RICHNAVSKÉ NOVINY
Dvojmesačník obyvateľov Richnavy

Založené v roku 2004 / Ročník II. / Číslo vydania (4) / Dátum vydania 30.12.2005 / Zdarma (nepredajné)

Aktivácia pracovné miesta
nevytvára

Sľubovaného záujmu vlády
sme sa nedočkali

Obec robí maximum

Aktivačná činnosť môže byť efektívna len
v rámci komplexného programu

26. marca 2004 sme protestovali v Spišskej
Novej Vsi

Obecné zastupiteľstvo bolo na základe
nezáujmu vlády nútené zrušiť uznesenie
o Programe integrácie rómskej rodiny

(strana 4)
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Verejnoprospešné služby, k ultúra a špor t

Vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť

Dotovanie aktivít
Programu rozvoja

Hmotná núdza
ohrozuje práva detí

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania
dotácií na území obce Richnava

Základom financovania potrieb členov rodiny sa musí stať
rodinný rozpočet

Aký je účel nariadenia?
Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní dotácií
právnickým osobám a fyzickým
osobám – podnikateľom v súlade
so Zákonom číslo 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Kto dotácie poskytuje, kto a na aké
činnosti ich môže získať?
Dotácie sa poskytujú z rozpočtu obce právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec

a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorý majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce. Dotácie
sú určené výlučne na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Aké sú kritériá pre poskytnutie dotácie?
Činnosť, na ktorú sa žiada dotácia, musí byť vykonávaná na území
obce. (pokračovanie na strane 2)
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Podateľňa obce
Kde a kedy môžu obyvatelia podať podnety, žiadosti, sťažnosti a vyjadriť svoje názory
Kde môže obyvateľ podať žiadosti,
sťažnosti, podnety a iné podania?
Na prijímanie podaní je určená
podateľňa obce. Každý pracovný
deň v určených pracovných hodinách je zamestnanec obce povinný prijať každé podanie obyvateľa ústne, písomné, telefonické, e-mailom a potvrdiť prijatie tohto
podania. Podľa možnosti, najmä
pri jednoduchších záležitostiach,
obyvateľa informuje o termíne vybavenia jeho podania. Pri rutinných úradných procesoch, pokiaľ
žiadateľ predloží potrebné doklady, môže podanie vybaviť ihneď

– napríklad prihlásenie na pobyt,
potvrdenie o pobyte, overenie listiny, overenie podpisu, čestné vyhlásenie a podobne.
Čo ešte okrem prijímania podaní
robí podateľňa obce Richnava?
V menších obciach, akou je i naša
obec, plní podateľňa ešte aj funkciu pokladne pre príjem platieb
v hotovosti. V podateľni môžete
zaplatiť v hotovosti miestnu daň,
poplatok za komunálny odpad,
urobiť hotovostnú úhradu faktúry
za vytiahnutie septika, za nákup
KUKA nádoby a podobne.
(pokračovanie na strane 3)

Dňom 1. septembra 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele, okrem § 88
a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2006. Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí
a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany
práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu
a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických
javov. Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti podľa tohto
zákona: „vykonáva opatrenia, organizuje programy, spolupôsobí pri
výkone výchovných opatrení, pri pomoci deťom, pri úprave a obnove
rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou, poskytuje príspevky,
informácie, štatistické údaje, pomoc v naliehavých prípadoch, súčinnosť štátnym orgánom a zariadeniam, utvára podmienky na prácu s komunitou, vyjadruje sa, vedie
evidencie a plní ďalšie úlohy“. Všetky tieto aktivity sú potrebné a ešte potrebnejšie sú riešenia vedúce
k tomu, aby štátny a obecný rozpočet nenahrádzali rodinné rozpočty
ale im len v mimoriadnych prípa-

doch vypomáhali. V podmienkach
našej obce na realizáciu programov
vyplývajúcich z tohto zákona sú potrebné miliardy korún. Obec Richnava sa neuspokojila s tým, aby len
konštatovala trvalo neudržateľný
masový stav hmotnej núdze väčšiny svojich obyvateľov. V roku 2004
vydala VZN o rozvoji obce Richnava, iniciovala a následne schválila program pre riešenie hmotnej
núdze obyvateľov rómskej osady
Ružakovec. Potreba zdrojov pre
koordináciu programu rozvoja
presahuje možnosti obce a preto
požadujeme podporu a súčinnosť
štátnej správy na základe uznesenia vlády.
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Zmeny v daniach a poplatku za komunálny odpad
Nové všeobecne záväzné nariadenia
Čo upravujú Všeobecne záväzné nariadenia obce Richnava o miestnych
daniach a o poplatku za komunálne odpady?
VZN o miestnych daniach upravuje podmienky ukladania miestnych
daní na našom území, ktorými sú
daň z nehnuteľností (pozemky,
stavby, byty), daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Vo VZN
o miestnom poplatku sú stanovené podmienky ukladania miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Čo sa zmenilo oproti minulému
roku?
Najdôležitejšie zmeny je potrebné
uviesť v niekoľkých bodoch:
1. daň z nehnuteľností:
• s t a ve b n ý m p o z e m ko m o d
1.1.2006 nie je pozemok uvedený
v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide
o prístavbu, nadstavbu a stavebnú
úpravu.
•ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
daňové priznanie podáva jeden
z manželov.
2. daň za psa:
•na základe novely zákona o miestnych daniach a poplatku účinnej
od 1.1.2006 predmetom dane za
psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Za psa bez špeciálneho

výcviku, ktorého vlastní občan so
ZŤP sa už daň platiť bude.
3. daň za predajné automaty:
• ak vznikne daňová povinnosť počas kalendárneho roka, daňovník
je povinný to oznámiť do 30 dní
a v tejto lehote zaplatiť pomernú
časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia.
4. poplatok za komunálny odpad:
• obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom alebo fyzická
osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na
území obce, platia poplatok 0,40
Sk za osobu a kalendárny deň,
t. z. za osobu ročne 146,- Sk.
• pri právnických a fyzických osobách – podnikateľoch sa poplatok
vypočíta ako súčin sadzby poplatku (0,50 Sk), počtu kalendárnych
dní a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
• rozhodujúce obdobie a výpočet
ukazovateľa dennej produkcie ko-

munálnych odpadov sú podrobne
upravené vo VZN o miestnom poplatku.
• poplatok je možné znížiť alebo
odpustiť len ak sa občan zdržiava
v zahraničí a predloží potvrdenie
zamestnávateľa, pre ktorého vykonával v zahraničí prácu alebo potvrdenie o štúdiu v zahraničí. Na
čestné prehlásenia podané pre rok
2005 sa nebude prihliadať.
• o zníženie poplatku možno písomne požiadať aj vtedy, ak ide
o študenta bývajúceho na internáte (dokladom je potvrdenie o zaplatení poplatku v internáte) a ak
sa osoba dlhodobo zdržiava mimo
miesta trvalého pobytu (dokladom
je potvrdenie o prechodnom pobyte na inom mieste), a to v lehote do
31. januára príslušného obdobia.
Čo je potrebné ešte nahlásiť?
Všetky dôležité zmeny a skutočnosti pre správne určenie daní a po-

platku je potrebné hlásiť už v priebehu roka do 30 dní odo dňa, kedy
nastali. Ak sú splnené podmienky
pre oslobodenie alebo zníženie
dane z nehnuteľností, je potrebné
to písomne oznámiť a doložiť doklady do 31.1.2006. Nové daňové
priznania podajú do 31.1.2006 len
tí obyvatelia, ktorí majú stavebné
povolenia na zmenu stavby vydané
k 31.12.2004 a tí u ktorých došlo
v priebehu roka k zmenám.
Kedy občania dostanú platobné výmery?
Poplatok za odpad bude vyrubený
do 15. apríla a daň z nehnuteľností
do 15. mája. Platobný výmer k dani
za psa dostanú do 15. mája len tí,
ktorým vznikla daňová povinnosť
v priebehu roka s uvedením splatnosti 15 dní od doručenia.
Kedy sa musí daň a poplatok zaplatiť?
Daň za psa, ktorá bola vyrubená
v roku 2005 platobným výmerom,
daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje je splatná
bez vyrubenia do 31.1. bežného
roka. Poplatok za odpad je potrebné uhradiť do 15 dní od doručenia platobného výmeru. Občania
v hmotnej núdzi k 31. januáru príslušného roka budú platiť poplatok v 4 splátkach: najneskôr do
30.4., 30.6., 31.8. a 30.10. príslušného roka. Daň z nehnuteľností je
splatná do 31.5. bežného roka.
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Dotovanie aktivít Programu rozvoja
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií na území obce Richnava
(pokračovanie zo strany 1)
Žiadateľ musí vyčísliť ako sa jeho
aktivity premietnu v obci (napríklad rozsah zlepšenia životného
prostredia, zlepšenia infraštruktúry bývania v obci, aký je počet zapojených obyvateľov do kultúrnych
a športových aktivít, aký je rozsah
a kvalita týchto aktivít). Toto vyčís-

lenie (premietnutie) predloží obecnému zastupiteľstvu. Po schválení v obecnom zastupiteľstve sa
program aktivít žiadateľa v obci
stáva súčasťou programu rozvoja
obce a jeho projekt má nárok na
podporu obce pri dodržaní všeobecných podmienok. Všeobecnými podmienkami sú: žiadateľ

nie je v likvidácii, nebol na neho
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol vyhlásený konkurz na
jeho majetok (resp. v rámci konkurzu povolená reštrukturalizácia)
alebo povolená reštrukturalizácia,
alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nemá nedoplatky na miest-

nych daniach voči obci.
Kto o poskytnutí dotácie rozhodne?
Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. Poskytnutie dotácie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Richnave na základe návrhu Rozvojovej komisie obecného zastupiteľstva.
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Podateľňa obce
Kde a kedy môžu obyvatelia podať podnety, žiadosti, sťažnosti a vyjadriť svoje názory
Väčšina obyvateľov už vie, že podateľňa je miestom kde si môžu
vyzdvihnúť žetóny na komunálny
odpad, prípadne na počkanie vybaviť rybársky lístok. V podateľni si môžu obyvatelia napríklad
objednať vyhlásenie rôznych súkromných oznamov v miestnom rozhlase.
Podateľňa je teda stále na očiach
obyvateľov, robia sa tam činnosti,
ktoré obyvatelia nevidia?
V podateľni sú aj činnosti, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Zamestnanec podateľne registruje poštu na počítači, zatrieďuje
podľa vecných skupín, skenuje ju
a prideľuje prostredníctvom informačného systému obce na vybavenie príslušným odborným zamest-

Podateľňa
Pondelok - Piatok
Streda

nancom, vedie denník došlej pošty,
manipuluje s doporučenými zásielkami, obsluhuje telefónnu ústredňu a expeduje poštu.
Na nedostatok práce si teda podateľňa „nesťažuje“?
To určite nie. Aj keď naša obec nepatrí medzi najväčšie má svoj stavebný úrad a špeciálny stavebný
úrad, rieši oblasť životného prostredia, prostredníctvom organizátorov
aktivačnej činnosti organizuje 300
uchádzačov o zamestnanie, má
pomerne veľkú sociálnu agendu.
Od začiatku roka podateľňa prijala
2 244 rôznych podaní a odoslala
1 729 záznamov. Tieto sa podľa vecných sk upín zaradzujú do spisov, každý spis obsahuje záznamy z vybavovania jednej

Úradné hodiny
800 - 1600 hod.
800 - 1800 hod.

konkrétnej veci. V tomto roku bolo
založených 398 spisov.
A čo ak obyvateľ chce o svojich podaniach a názoroch hovoriť priamo
so starostkou obce?
Obyvateľ môže svoje názory vyjadrovať najmä na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na verejných
zhromaždeniach. Starosta obce je
správnym orgánom a štatutárom
obce. Reprezentuje a zastupuje
obec navonok, rozhoduje v správnych konaniach, riadi činnosť zamestnancov obce, zabezpečuje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných
nariadení obce. Napriek tejto širokej škále povinností som si vyčlenila čas pre komunikáciu s obyvateľmi. V tomto čase teda obyvatelia

Starostka obce
Utorok
Štvrtok

môžu hovoriť o svojich názoroch
a adresovať svoje podnety a pripomienky priamo starostke obce.
Na ktorých miestach si obyvatelia
môžu vyhľadať úradné informácie?
Na to sú určené 4 úradné tabule
prístupné 24 hodín denne. Obec
zverejňuje na úradných tabuliach
úradné oznamy, ktorých zverejnenie vyžaduje zákon. V druhom
štvrťroku 2006 budú povinné informácie zverejnené na internetovej
stránke obce, ktorá sa teraz pripravuje. Jej adresa bude www.richnava.sk. Na zverejňovanie informácií
obec využíva tiež obecný rozhlas
a Richnavské noviny.
Zhovárala sa Martina Horváthová

Hodiny vyhradené pre osobnú
komunikáciu s obyvateľmi
1400 - 1600 hod.
1400 - 1600 hod.

Vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť

Ako s odpadmi
Nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi
Aké separované zložky odpadu sa zbierajú v našej obci ?
Papier a lepenka, sklo, plasty sa zbierajú z každej domácnosti do plastových vriec iba v deň určený na vývoz
separovaného odpadu podľa harmonogramu. V zimných mesiacoch t.j.
december, január a február sa separovaný zber nezbiera. Zvony na sklo už
od 1.1.2006 v našej obci nebudú, preto je potrebné sklo zbierať do vriec.
Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad nie je možné zmiešavať s komunálnym odpadom.
Kde môžeme veľkú časť odpadu zo záhrad a domácnosti uložiť?
Je potrebné si zriadiť na vlastnom pozemku malé kompostovisko (domové, záhradné).
Čo získame ak sa rozhodneme kompostovať ?
• kvalitné hnojivo

• ušetríte peniaze na nákup drahých
hnojív
• znížite množstvo a škodlivosť odpadov
• pomôžete životnému prostrediu
Aký je spôsob zberu komunálneho odpadu v našej obci?
Komunálny odpad sa v našej obci zbiera do KUKA nádob podľa kalendára
zvozu komunálneho odpadu. Každá
KUKA nádoba musí byť označená žetónom a umiestnená pred rodinným
domom. Žetóny slúžia, len na kontrolu vyzberaných KUKA nádob v obci
Richnava v určený deň podľa harmonogramu.
Môžu zamestnanci prepravnej organizácie odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu?
Áno, ak vizuálnou prehliadkou zistia,
že sa v zbernej nádobe nachádza iný
druh odpadu.

Kde môžeme umiestniť drobný stavebný
odpad z bežných udržiavacích prác?
Najprv je potrebné tento odpad vytriediť, použiteľnú časť zhodnotiť a zvyšnú časť je držiteľ povinný nahlásiť v podateľni obce. Obec do 7 dní
prostredníctvom zamestnanca pre životné prostredie príde skontrolovať
odpad na tvar miesta a určí miesto
uloženia.
Môžeme vyhadzovať staré elektrospotrebiče do kontajnerov?
Vyhadzovanie elektrospotrebičov do
kontajnerov či prírody je zakázané
a pokutované. V našej obci sa zbiera
dvakrát do roka a miesto určenia sa určuje pred vlastným rodinným domom
iba v deň určený na vývoz.
Budú sa v našej obci zbierať batérie,
akumulátory, žiarivky a ako často ?
Z každej domácnosti sa bude zbierať
nebezpečný odpad t.j. batérie, akumu-

látory a žiarivky z miesta pred rodinným domom v deň vývozu separovaného zberu.
Môžeme v peci pri domácom spaľovaní spaľovať plasty, gumu, drievotriesku
a umelé vlákna?
Doma do pecí, nepatria žiadne plasty,
guma, drievotrieska, ani umelé vlákna.
Pri nedokonalom horení z neho vznikne nebezpečne veľa škodlivých plynov
a taktiež nie je veľmi výhrevný.
Čo môžeme v našich peciach spaľovať?
Pre prírodu a pre zdravie ľudí je najvhodnejšie spaľovať doma drevo.
Môžeme spaľovať v ohniskách odpady
z domácností?
V súčasností je v platnosti viacero zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach alebo v ohniskách zakazujú.
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Aktivácia pracovné miesta nevytvára
Aktivačná činnosť môže byť efektívna len v rámci komplexného programu
Pre prechod od nezamestnanosti
do riadneho zamestnania pripravila vláda projekt aktivačnej činnosti. V našej obci sa aktivácie
zúčastňuje od jej zahájenia v prvom polroku 2004 vyše 300 uchádzačov o zamestnanie. Uchádzači sú rozdelení do skupín, každý
uchádzač odpracuje týždenne 10
hodín. Skúsenosti sú dostačujúce, aby sme mohli hodnotiť aktiváciu podľa plnenia jej rozhodujúceho cieľa - byť premostením
medzi nezamestnanosťou a riad-

nym zamestnaním. Za vyše jeden
a polročné obdobie z 300 aktivovaných uchádzačov o zamestnanie získali riadne zamestnanie
len 3 uchádzači. Ostatné prírastky a úbytky vyplývali z úmrtia, vyradenia pre nespoluprácu,

Dlhodobá
nezamestnanosť

odchodu na materskú dovolenku,
odchodu alebo príchodu z výkonu trestu a príchodu nových nezamestnaných.

Riadne
zamestnanie

Vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť

Je nás viac
ako 
V obci pribudlo 55
obyvateľov
V roku 2005 sa v našej obci narodilo 64 detí a zomrelo 15 obyvateľov. Prisťahovalo sa 6 obyvateľov
a nikto sa neodsťahoval. V roku
2005 počet obyvateľov prekročil hranicu 2 000. Obec má teraz
2 045 obyvateľov.

Obyvatelia podľa veku

Dôvod zmeny

+ prírastok • - úbytok

Získanie riadneho zamestnania

-2

Získanie dočasného zamestnania

-3

Vyradenie pre nespoluprácu

-29

Odchod na materskú dovolenku

-19

Odchod na výkon trestu

-7

Úmrtie

-3

Zaradenie nových uchádzačov

62

Obdobie

počet aktivovaných uchádzačov

Apríl 2004

301

December 2005

300
Z uvedených čísel si každý sám urobí obraz ako je naplnený cieľ aktivačnej
činnosti – premostenie medzi nezamestnanosťou a riadnym zamestnaním.

Majetok a f inancie

V obci je 1092 detí do 18 rokov čo
je 53 % z celkového stavu obyvateľov, 953 obyvateľov má 19 a viac
rokov čo predstavuje 47 % z celkového stavu obyvateľov.

obyvatelia od 19 rokov 953 / 47%
deti do 18 rokov 1092 / 53%

Obyvatelia od 19 rokov podľa stavu
Ženatých a vydatých 612 obyvateľov čo je 56 %, slobodných je 370
čo je 37 %, ovdovelých 73 obyvateľov čo je 7 % a rozvedených 37 obyvateľov čo sú 3 % z celkového počtu
obyvateľov vo veku od 19 rokov.

Rozpočet na rok 
Zohľadnenie priorít obce
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. decembra 2005
schválilo Rozpočet obce na rok
2006. V rozpočte zohľadnilo priority obce na ďalšie obdobie.
Prvou prioritou s plánovanými nákladmi 1 milión 954 tisíc Sk je zabezpečenie riadnej prevádzky cintorína z dôrazom na:
a) Splnenie podmienok vyplývajúcich obci zo Zákona číslo 470/
2005 o pohrebníctve. Jedná sa
o vysporiadanie pozemkov na cintoríne, zabezpečenie projektovej

dokumentácie na cintorín, na základe hydrogeologického prieskumu na cintoríne zrealizovanie odvodnenia cintorína, vypracovanie
prevádzkového poriadku cintorína, zabezpečenie prevádzkovania
pohrebnej služby a prevádzkovanie cintorína osobou s odbornou
spôsobilosťou.
b) Prevedenie náterov okien, dverí a odstránenie katafalku v Dome
smútku. Druhou prioritou s plánovanými nákladmi 230 tisíc Sk je
zásobovanie pitnou vodou v budo-

ve Materskej školy s dôrazom na
zabezpečenie kvality pitnej vody
realizáciou navrhovaných opatrení
Hydrogeológie Bratislava.
Treťou prioritou sú dotácie na rozvojové aktivity občianskych združení a iných subjektov vo výške
200 tisíc Sk.
Štvrtou prioritou je poskytovanie
opatrovateľskej služby obyvateľom
obce v núdzi na základe zmluvy so
Spišskou katolíckou charitou na
1,25 pracovného úväzku vo výške
227 tis. Sk.

ovdovelý - ovdovelá 73 / 7%
ženatý - vydatá 612 / 56%
rozvedený - rozvedená 37 / 3%
slobodný - slobodná 370 / 34%
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Vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť

Sľubovaného záujmu vlády sme sa nedočkali
26. marca 2004 sme protestovali v Spišskej Novej Vsi
„Priviedla nás sem bieda našich obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. V hmotnej núdzi je 1450 ľudí, bez práce je 448 nezamestnaných a ich
počet sa sústavne zvyšuje. Zákonom o sociálnej pomoci boli
ľudia uvrhnutý do hmotnej núdze
bez toho, aby im najskôr bola
poskytnutá práca. Zákon platí
od 1. januára a pritom neboli vytvorené podmienky na to, aby sa
ľudia mohli zamestnať“ povedala 26. marca 2004 na protestnom zhromaždení obyvateľov
Richnavy zástupkyňa starostu,
Mgr. Anna Harmanová. Účastníci zhromaždenia prijali výzvu
adresovanú vedúcim ústavným
činiteľom Slovenska, medzi
nimi aj ministrovi Ľudovítovi
Kaníkovi. Pán minister Kaník

v liste zo dňa 27.4.2004 vyslovil presvedčenie, že zlepšenie
situácie zamestnanosti v obci
Richnava je spoločným záujmom vlády a obce. Presvedčenie pána ministra sa však nenaplnilo. Zákon o obecnom zriadení umožňuje štátu poskytnúť
obci štátnu dotáciu na plnenie
rozvojového programu, na ktorom má štát záujem. Vláda však
neprejavila ani záujem oboznámiť sa so schváleným rozvojovým programom obce. Aktivity jednotlivých orgánov štátu
v území obce sú naďalej nekoordinované a preto sa nenaplnilo ani presvedčenie pána ministra o zlepšení zamestnanosti v obci.

Vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť

O protestnom zhromaždení informovala väčšina denníkov.

Obec robí maximum
Obecné zastupiteľstvo bolo na základe nezáujmu vlády nútené zrušiť uznesenie o Programe integrácie rómskej rodiny
Na základe záujmu vyše 1 100
obyvateľov osady a uznesenia
obecného zastupiteľstva požiadala starostka obce vládu SR
o pracovné jednanie s cieľom
získať podporu vlády pre koordináciu Programu integrácie
rómskej rodiny. Vláda neprejavila záujem. Pán premiér oznámil, že pre pracovnú zaneprázdnenosť nemôže zástupcov obce
prijať a ani nikoho na rokovanie
s obcou nesplnomocnil. Potreba
zdrojov na koordináciu členitého a rozsiahleho programu integrácie rómskej rodiny presa-

huje možnosti obce. Nadšenie
a odhodlanie obce a jej obyvateľov je potrebné, ale nestačí. Pre
úspešnú koordináciu tohto projektu je potrebná podpora a súčinnosť štátnej správy poskytovaná na základe uznesenia vlády.
Postoj vlády je pre nás ťažko pochopiteľný a pripomína strkanie
hlavy do piesku. Problém rómskej osady v Richnave nie je len
problémom obce a nedá sa vyriešiť jeho ignorovaním.

Jeden z podpisových hárkov.

Odpoveď na žiadosť obce o stretnutie s premiérom vlády SR.
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Charit atívna činnosť

Charita bližšie a ako ďalej
Pokračovanie rozhovoru s diecéznym riaditeľom Spišskej katolíckej charity Ing. Petrom Maľučkým.

V ostatnom čase sa neraz stretávame so slovami
humanita či charita. Veľmi často ich používajú politici, herci a ľudia show biznisu, bohatí podnikatelia, ktorí sa neraz prezentujú na stránkach časopisov a v elektronických médiách. Tak sa neraz
stáva slovo láska zdevalvované, slovo charita veľmi zovšeobecnené a nepochopené. Požiadali sme
diecézneho riaditeľa Spišskej katolíckej charity
so sídlom v Spišskej Novej Vsi Ing. Petra Maľučkého o dlhší rozhovor, ktorého pokračovanie Vám
teraz prezentujeme.
Ako to je so Spišskou katolíckou charitou? Počujeme o diecéznych charitách a často tomu nerozumieme.
Rozumiem Vám. Slovensko je z cirkevného hľadiska rozdelené na diecézy. V rímskom obrade
je ich celkom šesť a to: Arcidiecéza Bratislavsko-Trnavská, diecéza Nitrianská, Banskobystická, Rožňavská, arcidiecéza Košická a napokon
Spišská diecéza. V gréckokatolíckom obrade je
to eparchia Prešovská a exarchát v Košiciach.
Každá diecéza má svoju diecéznu Charitu. Spišská diecéza, ktorá vznikla v roku 1776, je na
území Oravy, Liptova a Spiša. Spišská katolícka charita ako diecézna charita vznikla už v roku 1927, ako sme uviedli aj vznik ÚKS a svoju
činnosť obnovila 1. 10. 1991 z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa J. E. Mons. Prof.
ThDr. Františka Tondru, ktorý je jej predsedom.
Je Spišská katolícka charita členom nejakých
združení či medzinárodných organizácií?
Spišská katolícka charita má právnu subjektivitu a spolu s ostatnými diecéznymi charitami
tvorí „konfederáciu“ združenú v Slovenskej katolíckej charite. Táto je členom Caritas Europa
so sídlom v Bruseli a Caritas Internationalis so
sídlom vo Vatikáne
Aké je poslanie Spišskej katolíckej charity? Komu
vlastne slúžite a chcete slúžiť?
Našou základnou misiou, ako som už uviedol
je služba človeku, služba životu a úcta k nemu, oslava a vďakyvzdanie Bohu. Konkrétne
sa táto misia stelesňuje najmä v službe a spre-

vádzaní opusteným, umierajúcim a zvlášť ťažko chorým. Dôležitou skutočnosťou je poslanie
služby postihnutým (mentálne, psychicky, fyzicky, zmyslovo) deťom i dospelým. Nemenej dôležité je poslanie pomoci a supervízie týraným
deťom a zneužívaným domácim násilím, dospelým na hranici dospelosti a bez domova (dospelí z detských domovov). Ženy s deťmi v rodinných krízach a bez domova.
Vieme, v našom rozhovore nemôžeme všetko spomenúť. Mnohí ľudia si myslia, že Charita je len
zbierka šiat alebo rozdávanie polievky alkoholikom či bezdomovcom? Povedzte nám či je to
správny obraz.
Zaiste nie je to správny a úplný obraz. Aj šatník a pomoc tým, ktorí sú bez domova a prežili rôzne ťažké veci vo svojom živote je službou,
ale v našom prípade skôr službou dobrovoľníkov. Druhá, vážna skutočnosť sú profesionálne služby, ktoré zabezpečujeme na základe príslušných povolení štátu či iných kompetentných
ustanovizní a cestou naslovovzatých a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Sú to konkrétne sociálne služby, poradenstvo a prevencia na
základe zákona o sociálnej pomoci, zdravotnícke služby na základe zákona o zdravotnej starostlivosti i pedagogické služby (škola). Často
tieto služby integrujeme a účelne spájame do
zmysluplných celkov, lebo človeka nemožno
rozdeliť podľa toho, ako je členený zákon štátu alebo ministerské či iné úrady. V neposlednom rade sú to humanitárne služby ľuďom v katastrofách, ako sú v podstatnom čase časté povodne, povíchrice. Je to aj humanitárna pomoc
ľuďom kde je vojna a nepokoje. Teda aj mimo
územia Spišskej diecézy, mimo územia Sloven-

skej republiky. Celkovo je to asi 80 projektov
ambulantných a pobytových služieb. Konkrétne služby poskytované SpKCH sú v následovnej štruktúre:
• sociálne služby (ambulantné - Charitatívna
služba v rodinách; stacionárne a reziduálne Domy Charitas)
• zdravotnícke služby (ambulantné - agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilné
hospice, ambulancia, stacionárne a reziduálne
- hospic; špecifické - lekáreň)
• pedagogické služby (Špeciálna základná škola pre mentálne a viacnásobne postihnuté deti,
Praktická škola pre postihnutých – II. stupeň
vzdelávania)
• duchovné služby
• sociálna prevencia, sociálne poradenstvo (riešenie hmotnej a sociálnej núdze)
• humanitárna pomoc (pomoc ľuďom po prírodných katastrofách a vo vojnách, utečencom,
migrantom a odídencom)
• služby dobrovoľníkov organizovaných vo farských Charitách (31 farských Charít)
Najdôležitejšie projekty sú:
SOCIÁLNE SLUŽBY AMBULANTNÉ A REZIDUÁLNE
• Charitatívna služba v rodinách - Poskytujeme sociálne, duchovné a thanatologické služby chorým, opusteným, umierajúcim a starým
v ich rodine alebo domácnosti. Tieto služby ponúkame v Spišskej Novej Vsi a okolí, Hrabušiciach, Betlanovciach, Starej Ľubovni a okolí,
Vyšných Ružbachoch, Novej Ľubovni, Plavnici, Liptovskom Mikuláši a okolí, Dolnom Kubíne a okolí, Zázrivej, Poprade a okolí, Svite,
Spišskom Bystrom, Spišskom Štiavniku, Vikar-
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tovciach, Hranovnici, Gánovciach, Hôrke, Liptovskej Tepličke, Kravanoch, Spišskej Teplici,
Ružomberku a okolí, Ľubochni, Kalamenoch,
Liptovskej Teplej, Liskovej, Lúčkach, Komjatnej, Liptovskej Osade, Turíku, Liptovskej Revúcej, Liptovskej Lužnej, Kežmarku a okolí, Lendaku, Ždiari, Rakúsoch, Krížovej Vsi, Slovenskej Vsi, Ľubici, Spišskej Belej, Trstenej a okolí,
Liesku, Brezovici, Vitanovej, Habovke, Zuberci,
Námestove a okolí, Sihelnom, Levoči a okolí,
Vyšnom Slavkove, Spišskom Podhradí a okolí,
Spišských Vlachoch a okolí, Richnave, Tvrdošíne a okolí celkovo pre 1 300 ľudí.
SOCIÁLNE SLUŽBY STACIONÁRNE A REZIDIÁLNE
• Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi
- S pôsobnosťou pre Spišskú diecézu poskytujeme službu 41 mentálne a kombinovane postihnutým klientom vo veku od 13 – 18 rokov
v troch formách pobytu (denný, týždenný celoročný); ponúkame pomoc 4 ženám čakajúcim svoje prvé dieťa a ktoré napriek tlaku okolia chcú život svojho dieťaťa zachrániť; varíme
stravu pre 103 starých a sociálne odkázaných
obyvateľov mesta Spišská Nová Ves.
• Dom Charitas sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove - Poskytujeme sociálne služby
starým, chorým, opusteným a umierajúcim zo
Spišskej diecézy formou celoročného, týždenného a denného pobytu a zabezpečujeme varenie
racionálnej a diabetickej stravy pre dôchodcov,
chorých a sociálne odkázaných z Vyšného Slavkova a okolia. Kapacita domu je 13 klientov.
• Dom Charitas sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši - Poskytujeme pomoc týraným a zneužívaným dievčatám a ženám zo Spišskej diecézy
vo veku 15 až 25 rokov, ktoré sú bez prístrešia
alebo sa potrebujú vo svojej životnej situácii zotaviť mimo svojej rodiny, formou krátkodobého alebo dlhodobého pobytu. Kapacita domu
je 8 klientov.
• Dom Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej - Poskytujeme sociálne služby starým, chorým, opusteným a umierajúcim zo Spišskej diecézy formou celoročného, týždenného a denného pobytu a zabezpečujeme varenie racionálnej
a diabetickej stravy pre dôchodcov, chorých
a sociálne odkázaných z Trstenej a okolia. Kapacita domu je 25 klientov.
• Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej - Poskytujeme sociálne služby
starým, chorým, opusteným a umierajúcim zo
Spišskej diecézy formou celoročného, týždenného a denného pobytu a zabezpečujeme varenie racionálnej a diabetickej stravy pre dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných. Kapacita
domu je 25 klientov.
• Dom Charitas sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule - Poskytujeme sociálne služby starým
a chorým kňazom, cirkevným zamestnancom
zo Spišskej diecézy a ostatným ťažko chorým,
opusteným a umierajúcim z okolia, formou ce-
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loročného, týždenného a denného pobytu a zabezpečujeme varenie racionálnej a diabetickej
stravy pre dôchodcov, chorých a sociálne odkázaných. Kapacita domu je 29 klientov.
• Dom Charitas Svätej rodiny v Jánovciach –
Čenčiciach - Je to chránené bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v možnej
kombinácii s telesným postihnutím. Ide o rodinný dom, kde nachádzajú 7 dospelí ľudia z rôznych kútov Slovenska dôstojné celoživotné bývanie s možnosťou rozvíjania ich osobnosti.
• Dom Charitas sv. Damiána De Veuster v Spišských Vlachoch - Poskytujeme pomoc, formou
rodinného bývania, 9 chlapcom z detských domovov z celého Slovenska, vo veku nad 18 rokov, ktorí by sa bez tejto pomoci stali bezdomovcami.
PEDAGOGICKÉ SLUŽBY
• Špeciálna základná škola sv. Maximiliána
Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi - V 6 triedach zabezpečujeme vzdelávanie pre 39 žiakov
s mentálnym a kombinovaným fyzickým i zmyslovým postihnutím zo Spišskej Novej Vsi a blízkeho okolia.
•Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi – Je to škola druhého
stupňa pre postihnutých.
ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY
• Agentúry domácej a ošetrovateľskej starostlivosti Charitas - Poskytujeme zdravotnícke, duchovné a thanatologické služby chorým, prepusteným z hospitalizácie do domáceho liečenia,
a paliatívnu starostlivosť o umierajúcich v rodine, Tieto služby ponúkame v Spišskej Novej Vsi,
Starej Ľubovni, Liptovskom Mikuláši, Dolnom
Kubíne, Poprade, Ružomberku, Kežmarku, Námestove, Levoči a Spišských Vlachoch.
• Diecézna lekáreň sv. Lukáša v Poprade - Poskytujeme lieky, zdravotnícke potreby a pomôcky pre verejnosť a pre zariadenia Spišskej katolíckej charity, humanitárnu pomoc v krízových
situáciách a vojnách.
• Ambulancia Charitas v Spišskej Novej Vsi Poskytujeme zdravotnícke služby primárneho
kontaktu pre 820 dospelých.
Koľko zamestnancov má Spišská katolícka charita a koľko financií potrebuje na činnosť? Môžete nám prezradiť priemerný hrubý plat zamestnancov?
V súčasnosti máme 750 zamestnancov, 550
dobrovoľníkov v 31 farských Charitách (skupiny dobrovoľníkov). Celkový ročný rozpočet
sa pohybuje okolo 160 mil. Sk. Za obdobie od
roku 1991 do súčasnosti sme použili približne
1,5 mld. Sk. Priemerný plat, vrátane vysokoškolsky vzdelaných ľudí, bol v roku 2002 vo výške
8 000 Sk brutto.
Je to veľmi málo. Odkiaľ máte finančné zdroje?
Áno. My hovoríme, že ak štát, obce a mestá si
nebudú vážiť túto prácu dobrých ľudí, a to nielen v Charite, ale aj v ostatnom neziskovom sektore, spoločnosť veľmi veľa stratí. Je dobré, že

sú na Slovensku viacerí ľudia obety. Nemožno
sa však zahrávať donekonečna.
Čo sa týka zdrojov sú to doteraz najmä dary ľudí
dobrej vôle, 3 mil. Sk ročne sú obidve zbierky v katolíckych kostoloch. Ďalej je to príspevok štátu, Časť za služby zaplatia klienti a príbuzní. Dôležitou súčasťou zdrojov sú sponzori
a príspevky nadácií a verejnoprávnych inštitúcií
akou je Národný úrad práce, Zdravotné poisťovne. Veľmi málo, a zaiste doteraz z pochopiteľných dôvodov, prispievajú mestá a obce (približne 2%). Niektoré veľmi systematicky v spolupráci s Charitou sa zamýšľajú nad službami a sú
veľmi účinne nápomocní, aj finančne.
Jedným zo zdrojov je aj tzv. 2% z dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Ide o to, že
občania i podnikatelia môžu daň z príjmu (zo
mzdy, zo zisku a pod.), ktorú za uplynulý rok už
príslušnému daňovému úradu odviedli, rozhodnúť komu tento daňový úrad má odviesť 2% z tejto už odvedenej dane. Preto prosíme všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, zamestnaných i firmy,
aby na ciele Charity, aj v obci Richnava či v okolí, uvedenú daň poskytli a nenechali ju prepadnúť
štátu. Naše tlačivá budú k dispozícii na farskom
úrade, obecnom úrade, internete. Vyhlásenie je
treba podpísať a mzdová účtovníčka k nemu
priloží doklad o dani. Niektoré farnosti to robia
tak, že vyhlásenia zhromaždia na farskom úrade
a potom spolu pošlú na príslušný daňový úrad.
Aké nové projekty ste realizovali v roku 2005?
• Dom Charitas – Hospic sv. Alžbety v Ľubici - Prvý hospic v diecéze pre ľudí v terminálnom štádiu života a pre sprevádzanie ich blízkych príbuzných pred, v a po smrti.
• Dom Charitas sv. Pia X. v Novej Ľubovni Sociálne, zdravotnícke služby a paliatívna i duchovná starostlivosť v rodine klienta a formou
krátkodobého pobytu v zariadení počas dňa.
• Dom Charitas v Rabči - Sociálne, zdravotnícke služby a paliatívna i duchovná starostlivosť
v rodine klienta a formou krátkodobého pobytu v zariadení počas dňa.
• Mobilné hospice Charitas - Námestovo, Nižná – Trstená, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišské Vlachy, Spišská Nová
Ves.
• Oprava domu v Spišskej Novej Vsi na holistické služby chorým.
• Oprava domu v Hranovnici na terénnu službu v mikroregióne Hornád.
• Oprava zrušenej škôlky v Spišskej Novej Vsi
pre špeciálnu základnú praktickú školu.
• Humanitárne pomoci ľuďom v katastrofách
na Slovensku a v zahraničí.
• Charitatívna služba v rodinách v Richnave.
Za rozhovor ďakuje Martina Horváthová
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Verejnoprospešné služby, k ultúra a špor t

Pozvánka na Sľubicu Šatstvo
Jubilejný 30. ročník zimného výstupu na Sľubicu
na
zimu
Dar farskej charity
Charit atívna činnosť

Klub slovenských turistov Bradlo pozýva priateľov turistiky na
jubilejný 30. ročník zimného vý-

stupu na Sľubicu. Zraz účastníkov je 21.1.2006 o 800 v reštaurácii Bašta.

v Trenčíne
Poďakovanie patrí, podobne ako
minulého roku, Farskej charite
v Trenčíne. Zásielka použitého
pánskeho, dámskeho a detského
ošatenia na zimu zaplnili AVIU.
Obec zabezpečila a zorganizovala
rozdeľovanie ošatenia tak, aby si
ho obyvatelia mohli vyskúšať a vybrať si to, čo potrebujú.

Verejnoprospešné služby, k ultúra a špor t

Klzisko bude otvorené
Korčuľovať sa bude ako v minulej sezóne
Otváracie hodiny pre verejnosť ani pre hokejistov sa nemenia. Nemenia sa ani ceny vstupeniek. Ostáva nám len si spoločne zaželať, aby
sa pri korčuľovaní a hokeji nikto nezranil a aby
nám vyšlo to správne počasie.

Kategória
Dieťa
Dospelý
Hokejista

Cena
5 Sk
10 Sk
20 Sk

Ve r e j n o p r o s p e š n é s l u ž b y,
k ul t ú r a a šp o r t

Jubilanti
V roku 2005 sme
blahoželali obyvateľom,
ktorí sa dožili okrúhleho
jubilea:
70 rokov:
Terpáková Emília,
Richnava 59,
Baluch Pavol,
Richnava 5,
Kočíková Magda,
Richnava 224
75 rokov:
Fritzová Mária,
Richnava 125,
Pokutová Juliana,
Richnava 351,
Ondášová Margita,
Richnava 78,
Harmanová Rozália,
Richnava 229,
Semanová Verona,
Richnava 49,
Kuchárová Mária,
Richnava 67
80 rokov:
Hojstričová Anna,
Richnava 60,
Horváth Jozef,
Richnava 4,
Mondry František,
Richnava 197,
Podracká Agnesa,
Richnava 214,
Krokusová Helena,
Richnava 213
85 rokov:
Šusterová Mária,
Richnava 103,
Matuščák Ján,
Richnava 68
Jubilantom blahoželáme.

Deň v týždni
Pondelok – Piatok
Sobota – Nedeľa

Otvorené pre
verejnosť
15.00 - 19.00
10.00 - 19.00

Deň v týždni
Pondelok – Piatok
Sobota – Nedeľa

Otvorené pre
hokejistov
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00
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