Počas školských prázdnin musím chodiť do práce, kam s mojím dieťaťom?
Školské prázdniny sú zaťažkávacou skúškou pre organizačné schopnosti každého
rodiča. Možnosti, kam s deťmi sa časom vyčerpajú a rodičia často riešia aj dilemu, či nechať
deti samé doma bez dozoru a ako dlho.
Je správne viesť deti k samostatnosti a vkladať do nich dôveru, no je potrebné mať na zreteli
riziká, ktoré existujú s prihliadnutím na vek dieťaťa. Aj keď sú deti približne od veku 12 rokov
schopné istý čas postarať sa o seba samé, nechať ich doma bez dozoru by malo byť len
krajným riešením, keď sa všetky ostatné vyčerpajú. Pomôcť môže ochotná susedka, ktoré
dieťa z času na čas počas dňa skontroluje alebo ktokoľvek dospelý, kto dieťa môže
skontrolovať. Samozrejmosťou by mal byť zoznam užitočných telefónnych čísel
a upozornenie, že v prípade akejkoľvek nepredvídanej situácie či nápadu ísť von s kamarátmi,
Vás majú ihneď informovať.

...a čo na to zákon
Zodpovednosť za dieťa nesie rodič, resp. zákonný zástupca a legislatívne nie je možné
nechať osamote bez našej prítomnosti alebo dozoru osoby staršej ako 18 rokov maloleté
dieťa. V prípade, že by sa tak stalo a niekto by tú situáciu nahlásil na polícii, tá je povinná
v danej veci konať a prípad posúva ďalej Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odboru
Sociálnych vecí, v mieste bydliska. Tí následne preverujú situáciu v rodine a ako je o deti
postarané. Tento skutok sa dá ľahko považovať za opustenie dieťaťa, zanedbanie
starostlivosti, či vystaveniu nebezpečenstva ublíženia na zdraví. Trestný zákon o tom hovorí
jasne v skutkovej podstate §206, opustenie dieťaťa. Páchateľom tohto trestného činu môže
byť len osoba, ktorá má povinnosť sa o dieťa starať, t.j. rodič, osvojiteľ, opatrovník alebo
pestún na základe súdneho rozhodnutia, pracovník ústavu, v ktorom je vykonávaná ústavná
alebo ochranná výchova dieťaťa nariadená rozhodnutím súdu, ale môže ňou byť aj osoba,
ktorá na základe najlepšie písomnej dohody s osobou inak povinnou sa o dieťa starať,
prevzala starostlivosť o toto dieťa. V prípade, že táto osoba vie tom, že v dôsledku opustenia
dieťaťa môže dôjsť k smrteľným následkom, môže za určitých okolností takýto čin napĺňať
znaky trestného činu vraždy alebo pokusu o ňu podľa § 219 Trestného zákona.

