
V Bratislave sa 20. októbra 2008 uskutočnila dôležitá 
celoslovenská konferencia „Pripravenosť rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny na zavedenie eura“ (so zameraním 
na rizikové skupiny obyvateľstva). 

Na konferencii sa osobne zúčastnila aj ministerka práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, ktorá zdôraznila, že so-
ciálny rezort je najcitlivejším rezortom, ktorý sa dotýka každého 
občana už pred jeho narodením a sprevádza ho až po moment 
ukončenia jeho celoživotnej púte na zemi. Preto aj na citlivé a ri-
zikové skupiny počas príprav na euro treba zvlášť dôkladne mys-
lieť. Na podujatí zúčastnili viacerí vedúci pracovníci Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K hosťom konferencie patrila 
aj Anina Botošová, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komu-
nity, aj Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie 
eura, ktorí predniesli na konferencii veľmi hodnotné príspevky.

Obsahom a cieľom konferencie bola najmä výmena infor-
mácií a poznatkov o súčasnej úrovni pripravenosti celého rezor-
tu práce, sociálnych vecí a rodiny na zavedenie eura. Vystúpenia 
reprezentantov Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny účastníci veľmi pozitívne prijali. Na konferencii vy-
stúpili i viacerí predstavitelia mimovládnych neziskových organi-
zácií pôsobiacich v prospech zraniteľných skupín obyvateľstva: 
nepočujúcich, ľudí s mentálnym postihnutím, starších ľudí, ne-
vidiacich a slabozrakých občanov. Aj ich príspevky boli cenným 
prínosom všetkým účastníkom konferencie. Niektoré z týchto 
príspevkov prinášame v krátkosti v prílohe. 

Obohatením a spestrením konferencie bolo odovzdávanie 
cien ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Toma-
novej deťom z detských domovov – víťazom výtvarnej súťaže 
Europexeso. Z veľkého množstva kresieb porota vybrala ako ví-
ťaznú kresbu Evy Bartákovej z Detského domova Lastovička 
v Trenčíne. Bol to most, ktorý vyjadruje spojitosť. Jeho piliere 
predstavujú vlajky členských štátov Európskej únie. Na druhom 
mieste sa umiestnila Marianna Chobotová z Detského domo-
va Bojnice, ktorá nakreslila stonožku symbolizujúcu euro, ktoré 
stojí pevne na svojich nohách. Keďže je to stonožka, tak na 100 
nohách. Tretie miesto získala Jana Flautnerová z Detského do-
mova Opora Pečeňady s kresbou Vitajte v eurorodine. Snažila 
sa poukázať na porozumenie všetkých národov a vyjadriť radosť 
zo začlenenia Slovenska do Európskej únie.

Ministerka Viera Tomanová o. i. vyjadrila presvedčenie, že 
pre obyčajných ľudí sa v rámci rezortu v súvislosti s prechodom 
na menu euro toho urobilo naozaj veľa. Viac na túto tému môžu 
čitatelia nájsť v príhovore ministerky, ktorý prinášame v nasledu-
júcich riadkoch. (mš)
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Ako sa na euro chystajú zdravotne postihnutí 
a sociálne znevýhodnení

Úlohy splnené v prospech každého občana

Ján Sihelský, generálny riaditeľ ÚPSVaR SR a Vladislav Borík, vedúci slu-
žobného úradu MPSVR SR a Jana Flautnerová z Detského domova Opora 
Pečeňady, ktorá získala tretie miesto v súťaži.

Víťazný obrázok Evy Bartákovej z Detského domova Lastovička v Trenčíne.

Obrázok eurostonožky autorky Mariany Chobotovej vyhral druhé miesto.
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Vážené dámy a páni!
Už len niekoľko týždňov nás delí od chvíle, keď Slovenská 

republika prejde posledný míľnik na ceste k úplnej integrácii 
do európskej Hospodárskej a menovej únie a 1. januára 2009 
prijme euro ako ofi ciálnu menu. 

Chcem zdôrazniť, že si uvedomujeme, akú mimoriadne 
dôležitú úlohu zohráva v zavedení meny euro na Sloven-
sku náš rezort. Uvedomujeme si veľkú zodpovednosť voči 
miliónom obyvateľov našej republiky – ide predovšetkým o 
takzvané rizikové alebo sociálne citlivé skupiny obyvateľov, 
na ktorých sme mysleli pri vytváraní právneho rámca a na kto-
rých myslíme pri uskutočňovaní každého organizačno-tech-
nického opatrenia a všetkých krokov v súvislosti s prechodom 
na euro. 

Za veľmi dôležité považujem schválenie vyhlášky Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR číslo 251/2008 Z. z. 
Ňou sa ustanovili podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie 
a pre prepočty a zaokrúhľovanie pri prechode zo slovenskej 
meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostatného od-
meňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb 
zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dô-
chodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej po-
moci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre 
oblasť sociálnych služieb. Vyhláška upravuje podrobné pravi-
dlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie 
cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt v súvislosti 
s prechodom zo slovenskej meny na menu euro, a to pred za-
vedením meny euro a po jej zavedení. Jej praktická aplikácia 
sa týka každého nášho občana. 

Prvý január 2009 bude dňom, od ktorého začneme vyplá-
cať všetky dôchodkové dávky, všetky dávky štátnej sociálnej 
pomoci, príspevky v nezamestnanosti nie v slovenských ko-
runách, ale už v novej mene, v eurách. To si vyžaduje absolút-
nu pripravenosť nielen Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, ale 
aj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež všetkých 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby ich poberatelia do-
stali včas a obvyklým spôsobom. Dnešná konferencia prinesie 
presný obraz toho, aká je súčasná úroveň tejto pripravenosti. 

Dovolím si povedať, že v našom rezorte sme nepodcenili 
prípravu na prechod na euromenu. Potvrdilo to aj nedávne 
rokovanie vlády Slovenskej republiky (24. septembra 2008), 
ktoré bolo monotematické, zamerané na pripravenosť Sloven-
skej republiky na zavedenie eura vo všetkých oblastiach, od-
vetviach a sektoroch hospodárskeho a spoločenského života. 
Vyjadrilo spokojnosť s vysokou úrovňou pripravenosti na túto 
zmenu. Zároveň konštatovalo, že väčšie krízové situácie sa za-
tiaľ nevyskytli z dôvodu priebežne prijímaných preventívnych 
opatrení a monitorovania jednotlivých rezortných subjektov.

Vláda Slovenskej republiky berie otázku prechodu na euro 
nie ako politickú záležitosť, ale ako prioritnú potrebu rozvoja 
hospodárstva Slovenska, ako záujem celej našej krajiny a jej 
obyvateľov, ako záujem Slovenskej republiky. Vstup Slovenska 

do eurozóny sa považuje za veľký úspech celého Slovenska 
a všetkých jeho obyvateľov. 

Naša vláda v materiáloch súvisiacich so zavedením eura 
poukazuje na to, že eurozóna je pre Slovensko optimálnou 
menovou oblasťou. Slovenské hospodárstvo je malou eko-
nomikou, ktorá je silne prepojená na hospodárstvo Európskej 
únie. Okrem toho je aj štruktúra slovenského hospodárstva 
veľmi podobná európskemu hospodárstvu. Vláda dospela k 
záveru, že úspory v prípade užívania spoločnej meny budú 
väčšie než jednorazové náklady spojené s prechodom na spo-
ločnú menu.

Sú však nepochybne aj rizikovejšie oblasti, ktorým je po-
trebné neustále venovať zvýšenú pozornosť, aby prechod 
na novú menu – euro nespôsobil ťažkosti a zvýšenie nákla-
dov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva alebo zníže-
nie životnej úrovne niektorých skupín obyvateľstva. Mám 
na mysli otázky spojené s dávkami pre rodiny s deťmi, náklady 
na zdravotné zabezpečenie, výšku dôchodkov, ale aj mzdy, 
kúpyschopnosť obyvateľstva a iné otázky, ktorých dôsledky si 
nateraz nevieme v plnom rozsahu uvedomiť a ktoré sme sa 
pokúsili čo najpresnejšie predvídať a reagovať na ne aktuál-
nym riešením. Aj tu je naša parketa. 

Zmena meny vyvoláva očakávania z prínosov eura, ale 
– prirodzene – aj isté obavy pred rastom cien tovarov a slu-
žieb, pred negatívnymi dosahmi na životnú úroveň obyvate-
ľov a podobne. Už dlhé mesiace smerujú všetky kroky vlády 
k tomu, aby predvídala a už v zárodku eliminovala negatívne 
prvky a tendencie v súvislosti s prechodom na euro. Aj Minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR monitoruje situáciu 
obzvlášť starostlivo, keďže zastrešuje najcitlivejšie skupiny 
obyvateľov.

Zmeny, ktoré so zavedením eura súvisia, sa dotknú mno-
hých oblastí nášho života, a tak záujem o každú novú informá-
ciu neustále rastie.

Pozorne sledujem prieskumy informovanosti našich ob-
čanov o zavedení eura a potešilo ma, že úsilie dobre pripraviť 
verejnosť na túto zmenu prináša svoje ovocie. Väčšina našich 

Pripravenosť rezortu práce, sociálnych vecí 
a rodiny na zavedenie eura (so zameraním 

na rizikové skupiny obyvateľstva)

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Viera Tomanová víta účast-
níkov konferencie.
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občanov má v súčasnosti dostatok informácií o eure a získava-
jú ich najčastejšie priamo od predstaviteľov vlády, bánk a re-
prezentantov politických strán.

Aj náš rezort sa intenzívne podieľa na informačnej kam-
pani o eure. Spolu so Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce 
sociálnych vecí a rodiny máme spracované podrobné plány, 
ako dostať všetky potrebné informácie do každej domácnosti, 
ku každému dôchodcovi, poberateľovi sociálnych dávok, ku 
každému občanovi. Zásady o zaokrúhľovaní súm po prepočí-
taní slovenských korún na eurá, ktorými sa náš rezort bude 
riadiť, sú postavené na princípe nepoškodiť občana ani o cent, 
nespôsobiť mu žiadne ujmy a žiadne zbytočné povinnosti. 
Zamestnanci, s ktorými občania prichádzajú na úradoch v pô-
sobnosti nášho rezortu do kontaktu, sú vyškolení a pripravení 
poskytnúť vysvetlenie, radu či pomoc. 

Cieľovú skupinu občanov Slovenska, ktorú pokrýva naše 
ministerstvo, predstavujú najmä starší občania, ľudia v hmot-
nej núdzi, ohrozené skupiny obyvateľov, ľudia so zdravot-
ným postihnutím, rómski občania s nižším alebo so žiadnym 
vzdelaním, klienti v domovoch sociálnych služieb a ďalší, bez 
takých technických vymožeností, ako sú internet a možno aj 
iné komunikačné prostriedky. Preto osobitne citlivo vnímame 
verejnú mienku a signály z terénu. Dôležitým partnerom pri 
ich spracúvaní sú nám viaceré mimovládne organizácie re-
prezentujúce takzvané citlivé cieľové skupiny obyvateľstva. 
V rámci našej komunikačnej stratégie s nimi dlhodobo úzko 
spolupracujeme a výsledkom tejto spolupráce je niekoľko in-
formačných materiálov pre konkrétne skupiny obyvateľstva, 
o ktorých sa tu dnes dozviete viac.

Vítanými sprievodcami a pomôckami určite budú naprí-
klad špeciálna brožúra v Braillovom písme pre nevidiacich 
občanov, informácie o zavedení eura v našom rezorte na DVD 
pre nepočujúcich, originálny leták o eure v rómskom jazyku. 
Náš rezort nezabudol ani na ľudí s mentálnym postihnutím, 
s duševnými poruchami a poruchami správania, pre ktorých 
je určená jedinečná brožúrka v takzvanom ľahko čitateľnom 
jazyku (easy to read) – ktorá však môže poslúžiť aj viacerým 
skupinám obyvateľov. To isté platí aj o letáčiku Desať rád pre 
seniorov, ale nielen pre nich. Ak k tomu prirátame informácie 
na ďalších 11 letákoch o všetkých poskytovaných dôchodko-
vých a sociálnych dávkach, ktoré sme vydali spolu s Ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny a so Sociálnou poisťovňou, pre-
počtovú kartičku slúžiacu na ľahšiu orientáciu pri používaní 

eura, názorné informačné koleso pre Rómov a obrázkové pe-
xeso pre tých najmenších, ako aj pravidelnú rubriku v našom 
rezortnom časopise, myslím si, že pre obyčajných ľudí sme 
toho urobili naozaj veľa a máme sa čím pochváliť.

Letáky a brožúrky sú hmatateľným výsledkom našich do-
terajších aktivít. Je tu však, samozrejme, aj množstvo tých ne-
viditeľných, ktoré sú mimoriadne dôležité. 

Kľúčovými boli a ešte stále sú legislatívne činnosti, aktivi-
ty v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií 
a taktiež úroveň kvality ľudského potenciálu v rezorte. O tom-
to všetkom tu dnes budeme hovoriť.

Chcem zdôrazniť, že za súčasnou pripravenosťou na zave-
denie a používanie meny euro v našom rezorte je veľký kus 
práce, nasadenia a elán, ktorý venovali naši zamestnanci ak-
tivitám súvisiacim so zabezpečením zavedenia eura v pôsob-
nosti rezortu. Všetkým chcem úprimne poďakovať za vynalo-
žené úsilie, tvorivosť, energiu a čas venovaný tejto dôležitej 
problematike.

Rada by som zároveň na tomto mieste vyslovila svoje 
hlboké osobné presvedčenie, že aj vďaka tomuto úsiliu život 
sám rýchlo rozptýli akékoľvek tiene obáv a prechod na novú 
menu v pôsobnosti nášho rezortu bude hladký a bezproblé-
mový.

Z príhovoru Viery Tomanovej, 
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

20. október 2008 

Na konferencii sa zúčastnil aj prezident SHR Ivan Sýkora.



4

Zavedením spoločnej meny euro sa zavŕši proces za-
čleňovania Slovenska medzi vyspelé európske krajiny. 
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomuje nie-
len náročnosť, ale aj citlivosť prístupu pri plnení jednot-
livých úloh, ktoré je potrebné zvládnuť v súvislosti s pre-
chodom na menu euro. Vzhľadom na to treba klásť dôraz 
nielen na technickú prípravu, ale predovšetkým prípravu 
ľudí a obzvlášť cieľovej skupiny, ktorú náš rezort zastre-
šuje. Preto si jednotlivé kroky v procese zavedenia eura aj 
na pôde nášho ministerstva vyžadujú zvýšenú pozornosť 
najmä u sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, 
aby nedošlo k zníženiu ich životnej úrovne.

Zámery a postupy nášho rezortu v súvislosti so zavedením 
jednotnej meny nadväzujú na Národný plán zavedenia eura 
v Slovenskej republike a následne na Generálny zákon, v rámci 
ktorých sú defi nované zásady na dodržanie bezproblémového 
prechodu na novú menu a zároveň minimalizovanie nákladov 
spojených s prechodom na euro, napríklad zásadu nepoškodiť 
občana v súvislosti so zaokrúhľovaním súm v jeho prospech. 
Tieto sú premietnuté v akčných plánoch v súvislosti so zavede-
ním eura v podmienkach MPSVR SR. 

V súvislosti s prechodom na euro 
Na bližšiu prezentáciu Akčného plánu a jednotlivých úloh 

v ňom zahrnutých na rok 2008 je potrebné spresniť naše ak-
tivity, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch základných častí. Prvá 
časť je zabezpečenie aktivít v oblasti organizačno-technického 
zabezpečenia plynulého prechodu na euro a v druhej časti za-
bezpečenie jednotlivých aktivít v oblasti práce s médiami a ve-
rejnosťou. Úlohy vyplývajú z procesu zavedenia eura v rezorte 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a následne 
ich zadefi novanie v akčnom pláne realizuje pracovná skupina 
pre zavedenie eura zriadená na MPSVR SR, v rámci ktorej pô-
sobia zástupcovia troch kľúčových subjektov, a to ministerstvo, 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálna poisťovňa. 

V súčasnosti je v platnosti všeobecne záväzný právny 
predpis vyplývajúci zo splnomocňujúceho ustanovenia Gene-
rálneho zákona, ktorým sa upravujú ďalšie podrobné pravidlá 
pre duálne zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, 
jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slo-
venskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a ostat-
ného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť 
služieb zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobné-
ho dôchodkového sporenia, sociálnych dávok, dávok sociálnej 
pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej podpory a pre 
oblasť sociálnych služieb. 

Okrem uvedeného v súčasnosti prebieha legislatívny 
proces k návrhom zákonov, ktorých súčasťou je úprava 
pevne ustanovených súm v eurách alebo úprava súm pre-
počítaných konverzným kurzom na eurá s účinnosťou od 1. 
januára 2009. Týka sa to vládneho návrhu zákona, ktorým sa 
menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti ministerstva v súvislosti 
so zavedením meny euro v Slovenskej republike, tzv. mini ge-
nerálny zákon, ako aj úpravy právnych predpisov v rámci sa-
mostatných noviel, ako je napríklad Zákon o pomoci v hmot-
nej núdzi alebo úpravy v rámci nových právnych predpisov, 

ako je napríklad Zákon o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia atď.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR využilo dve 
z hlavných zásad defi novaných v Generálnom zákone, zabez-
pečujúcich právnu istotu a prehľadnosť konečných súm pri pre-
chode na euro: 

konečné sumy, ktoré sú príjmom štátneho rozpoč-1. 
tu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, sa pred-
nostne zaokrúhľujú nadol, v prospech osôb povinných 
znášať úhradu týchto platieb, a konečné sumy, ktoré sú 
výdavkom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu 
verejnej správy, sa prednostne zaokrúhľujú nahor, v pro-
spech oprávnených príjemcov týchto platieb, 

pri peňažných platbách, ktoré sú príjmom štátne-2. 
ho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, 
možno osobitným predpisom ustanoviť a vykonať väčšie 
zaokrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nadol, 
v prospech osôb povinných znášať úhradu týchto platieb; 
pri peňažných platbách, ktoré sú výdavkom štátneho roz-
počtu alebo iného druhu rozpočtu verejnej správy, oso-
bitným predpisom možno ustanoviť a vykonať väčšie za-
okrúhlenie ako na najbližší eurocent len smerom nahor, v 
prospech oprávnených príjemcov týchto platieb.

Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny sú realizované ďalšie 
kroky spojené s úpravou informačných systémov, prípadne ich 
príprava na proces zavedenia eura aj v nadväznosti na nastave-
nie jednotnej metodiky a spôsobu zaokrúhľovania. 

Predovšetkým ide o aplikačné programové vybavenie 
na podporu agend vyplácania dávok štátnej podpory a sociál-
nej pomoci, ktoré je prevádzkované v jednotlivých úradoch prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny. Príprava uvedeného informačného 
systému v súvislosti s duálnym zobrazovaním, ako aj následne 
vyplácaním jednotlivých dávok a príspevkov v rámci sociálnej 
inklúzie, si vyžaduje zvýšenú pozornosť vzhľadom na širokú 
skupinu obyvateľstva, ktorej sa dotýka. Okrem toho sa potreb-
né kroky vykonávajú aj pri informačných systémoch v oblasti 
služieb zamestnanosti a Európskeho sociálneho fondu.

Rozsiahle úpravy si vyžiadali jednotlivé informačné systé-
my Sociálnej poisťovne pre režim duálneho zobrazovania, sa-
motnú úpravu informačných systémov zameranú na prechod 
na menu euro a na odstránenie duálneho zobrazovania. 

Postup v rezorte práce, sociálnych vecí 
a rodiny pri zavedení eura 



5

Prípravy sa realizujú aj v súvislosti s úpravou tlačív aparátu 
ministerstva, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej 
poisťovne, konkrétne ide o úpravu tlačív a formulárov, ktoré vy-
užívajú predmetné inštitúcie. 

Celý proces zavedenia meny euro na Slovensku a jeho vní-
manie širokou verejnosťou si vyžaduje zvýšenú informovanosť, 
a to predovšetkým zabezpečením dostupnosti dôležitých in-
formácií pre občanov. V tejto súvislosti rezort práce, sociálnych  
vecí a rodiny pripravuje rôzne nástroje s cieľom zabezpečenia 
kontinuity pri poskytovaní dostatočného rozsahu informácií. 
Predovšetkým ide o zabezpečenie školenia pracovníkov v rám-
ci rezortu s výkonom pracovnej činnosti súvisiacim so zavede-
ním eura v dôsledku prehlbovania ich odborných vedomostí 
podľa aktuálnych požiadaviek. To vedie k následnej informova-
nosti občanov, s ktorými dochádzajú do kontaktu v priebehu 
výkonu, či už ide o úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo 
pobočky Sociálnej poisťovne. 

Na úspešné zavedenie eura je mimoriadne dôležité, aby 
každý subjekt bol včas, správne a v dostatočnom rozsahu in-
formovaný o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho vyplynú 
z prijatia euromeny na Slovensku. Ku komunikačným nástrojom 
celoplošne vo všeobecnosti patria informácie v médiách vráta-
ne inzercie, univerzálny informačný materiál pre každú domác-
nosť, internetová stránka, rôzne brožúry, letáky, plagáty, bilbor-
dy, audiovizuálne materiály, bezplatná telefonická informačná 
linka a ďalšie. V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny si však 
uvedomujeme, že pre vymenované citlivé (rizikové) cieľové 
skupiny obyvateľov však treba zvoliť adresnejšie komunikačné 
kanály a informačné materiály, ktoré nebudú musieť (a vedieť) 
vyhľadávať sami, resp. ktoré by boli pre nich nedostupné, ne-
zrozumiteľné, a teda neúčinné. Medzi rizikové skupiny patria 
napríklad starší a starí ľudia, osoby s rôznymi druhmi zdravotné-
ho postihnutia – telesne postihnutí, mentálne postihnutí, nevi-
diaci, nepočujúci, osoby s duševnými poruchami a poruchami 
správania, obyvatelia domovov sociálnych služieb, deti v det-
ských domovoch, klienti resocializačných zariadení, príslušníci 
marginalizovanej rómskej komunity, sociálne znevýhodnení 
občania, občania v hmotnej núdzi, dlhodobo nezamestnaní 
atď. Tento početne rozsiahly a rôznorodý okruh osôb patrí ku 
klientom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho úradov, 
ako aj Sociálnej poisťovne a jej regionálnych pobočiek.

V tejto súvislosti boli zrealizované aktivity ako celosloven-
ská konferencia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny k zave-
deniu eura, semináre organizované pre zamestnancov rezortu, 
terénnych pracovníkov a pre reprezentantov mimovládnych 
organizácií, priebežná publikácia článkov na tému zavedenie 
eura, zverejňovanie aktuálnych informácií týkajúcich sa zave-
denia eura v rezorte s pomocou širokej škály masovokomuni-
kačných prostriedkov, tlačové konferencie k aktuálnym témam, 
aktívna telefónna linka a e-mail na poskytovanie informácií 
súvisiacich so zavedením eura v rezorte a v neposlednom rade 
príprava tlačových materiálov v podobe letákov a brožúr zame-
raných na sociálnu oblasť, a to starších ľudí, sociálne znevýhod-
nených občanov, poberateľov jednotlivých nástrojov v rámci 
sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany, ako aj marginalizovaných 
rómskych komunít a iných občanov v zariadeniach sociálnych 
služieb a detí v inštitucionálnej starostlivosti (detské domovy). 

Bezproblémový prechod na euro
Zámerom MPSVR SR je prostredníctvom vyššie uvedených 

krokov dosiahnuť bezproblémový a plynulý prechod na menu 
euro a zároveň klásť väčší dôraz na zvyšovanie informovanosti, 
predovšetkým ich včasné poskytovanie a zároveň ich dosta-
točný rozsah vzhľadom na sociálne znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva. Napriek tomu si uvedomujeme možnosť vzniku 
rizikových súvislostí, ktoré by mohli nastať jednak na strane 
občanov, ako aj na strane jednotlivých inštitúcií. Z uvedeného 
dôvodu sa zaviedol systém monitorovania potenciálnych rizík 
a predpokladov ich vzniku v pôsobnosti nášho rezortu. Tento 
krok si vyžaduje úzku spoluprácu aj s ostatnými inštitúciami, 
ako je Slovenská pošta, Národná banka Slovenska, ako aj so spl-
nomocnenkyňou vlády pre rómske komunity a tak ďalej.

Vážené dámy a vážení páni, do zavŕšenia úplnej integrá-
cie našej krajiny do vyspelých európskych krajín zostáva málo 
času, ktorý sa dá počítať na dni. Úspešným zakončením bude 
realizácia všetkých opatrení smerujúcich k bezproblémovému 
prechodu na menu euro, a to predovšetkým informovanosť 
všetkými dostupnými prostriedkami, lebo ide o kľúčový nástroj 
na jeho dosiahnutie. 

z príspevku Petra Siku,
štátneho tajomníka MPSVR SR

Snímka: vz
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Aj krátky, letmý pohľad na aktuálny kurzový lístok musí 
presvedčiť každého skeptika o tom, že euro je silná, medzi-
národne akceptovaná mena. Jeho sila je podporovaná aj 
záväzkami členských krajín zóny a kompetentným riade-
ním menovej politiky Európskou centrálnou bankou. Euro 
predstavuje významný protipól pre tradične silných hráčov 
na peňažnom trhu, americký dolár a japonský jen.

Uplynulé obdobie na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodi-
ny a na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny bolo okrem pra-
videlného poskytovania služieb pre svojich klientov zamerané 
na niektoré špecifi cké úlohy. Vyplývali najmä z nových legislatív-
nych úprav. Jednou z priorít bol a, samozrejme, stále ešte je aj pre-
chod na novú menu. Napriek intenzívnej informačnej kampani je 
verejnosť stále ešte vo veľkej miere ovplyvnená mediálne prezen-
tovaným názorom, že euro je výhodnejšie pre makroekonomickú 
a podnikateľskú sféru než pre bežného – „malého“ človeka.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zohráva práve z tohto 
hľadiska jednu z kľúčových úloh v procese akceptácie nového 
platidla verejnosťou. Predurčuje ho na to jednoznačne charakter 
služieb, ktoré poskytuje. 

Komunikujeme totiž aj s rizikovými skupinami občanov, 
na ktoré môže mať euro najmenej pozitívny dosah. Eliminovať 
ho môže len zabezpečenie plynulého prechodu z koruny na euro 
– v celej šírke výplat všetkých dávok, príspevkov, kompenzácií 
a úhrad.

Treba rátať najmä so zvýšeným záujmom klientov o poskyto-
vanie informácií súvisiacich s prepočtom konkrétnych fi nančných 
plnení a dosahom zavedenia eura na životnú úroveň. Naše ana-
lýzy a skúsenosti z krajín, ktoré už proces zavádzania meny euro 
úspešne absolvovali, nás upozorňujú na to, smerom na koho mu-
síme zamerať našu pozornosť najviac, čiže najmä na starších ľudí 
nad 60 rokov, ľudí so základným alebo stredoškolským vzdelaním 
bez maturity, nekvalifi kovaných manuálnych pracovníkov, dô-
chodcov, nezamestnaných, ľudí s nízkym príjmom, ľudí v hmotnej 
núdzi a ľudí z regiónov, v ktorých ešte stále zápasíme s vysokou 
nezamestnanosťou. Naši pracovníci boli a sú s mnohými repre-
zentantmi týchto sociálne ohrozených skupín v každodennom 
kontakte. Detailne poznajú ich problémy a sú pripravení na to, aby 
im vedeli účinne poradiť a pomôcť.

Všetko má svoje výhody aj nevýhody 
K nevýhodám prijatia eura priraďuje verejnosť najčastejšie 

zvýšené náklady pre podnikateľov aj štát. Takisto riziko možného 
prehnaného zdražovania obchodníkmi, prípadne rast cien benzí-
nu, ktorý už nebude možné kompenzovať silnou korunou. Výhod 
je však viac! A sú na prvý pohľad zrejmé.

Euro je moderná mena
Je jedno z najstabilnejších platidiel sveta.
Uľahčí cestovanie aj prácu v zahraničí.
Podporí rast ekonomiky.
Premietne sa do rastu platov aj dôchodkov.
Zjednoduší obchod so zahraničím.
Zbaví nás strachu z kurzových výkyvov koruny v krízových 

politických obdobiach.
Podporí príliv investícií.
A na neposlednom mieste zjednoduší a zatraktívni fi nančný 

priestor v našej krajine.

Veríme, že sa pozitívne prejaví aj v oblasti, ktorá patrí 
k našim každodenným prioritám, v raste zamestnanosti.

V prechodnom období zavedenia meny euro budú nepo-
chybne naše ľudské zdroje postavené, oveľa viac než kedykoľvek 
predtým pred nutnosť plnenia úloh nad bežný rámec. 

Dôkladne sa na to pripravujeme. Každý zamestnanec ústre-
dia a jednotlivých úradov detailne pozná proces prípravy precho-
du na novú menu. Každý klient odíde komplexne informovaný, 
či už o výške konverzného kurzu, postupe prepočtu dávok, kom-
penzácií, alebo úhrad. 

Na túto úlohu sa ústredie pripravovalo s vedomím plnej zod-
povednosti. Len tak môžeme zbaviť našich klientov prehnane 
zbytočných obáv a negatívnych efektov prijatia novej meny.

Prieskumy hovoria o tom, že posledné mesiace zneistili znač-
nú časť euroodporcov.

Podiel jednoznačne presvedčených podporovateľov eura 
však zatiaľ výrazne nestúpa.

Vzrástol teda logicky počet neutrálnych, ktorí nevedia, čo 
majú od zavedenia novej meny očakávať. 

Všetky naše úrady, ktorých celkový počet je 46, a takisto aj 
ich detašované pracoviská, ktorých je vyše 100, majú ustanovené 
eurokomisie alebo pracovné skupiny pre zavedenie eura a prijali 
príslušné interné normy súvisiace s prácou ich členov a všetkých 
zamestnancov siete UPSVaR. Všetky eurokomisie alebo pracovné 
skupiny vypracovali základné dokumenty prechodu na euro, či 
už ide o Akčný plán, Plán komunikačných aktivít, či Plán krízových 
opatrení.

Jedinou cestou k plynulému a bezproblémovému prechodu 
na novú menu v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny je osobná 
angažovanosť každého nášho zamestnanca a najmä predstave-
ných – riadiacich pracovníkov.

 Kroky uskutočňované počas celého roka dokazujú, že sme 
našu úlohu nepodcenili a vytvoril sa vysoký predpoklad na úspeš-
né zvládnutie tejto neľahkej úlohy. Pre pracovníkov ústredia a úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny je jej úspešné zvládnutie veľ-
kou výzvou. 

Ich kvalita a manažérske schopnosti sú súčasne zárukou 
toho, že ju zvládnu k spokojnosti všetkých zúčastnených 
strán. 

Ján Sihelský, 
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Snímka: vz

Prípravy na zavedenie eura v sieti Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ján Sihelský, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
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Slovenská republika ako prvá v regióne strednej a vý-
chodnej Európy splnila všetky podmienky pre zavedenie 
eura – Maastrichtské kritériá. Ako v úvodných slovách svojej 
prednášky zdôraznil Igor Barát, splnomocnenec vlády SR 
pre zavedenie eura, nielenže ich plnila, ale splnila s rezer-
vou a parametre na ich ďalšie napĺňanie sú nastavené tak, 
že Slovenská republika ich bude spĺňať aj do budúcnosti.

Vďaka splneniu uvedených podmienok mohli orgány EÚ 
rozhodnúť o vstupe SR do eurozóny a 8. júla tohto roku stanoviť 
konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk. V súčasnosti organizačné prí-
pravy na prijatie eura vrcholia. To znamená, že všetky kľúčové zá-
väzné normy potrebné na zavedenie eura sú schválené a prijaté, 
počnúc Generálnym zákonom číslo 659/97, na ktorý nadväzujú 
všetky príslušné zákony a vyhlášky týkajúce sa duálneho zobra-
zovania, cien, miezd, dôchodkov, vrátane nadväzujúcich vyhlá-
šok predovšetkým Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, ale aj bankového sektora, prípravy podnikateľov na euro, ako 
aj informačnej kampane.

 „Hladký prechod na euro už nič neohrozuje,“ povedal Igor 
Barát a dodal: „Duálne zobrazovanie cien potrvá celý budúci rok, 
t. j. do 1. januára 2010 budú všetky cenovky zobrazené dvojako. 
Ak sa cena nezmení dovtedy, nebude dôvod, aby sa cenovky 
vymieňali.“ 

Bankový sektor má najviac povinností v súvislosti s eurom, 
je však už na euro kompletne pripravený. Ako ďalej vyzdvihol I. 
Barát, klesá aj percento nedostatkov v podnikoch, v prípravách 
na euro, hoci vždy sa nájde niekto, kto porušuje stanovené pra-
vidlá, ale to sa deje aj bez ohľadu na menu, či už koruny, alebo 
euro. Dodal tiež, že pre lepšiu informovanosť obyvateľstva sa 
po Slovensku pohybuje aj „euromobil“, ktorého posádka denne 
počas svojich 3 až 5 zastávok v rôznych dedinách na stretnutiach 
s obyvateľmi navštívených obcí priamo odpovedá na otázky 
a vysvetľuje všetko o eure, čo ľuďom nie je jasné. Okrem toho 
každá domácnosť dostane poštou informačnú brožúrku a eu-
rokalkulačku. Napriek tomu celkom nevymizli niektoré obavy 
a mýty.

Obavy a mýty o eure 
Mýtus prvý: že euro so sebou prinesie zdražovanie. 
Generálny zákon predsa zakazuje také zdražovanie, ktorého 

príčinou by bolo prijatie eura. Okrem toho bola prijatá celá séria 
nadväzujúcich opatrení zameraných proti neodôvodnenému 
zdražovaniu tovarov a služieb. „Dobre informovaný a rozumne 
sa správajúci spotrebiteľ predstavuje oveľa silnejšiu bariéru proti 
zdražovaniu ako hrozby pokút,“ uviedol I. Barát, ktorý vyzdvihol 
spoluprácu Jednoty dôchodcov na Slovensku so Slovenskou 
obchodnou inšpekciou, najmä záslužnú dobrovoľnú činnosť 
členov Jednoty dôchodcov, ktorí si dôkladne všímajú a mapujú 
pohyby cien v SR.

Napokon, ani vývoj infl ácie na Slovensku v posledných ro-
koch vôbec nesvedčí o tom, že by po prijatí eura mohlo dôjsť 
k zdražovaniu. 

Mýtus druhý: že euro pomôže iba podnikateľom.
I. Barát dokázal vyvrátiť jednoducho: 
„Ak euro pomôže podnikateľom, potom od nich aj štát vy-

berie viac na daniach, a teda bude môcť viac rozdeliť v prospech 
obyvateľov.“

Mýtus tretí: že zažijeme psychický šok.
V tejto súvislosti I. Barát vyslovil silný argument, že Slováci 

budú 16. národ v Európe, ktorý prijme menu euro, a teda Slo-
vensko sa stáva 16. štátom eurozóny. Tak ako 15 krajín pred Slo-
venskom neutrpelo šok z prijatia meny euro, nebude zažívať šok 
z eura ani Slovensko, pretože Slováci nie sú o nič horší ako ostat-
né národy v Európe či vo svete.

Mýtus štvrtý: že budeme potrebovať mešce alebo europe-
ňaženky (pre väčšie množstvo eurových mincí).

Doteraz v žiadnej z krajín, ktoré prijali menu euro, sa nepo-
užívajú europeňaženky ani mešce. „Kúpte si europeňaženku, ale 
neváľajte to na euro,“ dodal I. Barát.

Mýtus piaty: že starší ľudia budú mať problémy.
Podľa podrobných štatistických prieskumov až 87 percent 

obyvateľov SR je s informovanosťou o eure spokojných. Napo-
kon, každý, aj starší občan má možnosť informovať sa na inter-
netovom portáli www.euromena.sk alebo aj na ďalších webo-
vých stránkach rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, napríklad: 
www.employment.gov.sk
www.upsvar.sk
www.socpoist.sk

Z príspevku Igora Baráta, 
splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura,

v Bratislave 20. októbra 2008

Na euro sme pripravení

Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura, Igor Barát.

Graf z prezentácie Igora Baráta vyjadruje vývoj infl ácie v SR v rokoch 1993-2008.
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Pri analýze procesu prechodu na euro z hľadiska ne-
vidiacich a slabozrakých ľudí sme identifi kovali tieto dva 
problémy: prvý: nevidiaci a slabozrakí ľudia sa musia 
naučiť rozpoznávať eurové bankovky a mince ešte pred 
ich zavedením do obehu tak, aby mohli s nimi samostat-
ne manipulovať hneď od začiatku, tak ako dovtedy ma-
nipulovali so slovenskými korunami. Samozrejme, nie 
všetci nevidiaci a slabozrakí ľudia samostatne používajú 
slovenské peniaze a ani všetci nebudú používať eurové 
bankovky a mince. Nemôžeme však pripustiť stratu sa-
mostatnosti u tých, ktorí to už dokázali. Druhý: vzhľadom 
na obmedzený prístup k informáciám z dôvodu straty 
alebo poškodenia zraku je potrebné týmto ľuďom po-
skytnúť informácie súvisiace s prechodom na euro vo for-
mátoch vhodných z hľadiska možností ich vnímania tak, 
aby sa mohli s nimi oboznamovať samostatne a kedykoľ-
vek sa k nim vrátiť.

Riešenie týchto problémov pre nás neznamená jednora-
zovú a krátkodobú úlohu na obdobie pred zavedením eura 
a po ňom. Aj po zavedení eura a po celý budúci čas jeho 
platnosti bude potrebné učiť nevidiacich a slabozrakých ľudí 
používať eurové bankovky a mince. Budú to mnohí, ktorí sa 
na tento krok ešte neodhodlali, ale aj tí, ktorí dospejú do veku, 
keď bude vhodné, aby sa začali samostatne zaoberať svojimi 
peniazmi. Preto sme k riešeniam pristupovali z hľadiska ich dl-
hodobej použiteľnosti a užitočnosti.

Treba priznať, že nebolo potrebné nič objavovať. Veď len 
pred pár rokmi bolo euro zavedené v Európskej únii a práve 
v období našej prípravy vyhodnocovali svoje skúsenosti naj-
novší členovia eurozóny. Pri príprave na prvé zavedenie eura 
kompetentné orgány Európskej únie úzko spolupracovali s Eu-
rópskou úniou nevidiacich a pri navrhovaní bankoviek a mincí 
boli uplatnené zásady, ktoré uľahčujú ich rozpoznávanie nevi-
diacimi a slabozrakými ľuďmi. Nám prakticky stačilo prevziať 
dobré skúsenosti. 

Súčasne s prípravami opatrení pre najširšiu verejnosť sa 
začali prípravy opatrení aj pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. 
Národná banka Slovenska a Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny pristúpili k realizácii potrebných opatrení veľmi 
ústretovo a iniciatívne. Od začiatku s nami konzultovali, naše 
návrhy akceptovali a našli prostriedky na ich realizáciu. Boli 
prijaté tieto opatrenia a realizujú sa. Národná banka Sloven-
ska zakúpila 6 000 šablón Cash Test na rozpoznávanie banko-
viek a mincí, ktoré budú bezplatne distribuované nevidiacim 
a prakticky nevidiacim ľuďom prostredníctvom ÚNSS.

Z prostriedkov Európskej centrálnej banky bolo zabezpe-
čených 6 000 hovoriacich kariet s informáciou o mene euro, 
charakteristických znakoch bankoviek a mincí a pravidlách i 
termínoch výmeny slovenských korún za eurá.

Bola vydaná slovenská a maďarská verzia brožúry Euro 
na Slovensku aj vo zväčšenom písme a s upravenou grafi kou, 
určená pre slabozrakých a starších ľudí. Pripravuje sa aj CD 
s podobným obsahom.

Vo všetkých krajských mestách sa uskutočnili seminá-
re o prechode na euro pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, 
na viacerých z nich sa zúčastnili aj špecialisti Národnej banky 

Slovenska. Na informovanie o eure využívame prakticky všet-
ky stretnutia organizované Úniou nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska.

Národná banka Slovenska iniciovala vývoj slovenskej 
verzie hovoriacej kalkulačky DoubleCheck, ktorý zabezpečil 
jej výrobca, rakúska fi rma Caretec spoločne s Úniou nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska. Táto kalkulačka, samozrejme, 
umožňuje aj prepočet medzi slovenskými korunami a eurami, 
je však podstatne výkonnejšia a dlhodobo použiteľná. Kalku-
lačka DoubleCheck získala na výstave Slovmedica a Non-han-
dicap ocenenie Zlatá Incheba. Vzhľadom na jej vysokú cenu 
však nebude poskytovaná bezplatne. NBS zakúpila 10 týchto 
kalkulačiek pre ÚNSS, ktoré sú používané na demonštráciu 
a zaškolenie používateľov. Kalkulačky sú už v ponuke spoloč-
nosti Tyfl ocomp, s. r. o. Možno na ich nákup získať príspevok 
od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny rovnakým postu-
pom ako na iné kompenzačné pomôcky. Na trh boli uvedené 
aj zásobníky na mince Cash Box. 

S fi nančnou podporou MPSVR SR bola vydaná brožúra 
„Euro a Slovensko – informácie o zavedení eura pre ne-
vidiacich a slabozrakých občanov“ v Braillovom písme 
a s reliéfnymi obrázkami bankoviek a mincí. Okrem informácií, 
ktoré dostávajú všetci občania, brožúra obsahuje opisy cha-
rakteristických vlastností bankoviek a mincí dôležitých na ich 
rozpoznávanie pomocou hmatu a zvyškov zraku. Vzhľadom 
na mimoriadnu zložitosť grafi ky predstavujú reliéfne obrázky 
len zjednodušené motívy vyobrazení, ktoré neslúžia na sa-
motné rozpoznávanie platidiel. Umožnia však nevidiacim 
ľuďom získať predstavu o umeleckom stvárnení mincí a ban-
koviek. Práve táto časť brožúry má trvalú hodnotu pre rozši-
rovanie kultúrneho obzoru nevidiacich ľudí. Brožúru budú 
mať k dispozícii inštruktori používania eura, dostanú ju všetci 
čitatelia časopisov v Braillovom písme a bude sa distribuovať 
do krajských stredísk ÚNSS, do špeciálnych škôl, do Rehabili-
tačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči a do ve-
rejných knižníc, ktoré majú oddelenia zvukových kníh pre ne-
vidiacich.

Pri pomoci nevidiacim a takmer nevidiacim ľuďom sa sna-
žíme, aby mohli začať čo najskôr efektívne využívať šablóny 
Cash Test a kalkulačky DoubleCheck. S podporou MPSVaR 

Aktivity pre nevidiacich a slabozrakých 
občanov v súvislosti so zavedením eura

Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
predvádza použitie šablóny na rozpoznávanie eurových bankoviek.
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Jednota dôchodcov na Slovensku venuje dlhodobú 
pozornosť príprave slovenských seniorov v súvislosti 
s rozhodnutím vlády SR zaviesť a používať euro v Sloven-
skej republike. Tejto problematike sa systematicky venu-
jeme už od začiatku 2. polroku 2007. Od začiatku sme si 
uvedomovali potrebnosť správne a presne informovať 
slovenských dôchodcov o všetkých súvislostiach spoje-
ných so zavedením eura.

Jedným z našich základných cieľov bolo vytvorenie vlast-
nej siete lektorov, ktorí budú odovzdávať všetky potrebné úda-
je seniorom. Vzdelávanie lektorov sme robili po jednotlivých 
krajoch a ukončili sme ho v prvej polovici marca 2008. Pre kaž-
dý okres máme vyškolených dvoch lektorov, ktorí odovzdávajú 
v školení získané poznatky v základných organizáciách, ktorých 
máme na Slovensku asi deväťsto. V tejto činnosti nám výrazne 
pomáhala Národná banka Slovenska a Spotrebiteľský inštitút.

Následne sme začali s pôsobením v organizáciách. Odo-
vzdávali sa poznatky získané na školeniach, priamo účastní-
kom sa rozdával materiál, ktorý sme získavali najmä od Národ-
nej banky Slovenska. Išlo najmä o podobu mincí a papierových 
platidiel a rôzne ďalšie propagačné materiály. Môžeme kon-

štatovať primeraný rozsah a obsah propagačných materiálov, 
ich pestrosť a dobré grafi cké spracovanie a dostupnosť aj cez 
stránky Národnej banky Slovenska. Materiály sa dali získavať aj 
v bankách a mnohých ďalších inštitúciách.

Sleduje aj duálne zobrazovanie
Jednota dôchodcov na Slovensku posiela seniorom Desatoro o eure 

bolo vyškolených 16 inštruktorov, ktorí začali už školiť nevi-
diacich a slabozrakých záujemcov. Do konca roku 2008 indivi-
duálne zaškolia najmenej 2 560 používateľov. Každý účastník 
školenia dostane šablónu Cash Test a hovoriacu pohľadnicu. 
Tento počet považujeme za dostatočný vzhľadom na to, že 
všetci nevidiaci a slabozrakí občania nepotrebujú zaškolenie 
a že existuje skupina nevidiacich a slabozrakých ľudí, ktorí ne-
majú záujem o samostatnú manipuláciu s peniazmi. Inštrukto-
ri budú, samozrejme, pokračovať v školeniach aj po zavedení 
eura.

Okrem šablón Cash Test, hovoriacich kariet a brožúr Euro 
na Slovensku budú inštruktori vybavení aj originálnymi euro-
bankovkami a mincami. Nebudú používať žiadne napodobe-
niny peňazí, lebo ich použitie sa neosvedčilo. Originálne ban-
kovky a mince majú hmatom a sluchom vnímateľné vlastnosti, 
ktoré možno ťažko napodobniť a ani by to nebolo vhodné. 
Vzhľadom na to, že ešte neboli k dispozícii štartovacie balíčky 
mincí a slovenské euromince sa nesmú dostať do obehu pred 
1. januárom 2008, zakúpila potrebné platidlá ÚNSS a každý in-
štruktor zatiaľ dostane po dva kusy zo všetkých mincí a po jed-
nej bankovke s hodnotou 5 a 10 eur.

Záujemcovia o uvedené pomôcky a zaškolenie sa môžu 
hlásiť v krajských strediskách ÚNSS. Školenia a pomôcky budú 
poskytované všetkým nevidiacim a prakticky nevidiacim 
záujemcom, a to aj nečlenom ÚNSS. O vydaných šablónach 
Cash Test bude vedená evidencia. Týmto opatrením chceme 
zabezpečiť, aby šablóny Cash Test dostali len tie osoby, ktoré 
ich potrebujú.

Ako rozpoznávajú ľudia so zrakovým postihnutím 
bankovky a mince?

Pre slabozrakých ľudí je dôležitá farba bankoviek. Kaž-
dá bankovka má dobre defi novanú farbu, výrazne odlišnú 
od ostatných. Čím je vyššia hodnota bankovky, tým je ban-
kovka väčšia. Pomocou šablóny Cash Test sa určuje hodnota 
bankovky na základe jej dĺžky. Pri bankovkách s hodnotou 5, 

10, 20 a 50 eur sa dá overiť aj na základe šírky. Bankovky 100, 
200 a 500 eur majú však rovnakú šírku a tento rozmer sa nedá 
použiť na ich rozlíšenie.

Hodnoty mincí sa určujú na základe ich priemeru a vyho-
tovenia hrany. Šablóna Cash Test má na jednej svojej ploche 
dve zbiehajúce sa reliéfne línie. Pri posúvaní mince medzi nimi 
sa táto zastaví na určitom mieste zodpovedajúcom jej hodno-
te, ktorá je vyznačená vedľa mince na okraji šablóny. Každá 
minca má charakteristickú hranu, podľa ktorej sa dá určiť jej 
hodnota. Mince 1 a 5 centov majú hladkú hranu, ale minca 5 
centov je výrazne väčšia než minca 1 cent. Minca 2 centy ako 
jediná má na hrane po celom svojom obvode zárez. Mince 10 
až 50-centové sú po celom obvode vrúbkované, ale 50-cen-
tová minca je výrazne väčšia ako 10-centová minca. Minca 
20-centová ako jediná má na svojom obvode 7 zárezov. Minca 
jednoeurová má na hrane tri vrúbkované segmenty navzájom 
oddelené tromi hladkými segmentmi. Minca 2-eurová má 
vrúbkovanú hranu, ale vrúbkovanie je jemnejšie než na min-
ciach 10 a 50 centov. Pri rozlišovaní mincí pomáha aj ich roz-
dielna hrúbka a hmotnosť.

Celkovo môžeme konštatovať, že sme na prechod na euro 
pripravení dobre. Na nové peniaze si budeme musieť zvyknúť, 
získať nové zručnosti na ich rýchle a spoľahlivé rozpoznávanie. 
Nemal by to byť však zásadný problém, lebo máme k dispozí-
cii dobré nástroje i vyškolených inštruktorov. Dokonca si dovo-
lím tvrdiť, že dostávame do rúk nové bankovky a mince, ktoré 
sú pre ľudí so zrakovým postihnutím lepšie identifi kovateľné 
ako naše doterajšie peniaze. 

Záverom chcem poďakovať Národnej banke Slovenska, 
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a všetkým, 
ktorí sa podieľajú na príprave opatrení na uľahčenie prechodu 
na euro pre nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Branislav Mamojka,
predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Snímka: mš

Kamil Vajnorský, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku.
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Ak máte finančné rezervy v slovenských koru-
nách doma, odporúčame vám, aby ste si ich do 31. 
decembra 2008 uložili do banky. Každá banka ich 
automaticky a bezplatne prepočíta na eurá. Nemusí-
te čakať na výmenu v rade a vyhnete sa prípadnému 
odcudzeniu vašich peňazí. 

O svojich finančných prostriedkoch nehovorte 
s cudzími ľuďmi. Nepodľahnite lákadlám špekulan-
tov, ktorí vám budú ponúkať výmenu vašich sloven-
ských korún za eurá, ani keď vás vyhľadajú vo vašom 
byte alebo v dome. Môžu vás oklamať a môžu vám 
dať aj falšované eurá.

Po zavedení eura budete môcť platiť slovenský-
mi korunami až do 16. januára 2009. Vydávať vám 
budú všade iba v eurách. V platnosti ostávajú aj vaše 
platobné karty, ktorými budete môcť od 1. januára 
2009 uhrádzať sumy v eurách a vyberať eurá z ban-
komatov. 

Koruny za eurá budú bezplatne vymieňať po 16. 
januári len banky. Mince sa budú bezplatne vymie-
ňať v bankách do 30. júna 2009 a bankovky sa budú 
bezplatne vymieňať do 31. decembra 2009. Národná 
banka Slovenska bude slovenské bankovky vymie-
ňať bez časového obmedzenia.

Na zabezpečenie malej hotovosti v eurách v pr-
vých hodinách a dňoch v roku 2009 si môžete kú-
piť tzv. štartovacie balíčky v hodnote 500 Sk za kus. 
Jeden štartovací balíček bude obsahovať 45 kusov 
eurových mincí. Predávať ich budú banky, Sloven-
ská pošta a Národná banka Slovenska od decembra 
2008.

Starobný dôchodok v januári 2009 dostanete au-
tomaticky už v eurách v rovnakých termínoch, ako 
vám bol vyplácaný doteraz. Oznámenie o jeho výške 
v eurách Sociálna poisťovňa postupne posiela a kaž-
dý poberateľ dôchodku ho dostane pred koncom 
roka 2008. Takisto predčasný starobný dôchodok, 
invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký 
dôchodok, sirotský dôchodok, sociálny dôchodok, 
dôchodok manželky a zvýšenie dôchodku pre bez-
vládnosť – budú po 31. decembri 2008 vyplácané 
iba v eurách. 

Prechod na novú menu euro neznamená nega-
tívnu zmenu vo vašej sociálnej situácii. Podľa kon-
verzného kurzu budú na eurá prepočítané nielen 
dôchodky a sociálne dávky, ale aj všetky ceny tova-
rov a služieb.

Dôchodky sa budú po prepočte zo slovenských 

Niekoľko rád najmä seniorom

Vlastné lektorské pôsobenie bolo zamerané najmä 
na osvojenie si najnutnejších praktických poznatkov, ktoré má 
dôchodca ovládať. Spracovali sme ich postupne do tzv. Desa-
tora dôchodcu, ktoré v zhutnenej forme obsahuje to, čo má 
senior vedieť a na čo si má v súvislosti s prechodom na euro 
dávať pozor. V spolupráci s MPSVR SR to v pomerne vysokom 
náklade vyjde v písomnej podobe a dostane sa v záverečnej 
fáze k seniorom.

Spoločenskú vážnosť a potrebnosť spolupráce vedúcej 
k dosiahnutiu širokého konsenzu v celej spoločnosti sme 
za našu organizáciu zakotvili v Protokole o pristúpení k De-
klarácii spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v Slo-
venskej republike. Ako pristupujúci subjekt sme v štyroch 
základných bodoch vyjadrili, ako budeme spolupracovať 
s vládou SR, pôsobiť na svojich členov, ako aj nečlenov dô-
chodcov, spolupracovať s príslušnými štátnymi inštitúciami 
a organizáciami tretieho sektora a osobitnú pozornosť sme 
venovali aj predchádzaniu negatívnych dôsledkov používa-
nia eura najmä v oblasti cien.

Od augusta 2008 spolupracujeme so Združením spotre-
biteľov Slovenska pri kontrole duálneho zobrazovania cien 
a po zavedení eura budeme sledovať ceny za tovary a služby 
a v prípade ich neodôvodneného rastu naň upozorňovať.

Vo svojej práci účinne využívame náš časopis Tretí vek. 
Už od druhého polroku 2007 v každom čísle uverejňuje-
me materiály súvisiace s eurom. MPSVaR SR nám účinne 

pomohlo z materiálnej aj obsahovej stránky poskytova-
ním vhodných materiálov a zvýšením dotácie, takže práve 
v tomto rozhodujúcom období môžeme vydávať náš časo-
pis vo väčšom rozsahu. Škoda, že obdobne nereagovalo aj 
Ministerstvo financií SR. To však na nami predložený pro-
jekt, ktorý by nám umožnil v záverečnej etape zintenzívniť 
našu kampaň pri zavedení eura, zatiaľ vôbec nereagovalo.

Čo sa týka pôsobenia médií na seniorov, účinnejšie nám 
pripadajú printové médiá. Slabšie z našej pozície vyznieva 
doterajšie pôsobenie televízie. Cesta stereotypného, často 
až naivného vysvetľovania nenachádza u seniorov príliš 
veľa porozumenia. Napriek všetkému, čo sme v prospech 
zavedenia eura doteraz vykonali, nechceme s touto činnos-
ťou prestať. Naopak, záverečnú fázu považujeme za najdô-
ležitejšiu a budeme ešte realizovať jedno veľké celosloven-
ské podujatie a v závislosti od zdrojov aj niekoľko podujatí 
na regionálnej úrovni.

Aj keď sú seniori v našej spoločnosti označovaní za tzv. 
ohrozenú či znevýhodnenú skupinu obyvateľstva SR, vyslovu-
jeme presvedčenie, že spoločným úsilím situáciu zvládnu. Už 
dnes možno povedať, že všetci, ktorí o problematiku precho-
du na euro prejavili primeraný záujem, disponujú primeranou 
sumou vedomostí a prechod na euro zvládnu. 

Kamil Vajnorský,
predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku
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Kolektív pracujúci pod vedením splnomocnenkyne 
vlády pre rómske komunity Aniny Botošovej pripravil 
v rómskom jazyku veľmi zaujímavú, dynamickú kam-
paň, ktorej cieľom je priblížiť našu budúcu menu euro 
aj Rómom žijúcim v odľahlých osadách. Jednou z hlav-
ných zásad kampane bolo umožniť jednoduchý prí-
stup Rómov k informáciám o eure spôsobom, ktorý je 
vhodný a zodpovedajúci možnostiam uvedenej citlivej 
cieľovej skupiny. V kampani využili tie najvhodnejšie 
existujúce mediálne produkty.

Ako uviedla splnomocnenkyňa vlády pre rómske komu-
nity A. Botošová, pri príprave kampane veľmi pomohla na-
najvýš ústretová spolupráca s Národnou bankou Slovenska 
pri analýze potrieb kampane, ako aj pri jej technickom a ad-
ministratívnom zabezpečení. Na voľbe foriem a nástrojov 
kampane sa podieľal aj podvýbor pre eurokampaň. 

Samotná realizácia kampane sa skladala z viacerých, 
najmenej deviatich produktov. Patrilo medzi ne najmä vy-
sielanie v Slovenskom rozhlase a v obecných rozhlasových 

staniciach. Kampaň sa opierala aj o pedagogických zamest-
nancov osobitne školených v problematike eura. Uskutočnili 
sa aj tanečné súťaže v školách, ktoré navštevuje väčší počet 
rómskych žiakov. Ďalej sa konali aj semináre pre sociálnych 
terénnych zamestnancov. 

Kampaň šitá na mieru
Príprava Rómov žijúcich v segregovaných lokalitách na euro

korún na eurá zaokrúhľovať na desať eurocentov 
smerom nahor. Pri poukázaní neprevzatej výplaty 
dôchodku po 31. decembri 2008, na ktorú vznikol 
nárok pred 1. januárom 2009, alebo pri poukázaní 
dôchodku za viac kalendárnych mesiacov jedným 
poštovým poukazom sa suma dôchodku zaokrúh-
li na najbližší eurocent nahor a vyplatí sa v eurách. 
Sociálna poisťovňa sama prepočíta sumu dôchodku 
na eurá, netreba o to požiadať.

Ak sa dôchodok poukazuje prostredníctvom 
pošty s výplatným termínom 2. januára, 4. januára 
a 6. januára, termín vyplatenia dôchodku sa z dô-
vodu zavedenia eura neposunie. 

Keďže však termíny splatnosti 4. januára 2009 
pripadnú na dni pracovného pokoja, presunú sa 
na 5. januára 2009 a na 7. januára 2009. Ak sa dô-
chodok poukazuje na účet v banke alebo v poboč-
ke zahraničnej banky a termín výplaty dôchodku 
je 2. januára 2009, termín vyplatenia dôchodku 
sa z dôvodu zavedenia eura v týchto prípadoch 
posunie na 5. januára 2009. Ostatné januárové vý-
platné termíny sa z dôvodu zavedenia eura nepo-
sunú. Môže však dôjsť k ich posunu tak ako v iných 
prípadoch, keď výplatný termín dôchodku pripad-
ne na deň pracovného pokoja alebo deň pracov-
ného voľna.

Nová mena prinesie väčší počet mincí. Eurových 
mincí je osem: 1-centová, 5-centová, 10-centová, 
20-centová, 50-centová, 1-eurová a 2-eurová. Hod-

nota eurových mincí je vyššia než hodnota súčas-
ných slovenských mincí, pri platbách euromincami 
si ju preto dobre všímajte.

Pred zavedením eura vám odporúčame po-
zorne sledovať všetky informácie o novej mene 
v televízii, rozhlase a v novinách. O novej mene sa 
môžete informovať aj na bezplatnej Euro infolin-
ke 0800 103 104, na ofi ciálnej internetovej stránke 
o zavedení eura na Slovensku www.euromena.sk, 
na stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.
sk, ako aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk a Soci-
álnej poisťovne www.socpoist.sk.

Tak ako doteraz, ani v súvislosti so zavede-
ním eura nebude Sociálna poisťovňa posielať 
svojich zamestnancov za občanmi, svojimi po-
istencami a poberateľmi dôchodkových dávok 
k nim domov, ale bude ich o zmenách súvisiacich 
s prechodom na euro informovať písomne. Ak sa 
niekto pod zámienkou prechodu na euro bude 
vydávať za zamestnanca Sociálnej poisťovne či 
žiadať od občana osobné údaje, pravdepodob-
ne pôjde o podvodníka a treba na neho ihneď 
upozorniť políciu. 

Prajeme vám, aby ste prešli na euro bez problé-
mov. 

Zdroj: MPSVR SR

Anina Botošová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.
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Kde dominuje rómsky jazyk
Euro propagoval a propaguje aj rómsky národnostný ma-

gazín So vakeres?, ako aj rómsky bulletin venovaný téme prí-
prav rómskych občanov na euro. Kampaň zameranú na euro 
veľmi spestrili a obohatili aj putovné divadelné predstavenia 
rómskeho divadla Romathan. V spolupráci s Národnou bankou 
Slovenska vyšlo napokon aj DVD s peknou piesňou o eure. Ró-
movia majú k dispozícii aj informačné CD-R o eure v rómskom 
jazyku.

Informácie o eure v éteri
Celoslovenské relácie v Slovenskom rozhlase a obecných 

rozhlasoch na tému euro v rámci národnostného vysielania sa 
uskutočnili formou rodinného seriálu, ktorého obsahom je de-
sať praktických situácií vysvetľujúcich všetky základné pojmy 
o eure a potrebné vedomosti pre používanie eurových peňazí 
v praktickom živote. Ako uviedla ďalej A. Botošová vo svojej pre-
zentácii, rozhlasové vysielanie vhodnou formou a kultivovaným 
spôsobom oslovovalo v rómskom jazyku poslucháčov všetkých 
vekových skupín.

Školenia pedagógov o eure
Vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa uskutočnilo 

vo viacerých krajoch Slovenska najmenej počas dvoch školení 
v rozsahu do 1,5 hodiny. Na každom zo školení sa zúčastnilo 
viac než 50 ľudí. Celkove sa na uvedenej vzdelávacej aktivite 
podieľalo asi 300 pedagogických zamestnancov. Najviac škole-
ní sa konalo v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. 
„Zámer osloviť pedagogických zamestnancov bol správny, ale 
chybou, ktorú si musíme priznať, bolo, že neboli oslovené všet-
ky kraje,“ uviedla A. Botošová a dodala, že sa ukázalo, že tieto 
školenia pedagógov bolo treba organizovať aj na juhu Sloven-
ska.

Tanečné súťaže s motívom eura
Tanečné súťaže určené školám s vyšším počtom rómskych 

žiakov, ktoré sa uskutočnili v 60 školách v Prešovskom, Košickom 
a Banskobystrickom kraji, ukázali, že nastal pozitívny posun vo 
vedomostiach rómskych žiakov o eure. „Dnes sú v školách ve-
domosti rómskych žiakov o eure na dobrej úrovni. Opäť však 
priznávame, že je chybou, že sme neoslovili aj školy na južnom 
Slovensku a nevieme, akú absenciu tieto deti v danej problema-
tike majú,“ podotkla A. Botošová. Pripomenula tiež veľmi zaují-
mavý pozitívny moment, že od detí, ktoré sa dozvedeli všetko 
potrebné o eure, sa podučili o eure aj ich rodičia.

Semináre pre sociálnych pracovníkov
Na Slovensku sa opäť najmä v Prešovskom, Košickom 

a Banskobystrickom kraji uskutočnilo spolu 8 špecializovaných 
seminárov zameraných na problematiku eura pre sociálnych 
terénnych pracovníkov. Tri z nich sa konali na jar tohto roku, tri 
na jeseň a dva po stanovení konverzného kurzu týkajúceho sa 
prepočtu korún na euro. Terénni sociálni pracovníci zohrávajú 
nezastupiteľnú rolu v osvetovej práci s Rómami, čo sa potvrdilo 
aj po týchto seminároch.

Magazín So vakeres?
Celoslovenské vysielanie Rómskeho národnostného maga-

zínu So vakeres? sa zameriava na problematiku eura spolu v 10 
dieloch, pričom každý v rozsahu asi 1 hodiny. A. Botošová na ilu-
stráciu priblížila obsah jedného z vysielaní v rómskom jazyku, 
kde účinkujúci veľmi prijateľným spôsobom vysvetlili pojmy ako 
konverzný kurz, duálne zobrazovanie, vyplácanie dôchodkov 
po zavedení eura či využívanie bezplatnej telefónnej infolinky 
vysvetľujúcej a odpovedajúcej na všetky otázky, ktoré občania 
v súvislosti s eurom kladú.

Bulletin o eure
Je to prvá príloha rómskeho časopisu Romano nevo 

ľil, ktorá vyšla v náklade 12 000 kusov a ktorá je prístupná aj 
na stiahnutie na stránke www.euromena.sk, je určená terén-
nym sociálnym pracovníkom a občianskym združeniam, ktoré 
sa orientujú na pomoc najviac zraniteľným a znevýhodneným 
skupinám vrátane Rómov. Obsahovo sa zameriava na me-
todické odporúčania ku kampani o eure, aktivity a potrebné 
kontakty v rómskom, maďarskom a slovenskom jazyku. Bulle-
tin zohľadňuje skutočnosť, že niektorí Rómovia rozprávajú len 
maďarským alebo len slovenským jazykom.

Ohlas divadla Romathan
Veľký ohlas mali vystúpenia 36-členného kolektívu hercov 

divadla Romathan, zamerané na euro. V každom kraji, kde vy-
stúpili, boli sály plné divákov. V najproblémovejších oblastiach 
hrali po rómsky aj po slovensky. Svojich divákov si našli aj medzi 
segregovaným a marginalizovným rómskym obyvateľstvom 
všetkých vekových skupín najmä v stredoslovenskom a vo vý-
chodoslovenskom regióne.

Čo obsahuje DVD 
DVD, ktoré ponúkli najmä školám, obsahuje zaujímavý 

a pôsobivý zostrih výstupov z putovných divadelných pred-
stavení divadla Romathan, ako aj časti reportáží z vysielania So 
vakeres? a ankiet s obyvateľmi odľahlých osád.

CD s rómskou piesňou
Singel o eure nahraný na CD v rómskom jazyku sa stal me-

dzi Rómami veľmi populárnym. Obsahuje jednu hlavnú melo-
dickú pieseň o eure a dve doplňujúce „bonusové“ piesne o eure 
s titulkami v rómskom aj v slovenskom jazyku. CD dostali aj sta-
rostovia obcí, aby ich mohli využiť vo vysielaní v miestnom roz-
hlase či lokálnej televízii všade tam, kde žijú aj Rómovia. Rómske 
piesne môžu znieť aj v školskom rozhlase, pretože CD s piesňa-
mi o eure dostali aj riaditelia škôl s väčším počtom rómskych žia-
kov. Piesne sú melodické a dajú sa ľahko zapamätať. Ako uviedla 
A. Botošová, je na škodu veci, že skladby z uvedeného CD viac 
ráz nebolo počuť v reláciách verejnoprávneho vysielania STV či 
inom verejnoprávnom médiu.

Kampaň o eure zameraná na citlivé skupiny splnila svoju 
úlohu, zdôraznila aj A. Botošová, ktorá na záver svojej prezentá-
cie povedala: „Nepoznáme ekonomický dosah eurokampane, 
pretože mala osvetový charakter. Cieľová skupina však už vie, 
čo ju čaká 1. januára 2009, a aj to, že občania za svoj život budú 
musieť byť zodpovednejší.“

Z prezentácie Aniny Botošovej, 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Snímky: vz
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Zrozumiteľné a dostupné informácie, odstránenie in-
formačných bariér, jednoduchý, zrozumiteľný text, pria-
močiary jazyk, jedna hlavná myšlienka vo vete, jasná, 
logická štruktúra každej vety bez technických termínov, 
skratiek a iniciálok. 

Aktivity Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím v SR 

(ZPMP v SR) 
V 1. polroku t. r. vykonalo v spolupráci s Národnou bankou 

Slovenska: štyri semináre v Bratislave, Komárne, Trenčíne a Po-
prade a ľahko čitateľný informačný leták Euro na Slovensku.

V 2. polroku tohto roku vydalo ZPMP časopisy Informácie a 
To sme my a pripravilo inkluzívny program rozvoja ľudí s men-
tálnym postihnutím, ktorý prezentovalo aj na konferencii.

V spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným 
postihnutím a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR vydalo ZPNP aj ďalšiu ľahko zrozumiteľnú brožúrku EURO 
– Chceš sa o ňom niečo dozvedieť?, ktorú predsedníčka ZPMP 
Iveta Mišová predstavila aj na konferencii.

Výhodou brožúrky je aj to, že je vhodná aj pre mladšie deti 
školského veku a ľuďom, ktorým sa už ťažšie číta. 

(mš)

Viceguvernér Národnej banky Slovenska Viliam 
Ostrožlík a riaditeľka Rómskej tlačovej agentúry (RPA) 
Kristína Magdolenová nedávno predstavili verejnosti 
informačné DVD určené pre rómske komunity ako sú-
časť projektu pre národnostné menšiny. Vytvorenie 
tohto DVD osobitne ocenil podpredseda vlády SR pre 
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Cieľom NBS je 
zabezpečiť pre rómsku komunitu žijúcu v segregova-
ných oblastiach atraktívny informačný materiál podaný 
zrozumiteľnou a zaujímavou formou. 

DVD obsahuje krátky informačný fi lm Európskej cen-
trálnej banky o eurových bankovkách a minciach, výber 
z reportáží rómskeho národnostného magazínu So va-
keres? zameraných na euro, časti z vystúpení rómske-
ho divadla Romathan, pesničky amatérskych rómskych 
interpretov o eure, opisy eurových bankoviek a mincí a 
ďalšie informácie. Všetky časti DVD sú v rómskom a slo-
venskom jazyku a s titulkami v druhom z týchto jazykov. 
Produkt pre Národnú banku Slovenska vyrobila Rómska 

tlačová agentúra (RPA). Štyritisíc kusov DVD sa distribuuje 
prostredníctvom samosprávnych krajov, občianskych zdru-
žení a úradov práce v oblastiach s vyšším zastúpením Ró-
mov. 

Riaditeľka RPA a autorka projektu Kristína Magdolenová 
poznamenala: „Sme radi, že Národná banka Slovenska pod-
porila projekt rómskeho DVD. Verím, že aj vďaka nemu sa do-
stanú dôležité informácie k Rómom žijúcim v segregovaných 
oblastiach a pomôžu im v prechode na novú menu.“ Súčasťou 
projektu Národnej banky Slovenska na poskytnutie informácií 
rómskej komunite sú okrem tohto DVD aj relácie o eure v ma-
gazíne So vakeres? vysielanom na okruhu STV2, 40 vystúpení 
putovného divadla Romathan, semináre pre sociálnych terén-
nych pracovníkov a pedagogických zamestnancov, CD o eure 
– EURO DŽIJI, rozhlasové vysielanie o eure v rómskom jazyku v 
rámci národnostného magazínu, príloha v novinách Romano 
nevo ľil a tiež súťaže pre deti na školách s vyššou koncentrá-
ciou rómskych žiakov. 

Zdroj: www.euromena.sk

Čo potrebujú ľudia s mentálnym postihnutím 
v súvislosti s prechodom na euro

DVD o eure pre rómske komunity

Nepočujúci a ťažko sluchovo postihnutí občania pred-
stavujú neintaktnú či rizikovú časť populácie, pre ktorú je 
problematické chápať bežne hovorený text. Pre nepočujú-
cich je veľmi dôležitá podmienka chápania: čítať s porozu-
mením. Rozhlasové a televízne šoty o prípravách a zavede-
ní eura určené počujúcim ľuďom sú preto pre nepočujúcich 
nezrozumiteľné. Je veľmi dobré, že sa podarilo Asociácii 
nepočujúcich Slovenska v spolupráci s Národnou bankou 
Slovenska a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR vydať DVD s názvom Euro a nepočujúci, obsahujúce aj 
informácie o zavedení eura v rezorte práce, sociálnych vecí 
a rodiny. V úvode DVD sa nepočujúcim prihovorila minis-

terka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová a spl-
nomocnenec vlády SR pre prijatie eura Igor Barát.

 DVD určené nepočujúcim zrozumiteľne vysvetľuje nielen 
základné pojmy týkajúce sa eura, ale je zamerané aj na sprístup-
nenie potrebných presných informácií z oblasti sociálnych vecí. 
Vďaka tomuto DVD môžu nepočujúci, ktorí sa s ním už obozná-
mili, odovzdávať získané informácie o eure ďalším nepočujúcim 
prostredníctvom posunkovej reči.

Okrem základných informácií o zavedení eura DVD obsahu-
je informácie o dôchodkoch a sociálnom poistení, sociálnej po-
moci a kompenzáciách, ktoré patria telesne a zdravotne postih-
nutým ľuďom, o dávkach v hmotnej núdzi a životnom minime, 

Nepočujúci a euro

Iveta Mišová, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.
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Prvú slovenskú poštovú známku v nominálnej hod-
note 1 € vydá Slovenská pošta, a. s., 1. januára 2009. Ná-
sledne 2. januára 2009 vydá 12 emisií známok v nominál-
nej hodnote 0,01 €, 0,02 €, 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 
1,00 €, 2,00 € a 3,00 € a známky s nominálnou hodnotou 
najčastejšie používaných poštových sadzieb.

Poštové známky nepodliehajú duálnemu zobrazova-
niu 

Do 31. decembra 2008 Slovenská pošta prijíma poštové 
známky znejúce na menu Sk a poštové známky bez nominál-
nej hodnoty (napr. T2 50g).

Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009
Pošta prijíma poštové známky znejúce na menu Sk, 

na menu euro a poštové známky bez nominálnej hodnoty 
(napr. T2 50g).  Pošta nevykonáva výmenu poštových známok 

znejúcich na menu Sk. 
Od 1. januára 2010
Pošta prijíma len poštové známky znejúce na menu euro a 

poštové známky bez nominálnej hodnoty (napr. T2 50g). 
Pošta nevykonáva výmenu poštových známok znejúcich 

na menu Sk.
Prvú slovenskú poštovú známku v nominálnej hodnote 

1 € vydá Slovenská pošta, a. s., 1. 1. 2009. Následne 2. 1. 2009 
vydá 12 emisií známok v nominálnej hodnote 0,01 €, 0,02 €, 0,05 
€, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € a 3,00 € a známky s nominál-
nou hodnotou najčastejšie používaných poštových sadzieb. 

Poštové známky s hodnotou uvedenou v slovenských ko-
runách budú platiť do konca roka 2009. Do 90 dní od skončenia 
platnosti poštových známok je Slovenská pošta, a. s., povinná tie-
to známky stiahnuť a v spolupráci s ministerstvom skartovať. Slo-

Proces prechodu na euro v Sociálnej poisťovni (SP) 
riadi koordinačný výbor na zavedenie eura a plnenie úloh 
kontroluje generálny riaditeľ SP, pričom je zabezpečená aj 
koordinácia úloh so splnomocnencom vlády pre zavedenie 
eura, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
s pracovným výborom pre verejnú správu, s pracovným 
výborom pre legislatívu, s úradmi práce, sociálnych vecí a 
rodiny, s mimorezortnými partnermi (Slovenskou poštou, 
Národnou bankou Slovenska a ďalšími bankami v SR, ako 
aj dôchodcovskými správcovskými spoločnosťami a ďalší-
mi subjektmi. Okrem toho sa uskutočnila aj výmena skúse-
ností medzi Sociálnou poisťovňou a zahraničnými partner-
mi, ktorí majú s prechodom na euro praktické skúsenosti.

Úlohy pri prechode na euro
Príprava prechodu Sociálnej poisťovne na euro zasiahla 

takmer všetky oblasti inštitúcie:
vnútornú ekonomiku, informačné systémy, komunikáciu 

s klientmi, štatistiku a výkazníctvo aj fi nančné náležitosti vlast-
ných zamestnancov.

Sociálna poisťovňa vykonala úpravy informačných systé-
mov, čo sa týka rozšírenia existujúcich dátových štruktúr, zapra-
covania algoritmov na prepočet fi nančných operácií v eurách, 
úprav používateľských rozhraní, úprav výstupov pre klientov 
s duálnym zobrazovaním v slovenských korunách a eurách a 
v eurách a slovenských korunách, a napokon v eurách. Muse-
la sa uskutočniť aj úprava rozhraní na iné informačné systémy: 
rozhrania na zabezpečenie vyplácania dávok a spracovania 

vrátených dávok (Štátna pokladnica, Slovenská pošta, banky), 
výmena údajov s inými informačnými systémami (úrady práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR).

Kým 1. etapa úprav Informačného systému Sociálnej pois-
ťovne sa uskutočnila z dôvodu duálneho zobrazovania, 2. etapa 
úprav sa vzťahuje na samotný prechod na euro od 1. januára 
2009 a pred SP je ešte 3. etapa úprav IS SP, ktorá súvisí s odstrá-
nením duálneho zobrazovania 1. januára 2010.

Komunikácia s klientom
Všetky potrebné informácie súvisiace s prechodom na euro 

sa klienti môžu dozvedieť na webovej stránke, dostali alebo do-
stanú ich aj písomne uvedené v rozhodnutiach, oznámeniach, 
na letákoch aj prostredníctvom tzv. pomocnej kalkulačky a do-
zvedia sa ich aj z médií.

Školenie zamestnancov
Pre plynulé informovanie klientov SP sa uskutočnili aj via-

ceré školenia, a to: zamestnancov 1. kontaktu s klientmi SP, za-
mestnancov odborných útvarov SP, školenia zamerané na roz-
poznávanie pravosti eurobankoviek. 

Finančný dosah zavedenia eura je veľký a má dve stránky: 
týka sa dosahu vyplývajúceho zo zaokrúhľovania sociálnych dá-
vok a nákladov na úpravy informačných systémov.

Pre krátkosť času môže mať Sociálna poisťovňa pri precho-
de na euro veľmi búrlivé dni, a to ak vzniknú riziká, ktoré vyplynú 
z neskorého defi novania legislatívnych zmien a oneskoreného 
vyplatenia hneď v prvých dvoch dňoch po zavedení eura v SR. 

Dušan Muňko,
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Poštové známky a peňažné 
poukážky pred zavedením eura a po ňom

Pripravenosť Sociálnej poisťovne 
na zavedenie eura

ako aj o pomoci rodinám s deťmi a podobne.
Na návrhu obsahu, vytvorení scenára, jeho pripomienkova-

ní, výbere a príprave účinkujúcich, ako aj samotnej realizácii majú 
veľký podiel členovia ANEPS, vďaka ktorým sú všetky pojmy 
a slovné spojenia, všetky otázky a odpovede sprostredkované 
aj v posunkovej reči, čo veľmi pomôže nepočujúcim i sluchovo 
postihnutým. Vďaka preto patrí aj všetkým nepočujúcim, ktorí 

sa na tvorbe tohto DVD podieľali. Vďaka nim sa podarilo posun-
kovou rečou sprístupniť aj také zložité pojmy, ako je napríklad 
konverzný kurz (trvalý výmenný kurz) alebo ochranné znaky eu-
robankoviek.

Z prezentácie Dariny Tarcsisovej
Snímka: mš

v Bratislave 20. októbra 2008
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venská pošta, a. s., známky znejúce na menu Sk nebude vymie-
ňať, a to ani počas ich platnosti a ani po skončení ich platnosti, ale 
občania budú mať dostatok času, aby tieto známky použili. 

Okrem poštových známok s hodnotami v eurách a v sloven-
ských korunách budú po prechode na euro platiť aj známky bez 
nominálnej hodnoty.

Prvú poštovú známku bez nominálnej hodnoty s označe-
ním T2 50g vydala Slovenská pošta 14. 2. 2007. Písmeno T zname-
ná tarifné pásmo „Tuzemsko“, číslovka za označením T definuje 
prioritu doručenia zásielky t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslovky 
symbolizujú hmotnostné pásma zásielok, v súčasnosti je to pre 
tuzemsko 50, 100, 500 a 1 000 gramov. Slovenská pošta doteraz 
vydala 10 známok bez nominálnej hodnoty, v roku 2008 ich ešte 
plánuje vydať 9.

Slovenská pošta pristúpila k špeciálnemu označeniu 
na známkach podľa osvedčeného vzoru viacerých poštových 
správ (napr. Portugalsko, Švédsko, Nórsko, Veľká Británia, Slo-
vinsko a iné). Toto označenie bude platné, aj keď sa zmení cena 
za danú službu. Je to výhodné najmä pri procese zavedenia eura, 
pretože samotné označenie sa na poštových známkach nebude 
musieť meniť.

Listové, balíkové a expresné služby
Dobierka a Poistenie
Výšky súm na poštových zásielkach so službou Poiste-

nie a Dobierka nepodliehajú duálnemu zobrazovaniu.
Do 31. decembra 2008 sa výšky súm poštových služieb 

Dobierka a Poistenie na poštových zásielkach a podacích dokla-
doch uvádzajú v mene Sk.

Od 1. januára 2009 sa výšky súm poštových služieb Dobier-
ka a Poistenie na poštových zásielkach a podacích dokladoch 
uvádzajú v mene euro. 

Obálky na listy so službou Poistenie s predtlačenou menou 
Sk je možné používať do konca roka 2009 za predpokladu úpra-
vy meny Sk na menu euro (prečiarknutím pôvodnej skratky 
meny Sk a doplnením označenia meny EUR).

Podacie tlačivá
Podacie tlačivá nepodliehajú duálnemu zobrazovaniu.
Do 31. decembra 2008
Pošta prijíma podacie tlačivá s vyznačením meny Sk (podací 

lístok, poštový podací hárok, poštová sprievodka). 
Žiadosti a tlačivá (iné ako podacie tlačivá), ktoré vypĺňajú zá-

kazníci, sa uvádzajú v mene Sk.
Od 1. januára 2009
Platia len nové podacie tlačivá s vyznačením meny „EUR“ 
Žiadosti a tlačivá (iné ako podacie tlačivá), ktoré vypĺňajú zá-

kazníci, sa uvádzajú v mene euro. 
Vzory tlačív v mene euro sú k dispozícii na www.posta.sk
Spôsoby úhrad za služby
Hotovosť do 31. decembra 2008
Platná mena je Sk. 
Pošta prijíma a vypláca platby v hotovosti len v mene Sk. 
Pošta vystavuje doklad o hotovostnej úhrade za poskytnuté 

služby (tlačivo Potvrdenie 11 – 040A) v mene Sk aj v mene euro. 
Duálnemu zobrazovaniu podlieha výlučne len konečná suma 
za všetky poskytnuté služby.

Od 1. januára 2009 do 16. januára 2009 vrátane je obdo-
bie duálneho hotovostného obehu. 

Platná mena je euro. 
Pošta prijíma platby v hotovosti za poskytnuté služby v 

mene euro a súčasne aj v mene Sk podľa platnej Tarify, prepla-

tok a výplatu v hotovosti robí v mene euro. 
Počas duálneho hotovostného obehu má pošta zákonné 

právo odmietnuť platby v korunách, ak súčet ich nominálnych 
hodnôt viac ako 4-násobne prevyšuje hodnotu vykonávanej 
platby.

Slovenská pošta bude konverzným kurzom prepočítané 
sumy zaokrúhľovať matematickým spôsobom, a to: celkový vy-
počítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica jed-
ného eurocenta, sa zaokrúhli nadol na najbližší eurocent ,

celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná 
polovici eurocenta alebo je vyšší, sa zaokrúhli nahor na najbližší 
eurocent.

Od 17. januára 2009 
Platná mena je euro. 
Pošta prijíma a vypláca platby v hotovosti len v mene euro.
Štartovacie balíčky 
Štartovacie balíčky eurových mincí sa predávajú od 1. de-

cembra 2008 na všetkých poštách. 
Balíček v hodnote 500 Sk (16,60 €) bude obsahovať 

spolu 45 eurových mincí všetkých nominálnych hodnôt 
od 1 centa do 2 €.

Výmena hotovosti
Po prijatí eura nebude Slovenská pošta vymieňať vo svojich 

pobočkách koruny za eurá, no zákazníci budú môcť hotovosť v 
korunách poslať na ktorejkoľvek pošte na svoj účet v ktorejkoľvek 
banke, a to prostredníctvom poštového poukazu PPP U. Koruny, 
ktoré si týmto spôsobom občania SR vložia na bankový účet, im 
príslušná banka po 1. 1. 2009 automaticky a bezplatne premení 
na eurá. Ide o všetky úspory, ktoré ľudia majú v korunách a ne-
majú ich uložené v bankách. Pokiaľ sú občania klientmi Poštovej 
banky alebo majú vkladnú knižku v Poštovej banke, postup je 
rovnaký – peniaze treba priniesť do ktorejkoľvek pobočky Poš-
tovej banky a vložiť ich na svoj účet alebo vkladnú knižku. Po 1. 
1. 2009 Poštová banka automaticky premení uložené peniaze 
na eurá konverzným kurzom 30,1260 koruny za euro. 

Najlepší čas na vkladanie peňazí je skôr, ako sa začne pred-
vianočný zhon a kvôli prechodu na euro budú pošty vyťaženej-
šie ako obvykle. Po 1. januári 2009 si svoje peniaze môžu občania 
vybrať z účtu alebo vkladnej knižky kedykoľvek, a to na každej 
pošte, ak sú klientmi Poštovej banky.

Poštové peňažné poukazy
Poštové peňažné poukazy nepodliehajú duálnemu zo-

brazovaniu.
Odo dňa zavedenia eura budú platiť nové tlačivá poštových 

peňažných poukazov, ktoré budú mať v príslušných poliach pred-
tlačenú menu EUR a cent. Pretože poštové peňažné poukazy sú 
určené pre tuzemský poštový platobný styk, môže byť na dokla-
doch uvedená len tá mena, ktorá je platná v danom období. Tak-
že do dňa zavedenia eura to bude slovenská koruna a odo dňa 
zavedenia eura mena euro. Celkový vzhľad (maska) poštových 
poukazov, okrem zmeny meny, sa nezmení. Vzory jednotlivých 
platobných dokladov sú k dispozícii na www.posta.sk.

Po 1. januári 2009 už nebude môcť klient Slovenskej poš-
ty zaplatiť poukázanú sumu poštovým peňažným poukazom, 
na ktorom je uvedená mena Sk. Pošta takýto doklad neprijme. 
Odosielateľ bude musieť sám urobiť prepočet a poukázať prepo-
čítanú sumu v eurách novým bianko dokladom, ktorý mu každá 
pošta poskytne. 

Ak však bude klient prostredníctvom poštového peňažného 
poukazu vytlačeného v roku 2008 s označením meny Sk, ktoré-
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Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura: 
Európska centrálna banka – časť o eure v slovenčine: 
http://www.ecb.int/bc/euro/html/index.sk.html

Štatistický úrad SR: http://portal.statistics.sk/showdoc.
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index_en.htm
Banky: Slovenská banková asociácia: http://www.
sbaonline.sk/euro/

Dôležitá adresa a kontakt: 

mu sa obdobie platnosti končí v roku 2009, inkasovať platbu, vý-
plata sa uskutoční na pôvodný doklad v mene euro a prepočet 
zabezpečí priehradkový pracovník pošty. 

Poštový peňažný poukaz H (PPP H)
je určený na výplatu peňažnej sumy v hotovosti 
poukazované sumy sa platia v hotovosti
Do 31. decembra 2008 
Pošty prijímajú platobné doklady s označením meny Sk. Po-

daj aj výplata platieb sa uskutočňuje v Sk.
Od 1. januára 2009
Pošty prijímajú len platobné doklady s označením meny 

„EUR“. 
Pošta neprijme platobný doklad s označením meny Sk, 

klient musí takýto doklad prepísať na nový „bianko“ doklad, kto-
rý bude dostupný na všetkých poštách. 

Za prepočet sumy zodpovedá zákazník. 
Platobné doklady PPP H na výplatu vytlačené v roku 2008 s 

označením meny v Sk, ktorých platnosť sa končí až v roku 2009, 
budú vyplatené na pôvodný platobný doklad v eurách. Prepočet 
sumy zabezpečí priehradkový zamestnanec pošty.

Poštový peňažný poukaz U (PPP U)
je určený na sprostredkovanie pripísania peňažnej sumy 

na účet v banke 
poukazované sumy sa platia v hotovosti
Do 31. decembra 2008
Pošty prijímajú platobné doklady s označením meny Sk. Po-

danie sa uskutočňuje v Sk.
Od 1. januára 2009
Pošty prijímajú len platobné doklady s označením meny 

„EUR“. 
Pošta neprijme platobný doklad s označením meny Sk, 

klient musí takýto doklad prepísať na nový „bianko“ doklad, kto-
rý bude dostupný na všetkých poštách. 

Za prepočet sumy zodpovedá zákazník. 
Poštový peňažný poukaz E (PPP E)
je určený na výplatu peňažnej sumy v hotovosti 
poukazované sumy sa platia bezhotovostne
Do 31. decembra 2008 
Výplata platieb sa uskutočňuje v Sk.
Od 1. januára 2009
Platobné doklady na výplatu vytlačené v roku 2008 s ozna-

čením meny v Sk, ktorých platnosť sa končí až v roku 2009, sa 
vyplatia na pôvodné doklady, ale v mene euro a prepočet sumy 
zabezpečí priehradkový zamestnanec pošty.

Sústredené inkaso platieb obyvateľstva – SIPO
Mesiac po stanovení konverzného kurzu až do 31. de-

cembra 2009 sa jednotlivé položky ani sadzba na dokladoch 
duálne nezobrazujú. Úhrnná suma na úhradu alebo výplatu sa 
duálne zobrazuje, zvýraznená je suma v mene Sk. 

Konverzný kurz bude zverejnený na zadnej strane dokladu.
V roku 2008 sa spracujú len tie bezhotovostné platby od ob-

čanov, ktoré budú pripísané na účet SP najneskôr 30. decembra 
2008.

Do 30. decembra 2008
Zvýraznená úhrnná suma v mene Sk. 
Príjem aj výplata platieb je v mene Sk.
Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009
Zvýraznená úhrnná suma v mene euro.
Tarifa
Mesiac po stanovení konverzného kurzu do 31. decem-

bra 2009
Ceny produktov a služieb Slovenskej pošty sa zobrazujú du-

álne (v mene Sk aj v mene euro, prepočítané na dve desatinné 
miesta). 

Prístupné na všetkých poštách a na www.posta.sk.
Od 1. januára 2010
Ceny produktov a služieb Slovenskej pošty sa zobrazujú iba 

v mene euro.
Kolky
Slovenská pošta bude aj naďalej predávať kolky. Kolky plat-

né pre rok 2009 vydáva Ministerstvo fi nancií SR v týchto hodno-
tách a v tejto farbe:

0,5 € – oceľovomodrá farba 
1,3 a 5 € – fi alová farba 
10 a 20 € – trávovozelená farba 
50 € – oranžová farba 
100 € – čiernohnedá farba
O likvidácii poškodených, neplatných alebo falošných kolkov, 

ako aj o kolkoch, ktorých platnosť sa skončila, rozhoduje MF SR. 
Platnosť kolkov vydaných podľa doterajších predpisov sa skončí 
16. januára 2009. Kolkové známky vydané v eurových hodnotách 
bude možné po prvýkrát použiť v deň zavedenia eura na Sloven-
sku, teda 1. januára 2009.

Informácie
Aktuálne informácie o zavedení eura v podmienkach SP 

budú aktualizované na www.posta.sk v sekcii Euro informácie. 
Na otázky odpovie Slovenská pošta na mailovej adrese eu-

roinfo@slposta.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 122 413. 



Rodina je autonómnou inštitúciou spoločnosti, 
ktorej podstata predchádza štát a nezávisí od neho 
ani od žiadnej inej inštitúcie. Rodina vzniká slobod-
ným rozhodnutím muža a ženy uzavrieť manželstvo. 
Ako inštitúcia má čo do jedinečnosti a práv rovnaké 
postavenie ako štát, cirkvi alebo inštitúcie občianskej 
spoločnosti. Rodina je najstaršou ľudskou spoločen-
skou inštitúciou. Je najhlavnejším modelom spoloč-
nosti, s akým sa dieťa stretáva. Predurčuje jeho osob-
ný vývoj, jeho vzťahy k iným skupinám ľudí. Rodina 
orientuje dieťa na určité hodnoty, vystavuje ho urči-
tým konfliktom, poskytuje mu určitý typ podpory. 

Model rodiny tvorenej rodičmi, ich deťmi, prípadne 
prarodičmi vykazuje neobyčajnú stabilitu vo všetkých 
epochách vývoja ľudstva a vo všetkých známych súčas-
ných spoločnostiach. Prakticky neexistuje žiadny typ 
spoločnosti, ktorý by sa neopieral o rodinu ako o svoj zá-
kladný článok. Rodina jednotlivcovi umožňuje, aby v nej 
nachádzal oporu, stotožňoval sa s ňou a zároveň mu dáva 
slobodu na to, aby si budoval a zachovával svoju osobnú 
odlišnosť. Keďže človek je spoločenskou bytosťou, nemô-
že žiť sám.

Kedy je rodina v kríze
Ak si rodina neplní niektoré zo svojich základných funk-

cií na úrovni, ktorá je stanovená spoločenskými normami 
v danej krajine, hovoríme, že sa u nej prejavujú poruchy 
rodiny. Problémová rodina vykazuje poruchy niektorých 
funkcií, tieto však nie sú natoľko závažné, aby ohrozovali 
existenciu rodiny a výchovu detí. Rodina je schopná riešiť 
tieto problémy vlastnými silami. 

V dysfunkčnej rodine sa vyskytujú vážnejšie poruchy 
jej funkcií, ktoré ohrozujú stabilitu rodiny a výchovu detí. 
Rodina vyžaduje sústavnú pomoc. Vzťahy v dysfunkčnej 
rodine sú navyknuté na konfl ikt, odumierajúce (devitalizo-
vané) a pasívne.

V afunkčnej rodine sú poruchy také závažné, že prestá-
va plniť svoje základné funkcie a vážne ohrozuje výchovu 
alebo zdravie detí. Deti si často vyžadujú umiestnenie v ná-
hradnom výchovnom prostredí.

Systém náhradnej starostlivosti v SR 
Náhradnou starostlivosťou sa pomáha zabezpečiť výchova 

detí mimo prostredia úplnej alebo neúplnej rodiny vytvorenej 
biologickými rodičmi, ktorí sa z objektívnej alebo zo subjektív-
nej príčiny nemôžu, nechcú alebo nevedia o svoje deti postarať. 

8-9/2008
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Úsmev ako dar.
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Podľa zákona číslo 36/2005 Z. z. o rodine* , náhradnou sta-
rostlivosťou je viacero osobitne usporiadaných, na seba nad-
väzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich dočasných opatre-
ní, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté 
deti v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu 
zabezpečiť. Náhradná starostlivosť, na základe ktorej vznika-
jú vzťahy medzi maloletým dieťaťom a inou osobou, môže 
vzniknúť rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria práva a povin-
nosti vymedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím.* *

Osvojenie dieťaťa
Podľa Zákona o rodine osvojenie (adopcia) nepatrí medzi 

náhradnú starostlivosť.***
Dieťa vhodné na osvojenie je dieťa, ktoré sa ocitlo bez 

vlastnej rodiny a nemá nádej vrátiť sa do svojej pôvodnej 
rodiny. Na osvojenie sa vyžaduje súhlas zákonného zástup-
cu, ktorý je spravidla jeho rodič, ak nebol zbavený rodičov-
ských práv alebo spôsobilosti na právne úkony, alebo po-
ručníka v prípade, ktorý stanovuje zákon. Osvojiť si dieťa 
je možné, ak je právne voľné. Zákon stanovuje podmienky, 
za ktorých na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov. Sú-
hlas na osvojenie je možné vziať späť len dovtedy, kým je 
dieťa zverené rozhodnutím súdu do predosvojiteľskej sta-
rostlivosti. Zákon pozná len nezrušiteľnú formu osvojenia, 
pričom po rozhodnutí súdu plynie 6-mesačná lehota, keď 
súd môže osvojenie z vážnych dôvodov zrušiť.

Pestúnska starostlivosť
Pestúnska starostlivosť je forma štátom garantova-

nej, kontrolovanej a riadenej náhradnej rodinnej starostli-
vosti. Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba s trvalým 
pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá musí mať 
osobnostné, zdravotné a morálne predpoklady a musí byť 
zapísaná do zoznamu žiadateľov. Maloleté dieťa môže byť 
zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželom 
alebo jednému z manželov, kde je potom potrebný písom-
ný súhlas druhého z manželov. Pestúni nie sú zákonnými 
zástupcami dieťaťa, majú právo zastupovať dieťa len v bež-
ných veciach.

Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej ku-

ratele**** upravuje organizáciu sprostredkovania pestún-
skej starostlivosti a osvojenia. Pri sprostredkovaní osvoje-
nia a pestúnskej starostlivosti majú ústrednú úlohu určené 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vedú prehľad 
detí, ktorým je potrebné zabezpečiť náhradnú rodinnú 
starostlivosť, aj zoznam žiadateľov o náhradnú rodinnú 
starostlivosť, do ktorého sú zapísaní žiadatelia po posú-
dení predloženej dokumentácie a záverov z absolvovanej 
prípravy. Zákon stanovuje obsah aj rozsah prípravy. Za-
písanie žiadateľa do zoznamu je podmienkou pestúnskej 
starostlivosti a osvojenia. Ak sa nenájde pre dieťa náhrad-
ný rodič, najneskôr do dvoch týždňov určený úrad zapojí 
do procesu sprostredkovania aj akreditované subjekty vo 
svojom územnom obvode, najneskôr po dvoch mesiacoch 
aj určené orgány v iných krajoch Slovenska. Ak sa nepoda-
rí zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť na Slovensku 
do 6 mesiacov, dieťa sa zaradí do sprostredkovania medzi-
národnej adopcie.

Náhradná osobná starostlivosť
Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej sta-

rostlivosti súd uprednostní predovšetkým príbuzného malo-
letého dieťaťa. Osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starost-
livosti, je povinná zabezpečiť jeho riadnu výchovu, pričom 
tento občan nemá nárok na odmenu za činnosti súvisiace 
s výchovou a so starostlivosťou o zverené dieťa. Rodičia sú 
povinní poskytovať výživné na dieťa osobe, ktorá sa o dieťa 
stará, a majú právo stýkať sa s dieťaťom. Zároveň vykonávajú 
rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria 
osobe, ktorej bolo dieťa zverené. Táto forma náhradnej rodin-
nej starostlivosti je najprirodzenejšou formou, a preto sa aj 
najviac využíva. 

Ústavná starostlivosť
Ústavnú starostlivosť súd nariadi až vtedy, keď je zrejmé, 

že ostatné prostriedky spoločenského pôsobenia v ohrozenej 
rodine neviedli k náprave. Pred nariadením ústavnej starostli-
vosti je súd povinný vždy skúmať, či maloleté dieťa nemožno 
zveriť do náhradnej osobnej alebo pestúnskej starostlivosti. 
Súd má povinnosť sledovať a hodnotiť účinnosť ústavnej vý-
chovy, určiť rodičom lehotu na nápravu ich rodinných pome-
rov a ak k tomu nedôjde, začať konať o zverení do náhradnej 
rodinnej starostlivosti. Zákon stanovuje, že ústavnú výchovu 
nie je možné nariadiť z dôvodu nedostatočných bytových 
a majetkových pomerov rodičov dieťaťa. Výkon ústavnej sta-
rostlivosti je pomocou rodine, mal by rodinu rešpektovať ako 
partnera a mal by byť súčasťou širšej práce s rodinou dieťaťa.

Detský domov
Detský domov je charakterizovaný ako prostredie, utvo-

rené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu 
o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia 
a o uložení výchovného opatrenia, pričom dočasne nahrádza 
dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné 
rodinné prostredie. Ak je nariadená ústavná výchova, urče-
ný úrad v spolupráci s obcou, detským domovom a prípadne 
akreditovaným subjektom je povinný vypracovať plán vý-
chovnej činnosti s dieťaťom a jeho rodinou. Zákon zaväzuje 
aj obec poskytovaním príspevku na dopravu rodiča do det-
ského domova a na vyčlenenie prostriedkov, ktoré sa prvý 
rok použijú na sanáciu rodiny alebo vytvorenie podmienok 
na náhradnú rodinnú starostlivosť. Výkon ústavnej starostli-
vosti sa realizuje v profesionálnych rodinách alebo v diagnos-
tických, samostatných, alebo špecializovaných skupinách, 
pričom výkon ústavnej výchovy v profesionálnych rodinách 
má prednosť pred inými formami. S klasickým internátnym 
modelom ústavnej výchovy zákon už nepočíta. V detskom 
domove možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od narode-
nia do dosiahnutia plnoletosti, ale mladý dospelý môže po-
žiadať o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatne-
nia, najdlhšie do 25 rokov veku. 

Profesionálna rodina
Profesionálna rodina je formou ústavnej starostlivosti, 

pričom je organizačnou súčasťou detského domova. Profe-
sionálny rodič poskytuje starostlivosť deťom s nariadenou 
ústavnou starostlivosťou vo svojom vlastnom rodinnom 
prostredí 24 hodín denne. Profesionálny rodič môže mať v 
osobnej starostlivosti najviac tri deti. V prípade viacerých detí 
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(napríklad súrodeneckej skupiny) sa môžu stať zamestnanca-
mi detského domova obaja manželia. Do profesionálnej rodi-
ny je vhodné zveriť i staršie dieťa či dieťa s rôznymi výchovný-
mi problémami, alebo aj dieťa telesne či duševne postihnuté. 
Profesionálny rodič musí prejsť obdobným procesom posu-
dzovania a prípravy ako osvojitelia alebo pestúnski rodičia, 
pričom sa sledujú osobné a osobnostné predpoklady.

Podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele musia byť od 1. januára 2007 všetky deti 
do jedného roka veku zaradené po ich umiestnení v detskom 
domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnos-
tickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou 
dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú 
opatru a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine. 
Od 1. januára 2009 budú platiť rovnaké podmienky pre deti 
do troch rokov veku. 

Reedukačný domov a reedukačný domov pre mlá-
dež

Jeho poslaním je výchova a starostlivosť o deti s výchov-
nými problémami a poruchami správania, u ktorých boli 
zistené také závažné nedostatky v sociálnej prispôsobivosti 
a charakterovom vývine, že ich výchova sa nedá zvládnuť 
v iných zariadeniach. Do tohto zariadenia sa prijímajú deti 
na základe súdneho rozhodnutia o ústavnej alebo ochrannej 
výchove, na základe predbežného opatrenia alebo na požia-
danie zákonných zástupcov. Ak prevýchova mladistvého po-
kročila a možno očakávať, že aj bez obmedzení vo výchov-
nom zariadení sa bude riadne správať a pracovať, môže súd 
mladistvého podmienečne umiestniť mimo výchovného 
zariadenia. 

Reedukačné domovy pre mládež uskutočňujú výchovu 
i prevýchovu detí s výchovnými problémami a poruchami 
správania, s nepravidelnou školskou dochádzkou a mladis-
tvých (od 15 do 18 rokov), ktorým bol výkon trestu odňatia 
slobody podmienečne odložený. V SR je 14 reedukačných 
domovov. V roku 2006 v priemere na jedno zariadenie pri-
padalo 38 detí a 4,1 výchovných skupín v reedukačných det-
ských domovoch a 54,8 detí a 4,7 výchovných skupín v ree-
dukačných domovoch pre mládež.***** Počty detí v jednot-
livých zariadeniach a v skupinách sú veľmi vysoké a v rámci 
transformácie je potrebné v ich znižovaní. 

Zjednocovanie a transformácia ústavnej starostlivosti
Uspokojivé riešenie problémov detí, ktoré boli odňaté 

zo starostlivosti rodín, je otázkou, ktorú riešia všetky vyspelé 
štáty. Odborné poznatky a dobrá prax smeruje vo svete k rie-
šeniam postaveným na podpore vlastnej alebo náhradnej 
rodiny. V prípade, že nie je možné problémy riešiť vo vlastnej 
ani náhradnej rodine, systém inštitucionálnej starostlivosti 
sa má čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu. 

Riešenie náhradnej starostlivosti a ochrannej výcho-
vy v SR bolo dlhý čas formované socialistickým mode-
lom internátneho typu, ktorý je pre dieťa neprirodzeným 
prostredím plným anonymity, spôsobuje nedostatok 
podnetov na rozvoj jeho osobnosti, absenciu naplnenia 
základných psychických potrieb a citovú frustráciu. Na-
vyše bol tento systém charakterizovaný inštitucionálnou 
roztrieštenosťou. Deti do troch rokov boli v gescii rezor-
tu zdravotníctva, deti s postihnutím a systém náhradnej 

rodinnej starostlivosti bol v gescii rezortu sociálnych vecí 
a deti od 3 do 18 rokov v detských domovoch, špeciálnych 
školách internátnych a špeciálnych výchovných zariade-
niach boli v gescii rezortu školstva. Táto rozdrobenosť sa 
prejavila v nejednotnom pôsobení na dieťa a jeho rodinu, 
oddeľovaní súrodencov, striedaní zariadení a rozdielnych 
podmienok v jednotlivých zariadeniach. 

Proces zjednocovania systému ústavnej starostlivosti 
a ochrannej výchovy sa začal v roku 1996 prechodom det-
ských domovov pre deti do troch rokov, ako aj detských do-
movov pre deti od troch do 18 rokov do rezortu sociálnych 
vecí. Tento spočiatku kritizovaný krok priniesol rozsiahly 
proces transformácie celého systému náhradnej starostli-
vosti, ktorý zadefinoval úplne novú filozofiu. V rámci nej je 
kľúčovým východiskom pomoc rodine v kríze prostriedkami 
jej sanácie. Ak nie je sanácia možná, dieťaťu sa hľadajú ná-
hradní rodičia. Ak nie je možné dieťa umiestniť do náhrad-
nej rodiny, nastupuje transformované zariadenie náhradnej 
starostlivosti, ktoré sa približuje fungovaniu rodiny a pre 
dieťa je len prestupnou stanicou. Nový systém priniesol de-
ťom podstatné zlepšenie kvality života, a taktiež podstatné 
zlepšenie materiálnych podmienok v jednotlivých zariade-
niach. 

Druhou etapou bol presun 1 189 detí s nariadenou 
ústavnou starostlivosťou, ktoré boli umiestnené v špeciál-
nych základných školách internátnych, do detských domo-
vov. Tým sa ukončila internátna výchova na týchto školách, 
ktorú odborná verejnosť považovala za nevhodnú pre deti. 

V roku 2005 sa filozofia zjednocovania ústavnej sta-
rostlivosti potvrdila zákonom číslo 305/2005 Z. z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov. Na jej základ sa má zabezpečiť, 
aby všetkým deťom, ktoré boli umiestnené v zariadeniach 
ústavnej starostlivosti, bola poskytovaná rovnaká úroveň 
výchovy a starostlivosti z pohľadu napĺňania medzinárod-
ného Dohovoru o právach dieťaťa, napĺňania potrieb detí 
a najmä základnej filozofie, ktorej cieľom je umožniť dieťaťu 
návrat do rodiny.

Jozef Mikloško
Štefan Žarnay 

(Ohrozená rodina na Slovensku II.)
Snímka: mš

__________________________________________
* Problematiku rodiny, detí mimo vlastnej rodiny a jednotlivé 

formy náhradnej starostlivosti upravujú zákony: 36/2005 Z. z. o ro-
dine, 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele, 279/1993 Z . z. o školských zariadeniach a 627/2005 Z . z. 
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Náhrad-
nej rodinnej starostlivosti sa dotýka aj Zákon 280/2002 Z. z. o rodi-
čovskom príspevku. 

** Zákon č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

***Osvojenie upravuje druhá hlava Zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.

****Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

***** Údaje sú uvedené k 31.10. 2006 a pochádzajú zo štatistic-
kej ročenky, ktorú vydal Ústav informácií a prognóz školstva.
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 Mosty v sociálnoprávnej ochrane detí 

Jednou z najväčších výziev 21. storočia je obnovenie 
hodnoty rodiny, najmenšej, no základnej spoločenskej 
jednotky a zároveň najprirodzenejšej ľudskej komuni-
ty. Nemenej dôležité pritom je deťom, ktoré nemôžu 
vyrastať po boku svojich vlastných rodičov, umožniť 
zdravý vývin, najlepšie kvalitnú starostlivosť v náhrad-
nej rodine. Aj preto sa v dňoch 12. a 13. novembra 2008 
sa v Častej-Papierničke uskutočnila už tretia konferen-
cia, tentoraz o kvalite náhradnej starostlivosti o deti 
vyňaté z ich pôvodnej rodiny. Konferenciu tak ako v 
predchádzajúcich rokoch zorganizovala Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar. 
Nad medzinárodným podujatím „Mosty sociálnopráv-
nej ochrany III“ prevzal záštitu predseda Národnej rady 
SR Pavol Paška a odbornú garanciu ministerka práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová. 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na odbornú 
diskusiu o procese plánovania a spolupráci v sociálnopráv-
nej ochrane detí a v starostlivosti o ohrozené deti a ich 
rodiny, výmene skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej 
starostlivosti a s jeho rodinou. Na konferencii s bohatým 
programom odborných prednášok a workshopov sa zú-
častnili mnohí riaditelia detských domov, pracovníci orgá-
nov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, od-
borníci pracujúci v oblasti náhradnej starostlivosti o deti, 
psychológovia, liečební pedagógovia, zástupcovia rezor-
tu práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, spravodlivosti, 
úradov práce, ale aj mimovládnych organizácií.

Významnou súčasťou konferencie bolo slávnostné 
odovzdanie Ceny detského úsmevu, ktorá sa udeľuje 
pod záštitou veľkého slovenského básnika Milana Rú-
fusa za konkrétnu pomoc dieťaťu alebo skupine detí pri 
znovunájdení rodiny, za osvetovú pomoc, ktorá pozitívne 
ovplyvnila verejnú mienku v prospech opustených detí 
v duchu kréda spoločnosti Úsmev ako dar – „Aby každé 
dieťa malo rodinu...“, a za systémovú pomoc pri žiaducej 
zmene súčasného systému ústavnej výchovy detí z in-
ternátneho na rodinný. Toto morálne ocenenie bolo len 
symbolickým poďakovaním a povzbudením tým, ktorí 
pomáhajú deťom, ktoré sa ocitli v situácii, keď nepatrili ni-
komu a všetkým. Podľa slov predsedu spoločnosti Úsmev 
ako dar Jozefa Mikloška toto ocenenie dostali zástupcovia 
piatich detských domovov. 

Výsledky konferencie budú využité v prevencii vyní-
mania detí z rodín, pri podpore návratu detí do rodinného 
prostredia a v skvalitňovaní systému náhradnej starostli-
vosti v ústavnej aj rodinnej forme.

Korene a krídla
„Dve veci musia dostať deti od svojich rodičov: ko-

rene a krídla,“ aj táto kľúčová myšlienka nemeckého 
básnika svetového významu J. W. Goetheho odznela v 
pléne na konferencii, a to v prednáške známeho lekára 
– psychiatra Jozefa Hašta z Fakultnej nemocnice v Tren-
číne. Odznelo však ešte mnoho zaujímavého v mimo-
riadne pútavých prednáškach desiatok prednášateľov, 
ktorí viedli aj diskusie na zvolené témy vo workshopoch. 

Jednou z nich bola aj prednáška Tomasza Polkowske-
ho, predstaviteľa mimovládnej organizácie Nasz dom, 
ktorý vedie rovnomenné zariadenie pre deti v náhrad-
nej starostlivosti nachádzajúce sa v pobaltskej oblasti 
Poľska. Pozoruhodným prínosom však boli aj prednášky 
slovenských autorov, napríklad PaedDr. Kamily Bráni-
kovej, pracovníčky Detského domova v Moštenici, ktorá 
priblížila účastníkom konferencie tému transformácie 
ústavnej starostlivosti o deti a mládež po ôsmich rokoch. 
Vynikajúci prehľad o vykonávaní opatrení sociálnopráv-
nej ochrany pre deti v náhradnej starostlivosti poskytla 
Mária Marcinová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR. O individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa 
ako základnom nástroji práce s dieťaťom, ale aj rodinou 
v detskom domove sa účastníci veľa dozvedeli od Viery 
Miklášovej z Detského domova v Topoľčanoch. O význa-
me vzťahovej väzby pre zdravý vývin osobnosti dieťaťa 
zaujímavo porozprával Doc. MUDr. Jozef Hašto.

(mš)
Snímky: autorka

Kvalita v náhradnej starostlivosti

Tomasz Polkowski a Štefan  Žarnay.

Účastníci konferencie Mosty sociálnoprávnej ochrany III v Častej-Pa-
pierničke.
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Mimoriadny dojem vzbudila svojím rozpráva-
ním Mária Prutzerová, riaditeľka Detského do-
mova v Malackách, ktorá bola pôvodne ekonóm-
ka. V súčasnosti si však dopĺňa vzdelanie v odbo-
re sociálna práca. Ako nám prezradila, už tri roky 
vedie detský domov, ktorý je však nie je plne 
transformovaný a ktorého kapacita je 39 detí. 
Až dve tretiny z nich majú špecifické potreby, 
sú zdravotne postihnuté. Pre ne majú v detskom 
domove dve oddelenia – jedno pre deti s ťažkým 
a jedno pre deti s ľahkým postihnutím. Sú to po-
stihnutia takmer každého druhu. Niektoré deti 
sú na invalidnom vozíku doživotne, niektoré 
nevedia ani rozprávať, niektorým chýbajú nohy 
alebo ruky, mnohé z nich treba kŕmiť a prebaľo-
vať. Nemálo z nich má rodičov narkomanov a s 
nimi sa nedá skontaktovať. O postihnuté deti sa 
starajú zdravotné sestry. Táto časť detského do-
mova sa, pochopiteľne, nemohla transformovať. 
Transformovanie detského domova sa dotýka 
len zdravých detí.

Máte viac personálu pre deti, ktoré sú zdravot-
ne postihnuté, než pre zdravé deti? spýtali sme sa 
hneď na začiatku nášho rozhovoru. „Ani nie, pri die-
ťati, ktoré je postihnuté, pracujú však najmenej dve 
zamestnankyne, lebo obriadiť ho riadne a včas, to 
jeden človek nezvládne.“ 

Ako vám vychádzajú v ústrety lekári, ktorých 
najviac potrebujú práve postihnuté deti? znela naša 
ďalšia otázka. „Veľmi dobre. Škoda len je, že v Malac-
kách v nemocnici zrušili detské oddelenie, takže aj 
s ťažko postihnutými deťmi musíme často cestovať 
do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na Kra-
mároch, a to nie je jednoduché. Keď však treba a 
ochorenie dieťaťa si to vyžaduje, lekári z Malaciek 
prídu k chorému dieťaťu do nášho zariadenia. Sú 
veľmi ústretoví, hoci dvaja lekári, ktorí navštevujú 
našich malých pacientov, pracujú len na dohodu, ale 
prídu v ktorúkoľvek hodinu, keď ich požiadame, a 
pracujú nadštandardne,“ odpovedala riaditeľka.

O starostlivosti o postihnuté deti tohto detské-
ho domova by sa dalo ešte dlho rozprávať. Okrem 
centrálnej budovy, kde sú oddelenia pre postihnuté 
deti, majú aj dva rodinné domy. V jednom žije sku-
pina zdravých detí a v druhom pôsobí profesionálna 
rodina. V rodinných domoch, ako sme sa dozvedeli, 
sa všetko darí veľmi dobre. „Máme tam zamestnané 
aj tri rádové sestry. Jedna z nich celý svoj profesio-
nálny život venuje deťom. Má na starosti jednu sú-
rodeneckú skupinu, ktorú tvoria dve vlastné sestry 
a tretí súrodenec je bábätko. Malé dieťatko sa tiež 
vyvíja veľmi dobre. Je obklopené starostlivosťou aj 
svojich dvoch sestier, z ktorých jedna chodí do ôs-
mej a druhá do deviatej triedy základnej školy. Na-
učili sa vykonávať všetky práce, ktoré treba vedieť 
pri starostlivosti o najmenšie deti . Obdive dievčatá 
sa realizujú skoro ako mamičky. Rádová sestra súro-
dencom venuje všetok svoj čas, akoby bola ich mat-

kou. Jej zámerom je starostlivosť a zároveň výchova. 
Prišla sa k nám na nich pozrieť aj matka predstavená 
z rehoľného rádu notredamiek. Keď videla, ako si v 
domčeku svorne nažívajú, bola dojatá a dala im svo-
je požehnanie. V našich rádových sestričkách je veľa 
prívetivosti, správajú sa k deťom veľmi milo a doká-
žu sa, keď treba, doslova rozdať. Nastúpia do služby, 
kedykoľvek treba, hoci aj v noci, ak niektoré z detí 
ochorie. Tým sú naozaj výnimočné.“ Na pani riaditeľ-
ke M. Prutzerovej bolo vidieť, že je veľmi rada, že ich 
v detskom domove má.

Jeden z rodinných domov darovalo Detskému 
domovu mesto Malacky. Bol to starší objekt, ktorý 
zrekonštruovali. Druhý, ktorý otvorili tento rok, je 
úplne nový dom. V detskom domove v Malackách 
žijú deti od 0 do 21 rokov veku. „Teraz máme v do-
move aj 21-ročnú dievčinu, ktorá zakrátko skončí 
štúdium na učňovskej škole. Podarilo sa nám spojiť 
sa s jej vlastnou rodinou, ktorú sme navštívili. Boli 
sme svedkami, ako zasadla rodinná rada, a jej vlastní 
rodičia sa už tešia na návrat dcéry. Aj dievča súhlasí. 
Má šťastie, že sa môže vrátiť k svojim blízkym.“ 

Riaditeľka M. Prutzerová rozprávala aj o druhom 
rodinnom dome, kde spolu žijú deti od 5 do 16 rokov 
veku. Spýtali sme sa aj na to, prečo až dve tretiny 
detí v tomto domove tvoria zdravotné postihnuté 
deti. Odpoveď riaditeľky možno mnohí vytušia. Je to 
preto, že tieto deti, aj keď vyrastú, je ťažké umiestniť 
do domova sociálnych služieb pre dospelých, preto-
že sú nepretržite plne obsadené. Deťom tohto det-
ského domova však pomáha aj skúsená psychologič-
ka, ako aj špeciálny pedagóg, s ktorým som spokoj-
ná. „Personál máme dobrý, ale aj so zamestnancami 
treba neustále komunikovať a spolupracovať,“ doda-
la nakoniec riaditeľka. Nečudo, že sa venuje deťom 
domova často aj po pracovnom čase. Neraz, keď tre-
ba, do činnosti v detskom domove zapojí aj manžela 
a svoje vlastné, už dospelé deti.

Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Domov, kde je z každého rožku trošku

Mária Prutzerová, riaditeľka detského domova v Malackách.
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Náš rozhovor

Matúš Dunka má 28 rokov a je odchovanec det-
ského domova v Spišských Vlachoch. Na základe 
mylného posudku ho dali do osobitnej školy, hoci 
patril skôr do riadnej základnej školy. Ukázalo sa, že 
je to schopný, snaživý, čestný a inteligentný chlapec. 
Študuje na strednej škole a jeho snom je vyštudovať 
na vysokej škole. Jeho život je aj v súčasnosti spo-
jený s detským domovom. Tentoraz sa angažuje v 
„anjelskom“ programe a pomáha „domovákom“ vo 
Vranove nad Topľou. V máji tohto roku dostal ocene-
nie od Nadácie Pipi Dlhej Pančuchy za mimoriadne 
úsilie pri budovaní súrodeneckých vzťahov a spája-
ní rodiny. Stal sa vzorom, príkladom pre ostatných, 
a tak ďalšie ocenenie dostal aj na tohtoročnom Naj-

milšom koncerte roka spoločnosti Úsmev ako dar.
Odkedy ste žili v detskom domove?
Takmer od narodenia. Do detského domova ma 

dali krátko po narodení. Spočiatku som bol umiestnený 
do detského domova v Roumove, v Česku. Ako 6-ročné 
dieťa ma preložili do Spiškých Vlách, kde som začal cho-
diť do osobitnej školy internátnej. Teraz je to špeciálna 
základná škola internátna. Po skončení tejto školy som 
išiel do odborného učilišťa internátneho, kde som sa vy-
učil za maliara natierača.

Ako dlho už pracujete v prospech detí z detské-
ho domova v anjelskom programe? 

Už to pomaly bude päť rokov. Od augusta tohto roku 
som účastníkom aktivačných prác.

Sen napĺňa každodennými skutkami

Mária Maráková je matkou dvoch detí, ale už takmer 
jedenásť rokov riadi aj zariadenie pestúnskej starostlivosti 
v Bardejove. Má spolu s manželom v pestúnskej starost-
livosti ešte šesť detí. Ich najstaršia dcéra má sedemnásť a 
najmladšie dieťa má päť rokov. Ako sme sa dozvedeli, jej 
chlapci aj dievčatá sa doma medzi sebou všetci znášajú 
ako vlastní súrodenci. 

„Ale niekedy sú situácie, keď si musíme uvedomiť sme nie-
len rodičmi, ale aj pestúnmi. Naša otázka pani Marákovej pred 
konferenciou bola: Ako sa dá sa zvládnuť výchova ôsmich detí v 
dnešnej dobe? „Dá sa to, ale musíme byť na to pripravení. Túto 
prípravu vie do určitej miery poskytnúť štát a do určitej miery 
spoločnosti, ktoré sa takejto príprave venujú,“ odpovedala sym-
patická modrooká Mária Maráková s úsmevom a pokračovala: 
„Samozrejme, pestúnski rodičia musia mať na výchovu detí a 
prácu s nimi predpoklady a najmä sa nesmú báť stať sa pestún-
mi. Nemožno sa do pestúnstva hnať len tak, bez dôkladnej prí-
pravy. Treba pritom rátať s tým, že to bude niekedy aj ťažké.“ 

Deti, ktoré Marákovci prijali do rodiny, si so sebou donies-
li veľa spomienok z domu svojich vlastných rodičov. Pestúnski 
rodičia museli rátať aj s tým, že niekedy sa najmä cez negatívne 
spomienky nedokážu jednoducho preniesť. „Treba si uvedomiť 
aj to, že situácie, ktoré zažili, mali na ne nepriaznivý dosah. To je 
spôsob, ako pochopiť, prečo niekdy reagujú ináč, než by sa dalo 
očakávať. Snažíme sa ich pochopiť a byť trpezliví. Ja hovorím, 
že právo posudzovať má len ten, kto také niečo zažil a kto to 
nezažil, si to nevie ani len predstaviť. Niekedy sú to také ťažké 
situácie, na ktoré nie sme pripravení nielen my, ale ani naša spo-
ločnosť.“

Považujú deti, ktoré ste prijali do pestúnskej starostlivosti, 
svojich vlastných rodičov naďalej za vlastných rodičov? spýtali 
sme sa ďalej. „Naši áno. Ak by to nevedeli prijať ako fakt, nevede-
li by sa zaradiť medzi nás a do spoločnosti. Oslovujú nás mamka 
a ocko, ale s vedomím, že nie sme ich biologickí rodičia.“

Na otázku, či má pani Maráková popri ôsmich deťoch ešte 
čas pracovať niekde, sme sa dozvedeli, že angažuje pre Spoloč-
nosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, preto-
že, ako sama povedala: „Uvedomujem si, že som tam dostala to, 
čoho sa mi nedostávalo, keď som začínala ako pestúnka. Preto 

chcem svoje nadobudnuté skúsenosti odovzdávať ďalej, tým, 
ktorí chcú začať pôsobiť v náhradnej rodičovskej starostlivosti, 
aby dostali prípravu potrebnú na začiatok, ktorý býva aj v ná-
hradnom rodičovstve ťažký.“

„V súčasnosti je veľa detí v detských domovoch, ale zároveň 
je veľmi málo takých ľudí, ktorí si chcú do pestúnskej starostli-
vosti vziať väčšiu súrodeneckú skupinu detí z detského domo-
va. Poväčšine si berú jedno, dve deti. Stávalo sa v minulosti, že si 
niektorí vzali do pestúnskej starostlivosti a nezvládli to. Ale pani 
Maráková a jej manžel sú však príkladom pestúnskych rodičov, 
ktorí náhradnú starostlivosť o súrodeneckú skupinu detí zvládli 
vynikajúco,“ povedal nám neskôr predseda spoločnosti Úsmev 
ako dar Jozef Mikloško a zdôraznil: „Skutočne ich obdivujem, 
pretože atmosféra v ich rodine je úžasná. Aj sestra pani Mará-
kovej, Anna má v pestúnskej starostlivosti skupinku detí z det-
ského domova a aj v jej rodine vládne, zdravá, priam fantastická 
atmosféra. Je na prvý pohľad jasné, že deti sa v týchto rodinách 
musia cítiť dobre.“ 

Aj o svojich skúsenostiach a práci s rómskou rodinou v 
komunitách sa účastníci konferencie mali možnosť dozvedieť 
práve z príspevku Márie Marákovej, ktorá tiež pracuje pre spo-
ločnosť Úsmev ako dar v Prešove.

Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Pestúnska rodina na výbornú

Mária Maráková vedie zariadenie pestúnskej starostlivosti v Bardejove.
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Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev 
ako dar 12. novembra tohto roku na slávnostnom gala-
večere v Častej-Papierničke udelila 34 štipendií mladým 
ľuďom, ktorých snom je vyštudovať a pracovať v odbo-
re, ktorý ich zaujíma. Sú to študenti, odchovanci det-
ských domovov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých 
školách alebo vo vzdelávaní formou nadstavbového 
štúdia.

Štipendijný program „Vzdelávaním k úspechu“ pod-
poruje Nadácia Slovenskej sporiteľne ako jeho generálny 
partner. Regina Ovesny-Straka, predsedníčka správ-
nej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne, vníma investíciu 
do vzdelania ako tú najlepšiu. Ako uviedla: „Cieľom našej 
podpory je dosiahnuť zmenu myslenia detí z detských do-
movov k procesu vzdelávania. A toto sa dá dosiahnuť práve 

konkrétnymi príkladmi konkrétnych študentov, ktorí úspeš-
ne dosiahli vyššie vzdelanie a dnes majú zaujímavé zamest-
nania.“

Nadstavbový štipendijný program „Vzdelávaním 
k úspechu“ na podporu vzdelávania je od začiatku hlavným 
prostriedkom, ktorý deti v detských domovoch motivuje štu-
dovať a zároveň im pomáha pri zabezpečovaní materiálnych 
podmienok nevyhnutných na štúdium. Začal sa poskytovať 
od roku 1995 a je určený mladým dospelým, ktorí majú záu-
jem ďalej sa vzdelávať na vysokej škole, prípadne si zvyšujú 
kvalifi káciu po ukončení náhradnej starostlivosti prostredníc-
tvom nadstavbového štúdia. Od jeho vzniku Spoločnosť pria-
teľov detí z detských domov Úsmev ako dar takto podporila 
doteraz 308 študentov. 

Zdroj: Spoločnosť Úsmev ako dar

Ste slobodný či ženatý?
Som slobodný, ale v roku 2005 som dostal som 

do pestúnskej starostlivosti chlapca Martina, ktorý je 
polosirota.

Ako ste sa zoznámili?
Po ukončení ústavnej starostlivosti som býval v uby-

tovni, kde bývali osamelé matky s deťmi. Tam som sa v 
rámci susedských vzťahov spoznal s mnohými deťmi, me-
dzi nimi aj s Martinom, jeho súrodencami a jeho matkou. 
Pracoval som potom aj ako asistent učiteľa v špeciálnej 
základnej škole internátnej vo Vranove nad Topľou. Tam 
chodili aj Martinovi súrodenci.

Ako ste dospeli k myšlienke stať sa pestúnom?
Pretože som sám vyrastal v detskom domove, viem 

dobre, čo dieťa žijúce v detskom domove potrebuje. Aj 
preto mi bola myšlienka pestúnskej starostlivosti blíz-
ka. Dozvedel som sa o nej v Spoločnosti priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako dar, s ktorou už dlho 
spolupracujem. 

Prečo ste si vzali do pestúnskej starostlivosti 
práve Martina?

Chlapec bol chronický záškolák. Martin má päť súro-
dencov. Jeho matka mala finančné aj zdravotné problé-
my. Nechala deti a odišla. Deťom bolo treba nejako po-
môcť. Martinovi súrodenci sa napokon dostali do det-
ského domova vo Vranove nad Topľou. Pre Martina však 
už nebolo miesto, a tak sa dostal do liečebno-výchov-
ného sanatória do Senca. Rozmýšľal som, ako by som 
mu mohol pomôcť ja. Po dvoch mesiacoch som požiadal 
súd, aby mi ho zverili do osobnej starostlivosti a potom 
do pestúnskej starostlivosti. Martin je už dnes dospelý, 
má 19 rokov. Občas si nájde príležitostnú brigádu, ale 
má stále zdravotné problémy, a tak mu trh práce zatiaľ 
nie je veľmi otvorený. Vidí však vo mne príklad a má aj 
dnes odo mňa otcovskú pomoc.

Martinova matka sa neskôr objavila, či nie?
Martinova matka sa ukázala, dala sa zdravotne do po-

riadku a nakoniec po trojročnej usilovnej spolupráci s 
prešovskou i bratislavskou pobočkou spoločnosti Úsmev 
ako dar, ale aj s vranovským detským domovom sa poda-

rilo Martinovu matku povzbudiť a dostať do normálneho 
života. Postavila sa na vlastné nohy a dnes už má všetky 
svoje deti a stará sa o ne. Stal som sa súčasťou ich rodiny 
preto, že som si vytvoril blízky vzťah s jej deťmi.

Kde teraz pracujete a čo študujete?
Pracujem ako dobrovoľník v Detskom domove vo 

Vranove nad Topľou a zúčastňujem sa tam na aktivač-
ných prácach, čo mi umožnili prostredníctvom úradu 
práce. Okrem toho študujem na Súkromnej sociál-
noprávnej akadémii v Košiciach 2. rok odbor sociálno-
výchovný pracovník. Dúfam, že moja túžba stať sa vy-
chovávateľom sa splní. Deti ma akceptujú a ďakujem 
za pochopenie a veľmi dobrú spoluprácu riaditeľovi 
Detského domova vo Vranove nad Topľou Stanislavo-
vi Tlumačovi, ktorý ma pozná piaty rok a ktorý predo 
mnou nikdy nezatvoril dvere, ale ma podporuje v aktivi-
tách prospešných deťom.

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Rozdelili štipendiá odchovancom 
detských domovov

Matúš Dunka z Vranova nad Topľou, dobrovoľník detského domova a 
spolupracovník spoločnosti Úsmev ako dar.



24

Transformácia ústavnej starostlivosti po ôsmich rokoch

Je tu čas na pozastavenie a pohľad do obdobia niekoľ-
kých minulých rokov. Verím, že toto ohliadnutie nám po-
slúži najmä na to, aby sme vedeli, ako ísť ďalej. Po určitom 
čase je dobré poohliadnuť sa, zhodnotiť ciele, spôsoby, 
úsilie, ale aj motívy, aj výsledky. Je to potrebné preto, aby 
sme v priebehu časového úseku mali príležitosť potvrdiť 
to smerovanie, rozvíjať ho a tiež korigovať svoje postoje, 
svoje rozhodnutia vstupovať do procesov alebo ich častí, 
zosilňovať alebo utlmovať rozličné vplyvy a zároveň hľa-
dať odpoveď, či kráčať po tej vybranej ceste, alebo ako zis-
tiť a vyhodnotiť to, čo je za nami, aké to je.

Verím, že budete so mnou súhlasiť, že sa môžeme s ur-
čitou dávkou istoty obrátiť na to, čo sme na začiatku chceli 
zmeniť, keď sme začali uvažovať nad transformáciou det-
ských domovov. Čo podľa nás najviac škodilo deťom? Čo sme 
chceli odstrániť, čím sme chceli zlepšiť život detí v detských 
domovoch a ich prípravu na samostatnosť v dospelosti? Malá 
rekapitulácia: chceli sme odstrániť internátny charakter vý-
chovného prostredia detského domova, pre ktorý bolo typic-
ké: všetko je všetkých a nič nepatrí nikomu. To znamenalo naj-
mä potrebu vytvoriť legislatívny rámec, ktorý by okrem iného 
umožňoval preklenúť rozdiel medzi umelými internátnymi 
podmienkami a umožniť posun k prirodzenejším podmien-
kam domácností samostatných skupín. Ešte pred platnosťou 
zákona 305, pred rokom 2005 viacerí riaditelia detských do-
movov cítili nedostatočnosť dovtedajšej praxe, boli pionieri 
v pravom zmysle slova. 

Tiež bolo potrebné upraviť viaceré záležitosti týkajúce 
sa rodiny, náhradnej rodinnej starostlivosti a viaceré ďalšie, 
z ktorých mnohé posunul dopredu Zákon o rodine, ktorý 
vstúpil do platnosti na jar roku 2005. Ďalej bolo potrebné 
vytvorenie podmienok napríklad na vznik teritoriálneho a 
územného vedomia detí ako prvého, ale nie jediného pred-
pokladu na vznik pocitu istoty a bezpečnosti dieťaťa, na vznik 
jeho pocitu vedomia „teraz sem patrím“, na jeho schopnosť 
cítiť to, vnímať to, uvedomovať si to, aby to malo istú hodnotu 
pre jeho ďalší vývoj. 

Potom zabezpečiť stabilnejšie sociálne prostredie pre 
deti v detských domovoch znamenalo stabilizovať pracov-
níkov detských domovov v rámci príslušnosti k samostatnej 
skupine. Podotýkam, že bola a stále je možnosť pre dospe-
lých oveľa viac než na tejto úrovni sa priblížiť k dieťaťu v osob-
nom vzťahu, aby sa naučilo dôverovať, prijať usmernenie či 
radu dospelého, aj keď, žiaľ, som sa neraz stretla s odmietnu-
tím možnosti takejto blízkosti dospelých a detí. 

Vytvoriť v detskom domove viacero takých domácností, 
aby sa deti dovtedy odtrhnuté od praxe každodenného ro-
dinného života naučili starať sa o seba, o spoločnú domác-
nosť primeraným a potrebným dielom. 

Druhá veľká oblasť úloh bola zmeniť detské domovy 
z dlhodobého ihriska dieťaťa na prestupnú stanicu smerom 
do rodiny pôvodnej alebo náhradnej adoptívnej, pestúnskej, 
alebo náhradnej osobnej starostlivosti. Prípadne deťom, kto-
ré potrebujú rodinné prostredie a nemajú príležitosť na ná-
hradnú rodinnú starostlivosť, umožniť ostať v profesionálnej 

rodine. To znamenalo zo strany úradov a akreditovaných sub-
jektov a ďalších koordinovať úsilie a uskutočňovať, okrem iné-
ho, cielenú terénnu sociálnu prácu s cieľom sanácie pôvod-
ných rodín. Ďalej vyhľadávať, pripravovať a sprostredkovávať 
náhradnú rodinnú starostlivosť v koordinácii a kooperácii úra-
dov a akreditovaných subjektov. 

Ďalej zo strany vedenia a zamestnancov detských domo-
vov, teda vnútri zariadení podporovať odchod dieťaťa do ro-
diny, aj keď sa to zdalo ťažké a neschodné, pomáhať deťom 
pripravovať sa na návrat do pôvodnej rodiny, pracovať alebo 
spolupracovať s akreditovanými subjektmi pri príprave die-
ťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť, tiež poskytovať mož-
nosť spolupráce pôvodným či náhradným rodinám, ktoré 
majú podporu, a pomôcť pri výchove a starostlivosti o dieťa 
rodinám, ktoré majú záujem o podporu a o rodinnú starostli-
vosť o deti formou profesionálnych rodín. 

Chceli sme ďalej pracovať na štandardizácii a hodnotia-
cich systémoch. Som rada, že na tomto mieste môžem konšta-
tovať, že Zákon o rodine a Zákon o sociálnoprávnej ochrane 
a sociálnej kuratele a ich naplnenie veľmi významne posunuli 
vpred situáciu aj v ústavnej, aj v náhradnej rodinnej starostli-
vosti. A potešiteľné je, že sa ďalej vyvíjajú. O tom svedčia pri-
pomienkové konania, novelizácie a podobne. Som presved-
čená, že bolo potrebné zmeniť podmienky v detských domo-
voch. Detí tam bolo priveľa na to, aby v starých podmienkach 
žili a čakali na návrat do pôvodnej rodiny alebo do náhradnej 
rodiny. Tým, že sa mnohé deti dostali v priebehu povedzme 
osemročného obdobia do náhradných rodín vďaka mecha-
nizmom, ktoré im to umožňovali, sa dostali do náhradných 
rodín oveľa viac pripravené ako v prípade, keby do tých ná-
hradných rodín odišli v tých starých podmienkach detských 
domovov . 

Transformácia detských domovov aj ich priestorových 
podmienok stála veľa peňazí. Doposiaľ počuť možno aj rôz-
ne komentáre, rôzne stanoviská a rôzne postoje. Možno 
povedať, že milióny investované do transformácie detských 
domovov stáli za to alebo nie? Mnohí hovorili a hovoria, že 
áno. Doposiaľ každý z nás, ktorí pracujeme s deťmi v detských 

Dom, kde ľudia hľadajú spoločnú cestu k cieľu

PaedDr. Kamila Brániková z Detského domova v Moštenici.
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domovoch, zodpovedal a stále zodpovedá za svoju šancu 
zhodnotiť čísla investovaných miliónov, dať im zmysel. Kto si 
tú zodpovednosť uvedomuje a prijíma ju, hľadá a nachádza 
cesty, overuje si ich, dôveruje, stáva sa dôveryhodným a tiež 
pochybuje, ale ide ďalej. Ako teda zhodnocovať tie vložené 
investície? Nemám na mysli len tie milióny korún. Myslím 
na všetky ľudské a časové aj ďalšie investície. 

Nejde tu iba o zmenu priestorových podmienok, tie sú 
len predpokladom pre všetky ďalšie nasledujúce piliere, me-
dzi ktoré patrí predovšetkým zmena výchovných podmienok, 
kde sa udialo veľa zmien v individualizácii starostlivosti o die-
ťa, v rešpektovaní vývinových a špecifických potrieb dieťaťa, 
vo vedení dieťaťa k samostatnosti, v umožňovaní mu získať 
veľa, na normálny život nevyhnutných praktických návykov, 
aby sa vedelo neskôr, keď dospeje, o seba postarať, vo vede-
ní dieťaťa k zodpovednosti za seba, svoje správanie a najmä 
za svoje konanie. Ide tu aj o vytváranie vzťahov, pre ktoré 
sa transformáciou detských domovov vytvoril oveľa väčší 
priestor na vytváranie osobnejších vzťahov dôvery k sebe a k 
druhým. Myslím, že pomohol aj program PRIDE pri výchovnej 
práci aj starostlivosti o deti v detských domovoch a možno 
pre mnohých bol dobrým štartom. 

Ďalším pilierom bola zmena ekonomických a hospodár-
skych podmienok, potom zmena hygienických predpisov, 
ktoré nám umožnili variť stravu v samostatných skupinách. 
Ďalší pilier znamenal zmenu personálnych podmienok, ktorá 
má dva aspekty: dospelí – v minulosti bol veľký tlak na to, aby 
vychovávatelia nemuseli mať vzdelanie v odbore špeciálna 
pedagogika, mnohí si však uvedomovali dôležitosť vzdelania, 
správnosť tejto požiadavky sa nám aj potvrdila. Keď som sa 
viacerých pýtala: Čo urobíte neskôr, keď veľa detí odchádza 
do rodín? odpoveď bola – stále ostáva v detských domovoch 
veľa detí, ktoré si, žiaľ, nikto nevybral do náhradnej rodiny, 
ktoré majú častejšie viac problémov ako deti, ktoré odišli z 
detských domovov. Práve tieto deti si vyžadujú odborné ve-
domosti aj zo špeciálnej pedagogiky. A tak sa odborné vzde-
lanie stalo skutkom.

Akým smerom napredovať ďalej? Neviem, či možno ešte 
mapovať, spoznať, alebo už možno komplexne zhodnotiť 
udalosti. Niektoré sú a niektoré nie sú merateľné bežnými 
alebo dostupnými prostriedkami a je dôležité, z akého ale-
bo skôr z čieho hľadiska ich zhodnotíme. Dívam sa to očami 
dospelého človeka, ktorý má zodpovednosť za starostlivosť 
o deti. Pýtam sa: Ako a čím meria dieťa svoju situáciu a veci, 
ktoré sa mu dejú v živote? Ako ju bude merať o päť, o desať 
rokov? Ako ju bude merať, keď sa stane partnerom, partner-
kou, manželom, manželkou, otcom, matkou alebo aj keď sa 
ním (ňou) nestane a bude sa pýtať prečo? Treba na to hľadať 
reálne odpovede, každý pre seba aj všetci spoločne.

Čo podľa mňa treba posilňovať v našej práci? Treba vytvá-
rať intenzívnejšie podmienky na vznik a posilňovanie vzťahov 
dospelých a detí, a to aj v detskom domove, aj v profesionál-
nych, ako aj náhradných rodinách, ktoré budú stáť o takúto 
pomoc. Hľadať a nachádzať pre deti náhradné rodiny, profe-
sionálne rodiny, hľadať spôsob, ako koncipovať starostlivosť 
a výchovu detí, ktoré majú psychické problémy. Tento obraz 
dnes vyzerá plastickejšie ako pred piatimi rokmi. Potom treba 
zmapovať počet týchto detí, ich vek, pohlavie, miesta, kde sa 
nachádzajú, zistiť, či existuje pre ne možnosť stabilnejšieho 
riešenia, než je ich putovanie z nemocnice do liečebne a z lie-

čebne do nemocnice. 
Ďalej treba hľadať a prijať reflexiu našej práce, ľudskú aj 

odbornú, napríklad jej napĺňanie prostredníctvom superví-
zie. Spôsob, ako supervíziu skutočne prijímame alebo ako s 
ňou nakladáme, je odrazom odbornosti nášho prístupu voči 
deťom, k našim chybám i našim prednostiam. 

V oblasti práce a podpory zamestnancov v ich vzdeláva-
ní, vo výcviku, pri výmenách skúseností s orgánmi iných za-
riadení, z iných oblastí a iných pracovísk. 

Nemôžem však vynechať ani úlohu spoločnosti. Pretože 
detský domov sám nemôže zasahovať až tak široko... Žiaden 
proces nie je oddelený či izolovaný od spoločnosti, každý 
má súvislosti a paralelné deje. Teda aj proces transformácie 
detských domovov. Dotknem sa potreby sanácie pôvodných 
rodín detí, lebo si myslím a mnohí si to myslíme, že tá by mala 
byť prvotná, tá by mala byť prvoradá. Podchvíľou sme totiž 
svedkami ťažkých situácií, v ktorých sa ocitajú deti, ich rodi-
čia alebo celé rodiny. Viaceré rodiny sa pod spoločenským, 
ekonomicko-hospodárskym tlakom rozpadávajú alebo ne-
vzniknú, nikdy sa nespoja. Môže sa tak stať aj pod ťarchou 
ťaživých vonkajších tragických udalostí alebo pod vplyvom 
neschopnosti rodičov spoločne žiť, alebo strácajú materiálne 
zázemie a súdržnosť, alebo sa im nikdy nepodarí dosiahnuť 
zodpovedajúce podmienky na výchovu detí, napríklad vhod-
né zamestnanie a nadobudnúť byt. 

Zoznam príčin, prečo sa tak stáva, by bol dosť obsažný. 
Každý by do neho mohol pridať nový bod. Ako však môže 
detský domov prispieť k sanácii rodiny dieťaťa, o ktoré sa sta-
rá? Ako by uniesla rodina svoju sanáciu a ako by prijalo túto 
sanáciu okolie, ak žije osobitným spôsobom? Jednu vec, kto-
rú môže detský domov určite urobiť, je, že môže pomáhať 
dieťaťu, podporovať ho v tom, aby si vedelo uvedomiť a prijať 
životnú realitu postupne, posilniť ho v tom, aby nepriaznivú 
realitu unieslo, ale aby aj dokázalo na sebe a na svojej kraj-
šej budúcnosti pracovať. Jeho budúcnosť sa vôbec nemusí 
podobať na minulosť v jeho detstve alebo na súčasnosť jeho 
rodičov. Veľmi záleží od výchovy dieťaťa tak, aby si vážilo a 
osvojilo skutočné hodnoty. Bez výraznejšej podpory štátu a 
podpory v sociálnej politike pôjdu niektoré procesy len veľmi 
ťažko a namáhavo. Sanácia rodín totiž súvisí s terénnou soci-
álnou prácou, o ktorej sa konštatovalo, že nie je postačujúca 
na mieru, počet a rozsah problémov, v ktorých mnohé mladé 
rodiny žijú. Myslím si, že spoločnosť by mala prijať prioritu te-
rénnej sociálnej práce, pretože v nej spočíva šanca pomôcť 
mnohým ľuďom. Ich práca by mala byť dobre ocenená. V te-
rénnej sociálnej práci bez dostatočne silných tímov, emotívne 
naladených ľudí, nadšencov to asi nepôjde.

Takisto v náhradnej rodinnej starostlivosti treba uvažovať 
aj nad finančnou situáciou mnohých rodín, ktorým v prijatí 
cudzieho dieťaťa do rodiny bránia iba ich slabšie existenčné 
podmienky. Jednoducho povedané: malý byt a malý plat. 
Keby mali lepšie zamestnanie, vyššie príjmy, určite by boli 
ochotní prijať dieťa do rodiny. 

Aj na rozvoj profesionálneho rodičovstva je potrebné zís-
kať oveľa viac pracovných miest aj miezd a pokračovať v ďal-
šom rozvoji pracovnoprávnych podmienok profesionálnych 
rodín. 

Napokon, ako by mal v budúcnosti vyzerať detský do-
mov? Akým by sa mal stávať pre nadchádzajúce obdobie? Ta-
kým, aby mohol napĺňať potreby detí aj dospelých, v ktorom 
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Motto: 
Niektoré správy sa možno nedajú zachytiť ihneď...
Ale sú ľudia, ktorí to dokázali!
Pestúni. Dali možnosť dieťaťu žiť v rodine.

Občianske združenie Návrat oslávilo 3. decembra 
tohto roku svoje 15. narodeniny. Už 15 rokov pomáha 
opusteným deťom systémovou podporou náhradných 
foriem rodinnej starostlivosti. Počas tohto obdobia sa 
mnohé zmenilo. Rodinné formy náhradnej starostli-
vosti o opustené deti dostali prednosť pred ústavnou 
starostlivosťou. A tak združenie Návrat už 8 rokov po-
skytuje odbornú pomoc a sprevádzanie vo všetkých 
fázach procesu náhradnej rodinnej starostlivosti: pri 
rozhodovaní, príprave a riešení každodenných vý-
chovných problémov detí. 

Ako nám prezradila Lenka Hujdičová zo združenia 
Návrat, už od svojho vzniku združenie Návrat iniciuje aj 
vzájomnú svojpomocnú podporu náhradných rodičov, 
napríklad formou klubov náhradných rodín v spolupráci 
s Asociáciou náhradných rodín, pretože pestúnstvo ako 
jedna z foriem náhradnej starostlivosti nadobúda výsadné 
postavenie a stáva sa pre opustené deti vhodnou alternatí-

vou a často jedinou šancou, aby mohli vyrastať v skutočnej 
rodine. 

Ako zdôraznil Marek Roháček, predseda združenia 
Návrat, donedávna sa hovorilo v súvislosti s náhradnou ro-
dinnou starostlivosťou najmä o adopcii, ktorá je však mož-
ná len pre právne voľné deti. Na adopciu sa navyše v SR 
dlho čaká. Ročne ide na adopciu len 200 až 300 detí. Z asi 
4 000 detí žijúcich v detských domovoch je osvojiteľná len 
menšina. Mnohé deti z detských domovov, ktoré právne 
voľné nie sú, však už vyrastajú v profesionálnych rodinách, 
ktorých je v SR asi tristo. Úspechom tiež je, že mnohé deti 
z detských domovov môžu ísť do pestúnskej starostlivos-
ti. Dnes je na Slovensku spolu asi dvetisíc pestúnov, ktorí 
sa starajú asi o 2 700 detí. Ak by napríklad v každej obci 
na Slovensku prijali 2-3 deti do pestúnskej starostlivosti, 
mohla by väčšina detí dnes žijúcich v detských domovoch 
vyrastať v skutočných rodinách. Marek Roháček porovnal 
neľahké výkony pestúna k výkonom horolezca. Pestún-
mi sa stávajú väčšinou príbuzní opustených detí. Úspe-
chom združenia Návrat je, že dnes pôsobí na Slovensku 
už takmer 800 pestúnov, ktorí vzali do náhradnej rodinnej 
starostlivosti celkom cudzie dieťa aj za cenu, že neraz mu-
seli zápasiť aj s predsudkami svojho okolia.

Divadlo pre deti
Občianske združenie Návrat vo svojom súčasnom ak-

tuálnom komunikačnom projekte „Pestúni“ obracia svoju 
pozornosť nielen na súčasných, ale aj potenciálnych pes-
túnov s cieľom zvýšiť informovanosť, mieru pochopenia 
problematiky pestúnstva a dosiahnuť zvýšenie počtu ta-
kých pestúnov na Slovensku, ktorí dokážu opusteným de-
ťom poskytnúť ozajstné detstvo a jeho prežívanie v rodine. 
Súčasťou tohto projektu sú viaceré podujatia: 

Predovšetkým je to divadielko pre deti a ich rodičov 
s názvom „Dve-tri prasiatka“, ktoré malo premiéru 8. no-
vembra tohto roku v divadle a.h.a. na Školskej 14 v Bra-
tislave s herečkou Zuzanou Kronerovou. Je to vlastne 
rozprávka, ktorú Z. Kronerová číta v kresle deťom. Je to 
príbeh o tom, ako si opustené prasiatko Japútko Holotin 
hľadá novú rodinu, ktorú napokon aj nájde.

Predstavenie Dve-tri prasiatka sa v predpremiére v no-
vembri t. r. konalo aj v Banskej Bystrici v Bábkovom divadle 

tí, čo potrebujú podporu, pomoc a radu, aj podporu, pomoc 
a radu našli. Mal by byť štruktúrovaným pracoviskom, ktoré 
má jasnú víziu svojej cesty, ktoré je pripravené refl ektovať 
potreby cieľových skupín. Pracoviskom, ktoré je zamerané aj 
na primárnu a sekundárnu prevenciu nežiaducich protispo-
ločenských javov. Miestom, ktoré je schopné prijať a postarať 
sa na nevyhnutný čas o deti, ktoré to potrebujú, a to v urče-
ných skupinách (diagnostickej, prípadne inej, špecializovanej 
skupine, napríklad aj skupine mladých dospelých). Mal by 
byť štruktúrovaným pracoviskom aj pre tých, ktorí potrebujú 
dočasný domov, ktorí zatiaľ nemajú možnosť dostať sa do ro-
dinnej náhradnej starostlivosti. Pracoviskom, ktoré je zároveň 
strediskom a možno aj klubom pre sieť profesionálnych rodín 
začlenených do komunít žijúcich v rôznych miestach, v roz-
ličných sídlach. Pracoviskom, ktoré je tiež strediskom na od-
bornú podporu a pomoc rodičom, náhradným rodičom aj 

rodičom z miestnej komunity, ktorí majú ťažkosti s výchovou 
alebo aj iné ťažkosti so svojimi deťmi. Znamená to aj otvoriť sa 
miestnej komunite, zžiť sa a spolupracovať s ňou, prijať toto 
začlenenie a byť v ňom účinný a efektívny a motivovaný. Pra-
coviskom, ktoré je otvorené pre miestnu komunitu, ktoré je 
miestom vhodným na „voľnočasové“ aktivity pre deti a mlá-
dež, miestom na budovanie a rozvíjanie ušľachtilých záujmov 
detí i dospelých. Teda dom, pod ktorého strechou sú ľudia, 
ktorí vedia, čo chcú dosiahnuť, hľadajú spoločnú cestu k cieľu, 
ktorí vedia, pre koho sú tam. Ľudia, ktorí pracujú v prospech 
svojho rastu a rozvoja a ktorí pomáhajú rásť a rozvíjať sa aj 
tým, ktorí to potrebujú, aj tým, čo to chcú, spolupracujúcim 
s komunitou, do ktorej patria.

PaedDr. Kamila Brániková
Snímka: mš

Nádej pre opustené deti

Marek Roháček, predseda združenia Návrat, so sídlom v Bratislave.
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Na rázcestí a v Trenčíne v knižnici na Palackého ulici. Miesta 
a termíny ďalších divadelných predstavení tohto „čítacie-
ho“ divadielka nájdete na www.pestunska.rodinka.sk

Víkendové pobyty
Súčasťou uvedeného projektu sú aj dva víkendové 

pobyty, na ktorých sa zúčastnia riadne rodiny spolu s pes-
túnskymi spoločne s deťmi predškolského a mladšieho 
školského veku. Pobyty sa uskutočnia v dvoch regiónoch 
Slovenska. V rámci programu ponúka združenie Návrat ro-
dičom tvorivé dielne na tému spoločné čítanie, zážitkové 
hry a umelecko-terapeuticky ladené aktivity. Profesionál-
ne vypracovaný fotoalbum z týchto podujatí bude zverej-
nený na webovej stránke združenia Návrat.

Zástupcovia združenia Návrat upozornili verejnosť 
na problematiku náhradného rodičovstva a pestúnov aj 
krátkym fi lmom z dielne Roberta Švedu, ktorý v novem-
bri t. r. vysielala Slovenská televízia v čase Večerníčka. Autor 
vo fi lme zachytáva fenomén pestúnstva podávajúc správu 
od dieťaťa – človiečika z domu naproti, zvečnenú na pa-
pierovom lietadielku, ktorá znamená výzvu s otvoreným 
koncom ľuďom, ktorí lietadielko nájdu a pochopia.

Výskum „Pestúni“
Občianske združenie Návrat uskutočnilo aj výskumnú 

sondu a vydalo štúdiu „Pestúni 2008“, ktorej autorkou je 
Lenka Hujdičová a kolektív. Aj táto výskumná sonda je sú-
časťou projektu Pestúni. Za terč výskumu si autori vybrali 
aktuálne mýty o pestúnskom rodičovstve, či už negatívne, 
alebo tie, ktoré sa dostávajú na verejnosť v snahe odbúrať 
u pestúnskych rodičov obavy zo životného rozhodnutia 
stať sa pestúnmi. Poukazujú na existujúce neodôvodnené 
predsudky voči pestúnskym deťom a na silu pozitívnych 
príkladov pestúnskych rodín.

Výskumná sonda posunula do popredia tri z kľúčových 
tém pestúnskej starostlivosti, z ktorých vyplýva, že byť 
pestúnom naozaj nie je ľahké. Rozhodnutie vydať sa touto 
cestou so sebou prináša mnoho výziev vyžadujúcich pev-
né odhodlanie a motiváciu. Vnímať rolu pestúna je životné 
poslanie. Je to niečo, o čom človek vie, že neprinesie rýchle 
uspokojenie. Svedčia o tom aj slová účastníčky výskumu:

 „Keď nám zobrali tie dve deti a vrátili ich biologické-

mu otcovi, vtedy nám ľudia vraveli, že sme si ich ani nemali 
brať. A ja som vtedy hovorila, že nebanujem, že tu boli toho 
dva a pol roka. Vtedy nám ľudia hovorili, že sme si zbytoč-
ne skomplikovali život. Ale ani to nás neodradilo od toho, 
aby sme si zobrali ďalšie dieťa. My sme to tak vnímali, že je 
to naše poslanie a máme to tak robiť...“

Z výskumu Pestúni je zrejmá aj angažovanosť pestú-
nov, ktorá sa prejavuje v ich ochote čeliť novým výzvam 
a problémom (napríklad kontakt s biologickou rodinou 
dieťaťa). Pestúnske rodiny, ako sa ukázalo, dlhodobo spo-
lupracujú s odborníkmi, intenzívne dokážu komunikovať 
s ľuďmi v podobnej situácii a takáto komunikácia upevňuje 
v spoločnosti myšlienku pestúnstva, ktorú napokon ľudia 
prijímajú s rešpektom a pochopením.

Projekt Pestúni partnersky podporuje Konto Orange 
Slovensko (viac informácií možno nájsť na www.orange-
portal.sk) a mediálnu podporu získal v STV, v Slovenskom 
rozhlase aj v niektorých denníkoch. Spoluorgnaizátorom 
tohto projektu je Únia materských centier. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Lenka Hujdičová zo združenia Návrat, Bratislava. Zuzana Kronerová v hlavnej role divadelného predstavenia pre deti 
„Dve-tri prasiatka.
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Spoločnosť priateľov deti z detských domovov Úsmev ako 
dar, Občianske združenie
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 02/638 15 208-9
Webové stránky: 
www.usmev.sk alebo www.nahradnarodina.sk
e-mail: info@usmev.sk
Predsedníctvo
predseda: Jozef Mikloško, podpredseda: Július Hron
členovia: Eva Bodnárová, Janka Havlíková, Pavol Bryndzák, 
Monika Gregová, Štefan Žarnay, Roman Hajdák 

Regionálne pobočky:
Úsmev ako dar Trnava
Novosadská 4, 917 01 Trnava
Tel.: 033/533 19 55, Fax: 033/551 17 96
e-mail: usmev.tt@gmail.com
Predseda: Maťka Práznovská
Riaditeľ programu PRIDE: Mária Prekopová
Manažér Anjelského programu: Michal Lipovský 
Sociálny poradca, metodik pre PRIDE: Andrea Hudeková
Počet dobrovoľníkov: 50

Úsmev ako dar Nitra
Mostná 13, 949 74 Nitra
Tel.: 037/772 24 02
e-mail: usmev.nr@gmail.com
Predseda: Roman Hajdák
Riaditeľ programu PRIDE: Katarína Minarovičová
Fundraisor: Ivka Dobrotková
Manažér Anjelského programu: Peter Vaš
Počet dobrovoľníkov: 35

Úsmev ako dar Banská Bystrica
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 041/414 10 07
e-mail: usmev_bb@isternet.sk
Predseda: Beata Šnapková
Riaditeľ programu PRIDE: Jolana Nátherová
Manažér Anjelského programu, SOS poradca, fundraisor: Lucia 
Sobotková, fundraisor: Katarína Paprčková
Počet dobrovoľníkov: 41

Úsmev ako dar Prievidza
Žilinská univerzita, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 39 98
e-mail: usmev.pd@gmail.com
Predseda: Jana Kocanová
Riaditeľ programu PRIDE: Barbora Kotríková
Manažér anjelského programu: Lenka Daneková
Počet dobrovoľníkov: 40

Úsmev ako dar Dolný Kubín 
Obrancov mieru 1 778/7, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043/586 2348
e-mail: usmev.dk@orava.sk
Predseda/Supervízia PRIDE: Elena Vaňová
Riaditeľ programu PRIDE: Samuel Vaňo
Manažér anjelského programu: Lenka Biňasová
Počet dobrovoľníkov: 10

Úsmev ako dar Prešov 
Hlavná 69, 080 01 Prešov
Tel.: 051/772 03 60
e-mail: usmev.po@gmail.com
Predseda: Fero Gura
Riaditeľ programu PRIDE: Monika Gregová
Psychológ: Katka Gromošová
Počet dobrovoľníkov: 35

Úsmev ako dar Košice
Slovenskej jednoty č. 10, 040 01 Košice
Tel.: 055/601 11 26
e-mail: usmev_ke@isternet.sk
Predseda: Katarína Birošová
Riaditeľ programu PRIDE: Katarína Ontková
Fundraisor: Radoslav Dráb
Manažér Anjelského programu: Michaela Sabolova
Koordinátor detských programov: Radoslav Sidor
Počet dobrovoľníkov: 44

Občianske združenie Návrat 
a Centrum Návrat v Bratislave
Šancova 42, 811 05 Bratislava
Tel./fax: 02/52 49 92 76 alebo 02/52 44 43 61
E-mail: navrat@navrat.sk
Infolinka: 0907/80 80 80
Webové stránky: www.navrat.sk a www.adopcia.sk
www.pestunska.rodinka.sk
Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Komenského 21, 974 94 Banská Bystrica
Tel./fax: 048/414 38 97 Mobil: 0907518 180
E-mail: navratbb@changenet.sk

Centrum Návrat v Prešove
Bayerova 8, 080 01 Prešov
Tel./fax: 051/771 1679
E-mail:navratpo@nextra.sk

Centrum Návrat v Žiline
Predmestská 24, 010 01 Žilina
Tel./fax: 041/723 4273
navratza@changenet.sk

Dôležité adresy a kontakty
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