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      V dnešnej uponáhľanej dobe, už bohužiaľ, čím ďalej menej ľudí vídať stáť na 
pošte alebo pri poštovej schránke s vianočným pozdravom v rukách. Je to smutné, 
že takéto krásne prejavy želania tých najkrajších sviatkov v roku nahradili strohé 
sms-ky z našich mobilov.

167. výročie poštových vianočných pozdravov

                           Tento rok oslavujú  pohľadnice 
                             167. výročie, a  tak si  ich  pripo-
                             meňme aspoň krátkou históriou 
                              Prvé blahoprajné  lístky  k  Via-
                              nociam,  predchodcovia   dneš-
                              ných obľúbených pohľadníc, sa 
                              objavili už v roku 1841  v  Škót-
                              sku. Zdobil  ich nápis Príjemné 

sviatky    a     vytlačila     ich   tlačiareň   Charlesa 
Drummonda  v  Edinburgu. 
   Tieto pozdravy sa posielali ešte v zalepených 

obálkach. Myšlienku rozvinul obchodník Henry 
Cole z Londýna, ktorému sa nechcelo vypisovať 
zákazníkom a partnerom dlhé vianočné 
blahoprajné listy. Poprosil preto priateľa maliara 
Johna Hersleya, aby mu namaľoval obrázok 
k Vianociam. Ten dal vytlačiť na papier a vo 
vyzdobených obálkach ho posielal priateľom.
   Táto pošta sa stala hitom Vianoc 1843. Zvyk 

posielať k Vianociam pohľadnice čoskoro 
prenikol do Ruska, Francúzska, Nemecka a 
ďalších krajín. V druhej polovici 19. storočia sa 
pohľadnice posielali často vyzdobené korálkami, 
kúskami farebných tkanín, perím a podobne. K 
zasneženým krajinkám, vyzdobeným vianočným 
stromčekom pribudli neskôr duchovné a 
kresťanské motívy, betlehemy, jasličky, anjeli, 
Ježiško... 
   Na území Slovenska sa ešte okolo roku 1900 

predávali pohľadnice písané v nemčine. Po 
roku 1918 ich nahradili pozdravy s českými 
a slovenskými nápismi, ktoré si získali veľkú 
obľubu verejnosti, ale aj zberateľov.

  Večer plný výbornej hudby, 
tanca, elegancie, skvelej nálady 
a ešte lepšej zábavy, chutného 
jedla a decentného pitia, 
ktorý organizovalo Združenie 
rodičov pri Základnej škole 
v Krakovanoch    spolu s  
kolektívom zamestnancov 
základnej školy, zažilo v sobotu 
15. novembra 2008 takmer 
180 návštevníkov tradičného 
Katarínskeho plesu. Živú hudbu 
si prišli do krásne vyzdobenej 
sály kultúrneho domu vychutnať 
nielen domáci Krakovanci, 
ale aj hostia z bližšieho i 
vzdialenejšieho okolia. Zavítali 
nielen tí skorej narodení, ale aj 
zástupcovia mladej generácie. 
   Po slávnostnom otvorení 
a prípitku bolo obohatením 
programu vystúpenie mladej 
tanečnej dvojice z Hlohovca, 
ktorá predviedla ukážky 
štandardných tancov. Tie 
všetkých vhodne pozvali na 
tanečný parket, ktorý veru po 
celý večer nezýval prázdnotou! 
Tanečný maratón prerušovala 
len vôňa chutnej večere, či 
kávičky a čerstvého domáceho 
zákusku. Bohatá tombola, pri 
ktorej si tanečníci mohli na 
chvíľu oddýchnuť a načerpať 
sily, prebiehala v dvoch kolách 
okolo polnoci. Spestrením 
plesového večera bol i 
medovníkový tanec, pri ktorom 
si partneri kúpou vyzdobeného 
medovníkového srdiečka 
uctili svoje nenahraditeľné 
partnerky. Zábava potom už 
nerušene prebiehala do skorých 
ranných hodín a s triumfálnym 
trúbkovým sólom sa hostia 
pomaly, často v družnej debate 
a výmene zážitkov, rozchádzali 
domov. 
   Veríme, že ples sa podarilo 
zorganizovať k spokojnosti 
všetkých. Týmto podujatím 
chce združenie rodičov vytvoriť 
kultúrno-spoločenskú tradíciu 
kvalitného plesu, ktorý bude mať 
seriózny ohlas a spoločenskú 
prestíž v celom piešťanskom 
regióne.

Michaela HAVRLENTOVÁ

Veselé Vianoce a Šťastný 
Nový Rok trochu inak

   Vianoce sú už pomaly za dverami a treba si 
spomenúť aj na dávnych známych a priateľov. Ak 
máte aj vy nejakých kamarátov a známych kade-
tade po svete, nemali by ste na nich zabudnúť a 
poslať im pozdrav práve v ich rodnej reči. A ak aj 
nie, možno poznáte cudzinca, ktorý bude tráviť 
sviatky u nás na Slovensku, ďaleko od svojej 
domoviny. Ani v jednom, ani v druhom prípade 
neuškodí, ak sa naučíme základný vianočno-
novoročný pozdrav v niektorom z iných jazykov:

ALBÁNSKO – Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!
BIELORUSKO – Winshuyu sa Svyatkami i z       

Novym godam!
BULHARSKO – Chestita Koleda i Shtasliva 

Godina
DÁNSKO – Glaedelig Jul og godt nytar

EGYPT – Colo sana wintom tiebeen
ESPERANTO – Gajan Kristnaskon & Bonan 

Novjaron
FRANCÚZSKO – Joyeux Noël et Bonne Année!

CHORVÁTSKO – Sretan Bozic
IRAK – Idah Saidan Wa Sanah Jadidah

JAPONSKO – Shinnen omedeto. Kurisumasu 
Omedeto

KORZIKA – Bon Natale e Bon capu d´annu
MAĎARSKO – Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és Boldog újévet!
NEMECKO – Froehliche Weihnachten und ein 

glückliches Neues Jahr!
RUSKO – Pozdrevlyayu s prazdnikom 

Rozhdestva i s Novim Godom
SAUDSKÁ ARÁBIA – I´D Miilad Said ous Sana 

Saida
TALIANSKO – Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo
ANGLICKO – Merry Christmas & Happy New 

Year
Zuzana FLOREKOVÁ

Zmeny v oblasti sociálnej pomoci a štátnych sociálnych dávok od 
1.1.2009

   Dňom 1.1.2009 nadobudnú účinnosť nové zákony, resp. novely zákonov, ktoré sa dotknú predovšetkým občanov s 
ťažkým zdravotným postihnutím, rodín s deťmi či poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Preto sme pre vás pripravili 
prehľad tých najdôležitejších informácií z jednotlivých oblastí.

 Ø INFOBLOK

Zákon o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ŤZP (č. 447/2008 Z. z.)

   Nový zákon nadväzuje na systém kompenzácií 
definovaných zákonom o sociálnej pomoci, 
pričom reaguje na požiadavky  zástupcov 
občanov s ŤZP z praxe. Ustanovuje štyri oblasti 
kompenzácie – oblasť mobility, komunikácie, 
zvýšených výdavkov a sebaobsluhy.  Za 
posudkovú činnosť sa považuje lekárska 
posudková činnosť a sociálna posudková 
činnosť. Do  posudkovej činnosti  pribudlo 
aj posudzovanie na účely parkovacieho 
preukazu. Úrady práce sociálnych vecí a rodiny 
budú tieto preukazy aj vydávať. Doteraz ich 
vydávalo len osem obvodných úradov v sídle 
kraja. Tento preukaz je určený na využívanie 
vyhradených parkovacích miest na území 
SR a štátoch EÚ. Preukazy doteraz vydané 
môžu platiť až do konca roka 2013. Ďalej sa 
zavádza  možnosť navýšenia miery funkčnej 
poruchy (MFP) o 10%  s prihliadnutím na 
ďalšie funkčné poruchy, ktoré ovplyvňujú 
znevýhodnenie s najvyššou MFP a upravujú 
sa niektoré podmienky posudzovania v oblasti 
lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti.
   Taktiež peňažné príspevky, ktoré sa 
poskytovali podľa zákona o sociálnej pomoci, 
sa v podstate poskytujú aj naďalej. Ako jedna 
z foriem kompenzácie  je v zákone samostatne 
upravený peňažný príspevok určený na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia a peňažný príspevok  
na úpravu osobného motorového vozidla.  V 
zákone je ustanovená aj valorizácia výšky 
jednotlivých príspevkov v nadväznosti na 
životné minimum.  Zvýšila sa hodinová 
sadzba pri príspevku na osobnú asistenciu. 
Upravujú sa ďalšie podmienky poskytovania  
príspevkov a zákon tiež ustanovuje, že všetky 
opakované peňažné príspevky sa budú vyplácať 
mesačne pozadu. Pre poberateľov peňažných 
príspevkov a príspevku za opatrovanie to 
znamená, že príspevky za mesiac január 
2009  budú mať vyplatené až v mesiaci 
február 2009. Zvýšila sa hranica príjmu, pri 
ktorom možno poskytovať peňažný príspevok 
na kompenzáciu zvýšených výdavkov z 
doterajšieho dvojnásobku na trojnásobok 
sumy životného minima. Podstatná zmena 
nastala pri príspevku za opatrovanie. Rozšíril 
sa okruh blízkych osôb, ktorým je možné 
poskytnúť príspevok za opatrovanie, a to o 
švagra, švagrinú, neter a synovca. Peňažný 
príspevok podľa nového zákona bude môcť 
poberať aj  cudzia osoba, ktorá opatruje 
občana s ŤZP a býva s ním v domácnosti a 
tiež aj osoba, ktorá študuje externou formou 
alebo študuje popri zamestnaní a v čase svojej 
neprítomnosti zabezpečí opatrovanie osobe 
s ŤZP. Zavádza sa kategorizácia pomôcok, 
čo znamená, že sa upravili podmienky 
zaraďovania, schvaľovania, vyraďovania 
pomôcok, určovania max. sumy za pomôcky, 

ktoré je možné na účely výpočtu príspevku 
na kúpu pomôcky zohľadňovať. Taktiež sa 
stanovia opatrením aj max. ceny materiálov 
a prác pre účely poskytovania príspevkov 
na úpravu bytu, rodinného domu a úpravu 
garáže. 

Novela zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi

   Cieľom novely je zachovať garanciu štátu 
v tejto oblasti a zlepšiť sociálnu situáciu 
rodín s deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú 
dochádzku.
   V tejto súvislosti sa po dohode so Zdužením 
miest a obcí Slovenska vypustili zo zákona 
ustanovenia o prechode pôsobnosti v oblasti 
pomoci hmotnej núdzi na obce. Ďalej sa 
zaviedla nová dávka vo výške 500 Sk (16,60 
euro) pre všetky deti v hmotnej núdzi, ktoré 
si riadne plnia povinnú školskú dochádzku 
a zároveň zaniklo poskytovanie dotácie 
na motivačný príspevok, ktorý závisel od 
študijných výsledkov žiaka a poskytoval sa v 
zmysle Výnosu MPSVR SR zo dňa 5.12.2007. 
Zákon definuje aj základné životné 
podmienky pre účely posudzovania hmotnej 
núdze: jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné 
ošatenie a prístrešie.

Zmeny v poskytovaní štátnych 
sociálnych dávok  

   Novelou zákona o príspevku pri narodení 
dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa 
súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo 
ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 
narodili dvojčatá a ktorým sa menia 
ďalšie zákony sa rozširuje poskytovanie 
jednorazového príplatku k príspevku pri 
narodení v sume 20 440 Sk (678,49 eur) aj 
v prípade narodenia druhého alebo tretieho 
dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. 
   Poskytovanie príplatku je vylúčené v 
prípade, ak v období pred narodením druhého 
alebo tretieho dieťaťa bola staršiemu dieťaťu 
alebo deťom súdom nariadená ústavná 
starostlivosť alebo náhradná starostlivosť, 
alebo boli deti osvojené a táto situácia 
sa do narodenia druhého alebo tretieho 
dieťaťa nezmenila. Ak v čase rozhodovania 
o príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa 
úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe 
rozhodnutia poukazuje obci  prídavok na 
dieťa vyplácaný na staršie dieťa alebo deti 
z dôvodu zanedbávania plnenia povinnej 
školskej dochádzky  detí, v takomto prípade 
rozhodne úrad o poukázaní finančných 
prostriedkov obci, ktorá z poukázanej sumy 
príplatku zabezpečí potrebné vybavenie pre 
novorodenca.
   Cieľom novej  sociálnej dávky – príspevku 
na starostlivosť o dieťa – je prispieť rodičom 
na výdavky spojené so  zabezpečením 
starostlivosti o každé maloleté dieťa do troch 
rokov veku alebo do šiestich rokov veku v 

čase, keď sa nemôžu o dieťa starať osobne, 
pretože vykonávajú zárobkovú činnosť 
alebo si plnia študijné povinnosti. Účelom 
príspevku je zároveň podporiť zamestnanosť 
a zamestnateľnosť rodičov, zlepšiť ich 
prístup na trh práce a vytvoriť podmienky, 
ktoré im umožnia zosúladiť ich pracovný, 
osobný a rodinný život. 
   Od januára si bude môcť  rodič vybrať 
medzi rodičovským príspevkom, ktorý sa 
bude aj naďalej poskytovať podľa platnej 
legislatívy a príspevkom na starostlivosť 
o dieťa podľa toho, ktorá dávka bude 
viac vyhovovať potrebám jeho rodiny. V 
priebehu prvých troch rokov od narodenia 
dieťaťa môže rodič podľa potreby prejsť 
aj viackrát z rodičovského príspevku na 
príspevok na starostlivosť o dieťa a opačne. 
Poskytovanie obidvoch dávok rodičovi 
súčasne zákon vylučuje. Príspevkom na 
starostlivosť o dieťa poskytne  štát finančnú 
podporu na každé dieťa tým rodičom, ktorí 
sa rozhodnú vykonávať zárobkovú činnosť 
a počas jej výkonu zabezpečia starostlivosť 
o svoje maloleté dieťa inou právnickou 
alebo fyzickou osobou. O príspevok môžu 
požiadať aj rodičia, ktorí zabezpečili v čase 
výkonu zárobkovej činnosti starostlivosť o 
svoje dieťa jeho umiestnením v materskej 
škole, v dôsledku čoho stratili podľa platnej 
legislatívy nárok na rodičovský príspevok. 
Príspevok sa bude vyplácať v dvoch sumách 
mesačne v závislosti od poskytovateľa 
starostlivosti a od výšky preukázaných 
výdavkov rodiča. 
   Rodičom, ktorým vznikol nárok na 
rodičovský príspevok pred 1. januárom 
2009 sa bude naďalej poskytovať 
rodičovský príspevok podľa  zákona 
účinného do 31. decembra 2008, a to  aj 
rodičom, ktorí budú vykonávať zárobkovú 
činnosť za podmienky, že rodič nepožiada 
o príspevok na starostlivosť o dieťa alebo 
dieťa neumiestni do materskej školy.
   Výška prídavku na dieťa sa upravuje z 
doterajších 540 Sk (17,93 eur) na sumu 640 
Sk (21,25 eur) mesačne. Sumy prídavku 
na dieťa a príplatku k prídavku sa budú 
každoročne upravovať od 1. januára v 
závislosti od zmeny životného minima.
   
   Bližšie informácie vám poskytneme 
osobne na ÚPSVaR v Piešťanoch, 
resp. na telefónnych číslach: 2441 
640 – príspevky na kompenzáciu 
ŤZP, 2441 670 – posudková činnosť, 
2441 510 – hmotná núdza, 2441 550 
– štátne sociálne dávky a 2441 601 
– sociálnoprávna ochrana detí a 
sociálna kuratela.

ÚPSVaR v Piešťanoch

Katarínsky ples 
2008 je už za nami

FS Krakovienka na súťaži v Zelenči
  Dňa 16.11.08 sa folklórna skupina Krakovienka zúčastnila na krajskom kole súťažnej 

prehliadky „Nositelia tradícií“, ktorú poriadalo Trnavské osvetové stredisko. Tohoto podujatia 
sa zúčastnili viaceré skupiny z celého nášho kraja od Záhoria až po Dunaj. My sme boli jediní 
zástupcovia okresu Piešťany. Za víťaza vyhlásila porota folklórnu skupinu Gbely. Ďalšie poradie 
sa neurčovalo. Takejto súťaže sme sa za svojho pôsobenia zúčastnili po prvý raz a podľa potlesku 
po našom vystúpení si myslíme, že sme nesklamali. Riadime sa olympijskou myšlienkou „Nie je 
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“ 
    Keďže sa nám blíži záver roka, je vhodný čas na malú bilanciu. Od začiatku roka sme predviedli 

šesťdesiattri vystúpení pre našich, ale aj zahraničných hostí. A to nás ešte päť akcií do konca 
roku čaká. Medzi naše najvydarenejšie tohoročné akcie patria podvečerné nedeľné vystúpenia 
počas letnej sezóny v krásnom prostredí pred päť hviezdičkovým hotelom Thermia. Podobne aj 
akcie vinobranie spojené s koštovkou krakovianskeho vína v secesnej kaviarni hotela, v ktorej 
nedávno rokovali prezidenti Vyšehradskej štvorky.  
Na záver by sme chceli poďakovať za spoluprácu všetkým našim priaznivcom a zákazníkom, 

hlavne zo Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. 
    Všetkým prajeme šťastné a veselé Vianoce a tešíme sa na spoluprácu v budúcom roku 2009.

manželia MITOŠINKOVÍ, FS Krakovienka, red. spolupráca M. GONO


