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EDITORIAL

VáÏení kolegovia,
dÀa 19. 10. 2006 ma na návrh ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny vymenovala vláda SR za generálneho
riaditeºa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
T˘m som dostal priestor na to, aby som sa mohol podieºaÈ
na uplatnení priorít a programov˘ch zámerov a cieºov
MPSVR SR. Vláda SR sa rozhodla vo svojom vládnom
programe zrealizovaÈ zámery i v oblasti sociálnych vecí
a sluÏieb zamestnanosti. Prostriedkom k naplneniu t˘chto
cieºov sú postupy smerujúce k ukonãeniu experimentovania na obãanoch Slovenskej republiky s predpokladom
uplatÀovania ‰tandardn˘ch postupov a re‰pektovaním
hodnôt a tradícií európskej kultúry.
V prvom rade chcem personálnymi
opatreniami vytvoriÈ na ÚPSVR a úradoch práce tím manaÏérov odhodlan˘ch
realizovaÈ úlohy a ciele vládneho programu. To chcem dosiahnuÈ organizaãn˘mi zmenami v ‰truktúre ústredia i úradov. V organizaãn˘ch ‰truktúrach chcem
vytvoriÈ priestor pre uplatnenie projektov˘ch a programov˘ch ‰truktúr Európskeho sociálneho fondu. Je nutné vytvoriÈ
organizaãné predpoklady pre sledovanie
a aktívne zapájanie sa do ‰trukturálnych fondov EÚ s cieºom odbremeniÈ rozpoãet ústredia a úradov práce. ëal‰ím
cieºom je aktívne sa podieºaÈ na budovaní ‰truktúr Sociálno-implementaãnej agentúry (SIA) MPSVR SR.
Z pohºadu dlhodobého horizontu staviam pre Ústredie
a úrady práce zámery – v spolupráci s ministerstvom sa
podieºaÈ na príprave a budovaní verejnoprávnych sluÏieb
zamestnanosti aktívnou spoluprácou so sociálnymi partnermi a ZMOS. Aktívne sa chcem podieºaÈ na príprave
novej legislatívy v oblasti sluÏieb zamestnanosti. Budeme
razantnej‰ie a aktívnej‰ie vstupovaÈ do medzinárodnej
spolupráce s partnermi z EÚ v oblasti medzinárodn˘ch
projektov so snahou o efektívnej‰iu, zmysluplnú spoluprácu v oblasti sociálnych vecí a sluÏieb zamestnanosti.
Zameriame sa na vybudovanie regionálnych centier
(NUTS I aÏ NUTS IV) s cieºom vytvoriÈ administratívne
útvary zamerané na sumarizáciu a administratívne spracovanie dokladov z regiónov. Vo vnútri ústredia a úradov
chcem vybudovaÈ a sfunkãniÈ prehºadn˘ a transparentn˘
systém vzdelávania vlastn˘ch zamestnancov.
Na lokálnej úrovni je potrebné skvalitniÈ servis pre
zamestnávateºov tak, aby sa kvalita sluÏieb zamestnanosti
zameraná na vyhºadávanie vhodnej voºnej pracovnej sily
ão najviac priblíÏila potrebám zamestnávateºov. Doba
vyÏaduje inovovan˘ prístup k aktivaãn˘m opatreniam na
regionálnom trhu práce, aby nedochádzalo k jeho neefektívnemu uplatÀovaniu a zabránilo sa zneuÏívaniu systému.
V oblasti rekvalifikácií evidovan˘ch nezamestnan˘ch
potrebujeme uplatniÈ princíp finanãn˘ch poukáÏok na
rekvalifikáciu s dôrazom na odstránenie nepruÏn˘ch organizaãn˘ch bariér a bariér verejného obstarávania v súãasnosti uplatÀovan˘ch postupov.
DôleÏitou úlohou je tieÏ pripraviÈ sa na prenos kompetencií v oblasti hmotnej núdze a aktivaãn˘ch opatrení na
mestá a obce. S predpokladan˘m horizontom 1. 1. 2009 je
zámerom budovanie verejnoprávnych sluÏieb zamestnanosti ako samostatnej ‰truktúrovanej organizácie riadenej tripartitn˘mi orgánmi na národnej úrovni.
Tieto moje základné zámery sa dajú uplatniÈ len za
aktívnej pomoci tvorivého kolektívu zamestnancov a postupného budovania organizácie orientovanej na klienta.
Verím, Ïe sa nám podarí v‰etky tieto ciele naplniÈ.
PaedDr. JÁN SIHELSK¯
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ÚPSVR v Košiciach patrí medzi najväčšie úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny na Slovensku z hľadiska počtu zamestnancov aj územného rozsahu. Náš úrad bol konštituovaný z piatich dovtedy samostatných okresných úradov práce, odborov sociálnych vecí okresných úradov a krajského úradu. Prešli sme náročným obdobím, v ktorom k nám prechádzali nové kompetencie a úlohy, popri tom všetkom
sa tu sformoval nový pracovný kolektív. Prichádzali sme z viacerých
inštitúcií, každý si prinášal odlišné skúsenosti, pracovné postupy
a návyky. V súčasnosti sme dobudovanou, riadne fungujúcou inštitúciou, plníme úlohy vo všetkých oblastiach našej pôsobnosti. Veľmi
ma teší, že fungujeme ako zohraný tím.

Poskytnúť šancu
na úspech každému
V˘chodné Slovensko a tieÏ Ko‰ick˘ kraj
má v porovnaní s ostatn˘mi regiónmi
‰pecifické postavenie. Sú okresy, v ktor˘ch Ïijú ºudia s príjmami nad celoslovensk˘m priemerom a miera nezamestnanosti je niÏ‰ia ako priemer na Slovensku. No súãasne sú práve v na‰om
kraji okresy s dlhodobo najvy‰‰ou mierou nezamestnanosti a najniÏ‰ími príjmami v rámci SR. Tieto fakty urãujú
‰pecifické postavenie ná‰ho úradu,
sféry jeho pôsobenia a kladú zv˘‰ené
nároky aj na personálne obsadenie.
Ko‰ice sú druh˘m najväã‰ím
mestom Slovenska. Len samotné mesto
tvorí 22 mestsk˘ch ãastí s pôsobnosÈou
obce. Spolu s okolím má osobitn˘
v˘znam z hºadiska rozsahu trhu práce,
sociálnych potrieb a starostlivosti
o rodinu. Na území Ko‰íc a jeho okolia
je situácia v jednotliv˘ch ãastiach
veºmi odli‰ná. K˘m mesto má dobre
vybudované ekonomické a podnikateºské zázemie a dostatok vzdelanej pracovnej sily, okres Ko‰ice–okolie sa so
svojou mierou nezamestnanosti v prie-

mere 20 % dlhodobo radí k najviac problematick˘m v kraji. Toto je oblasÈ, kde
vyuÏívame v‰etky nástroje aktívnej
politiky trhu práce. Práca s klientmi,
odborné poradenstvo, aktivaãné práce,
spolupráca so zamestnávateºmi a podpora vytvárania nov˘ch pracovn˘ch
miest prispievajú k neustálemu zniÏovaniu miery nezamestnanosti.
Prejdem k ìal‰ej oblasti vo sfére
ná‰ho pôsobenia. Ná‰ úrad patrí medzi
najväã‰ích zriaìovateºov detsk˘ch domovov na Slovensku, patrí ich pod nás
15 v Ko‰ickom kraji. Úspe‰ne sme
na‰tartovali realizáciu novej koncepcie
v˘chovy detí v detsk˘ch domovoch,
ktorá im má vytvoriÈ prostredie, ão najviac podobné rodinnému zázemiu. Vzniká sieÈ tzv. satelitn˘ch domov, ktoré
postupne nahradia internátny typ v˘chovy. Táto práca si vyÏaduje veºa oddanosti, ale aj energie, a kladie vysoké nároky
na schopnosti t˘ch, ktorí sa jej venujú.
Metropola v˘chodného Slovenska
sa ãasto stáva útoãiskom migrujúcich
rodín a ºudí bez domova, ktorí sa snaÏia

O ľuďoch bez domova
V dôsledku nerovnomerného spoločensko-ekonomického vývoja,
najmä po roku 1989, dochádza k nárastu negatívnych spoločenských javov, hlavne kriminality, drogovej závislosti, prejavov asociálneho správania a antisociálneho správania, ktoré vedú k vzniku spoločenskej dezintegrácie. Zvyšuje sa počet osôb, ktoré sa
dostali do nepriaznivej životnej situácie, ktorú nedokážu prekonať vlastnými silami.
PRÍČINY SÚ RÔZNE
MôÏe to byÈ z dôvodu psychického
postihnutia, sociálno-patologického
v˘vinu, nedostatoãnej moÏnosti uplatnenia sa na trhu práce, zlyhania
základn˘ch funkcií rodiny, alebo
vplyvom in˘ch krízov˘ch Ïivotn˘ch
a sociálnych udalostí. V dôsledku
toho dochádza k nárastu sociálnopatologick˘ch javov medzi mládeÏou

i dospel˘mi, ktorí z rôznych dôvodov
nie sú schopní rie‰iÈ svoju nepriaznivú
Ïivotnú situáciu a ãasto reagujú protispoloãensk˘m konaním. Túto skupinu
jedincov naz˘vame aj „sociálne neprispôsobiví obãania“. Nakoºko legislatívne pomenovanie tejto skupiny obãanov
nie je upravené, je moÏné ich definovaÈ
podºa odborn˘ch v˘kladov sociálnych
poradcov a supervízorov ako „jedincov,

preÏiÈ v rôznych opusten˘ch lokalitách.
Zv˘‰enú pozornosÈ im musíme venovaÈ, najmä ak sú ãlenmi t˘chto rodín aj
malé deti, vystavené zv˘‰enému riziku
ohrozenia zdravia a Ïivota. ªudia bez
domova sa dostávajú na okraj spoloãnosti, no bez ohºadu na dôvody, ktoré
viedli k ich teraj‰ej situácii, zostávajú
súãasÈou ná‰ho Ïivota. KaÏd˘ ãlovek si
zaslúÏi, aby sme mu podali pomocnú
ruku, zostáva len na Àom, ãi sa jej
chopí. Ak má byÈ spoloãnosÈ úspe‰ná,
mala by poskytovaÈ ‰ancu na úspech
kaÏdému ãlenovi.
Nie je nadnesené povedaÈ, Ïe práca
ná‰ho úradu sa dot˘ka väã‰iny obãanov, ãi uÏ sú v pozícii zamestnávateºov,
zamestnancov, uchádzaãov o prácu,
alebo patria medzi sociálne odkázan˘ch. Práca, sociálne veci a rodina nie
sú iba náhodn˘m spojením slov, pomenúvajú priority v Ïivote väã‰iny ºudí.
Na‰e poslanie je zamerané práve na ne.
JUDr. JUDITA KÁNTOROVÁ,
riaditeľka ÚPSVR v Košiciach

ktorí nielenÏe sú neschopní zachovávaÈ etické a v dôsledku toho aj právne
normy spoloãnosti, ale sú neschopní
uspokojovaÈ adekvátne svoje potreby
v súlade s platn˘mi normami spoloãnosti“.
V ‰ir‰om slova zmysle je moÏné
chápaÈ neprispôsobivosÈ ako akékoºvek dlhodobé nedodrÏiavanie stereotypn˘ch noriem alebo zauÏívan˘ch
zvyklostí, ktoré akceptuje okolie, priãom jedinec nemusí byÈ za svoju
neprispôsobivosÈ sankcionovan˘ subjektom poveren˘m na prípadné rie‰enie prejavov mimo v‰eobecne uznávan˘ch noriem. V uÏ‰om slova zmysle je
sociálnou neprispôsobivosÈou neakceptovanie v‰eobecn˘ch spoloãensk˘ch noriem, ktoré sú definované
právnymi predpismi a pravidlami,
ktoré uznáva spoloãnosÈ.
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V súãasnej dobe sa na základe
legislatívnych zmien ustupuje od pouÏívania pojmu spoloãensky neprispôsobiv˘ obãan, aj keì platn˘ Zákon
ã. 195/98 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskor‰ích predpisov e‰te
upravuje právne vzÈahy a sociálnu
pomoc cielene aj pre túto skupinu
obãanov, ale v odborn˘ch kruhoch
a v sociálnej terminológii sa hovorí
viac o obãanoch, príslu‰níkoch „marginálnych skupín“. Tento termín je
viac známy aj pre ‰irokú verejnosÈ. Pre
potrebu sociálnej pomoci a poskytovania sociálneho poradenstva ide predov‰etk˘m o rómsku minoritu, drogovo závisl˘ch jedincov, ºudí prepusten˘ch z väzby alebo z v˘konu trestu
odÀatia slobody, ºudí dlhodobo nezamestnan˘ch, bez záujmu pracovaÈ,
bezdomovcov.

POJEM BEZDOMOVEC U NÁS
NIE JE PRESNE DEFINOVANÝ
Táto v˘razná skupina obyvateºstva si
z hºadiska sociálnej práce vyÏaduje
starostlivosÈ svojho okolia a odborníkov, ãi uÏ v rámci ‰tátnych alebo
ne‰tátnych, prípadne dobrovoºn˘ch
subjektov. Pojem bezdomovec u nás
nie je presne definovan˘, obyãajne
sem zaraìujeme Ïobrákov, tulákov,
ºudí bez prístre‰ia. „Za bezdomovca
sa pokladá obãan, ktor˘ je z najrozliãnej‰ích dôvodov v momentálnej situácii bez moÏnosti trvalého ãi prechodného ubytovania, bez moÏnosti uÏívania základn˘ch hygienick˘ch potrieb
a bez moÏnosti pravidelného stravovania. Ide prevaÏne o ºudí nachádzajúcich sa v sociálnych kolíziách, ktorí
sú neprispôsobení spoloãensk˘m normám, ºudí vracajúcich sa z v˘konu
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trestu, alkoholikov, narkomanov, ako aj
trvalo ãi prechodne nezamestnan˘ch.“
(StrieÏenec, 1996, s. 27 – 28)
Konkrétne ide najmä o ºudí, ktorí
boli prepustení z väzby alebo v˘konu
trestu odÀatia slobody a stratili rodinné zázemie, boli prepustení z rôznych
typov zariadení (napr. zdravotníckych
po detoxikaãnej lieãbe, resocializaãn˘ch, lieãební pre psychicky chor˘ch),
z ubytovní zamestnávateºa, zo zamestnania, boli vychovaní v detsk˘ch
domovoch a ocitnú sa za bránami
domova v dospelosti, priãom nemajú
Ïiadne rodinné zázemie a absentujú
u nich vzdelanostné a osobnostné
predpoklady na presadenie sa v spoloãnosti.
Bezdomovcami sa stávajú aj ºudia,
ktorí prekonávajú váÏne osobné krízy
a rezignovali na prirodzené fungovanie
v spoloãnosti, prijali odli‰n˘ Ïivotn˘
‰t˘l. Sociálna pomoc pre nich je ãasto
neúãinná. Bezdomovec väã‰inou nemá
trval˘ pobyt, nie je schopn˘ administratívnych úkonov na úradoch, odmieta
prispôsobiÈ sa v‰eobecn˘m normám
a pravidlám v azylov˘ch domoch alebo
v charitatívnych zariadeniach. Rôzne
typy zariadení neposkytujú bezdomovcom prácu a tieto subjekty sa stávajú
pre nich len útulkom na zabezpeãenie
toho najzákladnej‰ieho: jedla, spánku,
hygieny a o‰atenia. Mnoh˘m to aj takto
vyhovuje, niã viac nepotrebujú. Pre
efektívnu zmenu svojho sociálneho statusu by bolo úãinnej‰ie zabezpeãiÈ pre
bezdomovcov aktivity spojené s moÏnosÈou pracovaÈ, prípadne sa aj dovzdelávaÈ. V takomto prípade môÏu
nastaÈ aj pozitívne zmeny osobnosti,
zmeny v hodnotovej a postojovej orientácii bezdomovcov.
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POMOC PRE OBČANOV
V HMOTNEJ NÚDZI
V zmysle platnej legislatívy, uÏ
uvádzaného zákona o sociálnej pomoci,
môÏe zabezpeãovaÈ pomoc pre obãanov
v sociálnej núdzi, teda aj bezdomovcov,
obec a ne‰tátne subjekty. Obec poskytuje sluÏby, medzi ktoré patrí aj sociálna
pôÏiãka a starostlivosÈ v zariadeniach
sociálnych sluÏieb. Konkrétne môÏe
poskytnúÈ pre t˘chto obãanov pomoc
v útulku, v ktorom moÏno poskytovaÈ
starostlivosÈ obãanovi, ktor˘ je bez
prístre‰ia a je v hmotnej núdzi alebo
u ktorého sa zru‰ila ústavná v˘chova
alebo ochranná v˘chova po dosiahnutí
jeho plnoletosti. V útulku sa poskytuje
prístre‰ie, zaopatrenie, poradenstvo,
sociálna prevencia a zabezpeãuje sa
stravovanie alebo sa utvárajú podmienky na prípravu stravy. Útulok môÏe
zriaìovaÈ aj samosprávny kraj. Tieto
sluÏby môÏu poskytovaÈ aj subjekty,
ktoré poskytujú sociálnu pomoc podºa
zákona o sociálnej pomoci a sú zapísané v registri, jednoducho povedané,
ne‰tátne subjekty, ktoré majú na túto
ãinnosÈ oprávnenie.
V meste Ko‰ice sa konkrétnou sociálnou pomocou pre bezdomovcov,
ºudí bez prístre‰ia zaoberá predov‰etk˘m Arcidiecézna katolícka charita,
ktorá v útulku – Charitn˘ dom sv. AlÏbety poskytuje pomoc 30 jednotlivcom
zabezpeãením prístre‰ia, o‰atenia,
hygieny a jedla a vytvorením 50 miest
pre obãanov pobytovou dennou formou. V prípade krízovej situácie vie
kapacitu zariadenia zv˘‰iÈ aj na 100
miest. Minulú zimu bolo v útulku ubytovan˘ch 80 ºudí. Okrem základn˘ch
potrieb poskytuje pomoc v oblasti sociálneho poradenstva, psychologického
poradenstva, pracovnej terapie. V útulku Emauzy poskytuje sociálnu pomoc
a poradenstvo pre 26 jednotlivcov, ktorí
sa ocitli bez prístre‰ia. Magistrát mesta
Ko‰ice má pre zimné obdobie pripraven˘ch 100 miest na zabezpeãenie prístre‰ia pre bezdomovcov, priãom minulú zimu vytvorilo doãasn˘ útulok na
Rázusovej ulici, kde poãas zimného
obdobia bolo ubytovan˘ch 87 bezdomovcov.
Aktuálny poãet bezdomovcov, zisten˘ mestskou políciou, je 341, av‰ak
tento poãet sa neustále mení a urãite
zvy‰uje t˘m, Ïe bezdomovci z okolia
Ko‰íc a niekedy aj celého v˘chodného
Slovenska sa sÈahujú do Ko‰íc, dúfajúc
v lep‰ie príleÏitosti, moÏnosti uplatnenia v akejkoºvek práci, moÏnosti
„Ïobrania“, ale aj sociálnej pomoci zo
strany mesta a ne‰tátnych subjektov.
Nakoºko moÏnosti sociálnej pomoci
bezdomovcom sú presunuté na samosprávu a ne‰tátne subjekty, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Ko‰iciach
participuje pri pomoci tejto skupine
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obãanov, ktorí sú väã‰inou v hmotnej
núdzi, formou poskytovania dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
osobitnému príjemcovi, ktor˘ je
v danom prípade mesto Ko‰ice a Arcidiecézna charita Ko‰ice.
ëal‰ia spolupráca je vytvorená pri
realizácii aktivaãn˘ch prác, kde podºa
zoznamov poberateºov dávok a individuálnych pohovorov s bezdomovcami,
ktorí majú záujem pracovaÈ, odporúãa
úrad t˘ch, ktorí chcú aktívne pristupovaÈ k rie‰eniu svojej sociálnej situácie
a majú e‰te vytvorené potrebné pracovné návyky a priazniv˘ zdravotn˘ stav.
V sociálnom poradenstve a ìal‰ej konkrétnej pomoci spolupracujú aj sociálni
kurátori, ktorí svojich klientov poznajú,
pomáhajú im obnoviÈ rodinné väzby,
hºadajú príbuzn˘ch a známych a pomáhajú v administratívnych úkonoch na
úradoch a v mieste trvalého bydliska,
prípadne posledného známeho miesta
bydliska.
Nadobudnutím úãinnosti zákona
ã. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obãanov Slovenskej republiky a registri obyvateºov Slovenskej republiky je umoÏnené v zmysle § 5 prihlásiÈ sa na trval˘
pobyt aj ºuìom bez domova alebo ubytovania. Tak˘to obãan sa môÏe prihlásiÈ
na trval˘ pobyt v ohlasovni v mieste,
kde sa zdrÏiava, priãom adresa sídla
obecného úradu obce je potom adresou
obãana na úãely doruãovania písomností od orgánov verejnej správy
a in˘ch ‰tátnych orgánov. Obec následne obãana upozorní na doruãenie
písomnosti. Aj v tomto prípade je evidentná nutnosÈ a potreba spolupráce
samosprávy a ‰tátnych orgánov, v prípade úradu sú to oznámenia a rozhodnutia pri poberaní dávok, predvolania
v prípadoch sociálnej pomoci kurátora,
oznámenia o v˘plate dávok a podobne.
Obec je koordinátorom spolupráce
a vzájomnej komunikácie obãana
a v‰etk˘ch subjektov, ktoré v tejto
pomoci kooperujú. Na základe popísan˘ch skutoãností je evidentné, Ïe aj táto
skupina klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Ko‰iciach dostáva
profesionálnu pomoc v plnom rozsahu
a pri konkrétnej terénnej sociálnej práci
má znaãné zastúpenie.

MONITOROVANIE A OPATRENIA
SOCIÁLNEJ POMOCI ČLENOM
RÓMSKEJ KOMUNITY
Osobitnú kategóriu „bezdomovcov“
tvoria v meste Ko‰ice rómske rodiny,
ktoré stratou b˘vania, predajom bytu,
odsÈahovaním sa z mnohopoãetnej
komunity, prípadne len preferovaním
„slobodného Ïivota v otvorenom priestranstve“ a koãovaním ohrozujú zdrav˘
v˘voj svojich detí a v biednych podmienkach Ïijú v rôznych lokalitách
mesta, kde si vytvárajú vlastné b˘vanie

bez zabezpeãenia vhodného prístre‰ia.
Vyberajú si schátrané domy v asanaãnom pásme, ktoré sú pripravené na
zbúranie, chatárske oblasti, kde sa majitelia málo zdrÏiavajú, okolia teplovodov a ìal‰ie lokality, ktoré nie sú ob˘vané.
V t˘chto podmienkach sa snaÏia ÏiÈ aj
vychovávaÈ svoje deti a zabezpeãiÈ im
aspoÀ základné Ïivotné potreby. Urãite
to nie je vhodn˘ a zdrav˘ spôsob Ïivota, av‰ak podmienky pri získaní sociálneho bytu, prípadne ubytovania pre
celé rodiny, sú v meste nedostaãujúce.
Magistrát mesta Ko‰ice pripravuje
a realizuje opatrenia pre tieto skupiny
a vytvára presné podmienky a kategorizácie bytov predov‰etk˘m v známej
ãasti Ko‰íc – Luník IX, nakoºko táto
‰pecifická skupina sa vytvorila práve
z neplatiãov, ktorí b˘vali v tejto ãasti,
ìal‰ia skupina sú tí, ktorí predali svoje
byty, prípadne sa presÈahovali z okolia
k známym a podmienky v bytoch boli
neudrÏateºné. V tejto ãasti sú nakumulované snáì v‰etky druhy sociálnych
problémov a sú tu zastúpené v‰etky
kategórie klientov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc a intervenciu ‰tátu, samosprávy aj ne‰tátnych subjektov. Veºkou
mierou v tejto problematike spolupracujú mesto Ko‰ice aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Monitorovanie tejto ãasti aj ìal‰ích
lokalít v meste spoãíva v terénnej sociálnej práci, ktorú zamestnanci úradu
vykonávajú aj v spolupráci s komunitn˘mi pracovníkmi Magistrátu mesta
Ko‰ice a ãasto aj za úãasti mestskej polície, nakoºko mnohí obãania na‰im
zamestnancom nechcú uviesÈ identifikaãné údaje a predstaviÈ deti, ktoré
k rodiãom patria. Tieto lokality sú ‰pe-

cifické aj t˘m, Ïe rodiny sú tu z rôznych ãastí mesta aj okolia a sociálni
pracovníci si tak vymieÀajú informácie o svojich klientoch a upozorÀujú aj
ìal‰ie ÚPSVR, Ïe ich rodiny sa zdrÏiavajú mimo miesta trvalého bydliska,
priãom súãasne aj poukáÏu na sociálnu situáciu a niekedy potrebu rie‰enia.
Monitorovanie a následné opatrenia
sociálnej pomoci, ktoré sa môÏu uplatniÈ, sú niekedy obtiaÏne hlavne pre
migráciu t˘chto skupín a neochotu
spolupracovaÈ a prijaÈ pomoc. V monitorovaní sa sledujú predov‰etk˘m deti,
ich základné zabezpeãenie, strava,
hygiena, náv‰teva ‰koly a ìal‰ie potreby. Rodiãia ãasto z obavy o svoje deti,
aby neboli pre zlé podmienky umiestnené v in˘ch zariadeniach, prípadne
ústavnej v˘chove, opustia danú lokalitu a presunú sa ìalej. V tomto roku
úrad z t˘chto dôvodov umiestnil
z pribliÏne 20 rodín 3 deti do ústavnej
starostlivosti. Tento koãovn˘ spôsob
Ïivota je pre túto skupinu obyvateºov
charakteristick˘ a nie je moÏné ani prípustné, aby sme ho násilím alebo in˘m
spôsobom obmedzovali, prípadne ich
sankcionovali, pokiaº nedochádza
k in˘m ãinom, ktoré by to odôvodÀovali.
Spolupráca s Magistrátom mesta
Ko‰ice sa odzrkadlila aj v pomoci pri
otvorení Krízového strediska – Oceºová nádej, ktoré zabezpeãí v zmysle
platn˘ch právnych predpisov pomoc
pre 7 detí v tomto zariadení a 5 detí
v profesionálnej rodine pri krízovom
stredisku.
Mgr. BEÁTA HORVÁTHOVÁ,
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny
ÚPSVR v Košiciach
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Rok 2006 pre oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately je rokom významným z hľadiska prvého uceleného štatistického obdobia od účinnosti nového Zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine a Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 305/2005 Z. z.
Obidva priniesli veľké zmeny s ohľadom na potrebu ochrany práv
a právom chránených záujmov maloletých detí. Až rok 2006 preukáže, ako sú zamestnanci úradov práce pripravení na aplikáciu
týchto právnych noriem v praxi, nakoľko ich uplatňovanie vyžaduje hlboké znalosti, vysokú odbornosť a zmenu postupov.
CELKOVÁ ŠTATISTIKA

MALOLETÍ A MLADISTVÍ

V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v rámci rozhodovacej
ãinnosti v sledovanom období bolo vydan˘ch 177 rozhodnutí, z toho o uloÏení
v˘chovného opatrenia 23 rozhodnutí,
o priznaní resocializaãného príspevku 84
rozhodnutí, o jeho zamietnutí 2 rozhodnutia z dôvodu nesplnenia podmienok
a o zaradení do zoznamu Ïiadateºov, ktorí
spæÀajú podmienky pre v˘kon náhradnej

Veºk˘m problémom súãasnej doby je
trestná ãinnosÈ malolet˘ch a mladistv˘ch. Pre orgány ãinné v trestnom konaní bolo vypracovan˘ch 491 charakteristík detí a mladistv˘ch, ktorí sa dopustili
asociálneho konania a zamestnanci
úradu sa zúãastnili na 366 v˘sluchoch
pred orgánmi ãinn˘mi v trestnom konaní. V tejto oblasti je zaznamenan˘ zv˘‰en˘ poãet násilnej trestnej ãinnosti a tzv.

Sociálnoprávna
ochrana detí
a sociálna kuratela
rodinnej starostlivosti 67 rozhodnutí, 2
Ïiadosti o zaradenie do zoznamu Ïiadateºov boli zamietnuté, nakoºko u Ïiadateºov
bolo preukázané nesplnenie osobnostn˘ch a morálnych predpokladov, ão je
nezluãiteºné s v˘konom náhradnej rodinnej starostlivosti.

PRÁCA V TERÉNE
Jednu z hlavn˘ch ãinností predstavuje
sociálno-terénna práca, v rámci ktorej
bolo vykonan˘ch 5 254 ‰etrení. Poznatky
z terénnej ãinnosti boli okrem poradensko-v˘chovnej ãinnosti a sociálnoprávneho poradenstva vyuÏité pri úãasti na 2 304
pojednávaniach poruãensk˘ch a civiln˘ch vo funkcii kolízneho opatrovníka,
na 338 pojednávaniach vo veci trestného
konania a na 107 priestupkov˘ch konaniach, pre potreby súdov bolo vypracovan˘ch 3 005 správ, ktoré okrem aktuálneho
popisu prostredia, vzÈahov zúãastnen˘ch
a ekonomickej situácie obsahovali aj
návrhy na rozhodnutie. V sledovanom
období bolo pre rozhodovanie súdov spísan˘ch zo strany úradu 1 319 návrhov vo
veciach v˘chovy a v˘Ïivy malolet˘ch
detí a 98 návrhov o vydanie predbeÏného
opatrenia. Partnerom pôsobiacim v rámci
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately sú aj iné právnické, resp. fyzické
osoby (obce, detské domovy, zariadenia
‰kolstva, akreditované subjekty a pod.),
pre ktoré bolo vypracovan˘ch 3 158 správ
a doÏiadaní a uskutoãnen˘ch 1 573 osobn˘ch kontaktov z dôvodu zabezpeãovania potrieb klientov.
6

pokraãujúcej trestnej ãinnosti (recidíva),
ako aj trestnej ãinnosti, ktorej kvalifikácia a represie sú upravené tzv. farmárskym zákonom. V období od 18. 8. 2006
do 27. 8. 2006 bola v spolupráci s v˘hercom verejného obstarávania realizovaná
úãasÈ pre 84 detí s poruchami správania
na sociálno-v˘chovnom programe pobytovou formou v Kysaku. Program bol
uskutoãnen˘ poãas celého obdobia
pobytu 2 pracovníkmi referátu poradensko-psychologick˘ch sluÏieb a 3 sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcimi ãinnosti sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.

PORADENSTVO A VÝCHOVA
Nezanedbateºn˘m nástrojom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately je
poradenská,
v˘chovná
ãinnosÈ
a v˘chovné pohovory, v rámci ktor˘ch
sa uskutoãnilo s dospelou populáciou
odkázanou na pomoc spoloãnosti 3 743
pohovorov a s malolet˘mi a mladistv˘mi 1657 pohovorov. Pre spoloãnosÈ je
najv˘hodnej‰ie vykonávaÈ preventívne
opatrenia, ktor˘mi sa zúãastnen˘m
poskytnú informácie o rôznych Ïivotn˘ch situáciách a zároveÀ sa aj zvy‰uje
právne povedomie. Za t˘mto úãelom
bolo uskutoãnen˘ch 14 podujatí pre Ïiakov druhého stupÀa základn˘ch ‰kôl
v Ko‰iciach a okolí. Referát poradenskopsychologick˘ch sluÏieb vypracoval
projekt „Povedz to priamo“ s protidrogovou témou, na realizáciu ktorého Protidrogov˘ fond poskytol sumu 80-tisíc Sk.
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Projekt je zameran˘ na stredo‰kolskú
mládeÏ a v spolupráci s rezortom ‰kolstva bude realizovan˘ do konca novembra 2006. Pre psychick˘ a fyzick˘ v˘voj
dieÈaÈa je najv˘hodnej‰ie v prípade zlyhania biologickej rodiny jeho umiestnenie v náhradnej rodine.

PRIORITY
Pre rok 2006 úrad vypracoval svoje priority rie‰enia problémov. V zmysle t˘chto
priorít bolo uzatvoren˘ch 6 zmlúv s akreditovan˘mi subjektami a VÚC. Zmluva
s „Detsk˘m domovom v rodine“ na ãinnosti v hodnote 160 950 Sk bola uzatvorená na obdobie od 1. 1. 2006 len do 29. 3.
2006, nakoºko tomuto subjektu pre nasledujúce obdobie nebola udelená akreditácia. U vy‰‰ieho územného celku bolo
objednan˘ch 19 miest v krízov˘ch strediskách v Ko‰iciach, Michalovciach a v Trebi‰ove na v˘kon rozhodnutí súdu, záloha
bola poskytnutá vo v˘‰ke 2 038 700 Sk.
Príspevok za poskytovanie sociálnej
sluÏby v zariadeniach pestúnskej starostlivosti bol zálohovo poskytnut˘ pre
8 pestúnskych zariadení v celkovej sume
2 890 000 Sk, z dôvodu odchodu dieÈaÈa
zo zariadenia VÚC vrátil úradu alikvotnú
ãasÈ príspevku – 31 260 Sk a do konca
roka 2006 je predpoklad vrátenia ìal‰ej
alikvotnej ãiastky príspevku vo v˘‰ke cca
40 000 Sk.

ZABEZPEČENIE PRIORÍT
NajzloÏitej‰ie bolo zabezpeãenie plnenia
priorít v rámci opatrení sociálno-právnej
ochrany detí, nakoºko ch˘bali skúsenosti minul˘ch období. Po uskutoãnení
verejného obstarávania bola zadaná
úloha v oblasti v˘konu v˘chovn˘ch
opatrení a sanácie rodinného prostredia,
z ktorého boli deti umiestnené v zariadení na v˘kon rozhodnutia súdu, akreditovanému subjektu n. o. Miesto pod
slnkom so sídlom v Ko‰iciach v celkovej
hodnote 1 140 000 Sk pre sanáciu 50
rodín a pre 60 detí v súvislosti s uloÏen˘mi v˘chovn˘mi opatreniami. OZ
„Úsmev ako dar“ vykonáva na základe
zmluvy opatrenia – sociálne poradenstvo a pomoc pri starostlivosti o deti
v NRS, v ktor˘ch je zveren˘ch 3 a viac
detí, na úhradu v˘davkov tejto ãinnosti
bol poskytnut˘ príspevok v sume 756tisíc Sk. OZ Návrat na zabezpeãenie
sprostredkovania náhradnej rodinnej
starostlivosti deÈom, ktor˘m NRS nevie
zabezpeãiÈ úrad, bol poskytnut˘ príspevok v celkovej v˘‰ke 744-tisíc Sk. Úspe‰nosÈ, resp. úãinnosÈ ãinností akreditovan˘ch subjektov bude vyhodnotená po
ukonãení zmluvného obdobia, t. j. po
31. 12. 2006. V‰etk˘m subjektom úrad
poskytol potrebné informácie na plnenie
zmluvn˘ch ãinností.
DANIELA HURBANOVÁ,
vedúca oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
ÚPSVR Košice
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Vývoj nezamestnanosti
v košickom regióne
Do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Košiciach spadajú štyri okresy
(Košice I, II, III, IV) vytvorené na území mesta Košice a okres Košice-okolie. Z regionálneho pohľadu tieto okresy tvoria jeden celok, „región Košice“. Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva presahuje 150-tisíc, pričom celkový počet obyvateľov je viac ako 345-tisíc. Vo vnútri regiónu sa však
prejavujú výrazné rozdiely medzi mestskými okresmi a okresom Košice-okolie.
Mestské okresy – Ko‰ice I, Ko‰ice II, Ko‰ice III a Ko‰ice IV
sú charakterizované spolu s okresmi Bratislava, Banská
Bystrica a Zvolen ako najrozvinutej‰í typ regiónu s najpriaznivej‰ími rozvojov˘mi dispozíciami a predpokladmi v oblasti sociálnoekonomickej, infra‰truktúrnej, v kvalitách ºudsk˘ch potenciálov i v urbanizovanosti.
Oproti tomu okres Ko‰ice-okolie je charakterizovan˘
spolu s okresmi Revúca, Rimavská Sobota, Veºk˘ Krtí‰, KeÏmarok, Sabinov, Vranov nad Topºou, Gelnica, RoÏÀava
a Trebi‰ov ako región, ktor˘ nemá Ïiadnu spoloãnú pozitívnu stránku a viacero oblastí je v˘razne problémov˘ch. Najslab‰ia stránka tohto typu regiónu je zamestnanosÈ, z toho
vypl˘va nepriaznivá sociálna situácia a tieÏ stav v ekonomickej produkãnej v˘konnosti. Medzi ìal‰ie problémové
oblasti patrí úroveÀ vzdelania, urbanizovanosÈ, technická
infra‰truktúra.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NEZAMESTNANOSTI
K 30. 9. 2006
Miera evidovanej nezamestnanosti má dlhodobo klesajúcu
tendenciu a ku koncu septembra dosiahla 12,29 % pri disponibilnom stave 18 522 UoZ, priãom celkov˘ stav UoZ
v evidencii dosiahol 20 236. Rozdiely medzi mestsk˘mi
okresmi (Ko‰ice I – IV) a okresom Ko‰ice-okolie sú v‰ak
v˘razné – v˘‰ka MN sa pohybuje od 7,78 % v okrese Ko‰ice IV aÏ po 19,98 % v okrese Ko‰ice-okolie.
VÝVOJ EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI
ROKY 2004-2006

 rok 2004

20

 rok 2005  rok 2006

10
5

jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sep. okt. nov. dec.
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 ·truktúra UoZ podºa doby evidencie
V evidencii prevládajú UoZ s dobou evidencie nad 12
mesiacov – je ich 56 %. Viac ako 70 % z nich je v evidencii
dokonca vy‰e 24 mesiacov. Z dlhodobého hºadiska podiel
tejto skupiny UoZ v˘razne narastá – o takmer 20 % oproti
roku 1998. Naopak, klesá podiel tzv. „krátkodobo evidovan˘ch“ UoZ (do 12 mes.) – o takmer 17 % oproti roku 1998.
ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA DOBY EVIDENCIE

 do 12 mes. (vrát.)
 13 - 24 mes.
 25 - 48 mes.
 nad 48 mes.

9 046
3 140
3 633
4 417

 Vzdelanostná ‰truktúra UoZ
V evidencii ÚPSVR Ko‰ice je aÏ 34 % UoZ so základn˘m
vzdelaním, druhou najpoãetnej‰ou skupinou sú vyuãení
UoZ – 29 %. Spolu tvoria takmer dve tretiny v‰etk˘ch UoZ.
Z dlhodobého hºadiska sa nejavia Ïiadne v˘razné zmeny,
postupne v‰ak narastá podiel UoZ so základn˘m vzdelaním,
priãom rast podielu tejto skupiny UoZ predpokladáme aj
naìalej, nakoºko sú na trhu práce veºmi málo uplatniteºní.

15

0

Z dlhodobého hºadiska sa postupne mení ‰truktúra UoZ
v evidencii.
 Veková ‰truktúra UoZ
Vo vekovej ‰truktúre UoZ sa prejavujú dve tendencie:
u UoZ do 29 rokov je to v˘razne klesajúca tendencia, naopak v skupine nad 50 rokov je to dosÈ prudk˘ nárast (z necel˘ch 8 % v roku 1998 aÏ na takmer 20 % v roku 2006).
V najbliÏ‰om období nepredpokladáme zmenu t˘chto tendencií, hlavne v skupine nad 50 rokv, nakoºko zamestnávatelia uprednostÀujú mlad‰ích ºudí.

ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA VZDELANIA

 Ved. výchova
 VŠ
 Vyššie
 ÚSO
 GYM
 SOU s mat.
 SOU bez mat.
 Vyučení
 ZŠ
 Bez vzdel.

8
946
122
3 059
695
1 710
41
5 658
7 195
802
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 ·truktúra UoZ podºa KZAM
Nepriaznivé zloÏenie UoZ je aj z hºadiska ‰truktúry
podºa KZAM predchádzajúceho zamestnania. AÏ 50 %-n˘
podiel tvorí skupina UoZ bez pracovného zaradenia (KZAM
A). Väã‰ina z t˘chto uchádzaãov e‰te nepracovala, t. j. nezískali Ïiadne pracovné návyky. Spolu so skupinou UoZ
patriacou do KZAM 9 (pomocní a nekvalifikovaní robotníci) tvoria takmer 70 %-nú ãasÈ UoZ, ktor˘m nájsÈ uplatnenie
na teraj‰om trhu práce je veºmi ÈaÏké.
ŠTRUKTÚRA UOZ PODĽA KZAM

 KZAM 1,2
 KZAM 3,4
 KZAM 5
 KZAM 6
 KZAM 7
 KZAM 8
 KZAM 9
 KZAM A
 KZAM 0

496
1 948
1 777
269
1 159
560
3 935
10 087
5

ZniÏovaÈ vysokú mieru nezamestnanosti sa v ko‰ickom
regióne darí aj realizáciou nástrojov APTP, zameran˘ch jednak na zvy‰ovanie zamestnateºnosti UoZ a nástrojov zameran˘ch na podporu vytvárania pracovn˘ch miest.

PRÍSPEVOK NA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ
V ko‰ickom regióne je najvyuÏívanej‰ím nástrojom aktívnej politiky trhu práce príspevok na aktivaãnú ãinnosÈ.
Vypl˘va to z charakteru okresov v pôsobnosti ÚPSVR
a z vysokého podielu UoZ, ktorí sú v hmotnej núdzi.
ÚPSVR zaznamenáva neustále sa zvy‰ujúci záujem o realizáciu tohto nástroja zo strany jednotliv˘ch subjektov
v porovnaní s rokmi 2004 a 2005. V roku 2006 bolo zaraden˘ch v jednotliv˘ch okresoch na aktivaãnú ãinnosÈ
spolu 13 694 UoZ. Najväã‰í nárast záujmu sme zaznamenali v okrese Ko‰ice-okolie. V súãasnej dobe organizuje
aktivaãné práce 235 subjektov, z toho v okrese Ko‰ice-okolie 140 subjektov. Realizátormi aktivaãn˘ch prác sú
v prvom rade obce (ktor˘ch je na území Ko‰ice okolia 114)
a mestské ãasti (na území mesta Ko‰ice v poãte 22). Okrem
uveden˘ch veºk˘ záujem prejavujú obãianske zdruÏenia,
základné a stredné ‰koly, neziskové organizácie, centrá
voºného ãasu, Slovensk˘ ãerven˘ kríÏ a iné. Cieºom aktivaãn˘ch prác je v prvom rade podpora udrÏania pracovn˘ch návykov UoZ so zameraním predov‰etk˘m na zlep‰enie ekonomick˘ch, sociálnych, kultúrnych podmienok
a Ïivotného prostredia obyvateºov obcí.

§ 52 - PRÍSPEVOK NA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ
počet
počet
počet
zaradených UoZ zaradených UoZ zaradených UoZ
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
12 307
9 598
13 694

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE
O absolvovanie vzdelávania a prípravy pre trh práce majú
UoZ kaÏdoroãne znaãn˘ záujem, vzhºadom k uºahãeniu
ich vstupu a návratu na trh práce prostredníctvom získania, resp. obnovy vedomostí zodpovedajúcich aktuálnym
poÏiadavkám pracovn˘ch miest a ich individuálnym
potrebám.
Pri v˘bere jednotliv˘ch kurzov sa zohºadÀujú potreby
trhu práce v regióne a dopyt zamestnávateºov po nedostatkov˘ch profesiách. Z hºadiska obsahového zamerania
bolo vzdelávanie realizované predov‰etk˘m v oblastiach
v˘poãtovej techniky, úãtovníctva, manaÏmentu a podnikania, robotníckych profesiách a opatrovateºskej starostlivosti.
V sledovanom období rokov 2004 aÏ 09/2006 bolo do
vzdelávania a prípravy pre trh práce zaraden˘ch celkom
2 374 UoZ, z toho 1 442 Ïien a 1 543 znev˘hodnen˘ch UoZ,
v nasledovnom ãlenení:
 158 absolventov,
 316 nad 50 rokov veku,
 1 193 dlhodobo nezamestnan˘ch,
 69 so zdravotn˘m postihnutím.
(zaradení boli aj UoZ, ktorí spadajú do viacer˘ch skupín
znev˘hodnenia)
K 30. 9. 2006 sa na trhu práce umiestnilo 1 099 UoZ
(z 2 198 ukonãen˘ch), ão je 50 %-ná úspe‰nosÈ, teda pribliÏne kaÏd˘ druh˘ absolvent vzdelávania sa na trhu práce
uplatnil nástupom do pracovného pomeru, resp. zaãatím
vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej
ãinnosti.
V súãasnosti ÚPSVR pripravuje realizáciu vzdelávania
a prípravy pre trh práce zameranú na dokonãenie základného vzdelania.

8

PRÍSPEVOK NA VYKONÁVANIE
ABSOLVENTSKEJ PRAXE
K ìal‰ím v˘znamn˘m nástrojom aktívnej politiky práce
patrí z hºadiska jeho ìal‰ieho dopadu na trh práce absolventská prax, ktorá slúÏi na prehlbovanie odborn˘ch zruãností alebo praktick˘ch skúseností UoZ a roz‰íri moÏnosti
ich uplatnenia na trhu práce.
K 30. 9. 2006 bolo na absolventskú prax zaraden˘ch
498 absolventov. V porovnaní s rovnak˘m obdobím predchádzajúceho roka do‰lo k poklesu moÏnosti zaradenia
absolventov z dôvodu, Ïe opätovné zaradenie absolventov
na absolventskú prax je moÏné aÏ po uplynutí 12 mesiacov
od ukonãenia absolventskej praxe.
Aj napriek tomu, Ïe zamestnávatelia uÏ nedostávajú
príspevok na absolventa, ich záujem o absolventov neklesol, naopak, ich dopyt niekoºkonásobne prevy‰uje ponuku. K zníÏeniu záujmu o absolventskú prax do‰lo len zo
strany obcí, ktoré uplatÀujú iné formy aktívnych opatrení,
najmä aktivaãnú ãinnosÈ.
V regióne Ko‰ice je pomerne vysok˘ záujem o absolventov SOU, ktor˘ch Ïiadajú najmä Ïivnostníci a ‰kolské zariadenia. Rovnako vysok˘ je záujem aj zo strany
‰tátnych in‰titúcií a súkromn˘ch organizácií, ktoré Ïiadajú viac absolventov s maturitou, prípadne s vysoko‰kolsk˘m vzdelaním na práce administratívneho charakteru.
PribliÏne 15 % absolventov ukonãí prax pred uplynutím dohodnutej doby z dôvodu zamestnania sa. âiastoãne
sa darí umiestÀovaÈ na absolventskú prax aj uchádzaãov
o zamestnanie so základn˘m vzdelaním, ktorí si takto
aspoÀ sãasti roz‰íria moÏnosti uplatnenia sa na trhu
práce.

§ 46 - VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE

§ 51 - PRÍSPEVOK NA ABSOLVENTSKÚ PRAX

počet
počet
počet
zaradených UoZ zaradených UoZ zaradených UoZ
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
1 107
1 151
116

počet
počet
počet
zaradených UoZ zaradených UoZ zaradených UoZ
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
622
1 412
498
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PRÍSPEVOK NA SAMOSTATNÚ
ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ
Podpora samozamestnávania UoZ sa rozbiehala oveºa
pomal‰ie oproti ostatn˘m nástrojom APTP, pretoÏe UoZ
oãakávali vy‰‰iu finanãnú podporu pre zaãiatok podnikania zo strany ÚPSVR. ZároveÀ ich odrádzal spôsob poskytovania dotácie (preplácanie v˘davkov po pouÏití vlastn˘ch finanãn˘ch prostriedkov). Situácia sa zmenila
v decembri 2004, kedy sa preplácanie zmenilo na pau‰álny príspevok.
Vzhºadom na rozdielnu mieru nezamestnanosti jednotliv˘ch okresov Ko‰íc a príslu‰nosti UoZ ku skupine znev˘hodnen˘ch UoZ podºa § 8 zákona o sluÏbách zamestnanosti je v˘‰ka poskytovan˘ch príspevkov rôzna (vo finanãnom vyjadrení úrad poskytuje 4 rôzne v˘‰ky príspevkov).
Napriek tomu je v˘‰ka príspevku na zaãatie podnikania
relatívne nízka a urãitou brzdou vy‰‰ieho záujmu je aj vylúãenie finanãnej podpory niektor˘ch ãinností uveden˘ch
v Schéme pomoci de minimis.
V poslednom období zaznamenávame mierny nárast
záujmu o vyuÏívanie tohto nástroja z dôvodu zv˘‰enia
minimálnej mzdy, ão malo za následok zv˘‰enie v˘‰ky
príspevku.
Medzi najãastej‰ie podporované ãinnosti patria: vedenie úãtovníctva, stavebná ãinnosÈ, práca finanãn˘ch
poradcov, obchodn˘ch zástupcov, ãinnosti realitn˘ch kancelárií, oblasÈ sluÏieb, predov‰etk˘m sluÏby relaxaãné,
krajãírske dielne, maloobchod v oblasti predaja podporovan˘ch v˘robkov.

§ 49 A 57 – PRÍSPEVOK NA SAMOSTATNÚ
ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ
Vytvorené –
obsadené PM
v roku 2004
137

Vytvorené –
obsadené PM
v roku 2005
288

Vytvorené –
obsadené PM
v roku 2006
148

PRÍSPEVOK NA ZAMESTNÁVANIE
ZNEVÝHODNENÝCH UOZ
V roku 2006 ÚPSVR podporil na základe príspevku
vytvorenie 120 pracovn˘ch miest, ão v porovnaní s rokmi
2004 a 2005 predstavuje mierny nárast. Jedn˘m z dôvodov zv˘‰eného záujmu bolo aj %-né nav˘‰enie v˘‰ky
príspevku pri vytvorení pracovn˘ch miest v nepodnikateºskej sfére. Najviac pracovn˘ch miest bolo podporen˘ch v oblasti obchodu a sluÏieb a v robotníckych profesiách.
Zo skúseností predchádzajúceho obdobia vypl˘va
skutoãnosÈ, Ïe o príspevok nie je zo strany zamestnávateºov oãakávan˘ záujem, najmä kvôli vysokej administratívnej nároãnosti pri refundácii príspevku. Problémov˘m sa takisto javí obsadzovanie pracovn˘ch miest
znev˘hodnen˘mi UoZ podºa § 8 zákona o sluÏbách
zamestnanosti, ktorí zároveÀ musia byÈ evidovaní
najmenej 12 mesiacov. V praxi to znamená, Ïe UoZ,
ktorí e‰te nespæÀajú dæÏku evidencie potrebnú k nástupu do pracovného pomeru, zotrvávajú zbytoãne dlho
v evidencii.
V roku 2006 úrad realizoval v˘zvu ã. 1/2005 a v˘zvu
ã. 1/2006, ktoré boli schválené MPSVR SR v zmysle § 54
ods. 2 písm. a) zákona o sluÏbách zamestnanosti zamerané na podporu vytvárania nov˘ch pracovn˘ch miest formou poskytnutia nenávratn˘ch pau‰álnych príspevkov.
O príspevok v rámci obidvoch v˘ziev bol vysok˘ záujem,
pretoÏe i‰lo o jednorazov˘ pau‰álny finanãn˘ príspevok,
ãím sa odbúrala vysoká administratívna nároãnosÈ spojená so spôsobom úhrady mesaãn˘ch príspevkov realizovan˘ch pri in˘ch nástrojoch APTP.

V rámci v˘zvy ã. 1/2005 bolo podan˘ch 98 projektov.
Hodnotiaca komisia ústredia schválila 81 projektov. Celkovo bolo vytvoren˘ch 183 pracovn˘ch miest, z toho v opatrení ã. 1 bolo vytvoren˘ch 129 pracovn˘ch miest, v opatrení ã. 2 (PM pre obãanov so ZP) bolo vytvoren˘ch 54 pracovn˘ch miest.
Vo v˘zve ã. 1/2006 bolo podan˘ch 123 Ïiadostí. Hodnotiaca komisia ústredia schválila 113 projektov. Celkom bolo
vytvoren˘ch 216 pracovn˘ch miest, z toho v opatrení ã. 1
bolo vytvoren˘ch 77 pracovn˘ch miest, v opatrení ã. 2 (PM
pre obãanov so ZP) boli schválené finanãné prostriedky na
vytvorenie 139 pracovn˘ch miest.
Pracovné miesta boli vytvorené prevaÏne v oblasti sluÏieb a obchodu.

§ 50 - PRÍSPEVOK NA ZAMESTNÁVANIE
ZNEVÝHODNENÉHO UOZ
Vytvorené –
obsadené PM
v roku 2004
79

Vytvorené –
obsadené PM
v roku 2005
143

Vytvorené –
obsadené PM
v roku 2006
120

§ 54 - PROJEKTY A PROGRAMY
výzva
číslo
1/2005
1/2006

Vytvorenie PM
opatrenie 1
129
77

Vytvorenie PM
opatrenie 2
54
139

PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Zo strany zamestnávateºov je len vo veºmi malej miere
prejavovaná ochota zamestnávaÈ obãanov so zdravotn˘m
postihnutím, ão súvisí s ich zníÏenou produktivitou
práce a ãastej‰ími absenciami z dôvodu práceneschopnosti. Príãinou nízkeho záujmu zo strany zamestnávateºov aj napriek moÏnosti získaÈ príspevok na vytvorenie
CHD alebo CHP je záväzok udrÏaÈ pracovné miesto min.
3 roky.
Mierne zv˘‰en˘ záujem zamestnávateºov v roku 2005
o vytváranie pracovn˘ch miest pre obãanov so zdravotn˘m
postihnutím súvisel so zv˘‰ením poskytovaného finanãného príspevku. V roku 2006 zamestnávatelia vytvorili 193
pracovn˘ch miest pre obãanov so zdravotn˘m postihnutím v rámci projektov na overenie nov˘ch aktívnych opatrení trhu práce prostredníctvom poskytnutia pau‰álneho
príspevku zo ‰tátneho rozpoãtu.
Väã‰ina vytvoren˘ch chránen˘ch dielní je zameraná na
poskytovanie rehabilitaãno-relaxaãn˘ch a administratívnych sluÏieb.

§ 56 - VÝVOJ TVORBY PRACOVNÝCH MIEST
V CHD
NP 2 - § 56
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006

Počet
uzatvorených
dohôd
2
5
0

Vytvorené –
obsadené
PM
3
7
0

Mgr. SYLVIA MOHLEROVÁ,
radca, oddelenie informatiky, analýz a štatistických zisťovaní
Ing. ZUZANA ZÁRASKÁ,
vedúca oddelenia aktívnej politiky trhu práce
a projektového riadenia
ÚPSVR v Košiciach
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„Ľudská spoločnosť je v podstate sieť vzťahov medzi ľuďmi. Keď
si ju predstavíme ako rybársku sieť, potom uzly predstavujú ľudí
a povrazy či laná vzťahy medzi nimi. Ale čo to vlastne je, tie povrazy a laná v ľudskom svete?
Jedna odpoveď je – že je to komunikácia.“
(Argile a Trower, 1979)
SITUÁCIA V OKRESE
Súãasn˘ okres Ko‰ice vznikol v roku
2004 zlúãením 4 b˘val˘ch okresov
v rámci mesta Ko‰ice a pôvodného
okresu Ko‰ice okolie. Aj keì sa ‰tatistické údaje stále vykazujú za pôvodné
okresy, na ÚPSVR v Ko‰iciach existuje
jedno oddelenie sluÏieb odborného
poradenstva. Na oddelení pracuje 25
odborn˘ch poradcov, ktorí sa kaÏdodenne musia popasovaÈ s neºahkou úlohou, akou je pomoc UoZ pri rie‰ení rôznych problémov spojen˘ch s ich uplatnením sa na trhu práce. Pri svojej práci
zohºadÀujú predov‰etk˘m individualitu jednotliv˘ch klientov, ale aj vplyv
rôznych negatívnych javov, ktoré na
ºudí bez práce pôsobia.

ní poradcovia ná‰ho oddelenia. Sú
urãené v‰etk˘m, ktorí radi na sebe pracujú a sú otvorení nov˘m moÏnostiam.
Uchádzaãi tu majú moÏnosÈ naãerpaÈ
vedomosti, skúsenosti a zruãnosti,
ktoré pri hºadaní zamestnania urãite
ocenia. Cieºom je pomocou skupinového poradenstva uchádzaãom o zamestnanie zabezpeãiÈ:
 zv˘‰enie sebavedomia a schopnosti
prezentácie
 oboznámenie sa s trhom práce, jeho
fungovaním, zdrojom informácií
o voºn˘ch pracovn˘ch miestach
 sebapoznanie (kto som? kde som? ão
chcem? ão môÏem? ão dokáÏem?)
 získanie základov pracovno-právneho povedomia

návateºom, ‰truktúrovaného Ïivotopisu
a motivaãného listu s moÏnosÈou vyuÏitia PC pre záujemcov.
 Efektívna komunikácia – kºúã
k zamestnaniu – nácvik komunikaãn˘ch zruãností so zreteºom na postavenie UoZ, za úãelom jeho uplatnenia sa
na trhu práce, nácvik komunikaãn˘ch
zruãností pri hºadaní si zamestnania,
definícia kºúãov˘ch zruãností a poÏiadaviek trhu práce, uvedomenie si ch˘b.
Právne minimum a orientácia v oblasti
sociálnej politiky – poskytnutie potrebn˘ch informácií zo Zákona o sluÏbách
zamestnanosti, Zákonníka práce, opatrení v sociálnej politike, oblasti sociálneho a zdravotného poistenia s cieºom
zv˘‰iÈ právne vedomie UoZ v oblasti
zamestnanosti i vo vybran˘ch oblastiach sociálnej politiky.
 Právne poradenstvo pred nástupom
do pracovného pomeru – oboznámenie
UoZ s príslu‰n˘mi ustanoveniami
Zákonníka práce v kombinácii s diskusiou, s cieºom zv˘‰iÈ ich právne vedo-

Komunikujme a hľadajme
spolu riešenia...
Situácia v oblasti zamestnanosti
okrese je zloÏitá, pracovn˘ch príleÏitostí je v porovnaní s mnoÏstvom nezamestnan˘ch ºudí málo. âasto sa na nás
obracajú s prosbou o pomoc aj klienti
mimo doporuãenia sprostredkovateºov
z oddelenia sprostredkovateºsk˘ch sluÏieb. KaÏd˘, kto sa venuje tejto oblasti,
môÏe potvrdiÈ, Ïe je to práca ÈaÏká, ale
zároveÀ aj veºmi prospe‰ná. Te‰í nás, ak
sa nám podarí poradiÈ a motivovaÈ
klientov k tomu, aby boli sebestaãní
a nestrácali nádej, ktorá je v procese
hºadania si práce tak dôleÏitá.
Cieºom je zabezpeãiÈ funkãn˘
systém sluÏieb predov‰etk˘m formou
individuálneho, ale aj skupinového
poradenstva. Poradcovia pri individuálnej práci s klientom odhaºujú spoloãne s klientom príãiny neúspechu v procese hºadania si zamestnania, rozoberajú konkrétne problémy, ktoré trápia
klientov a navrhujú rie‰enie. Nie v‰etci
klienti v‰ak ihneì spolupracujú. Mnohí
sú spoãiatku opatrní, no „po prelomení
ºadov“ sa otvoria a chcú na sebe pracovaÈ. Zaãnú si uvedomovaÈ dôleÏitú skutoãnosÈ, Ïe poradca je tu pre nich
a venuje im svoju pozornosÈ, aby im
pomohol.

SKUPINOVÉ PORADENSKÉ
AKTIVITY
Klienti nachádzajú odpovede na svoje
otázky aj na skupinov˘ch poradensk˘ch aktivitách, ktoré realizujú odbor10

 rozvoj kºúãov˘ch kvalifikácií
 získanie väã‰ej istoty pri osobnom
kontakte so zamestnávateºom
Na oddelení realizujeme jednodÀové skupinové poradenské aktivity
a viacdÀové poradenské v˘cviky. Sú
urãené klientom, ktor˘ch spájajú rovnaké, prípadne podobné problémy.
JednodÀové skupinové aktivity sú
zamerané na tieto témy:
 Formy kontaktu so zamestnávateºom – bliÏ‰ie oboznámenie UoZ s písaním vlastn˘ch inzerátov, rozoznávanie
dobr˘ch a zl˘ch inzerátov, priblíÏenie
jednotliv˘ch foriem kontaktu so zamestnávateºom, príprava UoZ na telefonick˘ rozhovor s potenciálnym zamestnávateºom, oboznámenie sa UoZ s moÏn˘mi zdrojmi informácií o voºn˘ch pracovn˘ch miestach s cieºom lep‰ej
orientácie na pracovnom trhu.
 Príprava na prijímací pohovor –
príprava UoZ na kontakt s potenciálnym zamestnávateºom, na prijímací
pohovor, príp. v˘berové konanie, kladenie otázok s cieºom uvedomenia si
vlastného potenciálu, zefektívnenia
vlastného hºadania si zamestnania, zv˘‰enia motivácie a aktivizácie jednotlivca a prehæbenia schopnosti presadiÈ sa.
 Písanie Ïiadosti, ‰truktúrovaného
Ïivotopisu a motivaãného listu – formou predná‰ky v kombinácii s diskusiou prezentovaÈ UoZ najnov‰ie trendy
v písaní Ïiadosti o zamestnanie zamest-
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mie v súvislosti so vstupom do pracovného pomeru, s jeho trvaním a ukonãením.
 Individuálna psychodiagnostika –
posúdenie osobnosti ãloveka s cieºom
vytvoriÈ priestor na sebapoznanie,
motiváciu k rozvoju Ïiaducich vlastností, zruãností, vedomostí potrebn˘ch
pri v˘kone a zvládnutí profesie pomocou osobnostn˘ch testov (IQ testy po
dohode s klientom). Prostredníctvom
psychodiagnostiky je moÏné objasniÈ
taktieÏ problémy profesijnej orientácie.
ViacdÀové poradenské v˘cviky sú
zamerané na zv˘‰enie sebavedomia
klienta s orientáciou na rozvoj siln˘ch,
slab˘ch stránok, vedomostí, schopností, zruãností a kºúãov˘ch kvalifikácií.
Témy viacdÀov˘ch v˘cvikov:
 Pomoc k svojpomoci – zv˘‰enie
sebadôvery klienta, sebavedomia
s orientáciou na rozvoj jeho osobnosti.
Rie‰enie
konkrétnych
príkladov
z praxe, v˘mena poznatkov, rozhovory
riadené lektorom, hranie rolí, brainstorming s cieºom zv˘‰iÈ klientovu
sebadôveru, sebavedomie, sebahodnotenie a sebapoznávanie, rozvoj jeho
osobnosti, aktivizácia k motivácii pri
uplatnení sa na trhu práce.
 Prosociálna osobnosÈ – orientácia
ãloveka na zvládanie záÈaÏov˘ch situácií, zv˘‰enie jeho ochoty byÈ nápomocn˘m pri rie‰ení problémov in˘ch,
zmena orientácie smerom od seba
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k in˘m. Zlep‰enie komunikaãn˘ch
zruãností, rozpoznanie a nácvik asertívneho správania, zvládanie konfliktn˘ch
situácií, identifikácia a rie‰enie záÈaÏov˘ch situácií, zvládanie stresu a nácvik
relaxaãn˘ch metód záÏitkovou formou.
 Osvojenie si základn˘ch poãítaãov˘ch zruãností s Internetom a ich vyuÏitie pri uplatnení sa na trhu práce –
poradenská aktivita orientovaná na
UoZ bez poãítaãov˘ch zruãností – odbúranie strachu a oboznámenie sa s PC,
osvojenie si základn˘ch zruãností
s my‰ou a klávesnicou, prezentácia
internetu a práce s prehliadaãom, poradenstvo pri vyhºadávaní informácií
o uplatnení sa prostredníctvom internetu, ISTP (integrovan˘ systém typov˘ch
pozícií) – vypracovanie profilu klienta
a európskeho Ïivotopisu.
 Îivot v nezamestnanosti – oboznámenie klienta so spôsobilosÈami,
nácvik zruãností, ktoré zniÏujú pravdepodobnosÈ depresívneho správania ako
dôsledku preÏívania nezamestnanosti.
Zlep‰enie psychosociálnej aktivity
UoZ, stratégie sebakontroly, ovplyvÀovanie nálady prostredníctvom pozitívnych my‰lienok, techniky zmeny my‰lienok, ovplyvÀovanie aktivít prostredníctvom nálady, plánovanie pozitívnych aktivít, sociálne kontakty vyuÏitím záÏitkovej formy. Aktivita je zameraná na úãastníkov vo veku 45 – 55
rokov, ktorí predstavujú jednu z najviac
ohrozen˘ch skupín dlhodobou nezamestnanosÈou.
Poradcovia sa aktívne podieºajú aj
na plnení cieºov v rámci Národného
projektu VII B „Zefektívnenie, modernizácia a zvy‰ovanie rozsahu odborn˘ch poradensk˘ch sluÏieb“. Oddele-

nie realizuje od marca 2006 dva interné
projekty:
 projekt KONSENS je venovan˘
uchádzaãom o zamestnanie so zdravotn˘m postihnutím, ktorí vzhºadom na
svoj zdravotn˘ stav majú znaãne zníÏené moÏnosti nájsÈ si vhodné zamestnanie. SúãasÈou práce s klientmi, zaraden˘mi do spomínaného projektu, je tvorba individuálnych akãn˘ch plánov,
komplexné posúdenie schopností
a zruãností klientov z hºadiska ich zostatkového pracovného potenciálu a 3dÀov˘ sociálno-psychologick˘ v˘cvik
pre klientov so ‰pecifick˘m postihnutím (napr. nepoãujúci, slabozrakí, nevidiaci) s moÏnosÈou vyuÏitia ‰peciálnych pomôcok (indukãná sluãka pre
nedosl˘chav˘ch, televízna ãítacia lupa
pre slabozrak˘ch). Do projektu má byÈ
poãas obdobia jeho realizácie zaraden˘ch 200 uchádzaãov so zdravotn˘m
postihnutím.
 projekt „UÏ viem, ako ìalej...!“ sa
zameriava na podchytenie uchádzaãov
v poãiatoãnom ‰tádiu ich evidencie,
zv˘‰enie ich aktivity pri rie‰ení problémov súvisiacich s nezamestnanosÈou.
Snahou poradcov je priviesÈ uchádzaãov o zamestnanie k uvedomeniu si
dôleÏitosti a zodpovednosti za vlastné
konanie pri získavaní vhodného
zamestnania, ako aj pri osvojovaní si
schopností a zruãností potrebn˘ch pre
uplatnenie sa na trhu práce. Poradcovia
sa zameriavajú na prevenciu dlhodobej
nezamestnanosti vyuÏívaním foriem
a prostriedkov individuálnej a skupinovej poradenskej práce s klientom s vyuÏitím moÏností v˘poãtovej techniky.
Uchádzaãi zaradení do projektu majú
moÏnosÈ vypracovaÈ si za pomoci

odborného poradcu individuálny
akãn˘ plán, spoznaÈ sam˘ch seba prostredníctvom individuálnej psychodiagnostiky pod dohºadom psychológa,
získaÈ informácie, potrebné pre svoje
uplatnenie sa na trhu práce a vymeniÈ
si vlastné skúsenosti s in˘mi úãasÈou
na mnoÏstve skupinov˘ch aktivít podºa
vlastného v˘beru i na základe doporuãení poradcu. Projekt je plánovan˘ pre
6 000 uchádzaãov.
 v októbri sme zaãali s realizáciou
tretieho interného projektu Návrat
– pre uchádzaãov o zamestnanie, ktorí
pri‰li do evidencie úradu po ukonãení
rodiãovskej dovolenky.
Za pomoci extern˘ch dodávateºov
poradensk˘ch sluÏieb oddelenie realizuje 6 extern˘ch projektov pre rôzne
kategórie uchádzaãov o zamestnanie.
KaÏd˘ z projektov je zameran˘ na urãitú cieºovú skupinu tak, aby uchádzaãi
získan˘mi poznatkami dokázali prekonávaÈ nedostatky, problémy a prekáÏky,
s ktor˘mi sa stretávajú pri uplatÀovaní
sa na trhu práce.
Práca poradcov je nároãná a zodpovedná. Je zároveÀ profesiou etickou,
pretoÏe iba etick˘ prístup ku klientovi,
oãakávajúcemu pomoc, je profesionálny. NajdôleÏitej‰ím pravidlom v kaÏdej
pomáhajúcej profesii, teda aj v profesii
odborného poradcu, by malo byÈ neu‰kodiÈ klientovi. Akékoºvek pochybenie sa napráva ÈaÏko, pretoÏe v práci
odborného poradcu nejde o veci, ale
o ºudí....
Ing. MARTA MAJERNÍKOVÁ,
vedúca oddelenia služieb
odborného poradenstva
ÚPSVR v Košiciach

Peňažné príspevky na kompenzáciu
Vytvoriť porovnateľné životné podmienky a šance pre občanov so
zdravotným postihnutím je prioritou oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP a referátov na
piatich detašovaných pracoviskách úradu. Veľkou snahou je integrovať občanov so ZP bez ovplyvňovania predstáv ľudí bez ZP.
Realizácia pomoci je budovaná na rešpektovaní záujmov, očakávaní a inšpirácie občanov so ZP tak, ako je to bežné u populácie
bez ZP.
udia so ZP sú aktivovaní
v oblasti ekonomickej, psychickej a sociálnej. Na dosiahnutie t˘chto cieºov sa vykonáva
rozsiahle poradenstvo s následn˘m
rie‰ením poÏiadaviek ºudí so zdravotn˘m postihnutím oddelením
a referátmi pôsobiacimi na území
Ko‰ice-mesto a Ko‰ice-okolie. PoÏiadavky obãanov so ZP z mesta
a okolia sú rozdielne, sú ovplyvÀované moÏnosÈami pracovného

Ľ

uplatnenia, vyuÏívania sluÏieb, kultúrneho vyÏitia a in˘ch moÏností,
ktoré sú na území mesta prajnej‰ie.
V meste sú moÏnosti b˘vania
v malometráÏnych a bezbariérov˘ch
bytoch, preto sú lokality, kde je väã‰ia sústredenosÈ obãanov so zdravotn˘m postihnutím.
PeÀaÏn˘ príspevok na osobnú
asistenciu je viac Ïiadan˘ v meste,
v okolí je starostlivosÈ kompenzovaná prevaÏne peÀaÏn˘m príspevkom

za opatrovanie. Pomoc vo forme
peÀaÏného príspevku na prepravu
viac ocenia obãania Ïijúci v meste,
majú moÏnosÈ vyuÏiÈ taxi sluÏby.
Nepriazniv˘ v˘voj chorobnosti,
slabá sociálna situácia obãanov so
ZP, ktorí si nemôÏu vylep‰iÈ svoj
príjem, majú vplyv na poãet poberateºov peÀaÏn˘ch príspevkov na
kompenzáciu. V roku 2004 bolo
evidovan˘ch 6 998, v roku 2005
spolu 8 280, k 30. 9. 2006 kumulatívne evidujeme 10 394 poberateºov
peÀaÏn˘ch príspevkov na kompenzáciu.
MAGDALÉNA LENDACKÁ,
vedúca oddelenia
peňažných príspevkov
na kompenzáciu ŤZP
ÚPSVR Košice
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Rodová rovnosť je téma, ktorá čoraz viac rezonuje v spoločnosti. Stretávame sa s ňou v médiách,
ale čoraz viac aj na pracoviskách či v bežnej komunikácii medzi ľuďmi. Čo vlastne v sebe zahŕňa
pojem rodová rovnosť a ako by sa dal všeobecne zadefinovať? Podľa jednej z definícií má rodovo
rovná spoločnosť rovnomerne zahŕňať a redistribuovať zdroje a moc medzi mužov a ženy. Aby sme
si mohli tento všeobecný pojem ilustrovať na konkrétnom príklade, oslovili sme JUDr. VIERU MRÁZOVÚ, Csc., výkonnú riaditeľku Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Tento inštitút si
pomocou svojho projektu všímal zapojenie mužov do politiky rodovej rovnosti. Konkrétne ich v analýze, ktorú vypracovali, zaujímala participácia otcov na domácej starostlivosti.

Úloha mužov
pri podpore rodovej rovnosti
1) Ako a preão vznikol samotn˘
projekt „Úloha muÏov pri podpore (presadzovaní) rodovej
rovnosti? Ak˘ch oblastí sa dot˘ka, aká má byÈ v˘stupná hodnota projektu a kto na Àom spolupracoval?
Projekt „Úloha muÏov pri podpore (presadzovaní) rodovej rovnosti“ je zameran˘ na podporu
a implementáciu projektov rodovej
rovnosti v ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ.
Projekt je spolufinancovan˘ Európskou komisiou. Slovenské národné
stredisko pre ºudské práva ho realizovalo v spolupráci s ìal‰ími partnermi, ako sú Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo práce âeskej republiky,
Ministerstvo práce Luxemburska,
Centrum rodov˘ch ‰túdií FFUK
Bratislava a Stredisko pre ‰túdium
práce a rodiny pri MPSVR SR.
Hlavn˘m cieºom projektu Podpora (presadzovanie) rodovej rovnosti z pohºadu muÏov, najmä
pokiaº ide o témy „úloha muÏov pri
zvy‰ovaní
rodovej
rovnosti,
obzvlá‰È úloha muÏov a otcov
v zosúladení pracovného a súkromného Ïivota“, bolo vykonanie anal˘zy slovenskej legislatívy upravujúcej oblasÈ starostlivosti muÏov
o deti a rodinu a ãi sú jej in‰titúty
reálne vyuÏívané otcami a muÏmi.
ëalej to bol zber komparatívnych
anal˘z z vybran˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EU (âeská republika a Luxembursko) a podpora príkladov aktívneho otcovstva. Hlavn˘ cieº
dopæÀala podporná informaãná
a vzdelávacia kampaÀ na zv˘‰enie
povedomia
rodovej
rovnosti
a v˘skum, ako sa muÏi môÏu aktívne podieºaÈ na podpore rodovej
rovnosti v ekonomickej i rodinnej
oblasti.
Poskytnutie v˘sledkov, zistení
a záverov projektu bude slúÏiÈ sub12

jektom majúcim zákonodarnú iniciatívu (poslancom parlamentu, vláde),
ministerstvám a ìal‰ím ústredn˘m
orgánom ‰tátnej správy podieºajúcim sa na príprave v‰eobecne záväzn˘ch predpisov, na ich zmenách
a doplnkoch, ako aj na príprave
dokumentov nelegislatívneho charakteru (napr. stratégií vlády v oblasti jednotliv˘ch politík, akãn˘ch plánov a pod.) na zadefinovanie komplexnej stratégie na vládnej a obãianskej úrovni.
Vybrané problémy v danej oblasti
budú prezentované na konfrencii
usporiadanej v januári 2007 v rámci
zaãiatku Európskeho roka rovnak˘ch príleÏitostí pre v‰etk˘ch 2007
v Slovenskej republike, ako aj na
ìal‰ích aktivitách Slovenského
národného strediska pre ºudské
práva, uskutoãnen˘ch práve pri príleÏitosti tohto roka.
ZároveÀ chceme informovaÈ ‰irokú verejnosÈ prostredníctvom okrúhleho stola v médiách s celoslovenskou pôsobnosÈou za úãasti odborníkov so zameraním na podporu rodovej rovnosti pri zosúlaìovaní pracovného a rodinného Ïivota.
V˘sledky a závery projektu budú
prezentované v odborn˘ch ãasopisoch s akcentom na porovnanie legislatívy nadnárodn˘ch partnerov projektu (âeská republika, Luxembursko) zameranej na podporu rodovej
rovnosti pri zosúlaìovaní pracovného a rodinného Ïivota. Zverejnenie
v˘sledkov, zistení a záverov a publikovanie „dobr˘ch príkladov“ budeme ìalej uverejÀovaÈ na internetov˘ch stránkach Slovenského národného strediska pre ºudské práva
a Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny SR. V˘sledky a závery projektu sa tieÏ môÏu vyuÏiÈ pri v˘uãbe
‰tudentov stredn˘ch ‰kôl a vysok˘ch
‰kôl s humanitn˘m zameraním priamo s rie‰iteºmi projektu i in˘mi subjektmi, ktoré o ne poÏiadajú.
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Vzdelávaciu oblasÈ doplníme
o odborné semináre, organizované
Slovensk˘m národn˘m strediskom
pre ºudské práva v rámci Európskeho roka rovnak˘ch príleÏitostí, pre
vybrané cieºové skupiny adresátov,
zaoberajúce sa problematikou rodovej rovnosti z hºadiska zosúlaìovania pracovného a rodinného Ïivota
(budú to najmä zamestnávatelia,
zamestnanci, úrady práce sociálnych vecí a rodiny vrátane uchádzaãov o zamestnanie, personálne
agentúry a územná samospráva).
V˘skumom získané poznatky
moÏno formulovaÈ ako legislatívne
zámery de lege ferenda vo vedeck˘ch ‰túdiách i v ponuke adresovanej orgánom podieºajúcim sa normotvorbe v danej oblasti ºudsk˘ch
práv.
2) Poìme teda ku konkrétnym
v˘sledkom projektu. Ako vnímate participáciu muÏov na
domácej starostlivosti na Slovensku?
V projekte bola formou empirického v˘skumu sledovaná participácia
otcov na rodinnej starostlivosti
prostredníctvom 8 typov ãinností.
Z nich sa sedem t˘kalo starostlivosti o deti a jedna, ktorej sa t˘ka aj
va‰a otázka, mapovala beÏnú kaÏdodennú starostlivosÈ o domácnosÈ. V˘skum ukázal, Ïe v b˘valej
rodine súãasnej generácie, teda
v tzv. rodiãovskej rodine, bola tak
starostlivosÈ o deti, ako aj starostlivosÈ o domácnosÈ dominanciou
Ïien. Zmeny v tejto oblasti sú aj
v súãasnosti veºmi malé. Rovnaké
vykonávanie starostlivosti o domácnosÈ otcom a matkou sa zv˘‰ilo
v priebehu troch generácií iba o 10 %.
Na druhej strane sa v‰ak vyskytujú
aj prípady v˘luãnej, prípadne prevaÏnej zodpovednosti muÏov za
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beÏnú kaÏdodennú starostlivosÈ
o domácnosÈ (0,6 %, príp. 0,8 % skúmanej 1 100-ãlennej vzorky respondentov), a to vtedy, keì muÏ zostáva
doma najãastej‰ie z dôvodu nezamestnanosti.
V starostlivosti o domácnosÈ pretrvávajú stereotypy o muÏskej a Ïenskej práci. To neplatí pri aktívnej
participácii muÏa ako otca v rodine.
VÏité predstavy okolia nepôsobia
ako bariéra aktívnej‰ieho otcovstva
zameraného na starostlivosÈ o deti.
Môj osobn˘ názor môÏem vyjadriÈ len posúdením svojho najbliÏ‰ieho okolia a môÏem kon‰tatovaÈ
(úprimne), Ïe stereotypy o muÏskej
a Ïenskej práci v domácnosti sú prekonané v mojej rodine i u mojich
súrodencov (vek do 50 rokov)
a v rodinách synovcov a neterí (vek
od 25 rokov) sa uÏ vôbec táto otázka
nerie‰i.
3) Ako
vyzerá
deºba
práce
v domácnosti na Slovensku
podºa v˘skumu, ktor˘ ste uskutoãnili?
Doba práce v dne‰n˘ch slovensk˘ch
rodinách star‰ích ako 35 rokov predstavuje prevaÏujúce dvojité zaÈaÏenie matiek (takmer 50 %). V rámci
mlad‰ích vekov˘ch roãníkov (18 –
34) moÏno pozorovaÈ v˘razn˘ nárast
tradiãného modelu, t. j. otec sa stará
o finanãné zabezpeãenie rodiny,
matka nepracuje a má na starosti deti
a domácnosÈ. Do znaãnej miery tento
jav spôsobuje vy‰‰í poãet matiek na
materskej alebo rodiãovskej dovolenke, ale najmä Ïien v domácnosti
a nezamestnan˘ch, príp. s in˘m ekonomick˘m statusom. Uvedené skutoãnosti môÏu naznaãovaÈ, Ïe u istej
ãasti mlad‰ích obyvateºov SR sa roz‰iruje uplatÀovanie tradiãného
modelu rodiny ako Ïelanej stratégie.
Tak˘to stav vyÏaduje silnú intervenciu v prospech väã‰ieho angaÏovania sa muÏov v domácej sfére, a to
formou legislatívnych opatrení
a nástrojov spadajúcich pod ‰tátnu
ãi firemnú politiku i formou sociálnych kampaní a propagovaním príkladov a v˘hod otcovstva. Zv˘‰enie
participácie muÏov v rodinnej sfére
je slovenskou cestou k rodovej rovnosti.

n˘ch povinností starostlivosti je jeho
presadzovanie iba pomalé. V˘razn˘
posun sa prejavil v názoroch a chápaní ideálneho otca od otca autoritatívneho k preferencii otca tolerantného a starostlivého. PrekáÏky, sÈaÏujúce, ba priam znemoÏÀujúce väã‰iu participáciu otcov na domácej
starostlivosti, ãasto pramenia z ich
dlhodobého odchodu za prácou,
najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosÈou.
5) Aké sú legislatívne podmienky
na Slovensku t˘kajúce sa participácie muÏov na domácej starostlivosti?
Legislatívne podmienky pre participáciu muÏov na domácej starostlivosti, najmä pokiaº ide o starostlivosÈ o deti, a to aj novonarodené, sú
takmer rovnaké ako u Ïien. Predpisy
pracovného práva a práva sociálneho zabezpeãenia v súãasnosti pri
zosúlaìovaní pracovného a rodinného Ïivota muÏa mu dávajú dostatoãn˘ priestor pre úspe‰nú angaÏovanosÈ v oboch smeroch. Za uvedenie
otcovskej dovolenky, ktorá je napríklad v Luxemburgu poskytovaná
otcom nielen pri narodení dieÈaÈa,
ale i o dieÈa star‰ie, by iste starostlivosÈ o deti iba roz‰íril.
6) Majú podºa vás muÏi záujem
o participáciu na domácej starostlivosti? Pramení tento záujem z vlastnej iniciatívy, alebo je
to skôr parketa osvety v spoloãnosti?
Pokiaº ide o záujem muÏov o participáciu na starostlivosti o domácnosÈ (teda nielen o deti), je to oblasÈ
pre neho ãasto nepoznaného, lebo
k tomu nebol ani v rodiãovskej rodine uveden˘. Viacerí muÏi v‰ak pod
vplyvom okolia alebo nevyhnutnej
potreby (napr. choroba manÏelky, jej
dlhodobá pracovná cesta a pod.)
objavia „ãaro domácich prác“, najãastej‰ie sa s obºubou nevenujú vareniu. Osveta by bola skutoãne
vhodná, lebo znevaÏovanie domácich prác, ako v‰eobecne menej
uznávan˘ch a hodnoten˘ch, nie je
namieste.

zamestnávateºa, ktor˘ im viac neÏ
ako Ïenám neumoÏÀuje vyuÏívaÈ
moÏnosti upravené v pracovnom
práve, alebo v práve sociálneho
zabezpeãenia (napr. krat‰í pracovn˘ ãas, pracovaÈ ako domácky
zamestnanec).
8) Analyzovali ste úlohu otcov
u rodín, kde sú manÏelia rozvedení? Napríklad veºa muÏov má
záujem vziaÈ si do opatery deti,
ale v mnoh˘ch prípadoch sa
súd automaticky prikloní na
stranu matky.
Táto otázka sa iba v ‰ir‰om kontexte t˘ka témy rodovej rovnosti, na
ktorú bol zameran˘ projekt, a to
zosúladenie práce a starostlivosti
o rodinu muÏa, priãom i‰lo o starostlivosÈ nielen o deti, ale aj
o zdravotne postihnut˘ch a star‰ích
ãlenov rodiny. Pokiaº ide o zverenie dieÈaÈa po rozvode rodiãov do
osobnej starostlivosti niektorého
z nich, práva druhého rodiãa voãi
dieÈaÈu nezanikajú. Preto aj niektoré práva otca vypl˘vajúce z pracovnoprávnych si môÏe uplatniÈ bez
ohºadu na to, ãi s dieÈaÈom Ïije
v domácnosti. Napríklad môÏe
poÏiadaÈ zamestnávateºa o pracovné voºno z dôvodu starostlivosti
o dieÈa mlad‰ie ako 10 rokov, ak sa
oÀ momentálne nemôÏe postaraÈ
matka alebo aj iná osoba, ktorá túto
starostlivosÈ zabezpeãuje.
Súd by nemal automaticky zveriÈ dieÈa do osobnej starostlivosti
matky, ale mal by dbaÈ na to, aby
bolo re‰pektované právo dieÈaÈa na
zachovanie jeho vzÈahu k obidvom
rodiãom. Súd je tieÏ povinn˘ vypoãuÈ dieÈa ako úãastníka konania, ak
je rozumovo vyspelé, umoÏniÈ mu
vyjadriÈ sa k otázke svojho zverenia
do starostlivosti rodiãov.
Bez posúdenia situácie a jej
vyhodnotenia ako najvhodnej‰ej
pre dieÈa ide skutoãne o zauÏívan˘
stereotyp, ak súd iba zisÈuje, ãi
matka dokáÏe zabezpeãiÈ starostlivosÈ o dieÈa, a neskúma aj moÏnosÈ
takejto starostlivosti u otca dieÈaÈa.

ëakujeme za rozhovor.

4) Ako vyzerá na Slovensku celkovo úloha otca v rodine?

7) Neexistujú podºa vás oblasti, kde
práve pri participácii na v˘chove detí b˘vajú znev˘hodnení
práve muÏi?

Úloha otca v rodine sa prejavuje
predov‰etk˘m pri voºnoãasov˘ch
aktivitách s deÈmi, ale u kaÏdoden-

Participácia muÏov na starostlivosti o deti a domácnosÈ ãasto sÈaÏujú pracovné podmienky a nároky

Mgr. MARTIN LABANC
odbor mediálny a informačný
Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny
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Vstup Bulharska a Rumunska
do Európskej únie II. 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. V minulom čísle sme s venovali problému otvárania trhu práce pre
nové členské krajiny EÚ a ekonomická situácia v Rumunsku. Dnes sa bližšie pozrieme na ekonomická
situáciu v Bulharsku a varianty možného vývoja otvorenia pracovných trhov pre tieto dve krajiny.


dokončenie z predchádzajúceho čísla

EKONOMICKÁ SITUÁCIA V BULHARSKU
V˘ãitky Bulharsku zo strany EÚ smerujú hlavne do
oblastí súdneho systému a administratívnych kapacít
krajiny. V krajine sa prejavuje korupcia a neúspech
zaznamenáva v boji proti organizovanému zloãinu. Tieto
skutoãnosti bránia v˘raznému ekonomickému rastu Bulharska a odrádzajú potenciálnych investorov.
Socio-ekonomická situácia v Bulharsku sa postupom
ãasu zlep‰uje. Podºa bulharského Národného ‰tatistického úradu poãet ekonomicky aktívneho obyvateºstva (15 –
64 rokov), predstavoval v roku 2006 – 3,45 mil., ão predstavuje zhruba 44,8 % obyvateºov krajiny. Na tento poãet
pripadalo v roku 2006 – 4,3 mil. ekonomicky neaktívnych ºudí. Podºa Eurostatu malo Bulharsko v roku 2005
hodnotu miery evidovanej nezamestnanosti na úrovni
10,1 %, ão je o 6 % menej, ako malo v porovnateºnom
roku Slovensko. V súãasnosti evidujú v Bulharsku cca.
309-tisíc nezamestnan˘ch ºudí, ão je zhruba 9 % ekonomicky aktívneho obyvateºstva (41,5 % so základn˘m
vzdelaním, 48,5 % so stredo‰kolsk˘m a 10 % s vysoko‰kolsk˘m vzdelaním). Celkovo môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe
miera nezamestnanosti v Bulharsku si udrÏuje stabilnú
klesajúcu tendenciu.
V roku 2006 dosahovala priemerná mzda v Bulharsku
345 BGN, ão je cca 6 730 SKK.

POROVNANIE EKONOMÍK
Makroekonomické ukazovatele Rumunska aj Bulharska
zaznamenávajú v˘razné zlep‰enia, svedãia o tom ukazovatele, ako rast hrubého domáceho produktu, pokles
miery nezamestnanosti, postupn˘ mierny nárast priemernej mzdy a mnohé ìal‰ie.
V Bulharsku sa miera nezamestnanosti zníÏila z 17,4 %
v roku 2001 na 9,0 % v roku 2006, ão je zníÏenie takmer
o 10 percentuálnych bodov za 5 rokov. Bulharsko má
v porovnaní so Slovenskou republikou mieru nezamestnanosti aÏ o 7,4 percentuálnych bodov niÏ‰iu, ako malo
Slovensko v roku 2005 (16,3 % evidovan˘ch nezamestnan˘ch). Podºa informácií Svetovej banky a Eurostatu má
Bulharsko dobr˘ vzdelávací systém s relatívne dobrou
kvalifikáciou.
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POROVNANIE SR, BG A RO
počet
obyvateľov
slovenská
národnosť
maďarská
národnosť
miera
nezamestnanosti
miera dlhodobej
nezamestnanosti
minimálna mzda
v euro (2004)
priemerná mzda
v euro (2002)
priemerná mzda
v PPS (2002)
miera
inflácie
HDP/ 1 obyvateľa
v pps

Slovensko

Bulharsko

Rumunsko

5 384 800

7 761 000

21 658 500

4 614 854

17 000

520 528

cca 1mil.

16,30%

10,10%

7,70%

11,70%

6,00%

4,40%

148

61

69

475,6

157

193,4

1094,33

387,41

470,16

2,8

5

9,1

55

32,1

34,7

Zdroj: Eurostat za rok 2004, 2005, 2006, SODB SR 2001,

VARIANTY MOŽNÉHO VÝVOJA OTVORENIA
PRACOVNÝCH TRHOV PRE RUMUNSKO
A BULHARSKO

PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA V EURO
NA SLOVENSKU, BULHARSKU A RUMUNSKU
150

V Rumunsku je situácia v oblasti ekonomického v˘voja veºmi dobrá. Priemerná mzda v Rumunsku sa v roku
2005 pohybovala na úrovni 250 euro, sú odvetvia (napr.
IT), kde pracovníci priemerne zarábajú viac ako 1 500
euro. V roku 2006 evidovalo Rumunsko len 5,5 % nezamestnan˘ch.
Pracovná sila v Rumunsku a Bulharsku je oveºa lacnej‰ia ako u nás, svedãí o tom evidovaná minimálna
mzda. Zatiaº ão v roku 2005 podºa Eurostatu malo Slovensko priemernú mzdu 148 euro, Rumunsko malo 69
euro a Bulharsko len 61 euro.
Otázkami na zváÏenie zostávajú vzdelanostná úroveÀ
obyvateºstva, jazyková adaptabilita Bulharska a Rumunska a geografická vzdialenosÈ t˘chto krajín k jednotliv˘m
pracovn˘m trhom európskej 25-ky.

148
69
61

Krajiny Európskej únie neotvoria svoj trh práce pre Bulharsko a Rumunsko (s v˘nimkou Slovenska, ktoré ho
otvorí). V takomto prípade In‰titút zamestnanosti predpokladá, Ïe moÏn˘ záujem o prácu na Slovensku pre
bulharsk˘ch a rumunsk˘ch obãanov môÏe byÈ pomerne
siln˘. Nie je vylúãené, Ïe v takom prípade bude Slovensko vystavené prílevu legálnych záujemcov o prácu – od
kvalifikovan˘ch profesií aÏ po tie menej kvalifikované,
lacné pracovné sily. T˘m by mohli vytláãaÈ ãasÈ na‰ich
zamestnan˘ch, ãi potenciálne zamestnan˘ch. Podiel existujúcich nelegálnych a pololegálnych rumunsk˘ch
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ANALÝZA
PRIEMERNÁ ROČNÁ HRUBÁ MZDA V EURO
V PRIEMYSLE A SLUŽBÁCH
EU 25
EU 15
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovenská republika
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
Bulharsko
Island
Nórsko
Švajčiarsko

2003
33088,6
34643
44692
40056
16738,5
199220
28847
18406,4
39587
6196,2
13602,7
36600
13871,1
4944,5
30978
32177,4
38792,5
1677,8
42882,3
-

2004
35704
40954
19827,8
19290,2
3805,8
40575
7099,5
11925,9
37900
6230,3
15195,8
5706,1
31988
33620
41253,4
1784,2
42223,7
45759,8

MESAČNÁ CENA PRÁCE V EURO

EU 25
EU 15
Belgicko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovenská republika
Fínsko
Švédsko
Veľká Británia
Bulharsko
Rumunsko
Island

2003
288,1
3343,5
3895,2
777,1
4101,4
3726
608,4
1984,3
2017
3414
1837
357,3
486,6
763,6
1282,4
3716
698,2
1343
1496,7
585,3
3547
4312,7
3642,4
202,2
245,6
3697,8

2004
3910,1
841,6
4186,3
3747
650,3
2081,6
3503
1902
508,3
838,8
1257,1
3828
699,2
1394
636
3698
3848,6
213,5
271,8
3953,8

Zdroj: Eurostat

Zdroj: Eurostat

a bulharsk˘ch migrantov za prácou by sa mohol preorientovaÈ na legálnu prácu, ktorá by v takomto prípade
bola dostupná na Slovensku.
Efekt tohto krajného variantu na Slovensk˘ trh práce
je otázny a závisí od mnoh˘ch protichodn˘ch faktorov.
Zistenie vplyvov na Slovensk˘ trh práce si podºa tohto
scenára vyÏiada hlb‰iu komplexnej‰iu anal˘zu. Väã‰ina
krajín otvorí svoj trh práce pre Bulharsko a Rumunsko
Podºa In‰titútu zamestnanosti v takomto prípade Ïiaden „nával“ pracovn˘ch síl na Slovensko nehrozí. Väã‰ina imigrantov bude smerovaÈ do bohat‰ích krajín EÚ,
kde bude dostatok nielen pracovn˘ch príleÏitostí, ale aj
príleÏitosÈ vy‰‰ej mzdy, ako by im mohol poskytnúÈ pracovn˘ trh na Slovensku.
Aj v prípade otvorenia trhu práce len krajinami V5
nepredpokladáme Ïiaden pov‰imnutiahodn˘ negatívny
efekt na slovensk˘ trh práce a ekonomiku. Najzaujímavej‰ími krajinami pre emigrantov z novovstupujúceho
Rumunska budú hlavne románske krajiny s románskymi
jazykmi, ako ·panielsko, Taliansko, Francúzsko, atraktívnosÈ bude maÈ aj Veºká Británia a Nemecko. Pre bulharsk˘ch emigrantov to bude pravdepodobne Nemecko
a Veºká Británia. Emigranti budú smerovaÈ do krajín, kde
je pre nich jazyková bariéra omnoho men‰ia a mzdy
neporovnateºne vy‰‰ie.
Ak väã‰ina ãlensk˘ch ‰tátov otvorí svoj pracovn˘ trh
a otvorí ho aj Slovenská republika, v takom prípade by

podºa In‰titútu zamestnanosti pre slovensk˘ trh práce,
ale aj ekonomiku ‰tátu plynuli isté v˘hody. Slovensko by
malo moÏnosÈ, v prípade záujmu migrantov, vykompenzovaÈ si nedostatok vysoko kvalifikovan˘ch, ale aj nekvalifikovan˘ch pracovníkov v niektor˘ch pre domácich
nezaujímav˘ch ãi nezastúpen˘ch odvetviach a odboroch.
Zahraniãní pracovníci zároveÀ vytvárajú dodatoãn˘
dopyt po ubytovacích a stravovacích sluÏbách.
Pozitívnym faktorom otvorenia pracovn˘ch trhov
medzi ãlensk˘mi ‰tátmi Európskej únie je obmedzenie
ãierneho trhu práce. Obãania sa tieÏ zbavia byrokratick˘ch problémov pri získavaní pracovn˘ch povolení,
ktoré mali za následok sÈaÏenie moÏnosti sa zamestnaÈ aj
v nedostatkov˘ch odvetviach. Otvoren˘, teda väã‰í trh
práce umoÏÀuje efektívnej‰iu alokáciu pracovn˘ch síl
podºa ich ‰truktúry, ão vytvára podmienky pre väã‰iu
v˘konnosÈ ekonomík a vy‰‰iu Ïivotnú úroveÀ.
In‰titút zamestnanosti preto odporúãa prediskutovaÈ
a koordinovaÈ túto problematiku (otvorenia, resp. uzavretia pracovného trhu na Slovensku) s krajinami Vi‰egrádskej skupiny (V4 a Slovinsko). AÏ znalosÈ postojov
V4 k tejto dôleÏitej otázke by malo predurãiÈ ìal‰ie
postupy a stanoviská súãasnej vlády.
Mgr. IVANA RAJECOVÁ
Inštitút zamestnanosti
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 11/2006
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Zákon č. 305/05 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele (SPOD a SK) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
priniesol zmeny aj v práci sociálneho kurátora pre plnoletých.
Dovtedy platný zákon o sociálnej pomoci nešpecifikoval konkrétne
činnosti a sociálna kuratela pre plnoletých sa vykonávala viacmenej na okraji sociálnej kurately. Môžeme povedať, že účinnosťou zákona č. 305/05 Z. z. sa začala aj táto práca odbornejšie realizovať. Spomínaný zákon stanovil štandardy a postupy práce
v poskytovaní pomoci pre túto špecifickú skupinu klientov.
Sociálna kuratela plnolet˘ch fyzick˘ch
osôb sa vykonáva pre plnoleté osoby
najmä:
 po prepustení z v˘konu trestu odÀatia slobody (VTOS), alebo z v˘konu
väzby (VV);
 ak je úãastníkom probácie alebo
mediácie;
 ak zneuÏíva drogy alebo je závislá
od drog;
 ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na lieãbu drogov˘ch
závislostí alebo in˘ch závislostí;
 ak bola prepustená zo zariadenia na
resocializáciu drogovo závisl˘ch;

Po ukonãení VTOS nastupuje vlastne jadro práce sociálneho kurátora –
postpenitenciárna starostlivosÈ. Jej vyuÏívanie závisí predov‰etk˘m od dobrovoºnej spolupráce klienta. V roku 2006
bolo prepusten˘ch 69 odsúden˘ch.
Po prepustení plnoletej osoby
z VTOS sociálna práca s klientom
pokraãuje najmä individuálnou formou,
s ohºadom na resocializaãné potreby
klienta. Jej základom je sociálne poradenstvo, ktoré sa zameriava na poskytnutie informácií o moÏnostiach rie‰enia
sociálnej situácie klienta. Klientovi asistujeme pri evidencii medzi uchádzaãov

Sociálna kuratela
plnoletých fyzických osôb
 po zániku ústavnej starostlivosti
alebo ochrannej v˘chovy;
 ak poÏiada o pomoc pri rie‰ení
nepriaznivej Ïivotnej situácie.
Najpoãetnej‰iu skupinu klientov
sociálneho kurátora pre plnolet˘ch tvoria prepustení z v˘konu trestu odÀatia
slobody alebo z v˘konu väzby.
VTOS hlboko zasahuje do súkromného Ïivota odsúdeného. Mení sa Ïivotn˘
‰t˘l, povinnosti, uspokojovanie potrieb,
kontakt s okolit˘m svetom. Pri práci
s odsúden˘m sa vyuÏívajú rôzne formatívne metódy ako aj resocializaãné techniky. Ich cieºom by mala byÈ eliminácia
aÏ odstránenie správania a postojov,
ktoré vedú k poru‰ovaniu ‰tátom stanoven˘ch noriem, a tieÏ formovanie t˘ch
schopností, ktoré napomôÏu zaãleneniu
osoby po prepustení do spoloãnosti.
KedÏe pracovníci ÚPSVR s touto
osobou budú pracovaÈ pri jej následnej
resocializácii po prepustení, je dôleÏité
s klientom nadviazaÈ kontakt uÏ poãas
trvania VTOS.
Sociálny kurátor pre plnolet˘ch uskutoãnil v roku 2006 osem náv‰tev v Ústavoch na VTOS (RuÏomberok, B. Bystrica,
Suãany, Ilava, Hrnãiarovce nad Parnou,
Dubnica nad Váhom, Nitra-Chrenová)
a sociálne poradenstvo sme poskytli 30
odsúden˘m. Odsúdení mali ãasto málo
aktívne vzÈahy k svojim rodinn˘m príslu‰níkom – najãastej‰ie absentovali kontakty
s ich deÈmi. Nav‰tevovali sme rodinn˘ch
príslu‰níkov odsúden˘ch v záujme nadviazania kontaktu medzi nimi a odsúden˘m.
16

o zamestnanie, podaní si Ïiadosti
o dávku v hmotnej núdzi, prieskume
voºn˘ch pracovn˘ch ponúk a voºn˘ch
miest v útulkoch v prípade, ak sa jedná
o klienta bez domova. Klientovi tieÏ
pomáhame pri rie‰ení osobn˘ch a vzÈahov˘ch problémov. Vìaka referátu PPS
je aj tejto skupine klientov umoÏnen˘
kontakt so psychológom.
ÚãinnosÈou zákona o SPOD a Sk sa
skvalitnila práca kurátorov a rovnako aj
spolupráca oddelenia s ostatn˘mi subjektmi a samosprávou. Pri uºahãení
resocializácie v˘znamnú úlohu zohráva in‰titút resocializaãného príspevku.
Klient po prepustení potrebuje disponovaÈ urãitou finanãnou ãiastkou na
zabezpeãenie nevyhnutn˘ch vecí osobnej potreby. V roku 2006 bolo do septembra vyplaten˘ch 31 resocializaãn˘ch príspevkov.
VáÏnym problémom je závislosÈ –
najmä alkoholová. Niektorí odsúdení
absolvujú protialkoholickú lieãbu
poãas VTOS. ëal‰ích motivujeme
k lieãbe závislosti, úãasti na resocializaãn˘ch programoch, stretnutiach anonymn˘ch alkoholikov, organizovan˘ch
skupinovou formou.
Sociálna práca s touto skupinou
klientov je nároãná, vyÏadujúca si
odbornú spôsobilosÈ, flexibilné prispôsobenie sa situácii, schopnosÈ pohotovo rie‰iÈ problémy a nemenej dôleÏitá
je terénna ãinnosÈ, ktorá nám pomáha
vãas odhaliÈ problémy a zvoliÈ vhodn˘
postup pri ich rie‰ení.
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Probaãná ãinnosÈ je odborná interdisciplinárna práca, ktorá je zameraná
na aktívne ovplyvÀovanie a rie‰enie
Ïivotn˘ch udalostí a kolízií obãana
v trestno-právnej oblasti.
Probácia podºa zákona ã. 550/2003
Z. z. o probaãn˘ch a mediaãn˘ch úradníkoch a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov je:
 organizovanie a v˘kon dohºadu nad
obvinen˘m, obÏalovan˘m alebo odsúden˘m,
 kontrola v˘konu trestu nespojeného
s odÀatím slobody vrátane uloÏenej
povinnosti alebo obmedzenia,
 dohºad nad správaním obvineného
v priebehu skú‰obnej doby pri podmieneãnom prepustení z VTOS,
 pomáhanie obvinenému, aby viedol
riadny Ïivot a vyhovel podmienkam,
ktoré mu boli uloÏené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní.
Pri v˘kone probácie probaãn˘ a mediaãn˘ úradník postupuje v súãinnosti
s orgánmi sociálneho zabezpeãenia, so
‰kolami, zdravotníckymi zariadenia,
cirkvami, záujmov˘mi zdruÏeniami
a in˘mi. Spolupracuje so sociálnym
kurátorom najmä pri zisÈovaní sociálnej
anamnézy klienta a plnení dohºadového
probaãného plánu. Probaãn˘ program sa
zostavuje v závislosti od druhu obmedzenia ãi povinnosti, ktoré boli klientovi
uloÏené. Vzájomná spolupráca a v˘mena informácií medzi zúãastnen˘mi subjektmi, t. j. sociálnym kurátorom a probaãn˘m a mediaãn˘m úradníkom, prispieva k lep‰ej kontrole uloÏen˘ch povinností a motivácii klienta k spoloãensky
tolerovanému správaniu. Podstatou probácie je pozitívne vedenia klienta s cieºom jeho aktívnej úãasti na skvalitnení
svojho Ïivota v súlade so zákonmi.
Probaãn˘ dohºad má prispieÈ k resocializácii podmieneãne prepusten˘ch.
Úãelom je zaistiÈ efektívny v˘kon alternatívnych trestov a opatrení s dôrazom
na prevenciu kriminality. Medzi ‰tandardné podmienky dohºadu patrí:
 správanie v súlade so zákonmi,
vyh˘banie sa páchaniu trestn˘ch ãinov;
 byÈ v kontakte s probaãn˘m a mediaãn˘m úradníkom podºa stanoveného
programu;
 prijímaÈ náv‰tevy probaãného
a mediaãného úradníka v mieste bydliska;
 zdrÏovaÈ sa na adrese, na ktorej sa
dohodne s probaãn˘m a mediaãn˘m
úradníkom a informovaÈ ho o zmenách;
 vykonávaÈ prácu, ktorú probaãn˘
a mediaãn˘ úradník schválil a informovaÈ ho o zmenách;
 nevycestovaÈ do zahraniãia bez
súhlasu probaãného a mediaãného
úradníka.
Mgr. VLADIMÍRA ANTOLOVÁ,
sociálna kurátorka pre plnoletých
ÚPSVR Ružomberok
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Bezdomovci – pripravenosť
hlavného mesta na zimné obdobie
Hlavné mesto zabezpečilo v tomto roku zvýšenie kapacity ubytovania pre bezdomovcov prenajatím objektov na Hradskej ulici vo
Vrakuni občianskemu združeniu Domov pre každého, ktorý
v dvoch budovách zriadil útulok s kapacitou 140 miest. V máji toho
roku bolo v útulku otvorené stredisko osobnej hygieny, občianske
združenie si prenajalo priestory aj na Ivánskej ceste, kde sú ubytované aj rodiny – spolu 27 ľudí. Spolu s útulkom Mea Culpa, ktoré
má kapacitu 35 miest, má Bratislava v súčasnosti vytvorených
okolo 250 miest pre ľudí bez prístrešia.
ÚTULOK MEA CULPA
V januári 2004 hlavné mesto otvorilo
útulok pre bezdomovcov Mea Culpa
s kapacitou cca 40 lôÏok. V rokoch 2004
a 2005 bol útulok v prevádzke sezónne,
od roku 2006 je prevádzkovan˘ celoroãne. DôleÏit˘m momentom bola
ochota predstaviteºov Trnavskej univerzity, ktorá sa zaviazala finanãne pomáhaÈ hlavnému mestu na chod útulku od
mája do septembra sumou 40-tisíc
korún mesaãne. Primátor Bratislavy
Andrej ëurkovsk˘ a dekan Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Vladimír Krãméry podpísali dodatok k „Zmluve o spolupráci
na zabezpeãenie ãinnosti útulku pre
ºudí bez prístre‰ia v Bratislave
s názvom Mea Culpa“.

ÚTULOK NA HRADSKEJ ULICI
Prevádzkuje ho OZ Domov pre kaÏdého, poskytuje doãasné ubytovanie pre
ºudí, ktorí sa náhle ocitli v núdzi, pre
deti, ktoré uÏ nepatria do detsk˘ch
domovov, ako aj pre prepusten˘ch
z v˘konu trestu. Ubytovanie sa poskytuje na dobu 3 mesiacov, najdlh‰ia v‰ak
na 2 roky. Pracovníci útulku pomáhajú
ubytovan˘m nájsÈ si prácu. Majú vytvorenú dobrú spoluprácu s obchodn˘mi
centrami, ktoré majú záujem o rôzne
pomocné práce, ak˘mi sú upratovanie,
dokladanie tovaru, práca v sklade...
V útulku nie sú povolené náv‰tevy,
nesmie sa tam fajãiÈ, piÈ alkohol, sociálne zariadenie je spoloãné. Izby, v ktor˘ch b˘vajú, ako aj spoloãné priestory
si ubytovaní upratujú sami.
Na Hradskej ulici sa nachádza aj stredisko osobnej hygieny, ktoré v súãasnosti vyuÏíva okolo 20 ºudí, jeho kapacita je
v‰ak 70 ºudí. Otvorené je denne od 9,00
hod – 18,00 hod a sluÏby sú zadarmo.
Bezdomovci sa môÏu osprchovaÈ a majú
k dispozícii ãisté o‰atenie. Od 15.
novembra, ak budú veºmi nepriaznivé
klimatické podmienky – klesnú v˘razne
teploty aj skôr), bude maÈ moÏnosÈ
v stredisku prenocovaÈ 40 ºudí.
Zo v‰etk˘ch, ktorí vyuÏívajú sluÏby
strediska, je asi len 20 % Bratislavãanov. Väã‰inou sú to ºudia so základn˘m

vzdelaním alebo nedokonãen˘m stredo‰kolsk˘m vzdelaním. Prvé skúsenosti so Ïivotom získava v útulku aj 12
detí, ktoré vyrastali v detsk˘ch domovoch. Spolu b˘va vo v‰etk˘ch troch
zariadeniach 17 rodín.
Rekon‰trukcia priestorov na Hradskej ulici si vyÏiada spolu asi 9 miliónov korún, doteraz sa preinvestovalo
5 miliónov. Hlavné mesto uhrádza
v‰etky náklady na energie, ão je asi
750-tisíc korún roãne.
V súãasnosti eviduje obãianske
zdruÏenie 90 Ïiadostí o ubytovanie.
OZ pri udelení ubytovania úzko spolupracuje s kurátormi z mestsk˘ch
ãastí, so sociálnymi sestrami v nemocniciach alebo s pracovníkmi z ústavov
pre v˘kon trestu. Je dôleÏité vylúãiÈ
medzi záujemcami tzv. ekonomick˘ch
b˘vajúcich, ktorí chcú útulky zneuÏívaÈ ako lacné b˘vanie, pretoÏe poplatok za b˘vanie je 53 Sk/noc.
Hlavné mesto pri rie‰ení problematiky bezdomovectva spolupracuje
s ìal‰ími mimovládnymi organizáciami, ktor˘m prenajíma priestory za
symbolickú korunu, prípadne hradí
náklady na energie, alebo si nenárokuje daÀ za vyuÏitie verejnného priestranstva, keì je nutné podávaÈ jedlo
pre ºudí bez
K rie‰eniu problematiky bezdomovectva hlavné mesto prispieva aj prevádzkou dvoch sociálnych ubytovní
Fortuna a Kopãany, ktoré svojimi
moÏnosÈami na prechodné ubytovanie
preventívne pôsobia, aby sa rodiny,
ktoré sa dostali do nerie‰iteºnej bytovej situácie, prípadne jednotlivci,
neocitli na ulici a nezvy‰ovali tak
poãet bezdomovcov v Bratislave.

BEZDOMOVECTVO – ÚLOHA
ŠTÁTU A POSLANIE CHARITY
MPSVR SR povaÏuje zavádzanie sociálnych sluÏieb na zmierÀovanie chudoby
a na podporu chráneného b˘vania,
útulkov, stredísk osobnej hygieny a práãovní, denn˘ch stacionárov za jednu
z priorít svojej dotaãnej politiky, smerovanej na realizáciu projektov obcí, vy‰‰ích územn˘ch celkov, obãianskych

zdruÏení, nadácií, záujmov˘ch zdruÏení právnick˘ch osôb, neziskov˘ch organizácií poskytujúcich v‰eobecne prospe‰né sluÏby, registrovan˘ch cirkví
a náboÏensk˘ch spoloãností a Slovenského âerveného kríÏa.
(Uvedená skutoãnosÈ je obsiahnutá
vo V˘nose MPSVR SR zo 14. decembra
2005 ã. 3749/2005-II/1 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktor˘ nadobudol úãinnosÈ 1. januára 2006.) Okrem zdrojov
dotaãnej politiky ministerstva, uvoºÀovan˘ch prostredníctvom uvedeného
predpisu, je moÏné vyuÏívaÈ a v praxi
sa aj vyuÏívajú zdroje z Fondu sociálneho rozvoja (program lokálnej infra‰truktúry) a zdroje z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Úlohou ‰tátu je zabezpeãiÈ, aby
bol vytvoren˘ príslu‰n˘ právny rámec
na zabezpeãovanie základn˘ch Ïivotn˘ch podmienok a na poskytovanie
adekvátnych sociálnych sluÏieb aj tejto skupine obãanov. V takomto duchu
ministerstvo pripravuje návrh právneho predpisu (návrh zákona o sociálnych sluÏbách), ktor˘ bude predloÏen˘ na schválenie v roku 2008. Od tejto
novej právnej normy sa oãakáva
najmä vecné vymedzenie sociálnych
sluÏieb, úprava podmienok ich poskytovania a financovania, ale i roz‰írenie ‰kály zariadení sociálnych sluÏieb
pre bezdomovcov.
Napriek tvrdeniu, Ïe u nás neexistuje prakticky nijaká sociálna sieÈ, Ïiadne
in‰titúcie, ktoré by sa touto problematikou systematicky zaoberali, problematike bezdomovectva sa v Slovenskej
republike venuje pozornosÈ na úrovni
orgánov ‰pecializovanej miestnej ‰tátnej správy (najmä v rámci sociálnej
kurately pre dospel˘ch obãanov), orgánov miestnej samosprávy vrátane
samosprávnych krajov, ale i na úrovni
mimovládnych organizácií. Orgány
‰pecializovanej miestnej ‰tátnej správy
– úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
zabezpeãujú v˘kon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a v˘kon opatrení
sociálnej kurately a okrem toho obãanovi poskytujú pomoc v súlade s príslu‰n˘mi predpismi, ktorá sa odvíja od problému, ktor˘ v danej chvíli obãan pociÈuje. Samosprávne orgány, ale i ne‰tátne subjekty poskytujú podºa platn˘ch
právnych predpisov bezdomovcom
pomoc najmä sprostredkovaním sociálnych sluÏieb prostredníctvom zariadení sociálnych sluÏieb, najmä útulkov,
ktoré na tento úãel zriaìujú.
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MPSVR SR a celá odborná verejnosÈ,
zaoberajúca sa problematikou bezdomovectva, vítajú novú právnu úpravu
o ohlásení pobytu obãanov Slovenskej
republiky a registri obyvateºov Slovenskej republiky (z. ã. 523/2004 Z. z.,
úãinnosÈ od 1. 10. 2004). Minulá právna úprava umoÏÀovala prihlásenie
obãana na trval˘ pobyt za prísne stanoven˘ch podmienok, ktoré väã‰ina
bezdomovcov nemohla splniÈ (napríklad preukázanie vlastníckeho vzÈahu
k nehnuteºnosti urãenej na b˘vanie
a pod.). Podºa súãasnej právnej úpravy, ak obãan nevie v súvislosti s prihlasovaním sa na trval˘ pobyt splniÈ podmienky podºa §§ 3 a 4 z. ã. 523/2004 Z.
z., prihlási sa na trval˘ pobyt podºa § 5
citovaného zákona v ohlasovni v mieste, kde sa zdrÏiava.
V prípade bezdomovcov, najmä
t˘ch, ktorí si potrebujú vybaviÈ napr.
doklady alebo uplatniÈ urãité nároky
v rámci systému sociálneho zabezpeãenia, nemajú prekáÏky, ktoré by nevedeli prekonaÈ. In˘ pohºad na uvedenú vec
majú samosprávy, ktoré poukazujú na
zneuÏívanie in‰titútu trvalého pobytu,

ktor˘ umoÏÀuje pobyt napr. vo veºk˘ch
mestách, kde sa zvy‰uje ich koncentrácia a príslu‰nému mestu, resp. príslu‰nej mestskej ãasti sa navy‰ujú náklady.
Rie‰ením sa ukazuje napríklad refundácia nákladov za tohto obãana samosprávou, v ktorej mal posledn˘ trval˘
pobyt. Toto rie‰enie je zatiaº v rovinách
úvah.

BRATISLAVSKÁ
KATOLÍCKA CHARITA
Charita v Bratislave poskytovala sluÏby
ºuìom bez domova od svojho zaloÏenia
v roku 1993. Po transformácii zaãala
Bratislavská katolícka charita systematickú prácu s ºuìmi bez domova s dôrazom na registráciu a ìal‰ie vedenie
klientov. V Charitatívno-sociálnom
centre poskytovala BKCH t˘mto ºuìom
priestor na sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo. V centre mali moÏnosti
na hygienickú oãistu, v˘daj ãistého ‰atstva a potravinovú pomoc, sprostredkovanie základnej lekárskej starostlivosti,
pomoc pri vybavovaní dokladov, získanie informácií o moÏnostiach ubytovania a zamestnania v rámci Bratislavy.

Na Kukučínovej otvoria
útulok pre bezdomovcov
Košice – Vedenie mesta a Košický samosprávny kraj spolu s Arcidiecéznou charitou (ADCH) Košice nechcú s príchodom mrazivých nocí nechať po vlaňajších skúsenostiach s mrazivou zimou
nič na náhodu. Preto začali pripravovať útulky pre bezdomovcov,
aby sa nestalo to, čo minulý rok, keď v uliciach zamrzli minimálne štyria ľudia bez strechy nad hlavou. Podľa našich informácií
pred dokončením sú priestory bývalých kasární na Kukučínovej
ulici, ktoré budú slúžiť ako ďalší, v poradí piaty košický útulok.
"OtvoriÈ by sme ho chceli na budúci
t˘ÏdeÀ, akú bude maÈ kapacitu, zatiaº
nie je celkom jasné," povedal nám PR
manaÏér Magistrátu mesta Ko‰ice Tibor
Ião. "Nocºah a sluÏby v novom útulku
budeme poskytovaÈ len bezdomovcom,
ktorí na tom budú najhor‰ie."
Podºa niektor˘ch odhadov (oficiálna ‰tatistika nejestvuje – pozn.
red.) po ko‰ick˘ch uliciach by sa
malo pohybovaÈ okolo 350 – 600 bezdomovcov. Sú v‰ak aj jedinci, ktorí
hovoria aÏ o 750 – 1 000 bezprizorn˘ch ºuìoch Ïijúcich v druhom najväã‰om meste na Slovensku.

ÚTULOK EMAUZY, FIALKOVÁ 3
Charita ho v spolupráci s mestom otvorila 21. decembra 2001 ako vôbec prvú
nocºaháreÀ pre bezdomovcov v Ko‰iciach. V útulku môÏu v prípade krízov˘ch situácií poskytnúÈ prístre‰ie aÏ 35
ºuìom. K˘m v‰ak taká situácia nenastane, môÏe tam nocovaÈ len deväÈ
ºudí. Viac totiÏ hygienici nepovolili.
18

V˘nimku vedenie Emauzy dostalo vlani
len preto, aby v siln˘ch mrazoch bezdomovci nepomrzli.
"V t˘chto dÀoch je tam uÏ kapacita plne
vyÈaÏená, s t˘m v‰ak niã nenarobíme,"
povedal nám Cyril Korpesio z ADCH
Ko‰ice.

CHARITNÝ DOM SV. ALŽBETY,
BOSÁKOVA
Po zorganizovaní verejnej zbierky a 300tisícovom príspevku mesta bol oficiálne
otvoren˘ 23. júna 2005. Má celodennú
pôsobnosÈ a kapacitu 80 miest.
"Zatiaº e‰te zopár voºn˘ch miest
máme, ale na celodenn˘ prechodn˘
pobyt prijímame väã‰inou len t˘ch, ktorí
sú ochotní spolupracovaÈ," zdôraznila
vedúca zariadenia Jolana ·uleková.
"PrísÈ môÏe kaÏd˘, ale musí maÈ potvrdenie od lekára, Ïe nemá Ïiadnu infekãnú chorobu. V izbách totiÏ b˘va sedem
i osem ºudí spolu." Podºa J. ·ulekovej
v prípade mrazivého poãasia dokáÏu
ubytovaÈ a prenocovaÈ aÏ okolo 100 ºudí.
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Záujem o ‰atstvo bol aj zo strany sociálne odkázan˘ch rodín a dôchodcov.
Od roku 2000 vytvára Charitatívno-sociálne centrum rozsiahlu databázu klientov, ktorá pomáha zníÏiÈ
zneuÏívanie sluÏieb centra klientmi
a zároveÀ umoÏÀuje adresnej‰iu
a kvalitnej‰iu pomoc. Posledné ‰tyri
sa BKCH snaÏí získaÈ priestory na
nízkoprahové denné centrum, ktoré
sa napriek rokovaniam s viacer˘mi
in‰titúciami nepodarilo získaÈ.
Od mája 2006 z dôvodu rekon‰trukcie budovy je pomoc redukovaná
a sluÏby centra sa prispôsobili priestorov˘m a personálnym moÏnostiam.
Charitatívno-sociálne centrum v súãasnosti vydáva stravu – polievku a chlieb,
pre ºudí bez domova v pracovn˘ch
dÀoch, v stánku na Tyr‰ovom nábreÏí.
Denne tu obslúÏi cca 30 – 50 klientov,
ktorí dostanú stravu na základe stravovacieho preukazu, a pri v˘daji stravy
robia pracovníci centra, aj keì
v obmedzenej miere, streetwork a poradenstvo.
Magistrát
hlavného mesta Bratislava

KRÍZOVÉ CENTRUM, ALEJOVA 2
FungovaÈ zaãalo 19. septembra 2003
a poskytuje dva druhy sluÏieb. Ubytovanie v Domove pre rodiãov s deÈmi,
ktor˘ má kapacitu 47, a v útulku pre
osamelé Ïeny s 27 miestami. Nejde
o klasick˘ útulok ako napríklad Emauzy na Fialkovej.
"V útulku pre osamelé Ïeny máme
e‰te asi päÈ miest voºn˘ch, v domove
pre rodiãov je kapacita plne vyÈaÏená,"
povedal nám vedúci centra Marián
Belu‰ko. "ªudí prijímame len na základe podanej Ïiadosti, v prípade krízovej
situácie sa môÏu ubytovaÈ hneì a formality vybavíme neskôr. Potenciálni
obyvatelia domova i útulku v‰ak musia
priniesÈ potvrdenie od lekára, Ïe
nemajú infekãné choroby."

DOM NA RÁZUSOVEJ 37
Oficiálne bol otvoren˘ 20. januára
2006. Budovu vyãlenilo mesto Ko‰ice.
Ubytovanie v útulku s kapacitou 60
miest a zo zaãiatku s nepretrÏitou 24hodinovou prevádzkou vyuÏilo bezplatne do jeho uzavretia 1. apríla 2006
niekoºko sto bezdomovcov.
"UÏ ãoskoro opäÈ chystáme jeho
otvorenie, ale v tomto roku bude k dispozícii len pre matky s deÈmi, ktoré sa
ocitnú v ohrození zdravia a Ïivotov,"
uviedol na margo vyuÏitia domu
v tomto roku T. Ião. Priemerne bolo
vlani na Rázusovej ubytovan˘ch kaÏdú
noc okolo 40 ºudí bez domova.

Košický Korzár, 6. 11. 2006
(krátené)
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Podmienky a postup ocenenia
ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR
za Sociálny čin roka 2006
a Najlepšiu reportáž roka 2006
ZÁKLADNÉ CIELE
V na‰om okolí je stále veºa bezradn˘ch ºudí, ktorí bez pomoci in˘ch len ÈaÏko vedia sami nájsÈ cestu z krízov˘ch Ïivotn˘ch situácií, v ktor˘ch sa nachádzajú. Ocenenie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny ãin roka
je ocenením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá
v priebehu roka 2006 poskytla pomoc rodine alebo jednotlivcovi, ktorí sa ocitli v ÈaÏkej Ïivotnej situácii, sú v hmotnej
núdzi alebo bez prístre‰ia.

SPÔSOB OCENENIA
1. morálne ocenenie formou plakety
2. finanãné ocenenie formou nákupn˘ch poukáÏok

NÁVRH NA OCENENIE MÔŽE PODAŤ










fyzická osoba
obãianske zdruÏenie
nezisková organizácia
nadácia
‰tátna organizácia
‰tátny orgán
územná samospráva, obec, vy‰‰í územn˘ celok
podnikateºsk˘ subjekt
cirkevná organizácia
Návrh na ocenenie môÏe podaÈ aj samotná fyzická osoba
alebo právnická osoba na vlastné ocenenie, ktorá splnila
podmienky ocenenia.

PODMIENKY OCENENIA
 Cieºovou skupinou, ktorej sa v roku 2006 poskytla
pomoc v ÈaÏkej Ïivotnej situácii, sú v hmotnej núdzi
alebo bez prístre‰ia:
 jednotlivci
 rodiny s deÈmi
 deti
 osoby spoloãensky neprispôsobivé
 Forma sociálnej pomoci:
 finanãná podpora
 vecná alebo materiálna podpora
 aktivita, ktorá pomohla zmierniÈ ÈaÏkú Ïivotnú situáciu
 uverejnenie alebo odvysielanie reportáÏe, prostredníctvom ktorej sa pomohlo cieºovej skupine
 Poskytnutie finanãnej pomoci:
subjekt, ktor˘ poskytol finanãnú pomoc alebo vykonal
sociálny ãin, musí preukázaÈ, Ïe finanãné prostriedky,
ktoré na to pouÏil, nezískal
 zo ‰tátneho rozpoãtu,
 rozpoãtu samosprávneho kraja,
 z finanãného príspevku získaného z lotérií a in˘ch
podobn˘ch hier,
 ãi z dotácií ‰tátnych orgánov

NÁVRH MUSÍ OBSAHOVAŤ
 meno alebo názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
a jej kontaktnú adresu
 meno rodiny alebo jednotlivca, ktor˘m bola poskytnutá
pomoc, podpora alebo vykonaná aktivita a ich kontaktnú
adresu
 charakteristiku podpory, pomoci alebo aktivity:
 finanãná,
 vecná alebo
 materiálna,
 vykonanie aktivity
 vyjadrenie hodnoty finanãnej pomoci alebo podpory
v Sk
 vyjadrenie hodnoty vecnej alebo materiálnej pomoci,
alebo podpory v Sk, pokiaº je moÏné takto poskytnutú
pomoc alebo podporu vyjadriÈ
 vyjadrenie hodnoty aktivity v Sk, pokiaº je moÏné aktivitu, ktorou bola poskytnutá pomoc alebo podpora, takto
vyjadriÈ
 úãel, na ktor˘ bola poskytnutá pomoc, podpora, alebo
bola vykonaná aktivita
 k návrhu na ocenenie sa priloÏí dokumentácia o poskytnutí pomoci, podpory alebo vykonaní aktivity
 ãasov˘ horizont poskytnutia pomoci, podpory alebo
aktivity

VYHLÁSENIE
 ocenenie za Sociálny ãin roka a Najlep‰iu reportáÏ roka
a podmienky jeho udelenia vyhlasuje ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní
kritériá ocenenia za Sociálny ãin roka a Najlep‰iu reportáÏ roka do 27. 10. 2006 prostredníctvom médií a internetovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky
 písomné návrhy na udelenie ocenenia za Sociálny ãin
roka a Najlep‰iu reportáÏ roka sa predloÏia písomne
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odboru
sociálnej inklúzie, ·pitálska 4, 816 43 Bratislava, alebo
e-mailovou po‰tou kostan@employment.gov.sk

KRITÉRIÁ OCENENIA
 návrh musí byÈ podan˘ do 24. 11. 2006
 poskytnutie pomoci, podpory alebo aktivity musí byÈ
uskutoãnené v roku 2006
 odbor sociálnej inklúzie v spolupráci s príslu‰n˘mi
odbormi spracuje odborné stanovisko k predloÏen˘m
návrhom na ocenenie, ktoré predloÏí komisii na rozhodnutie
 o udelení ocenenia za Sociálny ãin roka a Najlep‰ia
reportáÏ roka rozhoduje komisia menovaná ministerkou
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
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zloÏenie komisie:
 zástupcovia MPSVR SR
 zástupca mimovládnej organizácie
 zástupca samosprávy
 zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
komisia predloÏí v˘sledky rozhodnutia ministerke
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
schválenie do 5. 12. 2006
 pri hodnotení návrhov na udelenie ocenenia za Sociálny
ãin roka a Najlep‰iu reportáÏ roka komisia hodnotí predov‰etk˘m:
 cielenosÈ poskytnutia pomoci, podpory alebo vykonania
aktivity
 aktuálnosÈ pomoci, podpory alebo aktivity
 vplyv pomoci, podpory alebo aktivity na zmenu v Ïivotnej situácii rodiny alebo jednotlivca
 komisia nebude akceptovaÈ návrhy na ocenenie, ak ide
o osoby na poste ‰tátnych zamestnancov, ktoré vykonávajú aktivity navrhnuté na ocenenie v rámci plnenia sluÏobn˘ch povinností.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodne
o ocenení za Sociálny ãin roka a Najlep‰iu reportáÏ roka
v decembri 2006 .
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodne
na základe odporúãania komisie a udelí 7 ocenení v súlade
s kritériami hodnotenia:
 1. morálne ocenenie fyzickej osobe (plaketa) za finanãnú
podporu alebo pomoc
 2. morálne ocenenie právnickej osobe (plaketa) za
finanãnú pomoc alebo podporu
 3. vecné a morálne ocenenie fyzickej osobe (plaketa
a finanãná odmena) za inú pomoc alebo podporu, alebo
za vykonanú aktivitu
 4. vecné a morálne ocenenie právnickej osobe (plaketa
a finanãná odmena) za inú pomoc alebo podporu, alebo
za vykonanú aktivitu
 5. tri ocenenia za Najlep‰iu reportáÏ roka
O v˘‰ke finanãnej odmeny rozhodne ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

PRIHLÁŠKA
na udelenie ocenenia
ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
za SOCIÁLNY ČIN ROKA
1. Predkladateľ návrhu:

2. Údaje o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá poskytla pomoc alebo podporu, alebo vykonala aktivitu pre ľudí v ťažkej životnej situácii,
ktorí sú v hmotnej núdzi alebo bez prístrešia:

3. Údaje o rodine alebo jednotlivcovi, ktorému bola v ťažkej životnej situácii poskytnutá pomoc, podpora, alebo bola vykonaná v jeho prospech aktivita:

4. Opis (charakteristika, forma) pomoci, podpory alebo aktivity:

5. Prínos:

6. Prílohy:

20

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 11/2006

SPZ_11_06

17.11.2006

9:56

Stránka 21

PORADŇA

?

Som invalidná dôchodkyÀa.
Som vedená na úrade práce
a poberám dávku v núdzi. Ponúkli
mi prácu na aktiváciu, ão som prijala. V zmluve je napísané, Ïe musím
odpracovaÈ 10 hodín t˘Ïdenne, pracujem v pondelok aj utorok po 5
hodín. Keì bol ‰tátny sviatok 29. 8.,
bol v utorok, dostala som príkaz
tento sviatok si nadpracovaÈ. Urobila som tak. Ale mala som to naozaj
povinné?
Alena Papánková, Skalica
Podºa ods. 1 zákona ã.5/2004 Z. z.
o sluÏbách zamestnanosti sa aktivaãná
ãinnosÈ vykonáva v rozsahu najmenej
10 hodín t˘Ïdenne.

a takáto dohoda podlieha schváleniu
súdom (rodiãovská dohoda schválená
súdom).
JUDr. Marta Sebechlebská ,
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately ÚPSVR

?

Ak˘ je prv˘ krok detí opú‰Èajúcich DD do reálneho praktického
Ïivota? Aká platí legislatíva v tejto
oblasti?
Ak ústavná starostlivosÈ skonãí
dosiahnutím plnoletosti alebo predæÏením ústavnej starostlivosti do 19 rokov
veku, môÏe mlad˘ dospel˘ poÏiadaÈ
detsk˘ domov o poskytovanie starostlivosti aÏ do jeho osamostatnenia sa,

Otázky a odpovede
Podºa ods. 13 predmetného zákona,
úrad PSVR uzatvára s uchádzaãom
o zamestnanie dohodu o podmienkach
vykonávania aktivaãnej ãinnosti.
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivaãnej ãinnosti obsahuje okrem
in˘ch povinností aj t˘Ïdenn˘ rozsah
vykonávanej aktivaãnej ãinnosti, ktorú
je uchádzaã o zamestnanie povinn˘
dodrÏaÈ.
V prípade, ak v rámci rozvrhu vykonávania aktivaãnej ãinnosti pripadne
jej v˘kon na deÀ ‰tátneho sviatku, resp.
na tento deÀ pripadne ãasÈ hodín stanoven˘ch v dohode, je potrebné si tieto
hodiny nadpracovaÈ v súlade s uzatvorenou dohodou.
Dagmar Rodinová,
Odbor metodiky APTP
a projektového riadenia ÚPSVR

?

Má právo ÏiadaÈ Ïena – matka
v˘Ïivné od otca aj v tom prípade,
keì sa pred splodením potomka
dohodli s otcom dieÈaÈa, Ïe si dieÈa
bude vychovávaÈ sama a na vlastné
náklady?
Zákon o rodine nepripú‰Èa Ïiadnu
dohodu rodiãov v tom zmysle, Ïe
jeden z rodiãov si nebude voãi dieÈaÈu plniÈ vyÏivovaciu povinnosÈ. Takáto dohoda nie je moÏná ani pred
splodením dieÈaÈa, ani poãas tehotenstva Ïeny a ani v ãase, keì sa dieÈa
narodilo.
Právo na v˘Ïivné vzniká dieÈaÈu jeho
narodením, a toto právo mu nie je
moÏné Ïiadnym právnym aktom ani
dohodou rodiãov vziaÈ. Na strane druhej je plnenie v˘Ïivného povinnosÈou
obidvoch rodiãov a ani jeden z rodiãov
sa nemôÏe tejto vyÏivovacej povinnosti voãi svojmu dieÈaÈu zbaviÈ.
âo sa t˘ka starostlivosti o dieÈa, rodiãia
sa môÏu dohodnúÈ, ktor˘ z rodiãov
bude dieÈa vychovávaÈ a zabezpeãovaÈ
jeho starostlivosÈ. Túto dohodu môÏu
urobiÈ aÏ vtedy, keì sa dieÈa narodilo,

najdlh‰ie do 25 rokov veku. Za osamostatnenie rozumieme zabezpeãenie si
b˘vania a schopnosÈ samostatne sa
ÏiviÈ. Mlad˘ dospel˘ dostáva pri
odchode z detského domova príspevok
na uºahãenie osamostatnenia sa, ktor˘
je vo v˘‰ke desaÈnásobku sumy Ïivotného minima pre nezaopatrené dieÈa
(v súãasnosti je to 22 700 Sk). Po
odchode mladého dospelého z detského domova detsk˘ domov najmenej
dva roky udrÏiava kontakt s mlad˘m
dospel˘m a poskytuje mu potrebnú
pomoc pri osamostatÀovaní.
V tejto oblasti platí zákon
ã. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov a vyhlá‰ka MPSVR SR ã. 390/2005
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona ã. 305/2005 Z. z.
Mgr. Kristián Kovács
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

?

Väã‰ina detí sa napriek v‰etkému (príspevok, získanie zamestnania) ocitá na ulici, existujú nejaké
ochranne opatrenia, preventívne
tréningy, ochranne fondy, ktoré by
zamedzili sklzu na ‰ikmú plochu?
Cely systém starostlivosti o mlad˘ch dospel˘ch v detsk˘ch domovoch
je zameran˘ na rie‰enie budúcnosti
mladého dospelého. KaÏd˘ prípad rie‰ia detské domovy individuálne
a majú k dispozícii rôzne opatrenia.
Mnoho záleÏí aj od samotn˘ch mlad˘ch dospel˘ch. Napriek v‰etk˘m
opatreniam a snahe detsk˘ch domovov najväã‰ie problémy evidujeme
v oblasti zabezpeãenia b˘vania pre
mlad˘ch dospel˘ch. V tejto oblasti
spolupracujeme najmä s obcami a spoloãne hºadáme rie‰enia.
Mgr. Kristián Kovács
odbor sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

?

Chcela by som sa informovaÈ
ohºadom materskej, ãi mám na
Àu nárok, ak mám iba 16 rokov
a dieÈa ãakám 12. septembra. Ak nie,
kto môÏe namiesto mÀa poberaÈ
materskú?
Predpokladáme, Ïe sa p˘tate na nárok
na rodiãovsk˘ príspevok. Poskytovaním
rodiãovského príspevku ‰tát prispieva
rodiãovi na zabezpeãenie riadnej starostlivosti o dieÈa. V prípade maloletého rodiãa súd môÏe priznaÈ rodiãovské práva
a povinnosti vo vzÈahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieÈa, a to rodiãovi star‰iemu ako 16 rokov, ak spæÀa predpoklady, Ïe v˘kon tohto práva zabezpeãí
v záujme maloletého dieÈaÈa.
Doporuãujeme vám obrátiÈ sa na
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vá‰ho trvalého bydliska, kde vám poskytnú poradenstvo, a spísaÈ návrh na súd.
V prípade, Ïe malolet˘ rodiã nie je
schopn˘ zabezpeãiÈ riadnu starostlivosÈ
o svoje maloleté dieÈa, súd na návrh rozhodne o zverení dieÈaÈa do náhradnej starostlivosti inej plnoletej fyzickej osoby,
ktorá si môÏe uplatniÈ nárok na rodiãovsk˘ príspevok.
Bc. Jana Kovárová
odbor štátnych sociálnych dávok ÚPSVR

?

Chcel by som sa op˘taÈ, ãi mám
nárok na preplácanie cestovn˘ch
lístkov do zamestnania z úradu práce,
keì sa zamestnám a za prácou musím
cestovaÈ.
Marcel
MoÏnosÈ preplácania ãasti cestovn˘ch nákladov rie‰i § 53 zákona
ã. 5/2004 Z. z. o sluÏbách zamestnanosti. Ide poskytovanie mesaãného príspevku Ïiadateºovi vo v˘‰ke zodpovedajúcej
ãasti cestovn˘ch v˘davkov na dochádzku do zamestnania alebo na dochádzku
do miesta prevádzkovania, alebo vykonávania SZâ, dopravn˘mi prostriedkami (autobusovou dopravou vrátane v‰etk˘ch druhov MHD, Ïelezniãnou dopravou, leteckou dopravou, vlastn˘m motorov˘m vozidlom).
Podmienky poskytnutia príspevku:
Îiadateºom môÏe byÈ obãan, ktor˘
bol pred podaním Ïiadosti o príspevok
na dochádzku za prácou znev˘hodnen˘m uchádzaãom o zamestnanie minimálne 6 mesiacov, bol vyraden˘ z evidencie uchádzaãov o zamestnanie podºa
§ 36 ods. 1 písmeno a) alebo písmeno b)
zákona o sluÏbách zamestnanosti
a o tento príspevok poÏiadal písomne.
Îiadateº predloÏil písomnú ÏiadosÈ vrátane príloh, ktor˘mi sú:
a) pracovná zmluva uzatvorená so
zamestnávateºom alebo oprávnenie na
prevádzkovanie, alebo vykonávanie SZâ
a doklad preukazujúci dátum zaãatia
prevádzkovania alebo vykonávania
SZâ
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b) potvrdenie zamestnávateºa preukazujúce miesto v˘konu zamestnania, ak
toto nie je zhodné s miestom v˘konu
zamestnania uveden˘m v pracovnej
zmluve alebo doklad preukazujúci miesto prevádzkovania, alebo vykonávania
SZâ, ak toto nie je zhodné s miestom
prevádzkovania alebo vykonávania SZâ
uveden˘m v oprávnení
c) potvrdenie zamestnávateºa o trvaní
pracovného pomeru zamestnanca alebo
doklad preukazujúci trvanie prevádzkovania, alebo vykonávania SZâ, ktoré nie
je star‰ie ako 3 dni
Îiadateº môÏe poÏiadaÈ o príspevok
najneskôr do 6 mesiacov od nástupu do
zamestnania alebo zaãatia prevádzkovania, alebo vykonávania SZâ. Opätovne je moÏné poskytnúÈ príspevok po
uplynutí 2 rokov od nástupu do ostatného zamestnania alebo od ostatného
zaãatia prevádzkovania, alebo vykonávania SZâ. Na v˘‰ku príspevku je stanovená tabuºková suma v závislosti od kilometrického pásma. Vypláca sa v mesaãn˘ch intervaloch v dæÏke zodpovedajúcej obdobiu jeho ostatného vedenia
v evidencii uchádzaãov o zamestnanie,
najviac poãas 12 mesiacov od jeho nástupu do zamestnania alebo zaãatia prevádzkovania, alebo vykonávania SZâ.
Príspevok poskytne úrad PSVR do 30
kalendárnych dní odo dÀa predloÏenia
Ïiadosti vrátane príloh, a to buì po‰tovou poukáÏkou, alebo bezhotovostn˘m
prevodom. Príspevok za kalendárny
mesiac sa vyplatí vo v˘‰ke hodnoty zodpovedajúcej rozãlenenému kilometrickému pásmu. Maximálna v˘‰ka príspevku je 2000 Sk v prípade, ak cesta za
prácou presahuje 600kilometrov.
Mgr. Martin Labanc
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

Dopoãula som sa o moÏnosti, Ïe
ako nezamestnaná a vedená v evidencii úradu práce môÏem ÏiadaÈ
v prípade, ak idem na konkurz,
o preddavok na náhradu ãasti cestovn˘ch v˘davkov. Aké sú moje moÏnosti v tomto prípade?
ãitateºka
Uchádzaãovi o zamestnanie, ktor˘
z dôvodu finanãnej núdze poÏiada úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny o preddavok na náhradu ãasti cestovn˘ch
v˘davkov na pohovor, v˘berové konanie
na vopred dohodnut˘ termín, môÏe byÈ
v zmysle zákona poskytnut˘ preddavok
na náhradu ãasti cestovn˘ch v˘davkov
vo v˘‰ke 50 % z predpokladan˘ch cestovn˘ch v˘davkov. Tento preddavok sa
môÏe poskytnúÈ najviac v sume 350 Sk
v hotovosti. Pri stanovení v˘‰ky sumy
preddavku doporuãujeme overiÈ si cenu
vlakového spojenia (autobusového spojenia) prostredníctvom internetu. Poskytnutie preddavku uchádzaãovi o zamestnanie, ktor˘ sa zúãastní v˘berového
pohovoru u zamestnávateºa, musí byÈ
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podloÏené písomnou pozvánkou, resp.
potvrdením o pozvaní na v˘berov˘
pohovor.
Mgr. Martin Labanc
odbor mediálny a informačný ÚPSVR

?

Som slobodná tehotná Ïena.
Chcem sa vás sp˘taÈ, ãi mám
nárok na nejak˘ príspevok, nejakú
dávku pred narodením a po narodení
dieÈaÈa.
1. V˘poãet sumy dávky a príspevkov
pre slobodnú tehotnú Ïenu:
Nároky:
 1 640 Sk – dávka
 350 Sk – zv˘‰enie dávky od ‰tvrtého
mesiaca tehotenstva
 60 Sk – príspevok na zdrav. starostlivosÈ
 1 460 Sk – príspevok na b˘vanie, ak
sú splnené podmienky
 3 510 Sk – suma nárokov
 1 900 Sk – ochrann˘ píspevok, ak by
bola práceneschopná viac ako 30 dní
 5 410 Sk – suma nárokov
V˘‰ka dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi predstavuje rozdiel medzi sumou
nárokov a príjmom obãana.
2. V˘poãet sumy dávky a príspevkov
pre slobodnú Ïenu po narodení dieÈaÈa:
Nároky:
 2 630 Sk – dávka
 120 Sk – príspevok na zdrav. starostlivosÈ
 2 300 Sk – príspevok na b˘vanie, ak
sú splnené podmienky
 1 900 Sk – ochrann˘ príspevok pre
osamelého rodiãa, ktor˘ sa osobne,
celodenne a riadne stará o dieÈa do 31
t˘ÏdÀov veku dieÈaÈa
 6 950 Sk – suma nárokov
V˘‰ka dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi predstavuje rozdiel medzi sumou
nárokov a príjmom spoloãne posudzovan˘ch osôb napr. 6 950 – 4 440 (rodiãovsk˘ príspevok), t. j. 2 510 Sk.
Po predloÏení potvrdenia od pediatra, Ïe sa rodiã s t˘mto dieÈaÈom zúãastÀuje na preventívnych prehliadkach,
dávka 2 510 Sk sa zv˘‰i o dávku v sume
350 Sk pre rodiãa dieÈaÈa do jedného
roku veku.
Mgr. Lýdia Ravasová
odbor pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVR

?

Rada by som vás poprosila
o informácie t˘kajúce sa legalizácie práce slovensk˘ch opatrovateliek v Rakúsku, prípadne, ak mi
nemôÏete pomôcÈ, kde by som sa
mohla obrátiÈ ohºadne t˘chto informácií? Ako agentúru, ktorá sprostredkuje legálnu prácu v zahraniãí,
zaujíma ma predov‰etk˘m, ãi a kde
sa majú na‰i ºudia hlásiÈ a o ak˘
pracovno-právny vzÈah pôjde,
a tieÏ otázka odvodov a poistenia.
Pani Ivana

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 11/2006

S úãinnosÈou od 1. novembra 2006
na základe Nariadenia spolkového
ministerstva hospodárstva a práce sa
pozmeÀuje v Rakúsku nariadenie
o zamestnávaní cudzincov. Do platnosti
vstupuje nová legislatíva vzÈahujúca sa
na obãanov z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov
EÚ, ktorí vykonávajú v Rakúsku opatrovanie ºudí v súkromn˘ch domácnostiach. Opatrovateºky/opatrovatelia z nov˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ môÏu uÏ voºne
pracovaÈ v rakúskych súkromn˘ch
domácnostiach, na túto prácu uÏ nepotrebujú pracovné povolenie. Podmienkou je, aby ich zamestnávateº (v danom
prípade súkromná domácnosÈ) dodrÏal
stanovené kritériá:
1. zamestnávateºom musí byÈ súkromná
domácnosÈ, v ktorej Ïije ãlovek vyÏadujúci si ‰peciálnu starostlivosÈ (t. z.
aspoÀ jeden z ãlenov domácnosti je
poberateºom opatrovateºského príspevku/príspevku za bezmocnosÈ,
v Rakúsku oznaãovan˘ ako „Pflegegeld Stufe 3“);
2. cudzia osoba/opatrovateº musí musí
dostávaÈ mzdu vy‰‰iu, ako je „príjmov˘ limit“ v Rakúsku (viac ako _
333,16 mesaãne v roku 2006) a musí
byÈ registrovaná v systéme sociálneho
poistenia v Rakúsku.
Z uvedeného vypl˘va, Ïe opatrovateº/cudzia osoba, ktorá sa stará v domácnosti o ãloveka vyÏadujúceho si ‰peciálnu starostlivosÈ, musí byÈ riadne zamestnaná na základe „kolektívneho vyjednávania pre zamestnancov v súkromn˘ch
domácnostiach“. Pre prácu opatrovateºa
sa nevyÏaduje Ïiadne ‰peciálne vzdelanie ani iné podmienky.
V Rakúsku môÏe byÈ pracovná zmluva uzatvorená písomne alebo ústne. Ak
nastúpite do práce, musíte obdrÏaÈ od
zamestnávateºa pracovnú kartu, tzv.
Dienstzettel (ide o doklad o zamestnaní,
v ktorom sú vymedzené náleÏitosti pracovného pomeru: pracovn˘ ãas, plat ap.).
Do 3 dní od nástupu do pracovného
pomeru vám musí daÈ zamestnávateº
kópiu registrácie v systéme sociálneho
poistenia, na základe ktorej máte moÏnosÈ si overiÈ podmienky, na ktor˘ch ste
sa dohodli v prípade ústnej formy pracovnej zmluvy.
V prípade súkromn˘ch domácností
v Rakúsku existuje ‰peciálny druh kolektívneho vyjednávania, tzv. Mindestlohntarif fır Haushalt Beschäftigte. Z toho
vypl˘va, Ïe ak pracujete v súkromnej
domácnosti ako opatrovateº starého
alebo chorého ãloveka, máte nárok na
plat minimálne vo v˘‰ke 1 283 mesaãne,
vzÈahujúci sa na 238 hodín práce. Ak
pracujete v 14-dÀov˘ch intervaloch
(kaÏdé 2 t˘Ïdne sa meníte s inou opatrovateºkou), náleÏí vám suma vo v˘‰ke
642 mesaãne. Informácie nájde aj na
www.eures.sk
Igor Kňazovický
odbor mediálny a informačný UPSVR
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kupovali pitie. Îilo sa nám ºahko. Otec
na to pri‰iel aÏ skoro po roku. Rozãúlil
sa, plakal a nadával nám, aÏ nakoniec
dostal infarkt. Do polroka dostal ìal‰í
a zomrel. S mamou sme zostali v dome
sami.

Po kriÏovatkách
jedného Ïivota
Stretávame ich ãoraz ãastej‰ie. Podopierajú chrbtom múr domu
na ulici. Pred sebou majú plastov˘ pohár s drobn˘mi. Vysedávajú v parku na opusten˘ch laviãkách a okolo seba majú h⁄bu
igelitov˘ch ta‰iek. Prechádzajú pomedzi ºudí na Ïelezniãn˘ch
staniciach a autobusov˘ch nástupi‰tiach. Nazerajú do odpadkov˘ch ko‰ov, kontajnerov a obãas z nich ãosi pre seba vylovia.
Pred kostolmi prosia o súcit vystret˘mi dlaÀami. Niekedy na nás
zavolajú na ulici a poÏiadajú o pár drobn˘ch na jedlo, roÏok, na
autobus domov, ãi na lieky od lekára. Nosia so sebou v‰etok svoj
majetok. Nikam sa neponáhºajú. âas merajú podºa striedania
dÀa a noci. Roãné obdobia vnímajú ako dobré a zlé ãasy. PreÏívajú. Sú ako z iného sveta a v inom svete.
„V·ETKO SA TO ZAâALO T¯M,
ÎE MÔJ OTEC NECHCEL BYË
VOJAKOM.“
RozprávaÈ zaãal neochotne, útrÏkovite.
Martin, vysok˘ chlap okolo ‰tyridsiatky,
s hustou, tmavou a kuãeravou hrivou,
s tvárou stmavnutou a s oãami bez
lesku. âlovek, ktor˘ oãividne nerád spomína. Po chvíli pokraãoval:

„OTEC RAD·EJ PODPÍSAL,
ÎE NAMIESTO VOJENâINY
PÔJDE ROBIË DO BANE,
lebo to mu viac vyhovovalo. Vzali ho do
Handlovej. E‰te nikdy nebol v takom
veºkom meste. Bol jednoduch˘ chlapec
z dediny a tu stretol vysoké, tmavovlasé,
mladé a pekné dievãa – moju mamu.
Okrem toho, Ïe dobre vyzerala, sa aj
rada zabávala a tieÏ rada chodila do
spoloãnosti. Otcovi sa veºmi páãila, tak
sa vzali. Nakoniec otec zostal pracovaÈ
v bani, aj keì si v nej uÏ vojnu odrobil.
V Handlovej dostali podnikov˘ byt
a v Àom som sa narodil ja. ëal‰ích súrodencov som nemal. Otec zarábal
a mama bola v domácnosti. Mal som
pekné detstvo. Keì otec zarobil v bani
viac peÀazí, presÈahovali sme sa do jeho
dediny. VÏdy chcel maÈ veºk˘ dom, a tak
ho ãoskoro postavil. Mama sa v‰ak na
dedine necítila dobre, nemala spoloãnosÈ, stále bola sama.

Vtedy som e‰te chodil na uãÀovku. Ani
uÏ neviem preão, nechal som ju v treÈom
roãníku. Nebavila ma. Keì to otec zistil,
bol z toho dosÈ ne‰Èastn˘. Vybavil mi
u seba v práci zamestnanie, aby ma mal
pod kontrolou. A tak som zaãal ako
pomocn˘ robotník. âo mi povedali, to
som urobil. MoÏno by som si nakoniec
zvykol a bol ako otec, ale zrazu som si
s ním prestal rozumieÈ. Aj keì som sa
dovtedy lep‰ie cítil s otcom, stále viac
som zostával doma s mamou. Posielala
ma kupovaÈ víno, núkala ma, nech si
s Àou vypijem.

âASOM SOM PRI·IEL PITIU
NA CHUË, A TAK SME SPOLU
DOMA POPÍJALI
a bolo nám spolu dobre. Otec nám nadával, prestal doma nechávaÈ peniaze,
nákupy robil iba sám a ja som ho zaãal
nenávidieÈ. Aj do práce som prestal chodiÈ. S mamou sme nakoniec prehºadávali cel˘ dom, na‰li sme vkladné kniÏky
a vybrali z nich peniaze. Za ne sme

UÎÍVALI SME SI ëALEJ
SPOLU PENIAZE,
KTORÉ PO OTCOVI ZOSTALI.
Netrvalo to v‰ak dlho, peniaze sa minuli, nemali sme na inkaso, a tak nám
vypli elektrinu aj plyn. Mama si zaãala
poÏiãiavaÈ od susedov, v krãme pila na
sekeru a z domu popredávala v‰etko, ão
sa dalo, ão malo nejakú hodnotu. Nakoniec sme sa rozhodli, Ïe dom predáme.
Aj tak bol uÏ skoro prázdny, ‰pinav˘
a zadæÏen˘. Kúpili ho na‰i susedia za
slu‰nú sumu a okrem toho nám dali jednoizbov˘ byt. Peniaze sme si rozdelili na
poloviãku. Mysleli sme si, Ïe máme
pokoj na niekoºko rokov.

MAMA ALE O SVOJE PENIAZE
PRI·LA DOSË R¯CHLO.
Niekto ju okradol v krãme a potom
nemala niã. Moje peniaze mi tieÏ nevydrÏali dlho. Pripravila ma o ne jedna
star‰ia rozvedená Ïena, ktorá sa okolo
mÀa toãila dovtedy, k˘m som nieão mal.
V tom malom byte sme Ïili s mamou len
krátko. Dovtedy sme b˘vali v dome na
dedine a Ïivot v paneláku nám vôbec
nesedel. Plno susedov a v‰etko bolo cez
steny poãuÈ. Keì sme si pozvali náv‰tevy a kamarátov z krãmy, hneì nám
susedia búchali na radiátor a mali protivné reãi. MoÏno sme robili viac kriku,
ale my sme sa radi zabávali. Nájomné
sme veºmi neplatili, matkin vdovsk˘
dôchodok nám nestaãil ani na pitie
a ani na jedlo.

A TAK SME PREDALI AJ BYT.
Mama sa vrátila na dedinu, do ná‰ho
starého domu. Tam ju, pravdaÏe,
nechceli. Stále v‰ak bola opitá a nevládala uÏ nikam ísÈ, preto ju nechávali
prespávaÈ v chlieviku pri sviniach. Ja

âO SI SPOMÍNAM, TAK SA NA·I
ODVTEDY âASTO HÁDALI.
Najãastej‰ie otec mame vyãítal, Ïe sa na
Àu nemôÏe spoºahnúÈ, Ïe on zarába,
nakupuje, stará sa o domácnosÈ, o hydinu a prasatá a ona niã nechce robiÈ a len
sa na fºa‰u pozerá. Mama ãoraz viac
popíjala. Nakoniec jej nemohol nechaÈ
ani Ïiadne peniaze na nákupy, hneì by
ich prepila. A stále to bolo hor‰ie a hor‰ie. Veºmi som sa za mamu hanbil.
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sám som na tom nebol oveºa lep‰ie.
Túlal som sa po meste, sem-tam som
prespával u kamarátov, nakoniec mi ale
zostali iba kamaráti, ktorí tak ako ja
nemali kam ísÈ. V lete to nebolo aÏ tak
zlé, ale keì pri‰la zima, zaãalo to byÈ
hor‰ie. Vyhºadali ma majitelia ná‰ho
starého domu, aby som sa postaral
o svoju mamu. Bola uÏ v hroznom stave.
Celá opuchnutá, ‰pinavá, neudrÏala
moã a mala veºké bolesti, lebo jej zlyhávali obliãky. Vzali ju do nemocnice na
lieãenie, no kedÏe aj tu ìalej pila, tak
tam dlho nevydrÏala. Nevedel som, ão
mám s Àou robiÈ. Jeden kamarát bezdomovec mi poradil, aby som skúsil ísÈ na
úrad, za kurátorkou na sociálku. Pri‰iel
som tam aj s mamou.

VTEDY SOM SI PRV¯KRÁT
UVEDOMIL, ÎE ÎIJEME ZLE.
Stáli sme tam, ja a mama, dvaja dospelí
ºudia, ktorí sa o seba nevedia postaraÈ.
Kurátorka nám poradila a pomohla
mame, aby sa dostala do domova
dôchodcov, lebo uÏ bola dôchodkyÀa,
a mne dala adresu na azylák. Koneãne
sme mali strechu nad hlavou a mohli
sme byÈ v teple. O matku bolo dobre
postarané. V domove mali aj lekára.
Mne sa v útulku celkom páãilo. Musel
som si síce zvykaÈ na poriadok, aby som
sa um˘val, pral si veci, upratal izbu, ale
bolo tam dobre. Mohol som si navariÈ
a veãer nám pú‰Èali telku.

AJ VLASTNÚ POSTEª SOM MAL.
Na Veºkú noc a Vianoce bolo aj pohostenie od nejak˘ch sponzorov. Mal som
tam úplne in˘ Ïivot ako vonku. NajÈaÏ‰ie bolo pre mÀa pravidlo azyláku, Ïe
sa nesmie piÈ. Pri príchode sa fúkalo
a opit˘ch nepustili dnu. Kto nafúkal,
musel vonku poãkaÈ, k˘m nevytriezvel.
Niekoºkokrát sa aj mne stalo, Ïe som sa
opil. Nedalo sa so mnou vydrÏaÈ, dobíjal som sa nasilu dnu, aj keì mi to
zakázali. Preto ma z azyláku vyhodili.
Zase som sa dostal na ulicu. Chodieval
som si niekedy posedieÈ do kostola.
Spomenul som si, ako som v detstve
mini‰troval, modlil som sa za seba
a moju mamu.

RAZ SOM V KOSTOLE
STRETOL MARIKU.
Bola trochu retardovaná. Vyrastala
v detskom domove a teraz Ïila v chatke
u svojej tety. Pozvala ma k sebe a odvtedy sme spolu Ïili. Jej tetka bola rada, Ïe
Marika nie je sama, ja som bol rád, Ïe
mám kde b˘vaÈ. Keì Marika otehotnela,
ºudia z charity nám pomohli vybaviÈ
sobá‰, vyobliekali nás, aj nejaké pohostenie sme mali. Narodila sa nám dcérka. Dali sme jej meno JoÏka. Mala vrodenú vadu srdca a do dvoch t˘ÏdÀov
nám zomrela. E‰teÏe sme ju stihli daÈ
pokrstiÈ. Ja som zaãal viacej piÈ, Marika
sa nervovo zrútila a vyhodila ma z chat24

ky. Vtedy mi na úrade ponúkli prácu
u súkromníka. Keì som dostal prvé
peniaze, kúpil som víno a i‰iel za svojou
Ïenou. Na‰iel som ju v chatke s priateºom, s ktor˘m Ïila predt˘m, ako stretla
mÀa. Vtedy som sa stra‰ne opil. I‰iel
som na stanicu a pil som ãuão a nakoniec pivo. Posledné, ão si pamätám, bol
pollitrov˘ pohár na mojej hlave.

PREBRAL SOM SA V NEMOCNICI,
KDE MA JEDEN MLAD¯ LEKÁR
NAHOVORIL NA LIEâENIE.
I‰iel som teda na protialkoholické a tam
ma ubytovali. Po t˘Ïdni som nad sebou
zaãal váÏne uvaÏovaÈ. Mal som dom
a teraz som bezdomovec. Som Ïenat˘
a Ïenu nemám. Bol som otec a dcéru
nemám, som sám. Po ìal‰om t˘Ïdni
som to vzdal. Na komunite v lieãebni
som napadol spolub˘vajúceho a skonãil
som zase na ulici. Potom som Ïil krátko
s kamarátom JoÏom. V‰elijako sme si
zháÀali peniaze, aj sme kradli. Raz sme
ukradli nieão väã‰ie a chytili nás.

DOSTALI SME SA DO BASY.
V TOM âASE ZOMRELA
MOJA MAMA.
Na‰Èastie sa o jej pohreb postaral domov
dôchodcov. Keì ma pustili z basy, stretli
sme sa s JoÏom a oslávili slobodu. Oslava v‰ak nedopadla celkom dobre. Pohádali sme sa na nejakej hlúposti, pobili
sa. Ja som pri tej hádke spadol tak
ne‰Èastne, Ïe som si dolámal nohu. Odvtedy som zaãal krívaÈ, ale na invalidku
to nebolo. Cez leto som prespával
v meste pri rieke, obãas aj v parku
a v lese. No teraz uÏ zase b˘vam v útulku. Keì zaãne zima, tak sa väã‰ina bezdomovcov nasÈahuje do azyláku. Aj ja
som pri‰iel naspäÈ. Predsa len je tu
teplo, najesÈ sa dá lacno a za pár korún
si môÏem kúpiÈ nejaké ‰aty. T˘ch desaÈ
korún za b˘vanie a päÈ za polievku nie je
veºa. K˘m zaãne poriadne mrznúÈ,
nanosili sme si drevo z lesa a napílili ho
do zásoby.

ªUDIA Z ÚTULKU MI POMOHLI
VYBAVIË SI DOKLADY.
I‰li so mnou aj na úrady, aby som bol
poisten˘ a mal nejaké peniaze zo sociálky. Ako keì som bol v azyláku prv˘krát, aj teraz som si musel zase zvykaÈ
na poriadok, um˘vanie a upratovanie.
âlovek si r˘chlo odvykne. Vadilo im, aj
keì som si do izby Èahal v‰elijaké veci,
ão som na‰iel pri kontajneroch. OpäÈ
som musel prestaÈ piÈ. Keì som Ïil

vonku, tak som si najskôr kúpil ãuão
a potom jedlo. Víno zohreje a je aj
vesel‰ie. Ale teraz musím byÈ ãist˘,
aspoÀ keì prichádzam dnu do útulku.
SnaÏím sa dodrÏiavaÈ domáci poriadok, s nik˘m sa nehádam a váÏim si to,
Ïe sa mám kde umyÈ a vyspaÈ. Máme tu
aj vlastného lekára. Keì som Ïil na
ulici, bol som niekoºkokrát chor˘ a aj
mi bolo tak zle, Ïe som musel za doktorom. âudne sa na mÀa v‰ak v ãakárni
ostatní pozerali. Asi som smrdel a videli, Ïe som ‰pinav˘. Rad‰ej som tam uÏ
viackrát ne‰iel. Teraz je to ale jednoduch‰ie. Starajú sa o nás milí a dobrí
ºudia.

VIEM, ÎE SI VLASTNE
ZA V·ETKO MÔÎEM SÁM.
Ani neviem, preão som tak˘, ak˘ som.
Zvykol som si. ËaÏko sa nieão zmení.
Nemám kde b˘vaÈ, lebo nemám peniaze. Peniaze nemám, lebo nikde
nerobím, no a nerobím preto, lebo
toho veºa neviem a práce je málo aj
pre t˘ch, ktorí si ju vedia udrÏaÈ. Najlep‰ie mi je, keì mám kde prespaÈ,
keì mám ão jesÈ a keì na mÀa niekto dá pozor, aby som neurobil nejakú
hlúposÈ. Podal som si na úrade aj ÏiadosÈ na sociálny byt. Najskôr v‰ak
dávajú byty rodinám s deÈmi, takÏe
musím ãakaÈ. Neviem, ãi budem vedieÈ sám b˘vaÈ. Keì som sám, ÈaÏko
sa prinútim robiÈ si poriadok, staraÈ
sa o svoje veci. Neviem, ãi to zvládnem. V útulku to je iné, keì na nieão
zabudnem alebo sa mi nechce, tak mi
to pripomenú. Zvykol som si uÏ na
pohºady ºudí okolo mÀa, keì idem
cez mesto. Viem Ïe som in˘ ako oni.
Aj oni sú iní ako ja. Som v‰ak vìaãn˘
v‰etk˘m, ão sa nám, bezdomovcom,
snaÏia pomôcÈ.“
MARTIN JE JEDEN Z MNOH¯CH,
ktorí vyãnievajú z davu, aj keì sa snaÏia byÈ nenápadní. Udierajú do oãí
svojou inakosÈou, kaÏd˘ z nich má
svoj Ïivotn˘ príbeh, svoje kriÏovatky
Ïivota, ktoré ho doviedli aÏ na druhú
stranu spoloãnosti. Skoro vÏdy v nás
prebudia nejaké emócie. Keì ich stretneme, môÏeme ich odsudzovaÈ alebo
zatracovaÈ. Máme veºa moÏností,
môÏeme ich ºutovaÈ, chápaÈ a pomôcÈ
im. Jednu moÏnosÈ v‰ak ako ºudia
nemáme – nemôÏeme k nim byÈ ºahostajní.
Ing. IGOR JAKE·,
ÚPSVR Ko‰ice

Útulky pre bezdomovcov v Košiciach:
 Útulok Emauzy, Fialková 3, Košice, kontakt: 055/622 51 71
 Charitný dom sv. Alžbety, Bosákova 8, Košice, kontakt: 055/ 229 22 01
 Krízové centrum, Alejová 2, Košice, kontakt: 055/642 00 04
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KRÍŽOVKA

Tajnička – október 2006:
Blahoslavený je, kto nemá čo povedať, a neodieva to do slov. (Tuwim)
SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 11/2006

25

SPZ_11_06

17.11.2006

9:56

Stránka 26

FEJTÓN

Čo ozaj potrebujeme k životu
Urãite ho kaÏd˘ uÏ niekedy stretol – chlapíka s jednou,
ãi dvoma igelitkami nabit˘mi do prasknutia. Vláãi si v nej
celé svoje imanie, cel˘ svoj domov. Zrejme uÏ niã viac
nemá. NuÏ, ão? Je to bezdomovec, povieme si, aj tak viac
nepotrebuje. Veì kam by si to aj dal. A do istej miery je to
vlastne aj pravda, veì ãlovek nie je slimák, aby si vláãil na
chrbte cel˘ dom!
I keì… Viete si to predstaviÈ? Ako by sa tí movití
pachtili pod Èarchou svojej obrovitej vily (alebo dokonca
niekoºk˘ch víl, domov, chát, chalúp, víkendov˘ch domãekov, letn˘ch domov a víl, ão majú pri kaÏdom mori)… To
by bola ‰kodoradostná satisfakcia pre nás „niãnemajov“.
A ako by sa asi pohybovali ºudia z panelákov? Zrejme
ako obvykle: jeden ãihí – druh˘ hota, to uÏ je len za robota!
To uÏ rad‰ej nosiÈ na chrbte ãím menej, skutoãne iba to
najnutnej‰ie. Tak ako to robia horolezci a turisti – diaºkoplazi.
Spomínam si na svoj prv˘ „ãunder“– ruksak, dve deky,
igelitové vrece, e‰us, nôÏ, sekerka, zápalky, poºná fºa‰a, ‰tyridsaÈ korún a ‰trnásÈ rokov.
Môj star‰í brat na „ãunder“ chodieval, ale mÀa vziaÈ
nechcel a ‰anca aspoÀ vytiahnuÈ z neho, ako to tam vyzerá, bola minimálna. Mal som ‰trnásÈ, boli prázdniny
a dobrodruÏstvo...? Kde? Na ulici, okolo domu? Pche!
Mal som ‰trnásÈ, boli prázdniny a dobrodruÏstvo bolo
v‰ade... Ale iba v‰ade tam – na „ãundri“!
Môj nesmel˘ návrh, aby ma rodiãia na ãunder pustili,
veì uÏ budem maÈ pätnásÈ (nikto napodiv nekomentoval,
Ïe som si rok pridal), bol zamietnut˘ aj so spoluúãasÈou
zradcovsk˘ch hlasov mojich star‰ích súrodencov.
Mal som ‰trnásÈ, boli prázdniny a rovnako na tom boli
e‰te dvaja moji kamo‰i. A tak keì raz mamka odi‰la
doobeda na nákupy, po návrate na‰la namiesto synáãika
iba lístok: I‰iel som na ãunder do âiech. Ozvem sa.

Jeden z nás sa odtratil uÏ kdesi za Brnom a nás dvoch sa
ujal star˘ tramp – samotár z osady Strieborná lí‰ka. Nauãil
nás ako preÏiÈ, ako nájsÈ vodu na pitie, ako r˘chlo zaloÏiÈ
oheÀ jedinou zápalkou, zamaskovaÈ ohnisko, aby po Àom
nezostala ani stopa, aj ako sa s úsmevom prihovoriÈ gazdinej
otrepan˘m sloganom: Dobr˘ deÀ, pani domáca, nemáte trochu vody, lebo som tak˘ hladn˘, Ïe ani neviem, kde budem
spaÈ. Nauãil nás aj iné triky – napríklad ako sa posadiÈ neìaleko ºudí pracujúcich povedzme pri mláÈaãke a provokatívne
sa nudiÈ, k˘m im neprasknú nervy a nesp˘tajú sa, ãi by sme
dokázali aj robiÈ nieão iné – napríklad chytiÈ sa vidiel. Keì uÏ
rybka zabrala, staãilo iba prik˘vnuÈ a robota (a teda aj zárobok) bol ná‰. Zas bolo na chlieb, zemiaky, ale aj pivko a tabak.
Mimochodom, odi‰iel som z domu so ‰tyridsiatimi korunami
a po troch t˘ÏdÀoch som sa z ãundra vrátil so stotridsiatimi.
Tom – tak sa volal ten star˘, ãi vlastne skôr ostrieºan˘
tramp (pretoÏe star‰í od nás bol sotva o tri roky) neskôr priznal, Ïe nás spoãiatku povaÏoval za star˘ch vlkov, ktorí sa na
holubov iba hrajú – to vìaka ná‰mu neobyãajne skromnému
v˘stroju. Vyznavaãi woodcraftu (lesnej múdrosti – presnej‰í
preklad by asi bol lesn˘ fortieº) najviac totiÏ oceÀujú skromnosÈ vybavenia a nápaditosÈ v jeho vyuÏívaní. A poviem
vám, Ïe je to naozaj kum‰t – a nielen lesn˘ kum‰t – preÏiÈ
s minimálnymi prostriedkami.
Ale priznajme si, Ïe ão môÏe byÈ zábavné, nev‰edné
a adrenalínové na ãundri, to nemusí byÈ cool v kaÏdodennom Ïivote. Je cool preÏiÈ v rámci TV-‰ou iba s jedn˘m
noÏom a zápalkami t˘ÏdeÀ – dva na pustom ostrove. A iné
je celé roky temer bez niãoho existovaÈ na pustom ostrove,
ktor˘ obm˘va more nev‰ímav˘ch tvárí.
A v tomto ãase, vÏdy, keì stretnem takého „igelitkového
muÏa“, naskoãí mi do mysle detsk˘ popevok: „Ide zima,
ide mráz, kam sa vtáãik, kam schová‰….?“
Ozaj, kam?
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

SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 11/2006

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

Inaugurácia nového
generálneho riaditeºa ÚPSVR

Na slávnostnom uvedení do funkcie bola prítomná pani
ministerka Viera Tomanová, ako aj ‰tátni tajomníci
JUDr. Eleonóra Kr‰íková a Ing. Peter Sika

Po niekoºk˘ch t˘ÏdÀoch po odvolaní predchádzajúceho
generálneho riaditeºa do najvy‰‰ieho kresla ústredia
zasadne nov˘ ãlovek s nov˘mi predstavami a cieºmi.

UÏ pri prvom stretnutí s vedúcimi pracovníkmi odborov
a úsekov pán generálny riaditeº naãrtol svoju predstavu
o fungovaní celej in‰titúcie.

Pani ministerka Viera Tomanová a pán generálny riaditeº
Ján Sihelsk˘ si neskôr so záujmom vypoãuli názory svojich kolegov, pracovníkov ÚPSVR.

Text a foto: redakcia SPaZ

DÀa 18. 10. 2006 bol vládou Slovenskej republiky na návrh ministerky Viery
Tomanovej vymenovan˘ do funkcie generálneho riaditeºa Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny PaedDr. Ján Sihelsk˘.
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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 %

9,27

9,75

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádz. mesiaca v %

15,60
15,07
13,35
8,99
6,94
5,30
5,17
2,33

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

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

Ku koncu
Ku koncu Zmena
sledovaného predchádzaj. poradia
mesiaca v % mesiaca v %
28,35
25,66
21,56
21,41
21,19
21,01
19,17
19,08
18,99
18,57
18,36
17,15
16,19
15,63
15,33
15,16
14,32
14,20
14,14
13,81
13,62
13,49
13,43
13,25
12,95
12,81
12,78
12,58
11,99
10,38
10,15
9,83
9,55
9,30
8,95
8,76
8,69
8,67
8,59
8,56

28,45
26,85
22,12
21,46
21,59
21,86
19,98
19,98
19,45
19,06
18,85
17,94
16,45
16,63
15,85
15,72
14,57
14,72
14,32
13,05
13,81
13,81
14,04
13,72
13,55
13,57
13,19
13,02
12,79
11,36
10,98
10,43
10,69
9,77
9,33
9,20
9,26
9,20
9,28
9,08

•
•
•
-2
•
2
•
•
•
•
•
•
-1
1
•
•
-1
1
•
-7
-1
1
3
1
•
2
1
•
•
•
•
-1
1
•
-1
-3
-1
-2
2
-1

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

Bytča
Stará Ľubovńa
Košice III
Komárno
Košice I
Topoľcany
Zlaté Moravce
Košice IV
Tvrdošín
Liptovský Mikuláš
Námestovo
Prievidza
Čadca
Senica
Martin
Dunajská Streda
Považská Bystrica
Bánovce nad Bebravou
Nitra
Banská Bystrica
Hlohovec
Skalica
Galanta
Žilina
Nové Mesto nad Váhom
Myjava
Piešťany
Trnava
Malacky
Púchov
Ilava
Senec
Pezinok
Trenčín
Bratislava V
Bratislava III
Bratislava II
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 %
8,44
8,27
8,25
8,00
7,92
7,88
7,80
7,44
7,37
7,21
7,17
7,00
6,91
6,88
6,69
6,57
6,33
6,22
6,08
5,70
5,55
5,24
4,99
4,76
4,61
4,60
4,21
4,12
4,00
3,64
3,30
3,11
3,07
2,63
2,18
1,83
1,80
1,79
1,78

9,41
6
8,41
-4
8,66
1
8,51
•
8,38
-2
8,57
3
8,50
2
7,78
•
7,73
•
7,61
-1
7,49
-2
7,60
•
7,63
3
7,40
•
7,20
-1
7,25
1
6,92
•
6,52
-1
6,68
1
6,03
-1
6,37
1
5,79
•
5,25
•
5,11
-1
5,03
-1
5,23
2
4,66
•
4,54
•
4,21
•
4,13
•
3,75
•
3,46
-1
3,52
1
2,96
•
2,33
•
1,99
-1
2,08
1
1,89
•
1,83
•
Zdroj: ÚPSVR

