
                                                                                        

                                                                                                                              

 

Obec Turňa nad Bodvou ako jedna z mnohých miest a obcí na 

Slovensku sa tiež zapojila do záchranného programu potravinovej 

pomoci pre sociálne slabších obyvateľov financovaného z fondov 

Európskej Únie. Nárok na bezplatné potraviny, t.j. 20 kg pšeničnej 

hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín si u nás uplatnili ľudia 

poberajúci dávku v hmotnej núdzi a dôchodcovia, ktorých  výška 

dôchodku nepresahuje 305 

€ (nepracujúci poberatelia 

starobného, predčasného, invalidného dôchodku). Zoznam 

obyvateľov, ktorí mali nárok na tieto potraviny sme zostavili na 

základe potvrdení o hmotnej núdzi a u dôchodcov na základe 

potvrdení o dôchodku. 

Vzhľadom na veľký počet 

záujemcov a veľký objem 

tovaru bol výdaj 

potravinovej pomoci realizovaný v dvoch kolách. Prvé kolo sa 

uskutočnilo 25.-26.08.2011, kedy sme vydali potraviny v počte pre 200 

obyvateľov. Druhé kolo sme 

organizovali až v tomto roku, 

vzhľadom na dlhú čakaciu dobu pre 

nedostatok potravín na skladoch. Toto kolo sme uskutočnili 10.-

11.01.2012 a predsta-vovalo potravinovú pomoc v počte pre 282 

obyvateľov. Na začiatku tejto „akcie“ sme sa samozrejme obávali celého 

priebehu výdaja, myslím tým 

hádky a nedočkavosť medzi 

ľuďmi. V konečnom dôsledku sa 

však výdaje podarili bez 

zbytočných konfliktov a celé to 

prebehlo bez problémov. 

Celkovo túto myšlienku 

potravinovej pomoci hodnotím pozitívne, keďže aj z týchto počtov 

môžeme vidieť, že ľudia sú naozaj odkázaní na túto formu 

pomoci. (Sociálny pracovník – Ing. Lívia Steczová)  

 



                                                                                        

                                                                                                                              

 

Ako terénny sociálny pracovníci navštevujeme lokality, kde býva najviac Rómov. Jedna z najväčších 

lokalít je Kvetná ulica. Najčastejšie problémy v tejto lokalite sú záškoláctvo a zanedbávanie povinného 

očkovania u detí. V súčasnej dobe sú častým javom aj maloleté mamičky (15 ročné). Medzi 

 najnavštevovanejšie rodiny patrí rodina p. Alžbety L. a to kvôli záškoláctvu a povinnému očkovaniu. 

K pani Alžbete sme chodili dosť často a pri každej návšteve 

jej bolo vysvetlené aké následky môže mať situácia, 

keď dieťa presiahne 300 vymeškaných hodín za rok. 

Môžem povedať, že situácia v rodine sa zmenila smerom 

k lepšiemu a deti si výrazne zlepšili školskú dochádzku. 

Príkladom skorého materstva je aj Lucia D., ktorá sa ako 

pätnásťročná stala matkou. V tej dobe bola ešte žiačkou 

základnej školy a mala veľa vymeškaných hodín. V tomto 

prípade už hrozilo, že rodičia maloletej pôjdu do väzenia 

kvôli školskej dochádzke. Navštívili sme základnú školu 

s vyučovacím jazykom maďarským, kde po dohode s pani riaditeľkou sa umožnilo Lucii, aby navštevovala 

školu iba raz v týždni.  

Najväčšou nepríjemnou udalosťou bolo, keď rodine Pavla R. vo 

večerných hodinách zhorela chatrč, kde bývala aj maloletá Lucia D. 

Šťastie v nešťastí bolo, že vo vyhoretom dome sa nezdržiaval nikto. 

Rodine zhorel všetok nábytok, šaty, peniaze a doklady. Na druhý 

deň sme začali pomáhať rodine tým, že sme oslovili ľudí, kto môže, 

tak nech prispeje rodine finančne, ale aj nábytkom a šatstvom. Kým 

si postavili novú chatrč, rodinu prichýlili príbuzný, s našou pomocou 

sa vybavili nové doklady. Nová chatrč bola postavená behom 

týždňa. Na tomto príklade vidno, že aj keď sa vyskytujú medzi nimi 

hádky a aj bitky, ale v ťažkých chvíľach držia spolu a snažia sa 

pomôcť jeden druhému.Cieľom našej terénnej sociálnej práce je, aby ľudia cítili, že sa môžu spoľahnúť na 

našu pomoc.   ( Sociálny asistent – Ján Kónya) 

 

 Druhou lokalitou kde bývajú Rómovia je Vodná ulica, býva 

tu 12 rodín v sociálnych nájomných bytoch so zníženým 

štandardom. Na tejto ulici sa najčastejšie stretávame 

s problematikou  umiestnenia deti do náhradnej osobnej 

starostlivosti. Na začiatku našej práce sme sa venovali pani Anne 

H., ktorá požiadala o zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti 6 

maloletých detí svojej sestry Jarmili H., ktorá bola a aj toho času je 



                                                                                        

                                                                                                                              

 

vo výkone trestu za prečin lúpežného prepadnutia súbežne s prečinom porušovania domovej slobody. Otec 

detí sa  toho času tiež nachádzal vo výkone trestu. Tá istá problematika sa vyskytla o pár mesiacov neskôr 

v rodine pani Evy B. ktorá dostala rok nepodmienečného trestu odňatia slobody za prečin zanedbania 

povinnej školskej dochádzky jej maloletých detí. Pani Eva nás pred nástupom do výkonu trestu navštívila 

a poprosila nás o pomoc ohľadom zverenia maloletých synov do náhradnej osobnej starostlivosti druhovi 

pánovi Ernestovi D. Tieto rodiny boli častejšie navštevované, kontrolované. Kontrolovala sa starostlivosť 

o neplnoleté deti, školská dochádzka, povinné očkovania, hygienické návyky. Veľa času sme strávili 

s deťmi, rozprávali sme sa s nimi na tému záškoláctvo a vysvetlili sme im aké to môže mať následky.  

Ďalšia rodina kde sa vyskytol tento problém je rodina pani Prisky L. Maloletá dcéra pani Prisky ostala 

tehotná a z právneho hľadiska sa ešte nemohla stať matkou preto 

dieťa po narodení bolo zverené do náhradnej osobnej 

starostlivosti pani Priske. 

Spolupráca s rodinami na vodnej ulici je príjemná a dobrá, 

dôverujú nám a obracajú sa na nás so svojimi problémami, ktoré 

sa snažíme spoločne vyriešiť. (Sociálny asistent – Ivana 

Galková) 

 

 Avšak práca terénneho sociálneho pracovníka nespočíva 

iba v práci v teréne. Klienti sa na nás často obracajú s prosbami 

o napísanie žiadostí o splátkové kalendáre, väčšinou sa to týka exekúcií. Väčšina Rómov v obci má s týmto 

problém, keďže po vybratí pôžičky ju istý čas splácajú a potom s tým prestanú, samozrejme pripočítajú sa 

im úroky z omeškania a súdne poplatky a nezriedkavo prídu aj o strechu nad hlavou. Dokonca som sa stretla 

aj s prípadom, keď jeden klient mal šesť rôznych pôžičiek, (väčšinou od nebankových subjektov) 

a samozrejme niekedy už ani nevedel čo a koľko má platiť. Podľa našich zistení mnoho Rómov žije zo 

sociálnych dávok, takže nie je v ich silách splácať často obrovské sumy peňazí, ale oni si tým hlavu nelámu, 

žijú pre dnešok a nezamýšľajú sa nad zajtrajškom, je to ich mentalita a vnímanie sveta. Myslím, že v nikoho 

silách nie je ich zmeniť; treba ich jednoducho brať takých akých sú a vytvoriť vhodné podmienky pre 

spoločné nažívanie. (Sociálny pracovník – Bc. Katarína Madárová). 

 


