat dieÈaÈa
späÈ do rodiny bol úspe‰n˘. V na‰om
úsilí chceme pokraãovaÈ a v budúcom
roku plánujeme zorganizovaÈ podobné
podujatie vo väã‰om rozsahu.
NATAŠA BOHÁČOVÁ,
sociálny pracovník
Detského domova Valašská
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7. medzinárodná
burza práce v Lučenci
Dňa 29. septembra 2006 sa konala na Slovensku v poradí už
7. medzinárodná burza práce. Miestom konania bola športová hala
v Lučenci. Prebiehala pod logom Európskeho roku pohybu voľnej
pracovnej sily 2006 ako súčasť prvého európskeho veľtrhu práce
(29. – 30. 9. 2006), ktorý bol organizovaný súčasne vo viac než 70
európskych mestách. Európska komisia nazvala rok 2006 Európskym rokom mobility pracovníkov, je zameraný na zvýšenie povedomia a pochopenie výhod geografickej mobility a mobility
v zamestnaní. Ide o prvý európsky rok, ktorý spája otázky mobility
a pracovníkov.
urzy sa zúãastnilo spolu 26
zamestnávateºov z krajín: Veºká
Británia, Holandsko, Slovinsko,
Maìarsko, âeská republika a 3 partneri siete EURES z krajín Veºká Británia,
Dánsko, âeská republika. Trvala jeden
deÀ, nav‰tívilo ju 1 673 náv‰tevníkov.
Klienti mali moÏnosÈ priamo komunikovaÈ s prítomn˘mi zamestnávateºmi.
Zamestnávatelia mali k dispozícii
vyhradené priestory pre individuálne
pohovory s klientmi. Po cel˘ ãas trvania burzy prebiehali prezentácie, kde
zamestnávatelia predstavovali svoje
spoloãnosti. Zahraniãní EURES poradcovia prezentovali Ïivotné a pracovné podmienky svojich krajín.
Zamestnávatelia tu ponúkali spolu
1 850 voºn˘ch pracovn˘ch miest. Najviac ponúkan˘ch pracovn˘ch miest
bolo v sektore priemyselná v˘roba:
operátori vo v˘robe, montáÏni pracovníci, zváraãi, potom zo sektoru stavebníctvo: murári, tesári, stavební robotníci. Zamestnávatelia tieÏ ponúkali

B

pracovné pozície pre vodiãov medzinárodnej kamiónovej dopravy, opatrovateºky, o‰etrovateºky, sezónnych pracovníkov v poºnohospodárstve.
Svoje zastúpenie na burze mala
tieÏ sieÈ EURES Slovensko. V stánku
mohli klienti dostaÈ informácie
o Ïivotn˘ch a pracovn˘ch podmienkach, pracovn˘ch ponukách v krajinách EÚ / EHP a mnoÏstvo ìal‰ích
informácií o aktivitách a fungovaní
siete EURES u nás. Svoje zastúpenie

na burze mali tieÏ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Luãenci a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
V˘sledok medzinárodnej burzy
práce v Luãenci moÏno povaÏovaÈ za
veºmi dobr˘, nakoºko zamestnávatelia
prejavili záujem o 431 UoZ. Medzi
zamestnávateºmi prevládala v‰eobecná spokojnosÈ nielen s miestom
a organizáciou burzy, ale i s mnoÏstvom a v˘berom vhodn˘ch kandidátov o ponúknuté pracovné miesta.
Podºa sektorového umiestnenia sa najviac klientov, 264, umiestnilo v sektore priemyselná v˘roba. Potom nasledovali: 80 klientov – stavebníctvo, 35
– poºnohospodárstvo, poºovníctvo
a lesné hospodárstvo, 26 – doprava,
skladovanie, po‰ta a telekomunikácie,
16 – zdravotníctvo a sociálna starostlivosÈ, 10 klientov – súkromné domácnosti s domácim personálom.
Ing. JÁN GERÁT,
EURES poradca
ÚPSVR Lučenec

MEDZINÁRODNÉ BURZY PRÁCE SIETE EURES
Burza
Poprad
Nitra
Košice
Banská Bystrica
Prešov
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Spolu

Počet
zamestnávateľov
12
28
18
27
24
36
29
174

Počet
návštevníkov
1 486
5 250
3 659
3 028
3 766
2 119
1 673
20 981

Počet
zamestnaných
150
1 130
353
336
416
469
431
3 285
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Dňa 31. 11. 2006 sa v Stredisku kultúry, Bratislava – Nové Mesto,
Vajnorská 21 uskutoční „Burza informácií a ponuky služieb v oblasti služieb zamestnanosti“ organizovaná Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave. Burza je určená zamestnávateľom,
sprostredkovateľským agentúram, vzdelávacím inštitúciám,
uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie. Burza
informácií sa koná pod vedením riaditeľa odboru služieb zamestnanosti ÚPSVR v Bratislave Ing. Mariána Hložu.
HLAVNÝM CIEĽOM
burzy je daÈ priestor zamestnávateºom
a sprostredkovateºsk˘m agentúram na
vlastnú prezentáciu a v˘beru vhodn˘ch
zamestnancov na vytvorené voºné pracovné miesta, ìalej prezentovaÈ ãinnosÈ
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave a na druhej strane pomôcÈ
uchádzaãom o zamestnanie nájsÈ si pracovné uplatnenie na trhu práce.

niach na trhu práce, ktoré podporujú
oblasÈ podnikania a vytváranie nov˘ch
pracovn˘ch príleÏitostí a získaÈ informácie o problematike zamestnávania
obãanov so zdravotn˘m postihnutím.

UCHÁDZAČI A ZÁUJEMCOVIA
O ZAMESTNANIE
dostanú informácie, ako sa zamestnaÈ,
ako sa vzdelávaÈ, ako vyuÏiÈ pomoc

Aj informácie
pomáhajú nájsť prácu...
ŤAŽISKO BURZY
bude v poskytnutí informaãn˘ch
a poradensk˘ch sluÏieb, ãiÏe informácií o podmienkach evidencie, o aktívnych opatreniach trhu práce, o ‰truktúre úradu PSVR, o ãinnosti úradu,
informácie o pôsobnosti jednotliv˘ch
oddelení a, samozrejme, informácie
o Národnom projekte VII A – „Modernizácia sluÏieb zamestnanosti podporou rozvoja nástojov a foriem informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb“,
v rámci ktorého sa burza bude konaÈ.

VŠETCI ZAMESTNÁVATELIA
budú maÈ moÏnosÈ ‰irokej prezentácie
svojej ãinnosti, ponuky vzdelávacích
aktivít, v˘beru zamestnanca priamo na
mieste, prípadne absolventa na vykonávanie absolventskej praxe. MôÏu
získaÈ informácie o aktívnych opatre-

sprostredkovateºsk˘ch agentúr, ‰pecializovan˘ch pracovísk pre obãanov so
zdravotn˘m postihnutím, ako vyuÏiÈ
moÏnosÈ vykonávania absolventskej
praxe.
Klientom, ktorí hºadajú prácu,
burza pomôÏe sprostredkovaÈ stretnutie so zamestnávateºmi a sprostredkovateºsk˘mi agentúrami.

OBSAHOM PREZENTÁCIÍ
budú najmä informácie o NP VIIA v podmienkach Úradu PSVR v Bratislave,
základné pojmy zo zákona ã. 5/2004
o sluÏbách zamestnanosti, info o EURES-e,
o jednotliv˘ch oddeleniach úradu, informácie o jednotliv˘ch druhoch finanãn˘ch
príspevkov. V‰etky prezentácie budú
s vyuÏitím dataprojektora prená‰ané na
veºké plátno a v‰etci zúãastnení si poãas
burzy môÏu informácie priebeÏne ãítaÈ.

In‰titút pre pracovnú rehabilitáciu
obãanov so zmenenou pracovnou schopnosÈou
a
Stredné odborné uãili‰te
pre telesne postihnutú mládeÏ
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Vás poz˘va na
DE≈ OTVOREN¯CH DVERÍ
10. 11. – 11. 11. 2006
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PRE VŠETKÝCH ZÚČASTNENÝCH
zamestnávateºov ako aj záujemcov
o nové informácie ÚPSVR Bratislava
budú pripravené letáky s podrobn˘mi
informáciami, ktoré boli vydané v rámci
NP VIIA Ústredím PSVR a oddelením
informaãn˘ch a poradensk˘ch sluÏieb
ÚPSVR Bratislava. Prezentácie budú maÈ
aj zamestnávatelia a pozvané agentúry.
Prípadní záujemci môÏu zamestnávateºom nechaÈ svoje písomné Ïivotopisy.
V Bratislave je záujem aj o absolventskú prax, takÏe mladí ºudia môÏu
vyuÏiÈ aj moÏnosÈ tejto ponuky od konkrétnych zamestnávateºov. K dispozícii
máme aj nahlásené voºné pracovné
miesta v Bratislave a sieti EURES. Priestor dostane aj In‰titút pracovnej rehabilitácie pre obãanov so ZP v Bratislave.
Burza bude prebiehaÈ v dopoludÀaj‰ích hodinách, v ãase od 9.00 do
13.00.

BURZA INFORMÁCIÍ
sa koná v podmienkach úradov práce
a sociálnych vecí a rodiny uÏ tretíkrát
a má pozitívny vplyv na rast zamestnanosti v Bratislavskom samosprávnom
kraji a napæÀa globálny cieº JPD NUTS II
– Bratislava Cieº 3, ktor˘m je zvy‰ovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja
ºudsk˘ch zdrojov. S vyuÏitím zdrojov
Európskeho sociálneho fondu efektívnej‰ie poskytneme sluÏbu klientom
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Bratislave s dlhodobou podporou rozvoja Bratislavského kraja.
Veríme, Ïe Burza prinesie v‰etk˘m
zúãastnen˘m klientom i zamestnávateºom uÏitoãné informácie a ponuky
práce, ktoré zv˘‰ia nielen kvalitu
a rozsah poskytovan˘ch sluÏieb
zamestnanosti, ale pomôÏu aj nezamestnan˘m obãanom nájsÈ si prácu.
Mgr. JANA BAKAJOVÁ,
odd. informačných a poradenských služieb
ÚPSVR v Bratislave
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■ MINIMÁLNA MZDA STÚPA,
SPOLU S ŇOU SA ALE ZVYŠUJÚ
AJ ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE ODVODY
Odborári sú spokojní, zamestnávatelia a Ïivnostníci ‰krípu zubami. Vláda rozhodla, Ïe minimálna mzda sa od
októbra zv˘‰i zo 6900 na 7600 korún, teda e‰te o stovku
viac, neÏ bol návrh rezortu práce. Spolu s minimálnou
mzdou idú hore aj zdravotné a sociálne odvody. Îivnostníci napríklad po novom zaplatia do zdravotnej poisÈovne na
minimálnych odvodoch o stovku viac. Sociálne poistenie
im zoberie naviac 300 korún mesaãne. Na poplach bijú aj
men‰ie firmy, ktoré zamestnávajú ºudí za minimálny zárobok. Ministerka práce Viera TOMANOVÁ chce na budúci
rok zru‰iÈ väzby minimálnej mzdy na 40 in˘ch zákonov.
V rámci toho budeme rie‰iÈ aj drobn˘ch Ïivnostníkov, prípadne poºnohospodárov, ktor˘ch sa to teda najviac dot˘ka.
Vláda chce postupne zv˘‰iÈ minimálnu mzdu aÏ na 60 percent priemerného zárobku. Podºa expertov to najmä dlhodobo nezamestnan˘m znemoÏní nájsÈ si prácu.
Rozhlasová stanica Expres

Krátke správy
■ PRVÉ DIEŤA BUDE LACNEJŠIE
·tát priplatí rodiãom 11-tisíc korún, prekvapen˘ rezort
financií bude ‰krtaÈ. Prvorodené deti budú od budúceho
roka uprednostÀované. Okrem uÏ dne‰ného príspevku pri
narodení dieÈaÈa, ktor˘ je na kaÏdé dieÈa 4 460 korún, budú
rodiãia na prvého syna ãi dcéru dostávaÈ príplatok 11-tisíc
korún. Vãera o tom rozhodla vláda. Príplatok má zmierniÈ
poãiatoãné v˘davky rodiny na nákup koãíka, postieºky,
autosedaãky ãi detskej v˘baviãky. Kabinet chce v˘‰ku príplatku upravovaÈ. „Poãítame s pravideln˘m zvy‰ovaním
príplatku k príspevku o mieru inflácie,“ vyhlásila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Takéto
rie‰enie je nesystémové a diskriminaãné, oponuje exminister práce ªudovít Kaník. „âo ponúkne ‰tát rodinám, keì sa
príplatok minie? V druhom, treÈom a ìal‰ích mesiacoch.“
Novozaveden˘m príplatkom nie je nad‰en˘ ani rezort financií. „Balík peÀazí urãen˘ na priority sa práve zmen‰il,“
skon‰tatoval minister Ján Poãiatek. Zatiaº nechcel konkretizovaÈ, komu budú musieÈ ubraÈ. ‰tandardné náklady na
novorodenca: detsk˘ koãík – (trojkombinácia) 8 000 Sk, detská postieºka – 2 500 Sk, detská perinka a vankú‰ – 1 500
Sk, vaniãka na kúpanie 600 Sk, základné obleãenie (dupaãky, ko‰ieºky, body, fusak, perinka atì.) – 5 000 Sk, toaletné
potreby (hrebeÀ, podloÏka do vaniãky) – 500 Sk.
Hospodárske noviny

■ PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ZVÝŠIL
POPLATKY V SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH,
KTORÝCH JE ZRIAĎOVATEĽOM
Od októbra bude pobyt v sociálnych zariadeniach, ktor˘ch zriaìovateºom je Pre‰ovsk˘ samosprávny kraj, drah‰í.
Klienti zaplatia za pobyt a starostlivosÈ mesaãne o 15 percent viac. Zv˘‰enie poplatkov navrhli regionálni poslanci.
Dôvodov bolo veºa – drah‰ia energia, potraviny i poplatok
za sluÏby. Navy‰e, cena sa nezvy‰ovala tri roky. Samosprávny kraj spravuje takmer tridsaÈ sociálnych zariadení
a zv˘‰enie poplatkov pocíti viac ako dvetisíc klientov.
Niektorí zv˘‰enie oãakávali, iní sú ìal‰ím uÈahovaním
opaskov sklamaní.
STV 1

■ V ŠAHÁCH KLESLA NEZAMESTNANOSŤ
Prudk˘ pokles nezamestnanosti zaznamenali v posledn˘ch mesiacoch v mesteãku ·ahy, ktoré leÏí na juhu Levického okresu. Podarilo sa to vìaka viacer˘m investorom,

ktorí do tohto pohraniãného, vy‰e osemtisícového mesta
pri‰li podnikaÈ, ale nemal˘ podiel na poklese nezamestnanosti má aj zvy‰ujúci sa poãet ·ahanov, ktorí odchádzajú za
prácou do Maìarska. „E‰te v roku 2002 sme mali takmer 27percentnú nezamestnanosÈ, dnes je takmer o polovicu niÏ‰ia,“ uviedol primátor ·iah Ján Löwy. V˘raznou mierou sa
na poklese nezamestnanosti podºa Valérie Solmo‰iovej
z mestského úradu podieºajú ºudia pracujúci v susednom
Maìarsku. V ·ahách je ich odhadom okolo ‰tyristo. Pracujú
vo fabrikách v Rétságu, Ostrihome, Györi ãi v závode Samsung pri Budape‰ti. Primátor Löwy v‰ak poznamenáva, Ïe
niekoºko sto pracovn˘ch príleÏitostí sa podarilo vytvoriÈ aj
v samotn˘ch ·ahách. „UÏ sa u nás stihli etablovaÈ investori
z Belgicka a Nemecka. V belgickej spoloãnosti sa vyrába
koÏen˘ nábytok a zamestnávajú tam 160 ºudí. V blízkej budúcnosti chcú vytvoriÈ ìal‰ích 80 pracovn˘ch miest. Nemci
podnikajú v oblasti textilu a dali prácu 120 ºuìom. V ·ahách plánujú postaviÈ ìal‰í závod a zamestnaÈ e‰te okolo
dvesto ºudí,“ uviedol primátor. V meste pôsobí e‰te ìal‰ia
firma z Belgicka, a to v oblasti automobilového priemyslu,
kde pracuje 60 ºudí. V budúcom roku plánuje niekoºko desiatok ºudí v ·ahách zamestnaÈ aj investor z Rakúska.
Pravda

■ NA NÁDVORÍ RADNICE SA SKONČILI
RADNIČKINE TRHY
Na Radniãkin˘ch trhoch, ktoré trvali dva dni na nádvorí
Starej radnice, vystavovalo a predávalo v 29 stánkoch svoje
v˘robky 33 chránen˘ch dielní zo Slovenska, âeska a Maìarska. Na trhoch si náv‰tevníci poãas víkendu mohli pozrieÈ
a kúpiÈ ruãne vyrobené diela z hliny, papiera, textilu, keramiky, drôtené ozdoby, tkané ta‰ky a koberce, originálne
pohºadnice, ruãne maºované alebo batikované triãká a ‰atky,
ktoré vytvorili obãania so zdravotn˘m postihnutím. Vystavovalo a predávalo tu 19 chránen˘ch dielní, päÈ chránen˘ch
pracovísk, ‰tyri domovy sociálnych sluÏieb, dva domovy
dôchodcov a jedna ‰kola. SedemnásÈ z nich predt˘m na
trhoch e‰te nevystavovalo, 21 zo v‰etk˘ch úãastníkov bolo
mimobratislavsk˘ch. Cieºom Radniãkin˘ch trhov je nielen
zviditeºniÈ prácu obãanov so zdravotn˘m postihnutím, ale
aj kultivovaÈ verejnú mienku o schopnostiach a zruãnostiach zdravotne postihnut˘ch ºudí. Organizátorom podujatia
je obãianske zdruÏenie Inklúzia.
Sme; sita

■ POMOC NEDOŠTUDOVANÝM
Po nezamestnan˘ch s nedokonãen˘m základn˘m vzdelaním, ktor˘ch v uplynul˘ch dvoch rokoch dovzdelali vo
vybran˘ch ‰kolách najmä na strednom a v˘chodnom Slovensku, si chcú dokonãiÈ vzdelanie aj nedo‰tudovaní stredo‰koláci. Len úrad práce v Luãenci zaevidoval ku koncu
augusta 25 tak˘chto Ïiadostí. „Na úrade práce evidujeme aÏ
198 nezamestnan˘ch s neukonãen˘m stredo‰kolsk˘m vzdelaním,“ povedala vedúca oddelenia sprostredkovateºsk˘ch
sluÏieb Úradu práce v Luãenci Renáta Farka‰ová. Mnoho
z nich by v‰ak privítalo, keby si odborné vzdelanie, ktoré
z rôznych príãin nedosiahli, mohli aj ukonãiÈ. Podºa Farka‰ovej stredo‰kolskí nezamestnaní by na rozdiel od nezamestnan˘ch s neukonãen˘m základn˘m vzdelaním ne‰tudovali spolu v jednej triede, ale by boli jednotlivo priradení do
vybran˘ch tried uãilí‰È a stredn˘ch ‰kôl. „Máme napríklad
záujemcov o do‰tudovanie na Strednom odbornom uãili‰ti
strojárskom vo Fiºakove, dopravnom v Luãenci, ale aj záujemcu, ktor˘ by si chcel dokonãiÈ gymnázium,“ uviedla
pracovníãka úradu. V súãasnosti sa ãaká na pokyny z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odkiaº by mali zainteresované úrady práce dostaÈ podklady a metodiku
vyuãovacieho procesu. Farka‰ová predpokladá, Ïe by sa tak
mohlo staÈ v októbri, najneskôr v novembri tohto roku.
Hospodárske noviny; tasr 
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■ NEZAMESTNANÍ CESTUJÚ NA STÁŽ
DO NEMECKA, ZVÝŠIA SI TAK ŠANCE
NA TRHU PRÁCE
Na trojmesaãnú odbornú stáÏ do Nemecka sa vydalo 16
nezamestnan˘ch. Cesta je v˘sledkom spolupráce prostredníctvom projektu Leonardo, radnice so samosprávou v partnerskom meste Ibenviere a úradu práce. Aká je úspe‰nosÈ absolventov umiestniÈ sa po návrate na domácom trhu práce?
„Prv˘ch 6 stáÏí, ktoré sme zrealizovali, je tam úspe‰nosÈ vy‰e
98-percentná,“ povedal Franti‰ek Vrták, hlavn˘ organizátor,
riaditeº Biznis centra v Prievidzi, ktor˘ vidí ìal‰ie moÏnosti
spolupráce. „NadviazaÈ spoluprácu pre tieto firmy s na‰imi firmami na podnikateºskej báze a pre rok 2007 by sme chceli zrealizovaÈ tak˘to projekt aj v anglicky hovoriacej krajine,“ dodal
na záver.
Rozhlasová stanica Slovensko

■ BRATISLAVA JE AJ V TOMTO ROKU
PRIPRAVENÁ POSTARAŤ SA V ZIME
O BEZDOMOVCOV
Hlavné mesto je aj v tomto roku pripravené postaraÈ sa
o bezdomovcov v zimnom období. V metropole je asi 1 500 bezdomovcov, no asi len 20 % je domácich. Pripraven˘ch je asi 250
stálych miest pre ºudí bez prístre‰ia, ktorí majú záujem
o pomoc. Adrián GSCHWENG z Obãianskeho zdruÏenia
Domov pre kaÏdého v‰ak hovorí aj o zneuÏívaní sociálnej
pomoci v zariadeniach pre bezdomovcov. „Máme uÏ aj takú
skúsenosÈ, Ïe nám chodia napríklad neplatiãi, ão majú vypnutú elektriku a vodu a prídu sa k nám aj osprchovaÈ. Nie je to
vytvorené preto, aby nám tam chodili ºudia v podnapitom stave
a robili nám tam nejaké neporiadky. Neosvedãilo sa to aj v tom
stanovom tábore. Mali tam veºké problémy tí chlapci z civilnej
obrany, stálo to veºa peÀazí a nebolo to moc efektívne, lebo tí
ºudia tam boli zváÏaní skutoãne s autami, aby prespali, a ktorí
tam moÏno ani nechceli ísÈ. Ale uÏ potom sa im to zaºúbilo,
samozrejme, lebo tam mali full servis – jedlo, pitie, ãistá posteº.
Samozrejme, Ïe to vyuÏívali,“ povedal Adrián Geschweng
Rozhlasová stanica Slovensko

■ HOLANDSKÍ PARTNERI POMÔŽU VYBUDOVAŤ
A ZARIADIŤ V RÓMSKEJ OSADE HLBOKÉ
KOMUNITNÉ CENTRUM
Holanìania z partnerského mesta Dinkeland sa rozhodli
poskytnúÈ 37-tisíc eur na v˘stavbu komunitného centra
v rómskej osade Hlboké. Holandská nadácia zároveÀ poskytne peniaze na jeho zariadenie. Primátor mesta Liptovsk˘
Mikulá‰ Alexander SLAFKOVSK¯ priblíÏil hlavn˘ v˘znam
tejto investície. „Aby slúÏil predov‰etk˘m pre vzdelávanie
a v˘chovu tak, aby to sociálne me‰kanie, ktoré v t˘chto rómskych osadách je, aby sa nezväã‰ovalo. A to, si myslím, Ïe
oslovilo aj na‰eho holandského partnera, ktor˘ povedal: áno,
na takúto vec vám poskytneme prostriedky. A predpokladám,
Ïe stavebne bude odovzdané niekedy okolo 20. novembra
a do konca roka by mohlo zaãaÈ aj reálne funkãne byÈ Ïivé,“
povedal Alexander SLAFKOVSK¯.
Rozhlasová stanica Slovensko

■ NADANÉ DETI
UÏ v 26 slovensk˘ch mestách existujú ‰pecializované
triedy pre mimoriadne nadané deti. V tomto ‰kolskom roku
nastúpilo do tak˘chto tried 2 600 Ïiakov. Trend vyãleÀovaÈ
talentované deti je teda ãoraz silnej‰í. „Potrebujú ‰peciálny
prístup, pretoÏe v beÏn˘ch ‰kolách sa nemôÏu dostatoãne
rozvíjaÈ,“ tvrdí riaditeºka bratislavskej Z· pre mimoriadne
nadané deti a gymnázia Jolana Laznibatová. V ‰kole s priemern˘mi ãi slab‰ími rovesníkmi ich vraj nivoãí nuda
a nedostatok podnetov. Tento problém ãasom rie‰ia vlastnou aktivitou, ktorú uãitelia vnímajú ako neposlu‰nosÈ.
·koly pre nadané deti sú e‰te stále iba experimentom a o ich
oficiálnom uznaní sa rozhodne moÏno v roku 2008. Osobit20
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ná v˘chova je zloÏit˘ fenomén. K˘m na jednej strane sa
ãoraz viac presadzuje integrácia (zdravotne postihnut˘ch,
detí s ºahk˘m mentálnym postihnutím ãi poruchami uãenia), na druhej strane ãoraz viac rodiãov chce maÈ svoje deti
v elitn˘ch triedach ãi ‰kolách. Bude treba odpovedaÈ na
otázku, ãi im to vÏdy prospieva.
Týždeň; tasr

■ POVINNÁ ŠKÔLKA?
Majú deti povinne nav‰tevovaÈ posledn˘ roãník ‰kôlky?
S touto my‰lienkou, t˘kajúcou sa „znev˘hodnen˘ch“ detí, pri‰iel známy pedagóg Miron Zelina. Prirodzene, ide najmä
o rómske deti. „Treba pracovaÈ s rodiãmi. Ak neuvidia v˘hody takéhoto opatrenia, tak ich nepresvedãíme, aby deti chodili do ‰kôlky,“ tvrdí zároveÀ Zelina. DeÈom by sa poskytovala
strava, obleãenie, uãebné pomôcky, zabezpeãili by sa aktivity
po vyuãovaní a podobne. Jeho názor podporujú aj ‰kolskí
odborári, ktorí túto my‰lienku prezentovali na svojej tlaãovke.
Dôvodom nového opatrenia má byÈ zv˘‰enie úspe‰nosti rómskych detí v prvom roãníku základnej ‰koly. Ministerstvo
‰kolstva je proti a argumentuje Ústavou SR. Takéto opatrenie
by mohlo byÈ zásahom do ústavn˘ch práv. Vzdelávanie rómskych detí je urãite jedn˘m z kºúãov˘ch problémov celej spoloãnosti a návrh je zrejme motivovan˘ t˘m, Ïe mnoh˘m deÈom
v prvej triede ch˘bajú základné spoloãenské návyky. ZakotviÈ
povinnú ‰kolskú dochádzku o rok skôr iba pre vybranú skupinu obyvateºov je v‰ak sporné. Nie kaÏd˘ rómsky rodiã by to
povaÏoval za pozitívnu diskrimináciu.
.
Týždeň

■ CHCÚ PODPORIŤ PODNIKATEĽSKÉ
SCHOPNOSTI
Zamestnávatelia, ale aj úrady práce ãi konzultanti personálnych spoloãností tvrdia, Ïe slovenskí ‰tudenti ãasto dostávajú v ‰kole málo informácií o tom, ako skutoãne funguje trh
práce. MoÏnosÈ vyplniÈ túto medzeru ponúkajú niektoré
v˘uãbové programy. Jedn˘m z najväã‰ích poskytovateºov
praktick˘ch ekonomick˘ch vzdelávacích programov je organizácia Junior achievement – young enterprise europe (JA YE Europe), ktorá pôsobí aj na Slovensku. Zaãiatkom septembra zorganizovala v Bruseli JA-YE Europe Európsku konferenciu o vzdelávaní k podnikaniu. Stretlo sa na nej 150 uãiteºov z 28 európskych krajín a Slovensko zastupoval programov˘ riaditeº Junior Achievement Slovensko Peter Hauner
a traja uãitelia – Kvetoslava Danková z Gymnázia sv. Tomá‰a
Akvinského v Ko‰iciach, Adriana Vanãová z Gymnázia
v Dubnici nad Váhom a Albín Sakal zo ZdruÏenej strednej
‰koly odevnej a textilnej v Ko‰iciach. HosÈom bol aj Ján Figeº,
EU komisár zodpovedn˘ za oblasÈ vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry a viacjazyãnosti. Stretnutia sa zúãastnili predov‰etk˘m uãitelia, ktorí so svojimi ‰tudentmi na ‰kolách
realizujú programy JA -YE, dobrovoºníci z radov expertov,
ktorí pracujú ako konzultanti a programoví manaÏéri. Zámerom konferencie bolo podporiÈ rozvoj a zv˘‰enie kvality programov JA -YE vo v‰etk˘ch krajinách, zlep‰iÈ tvorivú spoluprácu medzi ‰tudentmi a dobrovoºníkmi z podnikateºského
prostredia, ako aj vzájomne medzi krajinami.
Sme

■ V MALACKÁCH OTVORIA ČASŤ AZYLOVÉHO
CENTRA BETÁNIA
âasÈ azylového centra Betánia v Malackách, ktoré by sa
malo staÈ prechodn˘m domovom pre 20 muÏov, otvoria
budúci t˘ÏdeÀ v piatok. âasÈ pre matky s deÈmi plánujú
otvoriÈ budúci rok po dokonãení prieãok a in‰talácie.
V súãasnosti centrum rokuje s Bratislavsk˘m samosprávnym krajom o poskytnutí finanãn˘ch prostriedkov na prevádzku tejto ãasti. Betánia je urãená pre obãanov bez domova, ktorí sú v hmotnej núdzi.
Rozhlasová stanica Regina
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Obraciame sa na vás so ÏiadosÈou
o vydanie stanoviska k nákupu
‰kolsk˘ch potrieb pre deti v hmotnej
núdzi. V zmysle V˘nosu Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo
14. decembra 2005 ã. 3749/2005-II/1
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MPSVR SR sa za ‰kolské potreby na
úãely dotácie povaÏujú „najmä“ zo‰ity, písacie potreby, uãebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré
priamo súvisia s vyuãovacím procesom v ‰kole.... Rodiãia detí v hmotnej
núdzi sa doÏadujú nákupu teplákov˘ch súprav, tenisiek, ‰kolsk˘ch ta‰iek, ktoré taktieÏ súvisia s vyuãovacím
procesom. Je to moÏné?
Ing. Peter Molãan

Podºa § 4 ods.1 písm. c) zákona
ã.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi na úãely posudzovania hmotnej
núdze, zabezpeãenia základn˘ch Ïivotn˘ch podmienok a pomoci v hmotnej
núdzi sa spoloãne posudzujú rodiãia
a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú
príjem alebo majú príjem najviac vo
v˘‰ke minimálnej mzdy, Ïijúce s rodiãmi
v domácnosti, okrem detí, ktor˘m v ãase
evidencie uchádzaãov o zamestnanie
vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktor˘m sa vypláca invalidn˘
dôchodok podºa osobitného predpisu.
V zmysle citovaného ustanovenia sa
spoloãné posudzovanie odvodzuje od
spoluÏitia v domácnosti s odkazom na §
115 Obãianskeho zákonníka. Podºa § 115

Otázky a odpovede
Podºa V˘nosu MPSVR SR zo dÀa 14.
decembra 2005 ã. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR
SR moÏno dotáciu na ‰kolské potreby
poskytovaÈ pre dieÈa v prípravnej triede
v pred‰kolskom zariadení a pre dieÈa
v ‰kole na nákup ‰kolsk˘ch potrieb.
Dotáciu moÏno poskytnúÈ aj na nákup
‰kolsk˘ch potrieb potrebn˘ch na hodinu
telesnej v˘chovy, t. j. teplákovú súpravu
a tenisky. Tieto ‰kolské potreby by mali
ostávaÈ v ‰kole. Na nákup ‰kolskej aktovky nie je moÏné dotáciu poskytnúÈ. Dotácia na ‰kolské potreby sa poskytuje
v dvoch termínoch, a to do 25. februára
a do 25. septembra.
JUDr. Eva Spitzerová,
riaditeľka odboru pomoci
v hmotnej núdzi ÚPSVR

?

Som Ïiviteºka rodiny, rozvedená
a poberám dávky v hmotnej núdzi.
Mám 2 dcéry a momentálne sú so mnou
posudzované v dávkach. Jedna z nich je
tehotná (termín pôrodu IX. mesiac).
Keì som sa informovala na na‰ich úradoch, tak mi bolo povedané, Ïe po
pôrode jej bude priznan˘ rodiãovsk˘
príspevok, ale bude sa mi poãítaÈ do
dávky, takÏe nás bude o jednu osobu
viac a dávka mi bude stiahnutá o tento
rodiãovsk˘ príspevok. Mám dávku
6 650 Sk + prídavky 1 080 Sk, ak by mi
túto dávku zníÏili o rodiãovsk˘ príspevok a platím poplatky za byt vy‰e
5 000 Sk, tak by mi neostalo ani na preÏitie, nieto e‰te na zaplatenie poplatkov. Prosím vás, nie je iná moÏnosÈ
(napr. ãestné vyhlásenie, Ïe mi prispieva na domácnosÈ, lebo ak mi stiahnu
dávku o tu 1 osobu, tak aj tak mi musí
finanãne prispievaÈ). Ide mi o to, aby
dcéra dostala svoj rodiãovsky príspevok
na dieÈa. A mne by i‰la dávka, samozrejme skrátená o tú 1 osobu (o dcéru).
Vopred vám ìakujem za odpoveì.
ãitateºka

OZ domácnosÈ tvoria fyzické osoby, ktoré
spolu trvalo Ïijú a spoloãne uhrádzajú
náklady na svoje potreby.
Spoloãnou domácnosÈou treba rozumieÈ
skutoãné spoluÏitie viacer˘ch osôb v spotrebnom spoloãenstve, priãom jednotliví
ãlenovia prispievajú na úhradu spoloãn˘ch
potrieb podºa svojich moÏností a schopností, spoloãne hospodária so svojimi príjmami
a kaÏd˘ ãlen si zaobstaráva v rámci tohto
spoloãenstva v‰etko, ão potrebuje. Podºa
potrieb sa ãlenovia domácnosti podieºajú na
v‰etk˘ch v˘hodách, ãi uÏ ide o o spoloãné
b˘vanie alebo stravovanie, o‰atenie, zábavu
(TV, rádio) a pod. Nie je bezpodmieneãne
nutné, aby v‰etci ãlenovia domácnosti prispievali na spoloãné potreby (napr. nezaopatrené deti, plnoleté deti, pokiaº nemajú
svoj vlastn˘ príjem). O spoloãné uhrádzanie
nákladov na potreby domácnosti v‰ak nejde
tam, kde osoby síce b˘vajú spoloãne v jednom byte, prispievajú pomerne na spoloãné
náklady, ale inak kaÏdá osoba Ïije na svoj
úãet a k ostatn˘m nemá bliÏ‰í hospodársky
a citov˘ vzÈah.
Z uvedeného vypl˘va, Ïe ak v domácnosti s matkou Ïije slobodná dcéra, ktorej
sa v septembri narodí dieÈa a bude jej
priznan˘ rodiãovsk˘ príspevok, nepostaãuje k tomu, aby bola samostatne posudzovaná, ãestné vyhlásenie o tom, Ïe prispieva matke na domácnosÈ.
JUDr. Eva Spitzerová,
riaditeľka odboru pomoci
v hmotnej núdzi ÚPSVR

?

Od 1. 8. 2006 je v platnosti novela
zákona ã. 310/2006, kde je v § 104
uvedené: Poistenec, ktor˘ po skonãení
v˘konu ãinnosti zamestnanca v pracovnom pomere na urãitú dobu bol
zaraden˘ do evidencie nezamestnan˘ch obãanov, má nárok na dávku
v nezamestnanosti, ak v posledn˘ch
‰tyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnan˘ch obãanov bol
poisten˘ v nezamestnanosti z v˘konu

ãinnosti zamestnanca v pracovnom
pomere na urãitú dobu, alebo bol dobrovoºne poisten˘ v nezamestnanosti
najmenej dva roky a nebol povinne
poisten˘ v nezamestnanosti z iného
v˘konu ãinnosti zamestnanca. Pracujem v stavebnej firme ako vodiã
nákladného automobilu. KaÏd˘ rok
mám uzavretú zmluvu na dobu urãitú
(od 1. 4. – 20. 12.). Od 21. 12. do 31. 3.
som evidovan˘ na úrade práce. Nevznikol by mi nárok na dávku v nezamestnanosti od 21. 12. 2006 – 31. 3. 2007 na
základe tejto novely?
ãitateº
Podºa Zákona ã 461/2001 o sociálnom
poistení paragrafu 104: Poistenec má
nárok na dávku v nezamestnanosti, ak
v posledn˘ch ‰tyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnan˘ch
obãanov hºadajúcich zamestnanie (ìalej
len „evidencia nezamestnan˘ch obãanov“) bol poisten˘ v nezamestnanosti
najmenej tri roky. Poistencovi vznikne
nárok na dávku v nezamestnanosti znovu
podºa odseku 1 najskôr po uplynutí troch
rokov odo dÀa zániku predchádzajúceho
nároku na dávku v nezamestnanosti. Rok
poistenia v nezamestnanosti je 365 dní
poistenia v nezamestnanosti. Podºa rozpisu va‰ich pracovn˘ch zmlúv táto podmienka splnená nebola. Z toho dôvodu
vám, Ïiaº, nevzniká nárok na dávku
v nezamestnanosti.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

Chcel by som sa op˘taÈ, ako fungujú rekvalifikaãné kurzy, ktoré
by mali slúÏiÈ k zníÏeniu poãtu nezamestnan˘ch. Moja manÏelka je od
apríla nezamestnaná. Je vyuãená
poºnohospodárka, u nás nemá uplatnenie a s dvoma mal˘mi deÈmi na
smeny nemôÏe pracovaÈ. Rozhodla sa
pre rekvalifikaãn˘ kurz v odbore kozmetika. Prihlásila sa na ÚPSVR v Trnave. Na ÚPSVR vyplnila tlaãivá a na
internete si na‰la kurz, ale nemôÏe ho
absolvovaÈ s finanãn˘m príspevkom
ÚP. Je to správne?
Marek
Rekvalifikaãné kurzy a vzdelávacie
kurzy financované zo ‰tátneho rozpoãtu
alebo Európskeho sociálneho fondu organizujú buì priamo úrady práce, alebo organizácie v spolupráci z ÚP. Tieto kurzy sú
uchádzaãom o zamestnanie uhrádzané
z rozpoãtu ÚP. Kurz, ktor˘ si uchádzaã
nájde mimo kurzu organizovanom UP, nie
je uhrádzan˘, respektíve úhrada je na Èarchu uchádzaãa. Vo va‰om prípade asi ide
o tak˘to kurz. Podla § 44 ods. 6 zákona
ã. 5/2004 o sluÏbách zamestnanosti: Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podºa tohto
zákona si môÏu zabezpeãiÈ aj uchádzaã
o zamestnanie a záujemca o zamestnanie
z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR 
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Chcela by som sa op˘taÈ, ãi mám
nárok na príspevok, ak si chcem
urobiÈ absolvenskú prax a som na
materskej dovolenke. Poãas materskej
som ‰tudovala na obchodnej akadémii
a bez praxe sa neviem zamestnaÈ.
Mám v tomto prípade moÏnosÈ dostávaÈ z úradu práce príspevok?
Blanka O.
Podºa Zákona o sluÏbách zamestnanosti
ã. 5/2004 § 51 je absolventom ‰koly sa na
úãely tohto ustanovenia okrem absolventa
‰koly podºa § 8 ods. 1 písm. a) povaÏuje
kaÏd˘ uchádzaã o zamestnanie do 25 rokov
veku bez ohºadu na to, ãi skonãil sústavnú
prípravu na povolanie, a bez ohºadu na to,
ãi získal pravidelne platené zamestnanie.
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe poskytuje úrad práce sociálnych
vecí a rodiny absolventovi ‰koly na úhradu
jeho nevyhnutn˘ch osobn˘ch v˘davkov
spojen˘ch s vykonávaním absolventskej
praxe. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
poskytne absolventovi ‰koly náhradu
poistného na úrazové poistenie poãas
vykonávania absolventskej praxe, ak absolvent ‰koly uzatvorí zmluvu o úrazovom
poistení. Základnou podmienkou je byÈ
evidovan˘ na ÚP. DæÏka vedenia uchádzaãa o zamestnanie v evidencii uchádzaãov
o zamestnanie na úãely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe
je najmenej 15 dní. Podºa § 34 ods. 14 Do
evidencie uchádzaãov o zamestnanie sa
nezaradí obãan, ktor˘ má nárok na materské prídavky (je na materskej dovolenke),
ão je vo va‰om prípade.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

V zmysle zákona ã. 5/2004 je právny
nárok na príspevok na ãinnosÈ pracovného asistenta vo firme zaloÏenej na
jar tohoto roku a dostala vo v˘zve z februára 2006 na vytvorenie 6 pracovn˘ch
miest pre obãanov so zdravotn˘m postihnutím príspevok podºa schémy ‰tátnej
pomoci „De minimis“. Bol jej priznan˘
‰tatút chránenej dielne a momentálne
v pohode funguje. Hranica „De minimis“
100 000 Eur nebola zìaleka dosiahnutá.
Ing. Du‰an L.
Podºa Zákona ã. 5/2004 o sluÏbách
zamestnanosti § 54 sa aktívne opatrenia na
trhu práce povaÏujú aj projekty prevaÏne
financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, a to najmä projekty na zlep‰enie postavenia uchádzaãov o zamestnanie
na trhu práce, ktoré schvaºuje Ústredie
a realizuje úrad; tieto projekty sú financované prevaÏne zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu po schválení Ústredím.
Na tieto projekty neposkytujú príspevky
podºa § 59, ão je príspevok na pracovného
asistenta. KeìÏe v˘zva, na ktorú ste dostali príspevky, je hradená z Európskeho sociálneho fondu, súbeh financovania pracovného asistenta nie je moÏná.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR
22

?

Od 20. 7. 2006 som v evidencii na
ÚPSVR. V auguste som dostal
v˘platu za júl, nebola mi uznaná podpora v nezamestnanosti. Od ktorého mesiaca mám nárok na sociálnu dávku (od
ktorého mesiaca mi ju zaãnú vyplácaÈ)?
·tefan
Podpora v nezamestnanosti sa uznáva
nezamestnan˘m, ktorí splnia podmienku
definovanú v Zákone ã. 461/2003 o sociálnom poistení § 104: Poistenec má nárok na
dávku v nezamestnanosti, ak v posledn˘ch
‰tyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnan˘ch obãanov hºadajúcich
zamestnanie bol poisten˘ v nezamestnanosti najmenej tri roky. Základnou podmienkou na priznanie dávky v HN je príjem
Ïiadateºa pod hranicou Ïivotného minima
(4 980 Sk). Pri podaní Ïiadosti ona priznanie dávky v HN sa posudzuje reálny príjem
v mesiaci podania Ïiadosti. Ak osoba zaevidivaná na ÚP splÀa nároky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, na základe
Ïiadosti mu bude priznaná táto dávka, ako
aj príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Ich
vyplatenie je mesaãne pozadu v nasledujúcom mesiaci po kalendárnom mesiaci,
v ktorom obãan v hmotnej splnil podmienky nároku na dávku a príspevky.
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

Mám 54 rokov, 2 deti a odroben˘ch
34 rokov. Po smrti mojich rodiãov
som bola súdom ustanovená za opatrovníãku mojej sestry, ktorá vtedy mala len
12 rokov. Îila s nami v spoloãnej domácnosti 8 rokov. Poberala som na Àu aj
rodinné prídavky, tak by som chcela
vedieÈ, ãi mi ju priznajú ako tretie dieÈa
a podºa toho, kedy by som mohla ísÈ do
dôchodku a aké doklady k tomu budem
potrebovaÈ?
ãitateºka
Dôchodkov˘ vek je 62 rokov jednotne
u muÏov aj Ïien. Zaãne sa v‰ak uplatÀovaÈ
u Ïien naroden˘ch v období poãnúc rokom
1962 (u niektor˘ch Ïien aj skôr, závisí to od
poãtu detí, ktoré Ïena vychovala). Z pôvodného dôchodkového veku urãeného zákonom ã. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpeãení v znení neskor‰ích predpisov, t. j. 53
aÏ 57 rokov u Ïien podºa poãtu vychovan˘ch detí, sa pri urãení dôchodkového
veku podºa zákona ã. 461/2003 Z. z. v znení
neskor‰ích predpisov vychádza u Ïien
naroden˘ch v období rokov 1947 – 1961.
U uveden˘ch Ïien sa v‰ak pôvodn˘
dôchodkov˘ vek (60, 57, 56, 55, 54, 53)
predlÏuje o stanoven˘ poãet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahne osoba
pôvodn˘ dôchodkov˘ vek.

Podºa právneho stavu platného do 31.
12. 2003 mala Ïena nárok na starobn˘
dôchodok, ak bola zamestnaná najmenej
25 rokov a dosiahla vek aspoÀ:
a) 53 rokov, ak vychovala päÈ alebo viac detí,
b) 54 rokov, ak vychovala tri alebo ‰tyri deti,
c) 55 rokov, ak vychovala dve deti,
d) 56 rokov, ak vychovala jedno dieÈa,
alebo
e) 57 rokov,
ak pre Àu nie sú v˘hodnej‰ie ustanovenia t˘kajúce sa zv˘hodnen˘ch pracovn˘ch
kategórií.
Pri posudzovaní v˘chovy dieÈaÈa sa
prihliada na:
a) vlastné a osvojené dieÈa,
b) dieÈa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosÈ rodiãov, t. j. dieÈa
 prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslu‰ného orgánu,
 ktorého matka zomrela a
 manÏela, ktoré mu bolo zverené do
v˘chovy rozhodnutím súdu,
 ktoré Ïena vychovala ako pestúnka
v osobitn˘ch zariadeniach pestúnskej
starostlivosti.
Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

V decembri 2005 mi bolo právoplatn˘m rozhodnutím súdu zverené dieÈa do pestúnskej starostlivosti. Teda prv˘
opakovan˘ príspevok dieÈaÈu mi bol
vyplaten˘ za december 2005. S dieÈaÈom
som v príbuzenskom vzÈahu – stará
matka, a poberám toho ãasu rodiãovsk˘
príspevok na toto dieÈa. KeìÏe som si uplatnila nárok na príspevky pred 1. 1. 2006,
bude mi prislúchaÈ nárok na v˘platu
odmeny pestúna po skonãení poberania
rodiãovského príspevku?
Viera
Od 1. januára 2006 je platn˘ Zákon ã.
627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu
náhradnej starostlivosti o dieÈa. ÚãinnosÈou
tohto zákona sa zru‰il zákon ã. 265/1998 Z. z.
o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch
pestúnskej starostlivosti. Od januára 2006
vám platiteº vypláca opakovan˘ príspevok
zverenému dieÈaÈu a vám je vyplácan˘ rodiãovsk˘ príspevok na zabezpeãenie starostlivosti o zverené dieÈa. Rodiãovsk˘ príspevok
‰tát poskytuje do ‰iestich rokov veku zvereného dieÈaÈa, najdlh‰ie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieÈaÈa do
tejto starostlivosti. Po ukonãení poberania rodiãovského príspevku vám nárok na opakovan˘ príspevok náhradnému rodiãovi podºa
t. ã. platného právneho predpisu nevzniká,
nakoºko zverené dieÈa je va‰ím príbuzn˘m
v priamom rade (t. j. vnuk alebo vnuãka).
Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

OPRAVA
VáÏení ãitatelia, v septembrovom ãísle ãasopisu Sociálna politika a zamestnanosÈ sme v ãlánku Sprostredkovateºské sluÏby ÚPSVR v Bratislave na strane 7
uviedli nesprávnu webovú adresu, kde sú zverejÀované voºné pracovné miesta
a zároveÀ kde si môÏu uchádzaãi o zamestnanie umiestniÈ svoj Ïivotopis.
Správny názov webovej adresy je www.intersvet.net.
Redakcia SPaZ
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„Kto vlastne som...?“
Spoza okien ná‰ho domova hºadí ‰tyridsaÈ párov zvedav˘ch
oãiek. Skr˘vajú sa v nich rôzne otázky, sny, túÏby, Ïelania.
Najãastej‰ím prianím v‰etk˘ch detí je maÈ svoju vlastnú rodinu,
ÏiÈ v svojej rodine...
NECHCENÉ DIEËA
Jarko sa narodil ako druhé dieÈa
slobodnej matke, ktorá v ãase
jeho príchodu na svet práve
preb˘vala v susednej âeskej republike bez trvalého
pobytu. Sama nemala
strechu nad hlavou, bezpeãie domova. Nakoºko
nebola prihlásená na
trval˘ pobyt v zahraniãí,
nepoberala Ïiadne dávky
sociálnej pomoci. Nebola
zamestnaná, zdroj jej obÏivy
nebol známy. Po pôrode, tak ako
aj po prv˘krát, z pôrodnice u‰la.
Otca dieÈaÈa pri pôrode neudala. DieÈaÈko nechala napospas svojmu osudu.
Chlapãek bol slovenskej národnosti
a matka mala trval˘ pobyt na Slovensku, preto pracovníãky príslu‰ného
b˘valého okresného úradu zabezpeãili
prevoz dieÈatka do slovenského detského domova. Po v‰etk˘ch „papierovaãkách“ a komplikáciách súvisiacich
s premiestnením dieÈaÈa na Slovensko
sa chlapãek dostal do detského domova
pre deti do troch rokov, b˘valého tzv.
„dojãáku“. Psychick˘ i fyzick˘ v˘vin
dieÈaÈa napredoval. Z Jarka vyrastalo
zdravé, Ïivotaschopné dojãa. PretoÏe
matka nejavila o dieÈa Ïiadny záujem,
po polroku nezáujmu zo strany príbuzn˘ch sa stal chlapãek právne voºn˘. Bol
zaraden˘ do zoznamu detí vhodn˘ch na
osvojenie. Osud sa s ním kruto zahrával
ìalej, nena‰iel sa nik, kto by mal záujem a snahu vytvoriÈ malému bábätku
náhradnú rodinu. V tom ãase e‰te nebolo uvedené do praxe medzi‰tátne osvojenie. Ubiehali dni sprevádzané radosÈami a úspechmi malého ãlovieãika.
Z malého batoºaÈa vyrástol zdrav˘ pred‰kolák, ktor˘ bol z dojãenského ústavu
premiestnen˘ do ná‰ho DeD.

JARKO A JEHO SVET
Jarko bol zvyknut˘ na kolektív detí,
preto mu zmena zariadenia nerobila
Ïiadne väã‰ie problémy. Zaãal nav‰tevovaÈ materskú ‰kolu. Veºmi r˘chlo a bez
problémov si zvykol i na reÏim v miestnej materskej ‰kole. V ‰kôlke sa stretával
i s deÈmi z obce. Zaãal si v‰ímaÈ prvé
rozdiely medzi nimi, deÈmi z domova,
a deÈmi z rodín. Prichádzal do kontaktu
s rodiãmi svojich kamarátov, jeho zvedavé otázky smerovali práve k jeho rodine,
matke, otcovi. V malej detskej hlávke sa
mu vynárali otázky: „Preão po mÀa

nepríde do ‰kôlky moja mamina?“ „Kde
je a kto to vlastne je? „Preão ju nepoznám a preão ma nechce?“ a pod. Na
takéto otázky sa odpovedá veºmi ÈaÏko.
Tety z domova mu v‰ak s láskou a trpezlivosÈou vhodnou formou podávali
informácie o jeho rodine.
Jarkov v˘vin napredoval, stal sa
‰kolákom. Na vstup do ‰koly sa veºmi
te‰il. S elánom a radosÈou pristupoval
k nov˘m povinnostiam. Denne sa vracal zo ‰koly s nov˘mi informáciami
i záÏitkami. Spoznal svojich nov˘ch
spoluÏiakov, roz‰íril sa mu okruh
poznania. No aj v tomto novom prostredí sa opakovala situácia, keì ostatn˘ch prváãikov do ‰koly i zo ‰koly
odprevádzali rodiãia, starí rodiãia.
V jeho detskej du‰i zaãala zapú‰ÈaÈ
korienky závisÈ. Závidel spoluÏiakom
z rodín mamu, otca, star˘ch rodiãov. So
smútkom v oãiach sledoval radostné
zvítania detí so svojimi príbuzn˘mi
pred ‰kolou.
V detskom domove mal zabezpeãené v‰etky svoje potreby – pravidelnú
v˘Ïivnú stravu, ãisté o‰atenie, vlastné
lôÏko, vlastn˘ písací stolík, no napriek
snahe a láskavému prístupu v‰etk˘ch
pracovníkov v domove mu stále nieão
ch˘balo. Nepoznal nikoho zo svojej
rodiny, nevedel, kto je jeho matka, kde
Ïije, ako sa má. Opakovane kládol otázku, na ktorú je veºmi ÈaÏké poskytnúÈ
presvedãivú odpoveì: „Kto ja vlastne
som, odkiaº pochádzam, aká je moja
rodina?“

TÚÎBA PO BLÍZKOM
Veºmi túÏil po zoznámení sa so svojimi
príbuzn˘mi, chcel poznaÈ korene svojho
pôvodu. âastokrát sme spolu o tom

hovorili. Ako nespravodlivosÈ osudu
pociÈoval aj to, Ïe iné deti z domova tieÏ
majú svojich rodiãov, star˘ch rodiãov,
s ktor˘mi síce nie sú stále, ale ich
v domove nav‰tevujú, deti trávia prázdniny v svojich biologick˘ch rodinách.
MoÏno ako malá náplasÈ na boºavú citlivú du‰u bolo aj to, Ïe z ãasu na
ãas Jarko strávil pobyt v rodine
dobr˘ch ºudí, ktorí sa snaÏili
urobiÈ radosÈ deÈom t˘m, Ïe
ich prijali do svojej rodine
v ãase, kedy asi ãlovek
najviac pocíti osamelosÈ,
v ãase vianoãn˘ch sviatkov.
Po uvedení nového
zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej
kuratele, ktor˘ poskytuje detsk˘m domovom väã‰í priestor na
realizáciu v oblasti sanácie rodinného prostredia, nadväzovaní a upevÀovaní kontaktov s príbuzn˘mi, sme vypracovávali plány individuálneho rozvoja
osobnosti dieÈa a následne aj plány sociálnej práce s dieÈaÈom a rodinou. Ako
prioritu v spomínanom pláne sme si
práve u Jarka vyt˘ãili nadviazanie kontaktu s jeho blízkou rodinou, ale i ‰ir‰ím
príbuzenstvom.

AKO MU POMÔCË
SPLNIË TÚÎBU
Neodmysliteºnou súãasÈou napredovania a úspe‰nosti v realizácii plánov je
práve tímová spolupráca. Oslovili sme
príslu‰n˘ úrad, práce, sociálnych vecí
a rodiny, obecn˘ úrad, centrálnu evidenciu pobytu obyvateºov, políciu. Rozbehli sme proces získavania potrebn˘ch informácií. ·etrením sme zistili,
Ïe pobyt matky je naìalej neznámy,
pravdepodobne sa nachádza v âeskej
republike, kde nie je prihlásená na trval˘, ani prechodn˘ pobyt. Bolo nám
jasné, Ïe v momentálnej situáci je na‰a
snaha uberaÈ sa práve touto cestou bezv˘znamná. Pátrali sme po ìal‰om ‰ir‰om príbuzenstve. Opätovne sa potvrdila dôleÏitosÈ tímovej spolupráce v‰etk˘ch zainteresovan˘ch zloÏiek. Dozvedeli sme sa informáciu o starej matke,
ale i o tete – matkinej sestre, ktorá na
príslu‰nom UPSVR prejavila záujem
o pestúnsku starostlivosÈ. Teta Ïila
v jednej domácnosti spolu s Jarkovou
starou mamou. Táto informácia bola
spú‰Èacím mechaniznom k ìal‰ím krokom v realizácii vyt˘ãeného plánu.
Rozhodli sme sa rodinu na‰tíviÈ.
Nadi‰iel dlhooãakávan˘ deÀ náv‰tevy. Jarko bol veºmi netrpezliv˘. Vyobliekan˘ nedoãkavo prestupoval na nádvorí
DeD. V oãiach sa mu zraãila zvedavosÈ,
nedoãkavosÈ, no bolo badaÈ i trocha stra-
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chu z neznáma. Cesta nám r˘chlo ubiehala, Jarko bol chvíºami mækvy, chvíºami
mal nespoãetné mnoÏstvo otázok. Po
niekoºk˘ch informáciách od miestnych
obãanov sme sa ocitli pred skromn˘m
obydlím starej matky. Jarkovi búchalo
srdieãko ako zvon. Bezprostredné nadviazanie kontaktov so v‰etk˘mi ãlenmi
domácnosti uvoºnilo poãiatoãné napätie.
V ãase na‰ej náv‰tevy bola v domácnosti
stará matka, jej druh, druhov syn. KeìÏe
náv‰teva sa uskutoãnila v ãase letn˘ch
prázdnin, v domácnosti starej matky boli
aj jej dve ‰kolopovinné vnúãatá a synovec s neterou. Teta v‰ak doma nebola,
i napriek tomu, Ïe sme boli dohodnutí
a o na‰ej náv‰teve vedela.
Jarko zasypal starú matku mnoÏstvom otázok. P˘tal sa na svoju mamu,
kde sa nachádza, ako vyzerá, ãi ich
nav‰tevuje. Starej matke zazlieval
nezáujem o neho, nezabudol sa v‰ak
ani pochváliÈ svojimi kaÏdodenn˘mi
drobn˘mi radosÈami, úspechmi. Stará
matka sa posÈaÏovala na nedostatok
finanãn˘ch prostriedkov, no prisºúbila
náv‰tevu v DeD. Ponúkla Jarkovi moÏnosÈ, ãi nechce zostaÈ u nej v rodine na
krátky prázdninov˘ pobyt. Jarko v‰ak
zdvorilo odmietol. I napriek tomu, Ïe
bol veºmi rád, Ïe spoznal svojich príbuzn˘ch, nepociÈoval e‰te voãi nim
veºkú dôveru a bezpeãie. Starej matke

sme sa snaÏili vysvetliÈ, aká je dôleÏitá
táto náv‰teva pre jej vnuka, ako netrpezlivo oãkáva ak˘koºvek kontakt so
svojou rodinou. Prisºúbila, Ïe dieÈa
v domove nav‰tívi, napí‰e mu list.
Porozprávali sme sa aj o plánoch Jarkovej tety, ktorá prejavila záujem o pestúnsku starostlivosÈ. K tejto aktivite svojej dcéry sa v‰ak vyjadrila veºmi pesimisticky, vyjadrila sa o nej, Ïe je veºmi
nezodpovedná. Poãas ná‰ho rozhovoru
sa Jarko spriatelil so svojimi bratrancami a sesternicami, veselo sa zabávali.
Po krátkej náv‰teve, ktorá trvala asi tri‰tvrte hodiny, sme sa rozlúãili.
Cestou domov s nad‰ením rozprával
o svojej rodine, mal veºkú radosÈ z pocitu, Ïe spoznal príbuzn˘ch, chcel by sa
s nimi naìalej stretávaÈ. Bol by veºmi
rád, keby ho v domove nav‰tívili, aby im
mohol ukázaÈ svoju izbu, hraãky, svoj
kútik. V hlave sa mu tvorili plány a predstavy o ich náv‰teve, o ìal‰om kontakte
s rodinou. Vyslovil túÏbu, Ïe sa „ozve“
moÏno aj mama, moÏno sa nejak˘m
spôsobom dozvie o ich stretnutí, moÏno
budú v budúcnosti veºká, naozajstná
rodina, po ktorej on tak veºmi túÏi.

mi. I Jarko Ïije svoj svet, v ktorom sa mu
nieão podarí, iné zase nie. Veºmi rád sa
rozpráva o letnej náv‰teve v rodine, rád
spomína na atmosféru, ktorá v domácnosti poãas letného odpoludnia vládla.
Trochu ho mrzí, Ïe sa od leta nikto
z rodiny neohlásil. Nepripú‰Èa si v‰ak
moÏnosÈ, Ïe by na neho zabudli. Napísal starej matke niekoºko listov,
pochválil sa svojimi úspechmi v ‰kole.
Odpovede na listy sa zatiaº nedoãkal,
no nevzdáva sa nádeje, Ïe niekto z rodiny sa predsa len ohlási. Spolu plánujeme ìal‰iu náv‰tevu v rodine.
Plánovan˘ záujem Jarkovej tety
o pestúnstvo momentálne stagnuje. No
i napriek tomu sme veºmi radi, Ïe sme
s rodinou nadviazali prv˘ kontakt, Ïe
vznikla prvá iskierka, ktorá moÏno rozdúcha aj plameÀ zodpovednosti a spolupatriãnosti. Je dôleÏité naìalej udrÏiavaÈ a upevÀovaÈ vznikajúce väzby,
upevÀovaÈ slabé nitky rodinn˘ch vzÈahov aÏ do podoby siln˘ch pút, ktoré by
v budúcnosti dokázali udrÏaÈ spoloãné
rodinné väzby. Pocit identity, spolupatriãnosti, pocit, Ïe máme v svojej blízkosti niekoho, ku komu bytostne patríme, je nenahraditeºn˘.

NEVZDÁVA SA NÁDEJE
Od letnej náv‰tevy v rodine uplynul
ãas. MíÀajú sa dni sprevádzané beÏn˘mi kaÏdodenn˘mi radosÈami i starosÈa-

Anna Dvorská
Detsk˘ domov Tajná
ilustraãné foto: archív

HISTÓRIA DETSKÉHO DOMOVA TAJNÁ
á‰ detsk˘ domov sa nachádza v malebnej dedinke
Tajná v okrese Nitra. Obec vznikla zlúãením ‰tyroch
osád: Malá a Veºká Tajná, Malá a Veºká ·ára. V roku
1075 dostalo svätobeÀadické opátstvo majetky v obci Sari
a Taina, ostatné majetky v Tajnej patrili k Tekovskému
hradu. Po zaniknutí opátstva pre‰la Veºká Tajná do majetku
ostrihomského arcibiskupstva. Po vymretí Tainaiovcov sa
stal majiteºom Malej Tajnej ‰ºachtick˘ rod Révayovcov.
V roku 1600 tu bolo 16 zdanen˘ch domov.
Detsk˘ domov sídli v klasicistickom ka‰tieli z r. 1840.
V 20. storoãí pre‰iel men‰ími opravami. Budova je situovaná do anglického parku, má stredné obdæÏnikové poschodové a kolmo postavené boãné prízemné krídla. Stredné krídlo je trojtraktové so vstupn˘m arkádov˘m podjazdom, klenut˘mi prusk˘mi klenbami na ‰tyri stæpy. Z podjazdu je prístup k honosnému schodisku, ktoré vedie k reprezentaãnej
miestnosti na poschodí (dne‰ná spoloãenská miestnosÈ).
Anglick˘ park, ktor˘ obklopuje budovu ka‰tiela, mal
v minulosti vysokú úroveÀ. Hodnotné a pôsobivé sú najmä
skupiny borovíc, briez, jaseÀov, javorov, dobre rozmiestnené na veºkej ploche pôvodne starostlivo udrÏiavan˘ch anglick˘ch trávnikov. Ucelené krajinárske skupiny vynikajú
striedaním uzavret˘ch a otvoren˘ch priestorov.
Od roku 1953 poskytuje ochranné krídla v podobe náhradnej rodinnej starostlivosti deÈom s nariadenou ústavnou v˘chovou. Kapacita ná‰ho zariadenia, urãená rozhodnutím Okresnej
hygienicko-epidemiologickej stanice v Nitre, je 40 miest.

N

AKTUÁLNY STAV V NAŠOM ZARIADENÍ
V súãasnej dobe je v na‰om detskom domove umiestnen˘ch
40 detí. Deti umiestnené v na‰om detskom domove pochádzajú z okresov Nitra, Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce.
Sú rozdelené do ‰tyroch heterogénnych skupín so zreteºom
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na zachovanie súrodeneck˘ch skupín. V skupine s deÈmi
pracujú dvaja kmeÀoví vychovávatelia so vzdelaním ‰peciálny pedagóg a jedna pomocná vychovávateºka.
Miestnu materskú ‰kolu, ktorá sídli v budove detského
domova, nav‰tevujú 2 deti pred‰kolského veku. Ostatné deti
nav‰tevujú základnú a stredné ‰koly v blízkom okolí. V tomto
‰kolskom roku máme v na‰om domove aj 1 vysoko‰koláãku,
ktorá ‰tuduje na UKF v Nitre, odbor sociálna práca.
Deti v na‰om detskom domove sú zapájané do pracovn˘ch ãinností. UdrÏiavajú si poriadok nielen v svojich
izbách, v svojich skrinkách, ale i v spoloãn˘ch priestoroch,
kde majú rozdelené rajóny. Podieºajú sa pri príprave k stolovaniu a v sluÏbách v jedálni.
Voºn˘ ãas detí je naplnen˘ prácou v krúÏkoch. KrúÏková
ãinnosÈ je realizovaná na základe vypracovaného roãného
plánu krúÏkovej ãinnosti. Deti pracujú v krúÏkoch najmä
poãas víkedov, kedy sú v detskom domove aj deti z internátov.

DETI NAVŠTEVUJÚ NASLEDOVNÉ KRÚŽKY:









základy domácich prác a varenie
literárno-dramatick˘ krúÏok
‰portov˘ krúÏok
taneãn˘ krúÏok
krúÏok ‰ikovn˘ch rúk
krúÏok Babinec
krúÏok bystré hlaviãky
prírodovedn˘ krúÏok
KaÏd˘ z krúÏkov je ‰pecifick˘ svojím zameraním. Deti
sa do krúÏkovej ãinnosti ochotne zapájajú a spolupracujú
s vedúcimi krúÏkov. Získané poznatky a vedomosti potom
uplatÀujú v praxi, úãinkujú na rôznych kultúrno-spoloãensk˘ch akciách, vystavujú ruãné práce na v˘stavách,
predajn˘ch trhoch, zapájajú sa do ‰portov˘ch aktivít.
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KRÍŽOVKA

Tajnička – august 2006:
Nerob iným to, čo by si nechcel, aby robili tebe, možno máte iné záľuby. (Shaw)
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FEJTÓN

Domov sú ruky,
na ktorých smieš plakať...
Sú miesta, ktor˘m sa zámerne vyh˘bam, pokiaº sa to
len dá. Medzi ne patria kníhkupectvá a antikvariáty, Ïeleziarstva a predajne remeselnej techniky, ale aj pivnice
a staré povaly. Kníhkupectvá a Ïeleziarstva obchádzam
preto, lebo z nich nikdy neodídem s prázdnymi rukami.
Dlho so sebou bojujem, prehrabávam sa v tovare, sám seba
presviedãam, Ïe toho uÏ doma mám aÏ nad hlavu. Nakoniec v‰ak podºahnem a odná‰am si, s pocitom narkomana,
ktor˘ zasa raz podºahol, vytúÏenú trofej pod pazuchou.
Pivnice a povaly – to je zasa iná kapitola – sú pre mÀa
neuveriteºn˘mi poÏieraãmi ãasu. Sú to skladi‰tia neoãakávan˘ch objavov, podnetov a asociácií ale najmä mnoÏstva
znovu a znovu objavovan˘ch prekvapiv˘ch spomienok. Na
starej povale sa vÏdy vrátim do ãasov krátkych nohavíc
a neustáleho objavovania nov˘ch tajomstiev. Veºmi rád sa
predieram cez imaginárnu dÏungºu sveteln˘ch stvolov stvoren˘ch lúãmi svetla, ktoré preniká do prítmia cez ‰káry
medzi ‰kridlami. KaÏd˘ predmet nesie svoj príbeh, ktor˘ sa
postupne vynára z úkrytu prachovej vrstvy spomienok.
Pri pohºade na staré kachle, na ktor˘ch som si ako dieÈa
popálil bok, sa vÏdy mimovoºne dotknem miesta, na ktorom mi vlastne ani nezostala jazva. Existuje iba v pamäti.
Kostra ‰arkana, ktor˘ zostal visieÈ na elektrick˘ch drôtoch,
a my, chlapci z domu, sme sa naÀ chodili kaÏd˘ deÀ pozeraÈ. âakali sme, k˘m neodhnije ‰núrka a ‰arkana nezhodí
poryv vetra. A v kúte stále stojí star˘ bicykel, s hrub˘mi,
ÈaÏk˘mi pneumatikami… Volali sme ich, ktovie preão,
barambusky. Na Àom som sa uãil bicyklovaÈ „pod ‰tangºou“. Pri pohºade naÀ sa mi znovu vybavuje ‰tipºavá
bolesÈ rozbit˘ch kolien a potom oslepujúca páºava s vôÀou
jódovej tinktúry.
Napriek tomu v‰ak mám ten star˘ bicykel rád. Mal som
ho a mohol som sa na Àom uãiÈ jazdiÈ, na rozdiel od mnoh˘ch in˘ch chlapcov, ktorí bicykel nemali. Mohli si ho
„ÏiãaÈ“ a pojazdiÈ si, ale to nebolo ono. Môj priateº Marián
chodil do cyklistického oddielu. Obãas sa pri‰iel pochvastaÈ a predviesÈ nám najnov‰í model. Ale ten nebol jeho.
A podveãer si pri‰iel poÏiãaÈ moju barambusku.
Star˘ bicykel je pre mÀa ak˘msi symbolom domova.
Patril dedovi, potom môjmu otcovi, napokon mne... Mal
som neskôr aj nov‰ie, modernej‰ie bicykle, ale ten naozaj
môj je iba on. Na Àom som sa uãil zvládaÈ prvé cyklistické
krôãky, na Àom som zaãal objavovaÈ okolité mestské ‰tvrte
a dediny, na Àom som po prv˘ raz ucítil „vietor vo vlasoch“.
VÏdy som ºutoval chlapcov, ktorí sa nemali na ãom
nauãiÈ bicyklovaÈ. Aj Mariána, ktor˘ síce jazdil na modern˘ch strojoch, ale ani jeden vlastne nebol ten jeho.
Ani ten najlep‰ie veden˘ detsk˘ domov, s vysoko kvalifikovan˘m a perfektn˘m personálom, nikdy nenahradí skutoãn˘, hoci aj hor‰í a menej komfortn˘ domov, ani na-

ozajstnú rodinu. Aj ten naj, naj detsk˘ domov zostane vÏdy
iba aseptickou variáciou na dokonalosÈ.
Domov sú ruky, na ktor˘ch smie‰ plakaÈ... vraví titul
známej básne Miroslava Válka. No musia to byÈ ruky Ïivé
a teplé. MoÏno hrubé, moÏno vráskavé, moÏno mozoºnaté,
ale ruky s láskav˘mi matersk˘mi dlaÀami. Nikdy ich nedokáÏu nahradiÈ dokonalo tvarované, hladké, mramorovo
biele, ale chladné ruky figurín z v˘kladov.
Du‰an Brindza
Ilustrácia: Roman Humaj

Pracovné ponuky v EÚ
VáÏení ãitatelia, nakoºko poãet redakãn˘ch príspevkov
nám rastie a poãet redakãn˘ch strán zatiaº nie, rozhodli
sme sa po zrelej a zodpovednej úvahe vyuÏiÈ plochu, na
ktorej ste v na‰om ãasopise doteraz mohli nájsÈ krátky
v˘ber z ponuky voºn˘ch pracovn˘ch miest v rámci EÚ, na
26
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uverejÀovanie in˘ch rubrík. Zoznam oveºa väã‰ieho
mnoÏstva pracovn˘ch miest nájdete na stránke ná‰ho
úradu www.upsvar.sk, zloÏka eures, alebo priamo na
stránke www.eures.sk.
Vaša redakcia
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FOTOOBJEKTÍVOM

Pri pohºade na prieãelie detského domova v Tajnej môÏe
ãloveka v prvej chvíli napadnúÈ, Ïe obyvatelia tohto
ka‰tieºa sú urãite takí istí „‰arvanci", ako deti z muzikálu
Neberte nám princeznú.

Okolie ka‰tieºa je priam stvorené na detské hry. Lúka,
stromy a preliezaãky s hojdaãkami sú urãite dôleÏit˘m
spestrením voºného ãasu pre najmen‰ích obyvateºov
domova.

Detsk˘ domov Tajná
Niekoºko kilometrov od mesteãka Vráble môÏete v obci Tajná uzrieÈ
zrekon‰truovan˘ ka‰tieº, ktor˘ by ste najskôr odhadovali na letné sídlo
nejakého ‰ºachtica. Pri prvom pohºade totiÏ vôbec nemáte pocit,
Ïe vidíte budovu detského domova.
Text a foto: redakcia SPaZ

Keì je zlé poãasie, tak si rad‰ej pozriem peknú kniÏku.
Nevadí, Ïe nepoznám v‰etky písmenká, veì pani vychovávateºka mi pri ãítaní a v listovaní veºk˘ch stránok rada
pomôÏe.

Zatiaº ão deti majú svoj program, pani kuchárka má
v hlave iné starosti. Jedno je v‰ak isté – po toºk˘ch ãinnostiach budú bru‰ká detí urãite pripravené na poriadnu
porciu.

Bicykle, kolobeÏky, trojkolky ãi stoln˘ futbal dostali poãas
letn˘ch prázdnin riadne zabraÈ. Teraz sú zhromaÏdené na
jednom mieste, kde ich ãaká zaslúÏená generálka.

Nároãn˘ deÀ je za nami. Tak uÏ len r˘chlo do postieºky
a moÏno sa mi naozaj prisnije sen, v ktorom mi princezná
z muzikálu zaspieva pesniãku „Budem tu s vami“.
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR*

Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

SLOVENSKO

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

9,75

9,85

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

16,05
15,60
13,88
9,62
7,45
5,80
5,66
2,54

16,30
15,74
13,92
9,85
7,47
5,95
5,70
2,51

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
28,45
26,85
22,12
21,86
21,59
21,46
19,98
19,98
19,45
19,06
18,85
17,94
16,63
16,45
15,85
15,72
14,72
14,57
14,32
14,04
13,81
13,81
13,72
13,57
13,55
13,19
13,05
13,02
12,79
11,36
10,98
10,69
10,43
9,77
9,41
9,33
9,28
9,26
9,20
9,20

28,53
27,25
22,52
21,70
21,83
21,47
19,95
19,88
20,04
18,88
19,60
18,09
16,77
16,71
16,34
16,17
14,58
14,63
13,83
14,36
13,90
14,16
13,77
14,12
13,49
13,49
13,48
13,04
13,01
12,08
10,97
10,37
10,67
9,82
9,14
9,39
9,25
9,69
9,34
9,41

•
•
•
-1
1
•
-1
-1
2
-1
1
•
•
•
•
•
-1
1
-4
1
-1
2
-1
3
•
•
•
•
•
•
•
-1
1
•
-6
-1
-2
3
1
4

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
9,08
8,66
8,57
8,51
8,50
8,41
8,38
7,78
7,73
7,63
7,61
7,60
7,49
7,40
7,25
7,20
6,92
6,68
6,52
6,37
6,03
5,79
5,25
5,23
5,11
5,03
4,66
4,54
4,21
4,13
3,75
3,52
3,46
2,96
2,33
2,08
1,99
1,89
1,83

8,96
-1
9,18
2
8,53
-3
8,81
1
8,53
-2
8,66
2
8,58
2
8,04
•
7,71
•
7,40
-5
7,50
-2
7,51
•
7,67
3
7,24
-2
7,52
4
7,41
2
7,05
•
6,80
•
6,51
•
6,46
•
6,01
•
5,94
•
5,56
-1
5,75
1
5,11
•
4,84
•
4,71
•
4,69
•
3,91
-2
4,22
1
3,97
1
3,20
-1
3,21
1
3,08
•
2,39
•
2,08
-1
2,16
1
1,93
-1
2,01
1
Zdroj: ÚPSVR

