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zo súkromnej sociálnej poradne

Starám sa o ťažko chorú 49-ročnú sestru, ale už nevládzem. Pred rokmi po ťažkej autonehode
zostala na invalidnom vozíku a nemá mi s ňou kto pomôcť. Ako jej vybavím ústav?
Eva
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Sestru môžete umiestniť v niektorom z domovov sociálnych služieb. Príslušný samosprávny kraj
však musí posúdiť, že je na to odkázaná. Všetky potrebné tlačivá – žiadosť o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu –, si stiahnete z ich internetovej stránky, prípadne si ich môžete vyžiadať osobne. S rozhodnutím o odkázanosti
na sociálnu službu a lekárskym posudkom sa potom môžete uchádzať o miesto v ľubovoľnom
domove sociálnych služieb. Doložíte už len vyhlásenie o majetku s overeným podpisom, tlačivo
nájdete na internetovej stránke domova sociálnych služieb, a fotokópiu rozhodnutia o výške invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Som nezamestnaná
a chcela by som
opatrovať starú mamu.
Potrebujem na to nejaké
vzdelanie? Môžem na to
poberať príspevok alebo
budem ďalej nezamestnaná?
Viki

Ak je stará mama oprávnene odkázaná na takúto
službu, môžete požiadať
o príspevok na opatrovanie. Všetko vybavíte
na príslušnom úrade
práce sociálnych vecí
a rodiny podľa trvalého
bydliska starej mamy. Ak
vám príspevok priznajú,
nemusíte zostávať v evidencii nezamestnaných,
lebo úrad bude za vás
platiť zdravotné poistenie
a roky sa vám započítavajú do dôchodku.
Takéto opatrovanie nie je
podmienené vzdelaním
a nepotrebujete naň ani
špeciálny kurz.

Chcem sa rozviesť. V podstate len formálne, lebo s manželkou nežijeme roky, neprispieva mi ani
na syna. Koľko ma to bude stáť?
Tibor

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva je
66 eur. Môžete ho zaplatiť priamo na príslušnom
súde podľa miesta bydliska. Ak by ste sa dali zastupovať advokátom, za jeho služby zaplatíte asi od
100 do 500 eur v závislosti od dohody, konkrétnych
okolností prípadu, rozsahu úkonov… Na výške odmeny sa však vždy dohodnite vopred! Cena rozvo-

dového konania môže značne narásť, ak sa nebudete
vedieť dohodnúť na zverení dieťaťa jednému z vás
a do konania bude prizvaný znalec z oboru psychológie. Za takéto dokazovanie môžete zaplatiť ďalších asi
300 až 500 eur. Ale podľa toho, čo píšete, vo vašom
prípade to asi nehrozí, keďže sa o syna staráte
vy a manželka vám na výživu riadne neprispieva.

Užívam antidepresíva predpísané lekárom, manželka chce rozvod a ja sa bojím, že mi znemožní styk so
synom, lebo som „na práškoch“. Ale ja sa predsa liečim, nie som nebezpečný. Kto o tom rozhodne?

Styk s dieťaťom upravuje súd. Rozhoduje
v záujme dieťaťa – a tým je vzťah s oboma
rodičmi. Ak sa liečite, robíte všetko pre
zlepšenie svojho zdravotného stavu a nie
ste „nebezpečný“, súd vám nezakáže styk
s dieťaťom. Odporúčam vám naďalej dodržiavať pokyny lekára. Podľa možnosti
komunikujte s manželkou, ak sa vám to
nedarí, požiadajte o pomoc pracovníkov
sociálnoprávnej ochrany detí úradu
práce sociálnych vecí a rodiny, prípadne
sa obráťte na psychológa alebo na mediatóra. Bez vzájomnej komunikácie dieťaťu
neukážete, že hoci sa rozvádzate, zostávate jeho
rodičmi, ktorí ho ľúbia. A práve táto istota je podstatná
pre jeho zdravý psychický a fyzický vývoj.

Otázky píšte na izdravie@7plus.sk
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