Hlas Regionu_1-2016 upr 11/02/2016 12:19 Stránka 1

Občasník OZ Seniorské informačné centrum • 4. ročník • 1/2016 • február 2016 • ISSN 1339-4371 • Zadarmo

www.seniorskeinformacnecentrum.sk

Rozhovor s Miroslavom
Schlesingerom,
odborníkom v oblasti
prevencie a bezpečnosti

Brániť sa oplatí
s JUDr. Monikou
Jankovskou

Zariadenie
sociálnych
služieb
Rohožník

str. 2

str. 4-5

str. 3

Vytvorme bezpečie
pre seniorov
Milí čitatelia, v ruke držíte ďalšie vydanie občasníka Hlas
Regiónu, ktoré pre vás zostavujú koordinátori Seniorského
informačného centra, o.z. Aj počas celého roka 2015 sme
intenzívne pracovali na prevencii kriminality páchanej na
senioroch, cestovali po celom Slovensku a prinášali spolu
s s rôznymi odborníkmi a zaujímavými hosťami do vašich
miest a obcí zaujímavé prednášky, diskusie, novinky,
pomôcky a rady na tému ako sa brániť proti rôznym
druhom podvodníkov a ich nekalým praktikám. Už od
roku 2013 sa tešíme spolupráci s JUDr. Monikou
Jankovskou, štátnou tajomníčkou Ministerstva
spravodlivosti SR a Ing. Jozefom Halcinom, riaditeľom
odboru prevencie kriminality kancelárie MVSR.
Náš aktuálny projekt s názvom
Vytvorme bezpečie pre seniorov je
pokračovaním úspešného projektu
z roku 2014 - Vrásky na tvári nemusia byť vráskami na duši a je
reakciou na násilie, ktoré je v rôznych formách páchané na senioroch. Najviac medializované a bohužiaľ stále narastajúce sú čísla
obetí, ktoré priamo súvisia s trestnou činnosťou tzv. Šmejdov, ale aj
násilnej činnosti súvisiacej s prepadávaním seniorov priamo v ich domácnostiach a rôzne formy domáceho násilia. Domáce násilie pritom
možno pokladať za jedno z najhorších foriem kriminality tohto druhu,

Stretnutie s občanmi mesta Handlová

pretože sa ťažko odhaľuje, odohráva sa v súkromí za dverami domácností, obete často nevedia, na
koho sa môžu obrátiť, majú strach,
prípadne sa svojím mlčaním snažia
chrániť svojich tyranov. Dlhé roky
bola táto téma tabu, na verejnosti
sa o nej vôbec nediskutovalo a pre
médiá bola neatraktívna.
Násilie voči seniorom býva
v súkromí najčastejšie páchané zo
strany detí, vnúčat, príbuzných
alebo ľudí, ktorí by sa o nich mali
starať. Takéto agresívne správanie
môže byť vyvrcholením predošlých
zlých vzťahov v rodine, prípadne

neschopnosťou a bezmocnosťou
príbuzných, ktorí sa musia starať
o dlhodobo chorého alebo bezvládneho staršieho príbuzného a túto
situáciu nezvládajú. Formami psychického aj fyzického násilia sú
ohrození hlavne tí starší ľudia, ktorí
sú v horšej zdravotnej kondícii, nedokážu sa brániť, sú izolovaní od
spoločnosti a nemajú to komu povedať, sú ľahko manipulovateľní,
prípadne si to ich okolie nemá ako
všimnúť, alebo sa hanbia priznať,
čo zažívajú a ako sa k nim ich milovaní správajú, ospravedlňujú toto
správanie pred sebou aj okolím,
klamú sami seba.
Na našich prednáškach informujeme seniorov kam sa môžu obrátiť,
aby kompetentní ľudia mohli situáciu prešetriť a mohli prípadne zakročiť, t.j. napríklad miestne,
obecné úrady, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, polícia alebo
nonstop senior linka 0800 172 500.
V súčasnej dobe je na Slovensku
zriadených viacero rôznych seniorských organizácií, ktoré ale doteraz
nie sú nijako koncepčne skoordinované. Samotným seniorom sa
teda nedostáva ucelený systém dôležitých informácií, ktoré musia následne komplikovane vyhľadávať
na rôznych miestach. Naším cieľom
je vytvoriť ucelený systém pomoci
pre seniorov dvoma formami: informačnou a vzdelávacou formou,
predovšetkým v oblasti prevencie
kriminality a inej protispoločenskej
činnosti. Naším dlhodobým cieľom
je vzájomne skoordinovať prácu
na miestnej i národnej úrovni
s relevantnými subjektmi, ktoré
pomáhajú skvalitniť a chrániť život
seniorov.

Dom kultúry Ružinov - Bratislava

Seniori v Rožňave na prednáške o nových nástrahách a trikoch šmejdov

Záujem o senior kartu v obci Korytárky na Podpolaní

Senior karta sa stretla s obrovským ohlasom aj v obci Zákamenné na Orave.
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Starostlivosť o dlhodobo chorých
Dlhodobá starostlivosť a podpora integrácie je koordinované
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálneho a zdravotného
poradenstva a sociálnych služieb, kompenzačných pomôcok a dávok
v takom rozsahu, aby bola nahradená strata schopnosti vykonávať
nevyhnutné životné úkony a ďalšie sociálne a pracovné funkcie. Dlhodobá
starostlivosť sa poskytuje podľa individuálnych potrieb každého jedinca
primeraných jeho veku a miere funkčnej poruchy v jeho prirodzenom
sociálnom prostredí alebo v zariadení dlhodobej starostlivosti.
Spýtali sme sa Doc. MUDr. Štefánie
Moricovej PhD. MPH., primárky na
Oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave
ako u nás funguje starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov.
Vláda Slovenskej republiky svojím
uznesením č. 161 zo dňa 25. februára
2004 schválila Koncepciu sociálnej
a dlhodobej starostlivosti. Základným
dôvodom pre vytvorenie osobitného
systému dlhodobej starostlivosti sú
súčasné prognózované zmeny v štruktúre obyvateľstva Slovenska, najmä
z hľadiska starnutia obyvateľstva.
Okrem starnutia populácie sa vážnym
dôvodom stáva rastúce očakávanie
verejnosti po lepšej kvalite služieb.
Dlhodobá starostlivosť je zameraná na uspokojovanie potrieb cho-

rého, najmä staršieho človeka a na
riešenie jeho problémov. Starý
a ťažko chorý človek často nie je
schopný signalizovať svoje potreby,
a preto je aktívny prístup ošetrovateľského personálu v uspokojovaní potrieb starých ľudí veľmi dôležitý.
V posledných desiatich rokoch sa aj
v zdravotníctve objavili nové filozofické názory a trendy, ktoré prinášajú
individuálny prístup k človeku ako
k celku. Chápanie pojmu zdravie závisí od spoločnosti, stupňa jej rozvoja
a od jej kultúry.
Pred 10 rokmi bolo zriadené Oddelenie dlhodobo chorých v Nemocnici
akademika L.Dérera /na Kramároch/
v počte 20 lôžok. Na tomto oddelení
sa poskytuje komplexná starostlivosť
chronicky chorým dospelým pacien-

tom, ktorých stav si nevyžaduje náročné diagnostické a terapeutické postupy, ale ktorým je potrebné
zabezpečiť kvalifikovanú ústavnú starostlivosť. Vplyvom ďalšej liečby
možno u týchto pacientov dosiahnuť
zlepšenie zdravotného stavu. Oddelenie dlhodobo chorých slúži na liečbu
pacientov, ktorí trpia chronickými formami ochorenia kardiovaskulárneho,
nervového systému alebo pohybovej
sústavy. Patria sem aj pacienti s onkologickou diagnózou alebo po ukončení onkologickej liečby a pri zhoršení
zdravotného stavu.
Cieľom našej liečby a poskytnutej
starostlivosti je zlepšenie sebestačnosti pacientov v bežných aktivitách
denného života, očakáva sa zlepšenie
mobility pri rehabilitácii, komunikácie

Predstavujeme vám
nášho spolupracovníka
Našim cieľom je poskytovať vám stále kvalitné informácie a preto
spolupracujeme s najlepšími odborníkmi v oblasti prevencie a bezpečnosti.
Jedným z našich spolupracovníkov a lektorov je Bc. Miroslav Schlesinger.
Je autorom pätnástich kníh a viacerých projektov zameraných na prevenciu
kriminality, z ktorých jeden už trikrát reprezentoval Slovenskú republiku
medzi najlepšími projektmi realizovanými v Európskej únii. Okrem toho sa
venuje aj poradenskej činnosti, bojovým umeniam a taktiež canisterapii.
Ako sa dostal k tak širokému záberu pracovných činností,
dozviete sa z nasledujúceho rozhovoru s ním.
• Pán Schlesinger, máte dosť široký záber pracovných činností,
ako ste sa k nim dostal? Istotne to
stálo veľa štúdia.
Máte pravdu, je za tým dlhoročné
štúdium, ktoré v podstate nikdy nekončí, lebo každý z nás sa učí po celý
život. A okrem toho samozrejme
aj množstvo životných skúseností.
Študoval som najprv rok na Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho
sloveckej fakulte Univerzity Komenského (KCBF UK) v Bratislave,
potom na Trnavskej univerzite a neskôr na Inštitúte IGaDF Slovensko.
Vysokoškolské štúdium bolo zamerané najmä na formovanie osobnosti mladých a dospelých a tejto
oblasti sa naďalej venujem.
• V súčasnosti ste výkonným riaditeľom mimovládnej organizácie
OZ – spoločne proti kriminalite
a pracujete tiež ako koordinátor
prevencie kriminality v Bánovciach nad Bebravou. Z čoho pozostáva vaša práca?
V rámci práce sa venujem najmä

programom zameraným na prevenciu, bezpečnosť a osvetu, pričom
realizujem rôzne aktivity na rozvoj
osobnosti. Teda prednášky, semináre, besedy, ale aj detské športovonáučné tábory. Okrem toho
poskytujem poradenstvo v krízových situáciách, publikujem a poskytujem aj špeciálne poradenské
služby. V podstate sa venujem krízovému manažmentu, zúčastňujem
sa ako poradca na výberových konaniach alebo poskytujem odborné
poradenstvo počas rôznych pracovných jednaní s klientmi.
• Spomenuli ste špeciálne poradenské služby, mohli by ste našim
čitateľom bližšie opísať, čo tieto
služby obsahujú?
Vzhľadom k tomu, že sa už viac
než dvadsať rokov venujem psychológii, analýze písma a kresby, poskytujem klientom alebo zamestnávateľovi aj analýzy osobnosti.
Najčastejšie, ak ide o analýzu falzifikátov nejakých listín alebo podpisov. Ale okrem toho poskytujem

poradenstvo aj pre firmy, keď je
treba preveriť ľudské zdroje vo firme
a dosadiť na zodpovedné miesta
správnych ľudí.
• Spolupráca so Seniorským informačným centrom trvá už od
roku 2013, prednášali ste už určite aj pre iné organizácie. Môžete
našim čitateľom spomenúť aspoň
niektoré?
Prednášal som pre Národné
osvetové centrum, Inštitút pre verejnú správu, Trnavskú univerzitu,
Katolícku univerzitu v Ružomberku, Univerzitu Komenského
v Bratislave, Železničnú políciu SR,
ale aj na viacerých základných
a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska. Od roku 2001
som spolupracoval s MV SR, pre
ktoré som realizoval niekoľko rokov
rekreácie pre deti zamestnancov
a niekoľko rokov som bol vedúcim
rekreačných pobytov pre siroty
a polosiroty po príslušníkoch polície zo Slovenska a z Poľska.

pri logopedických intervenciách, samostatnosť pri ošetrovaní dlhodobo
sa hojacich rán a defektov, nadobudnutie zručnosti pri ošetrovaní rôznych
stómií, nefrostómií.
Pacientov, ktorí sú odkázaní na
pomoc druhej osoby a treba riešiť ich
sociálnu situáciu, riešime v spolupráci
so sociálnymi sestrami. Na Oddelenie
dlhodobo chorých prijímame pacientov z iných oddelení a kliník z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Pobyt na
oddelení trvá v priemere 21 dní. Veľmi
dôležitou súčasťou liečebného procesu sú návštevy rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Bohužiaľ,
stretávame sa aj so situáciami, kedy jediný záujem je, kedy a kde si môžu vyzdvihnúť dôchodok pacienta. Po
ukončení hospitalizácie sú pacienti
prepustení do domácej starostlivosti.
Domáca starostlivosť je úzko spätá
s rodinou staršieho človeka, je to starostlivosť poskytovaná v domácom
prostredí.
Medzi jednu z foriem domácej starostlivosti môžeme okrem starostlivosti zo strany príbuzného zaradiť
ošetrovateľskú starostlivosť o starších
ľudí poskytovanú profesionálnymi
ošetrovateľkami, napríklad poskytovanie starostlivosti prostredníctvom
Agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti.

Častejšie sú však umiestnení v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde
majú poskytnutú následnú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť.
Dlhodobá starostlivosť, ktorá sa poskytuje v rámci zariadení sociálnych
služieb, najmä zariadení pre seniorov,
resp. domovov sociálnych služieb, sa
stretávajú s problémom nedostatku
voľných miest. Situácia sa nezmenila
k lepšiemu ani s odstupom niekoľkých rokov, napriek snahám rezortu
práce o zmierňovanie tlaku po dopyte
po pobytových službách.
Problémom sú bezdomovci a pacienti, o ktorých rodina nejaví záujem,
nevie im zabezpečiť následnú starostlivosť. Často sa stretávame aj so situáciami, kedy sa pacient veľmi teší na
domáce prostredie, kedy zase v kruhu
rodiny bude tráviť dni svojho života,
ale jeho najbližší sa mu obrátia
chrbtom a bez mihnutia oka mu oznámia, že má vybavené zariadenie, do
ktorého bude prevezený.
Na základe mojich mnohoročných
skúseností v problematike poskytovania dlhodobej starostlivosti pacientom si myslím, že je dôležité
poskytnúť starším ľuďom špecializovanú, odbornú a komplexnú starostlivosť, tzn. poskytnúť takú formu
starostlivosti, akú si ich zdravotný stav
vyžaduje.

• V oblasti prevencie ste získali
viaceré hodnotné ocenenia na národných i medzinárodných súťažiach. Ktoré z nich považujete
osobne za najhodnotnejšie?
Medzi najhodnotnejšie ocenenia
považujem najmä trojnásobný
úspech jedného z mojich projektov,
ktorým som reprezentoval Slovenskú republiku (r. 2007 Lisabon, r.
2009 Štokholm, r. 2012 Cyprus) na
prestížnej súťaži Európskej únie (Európska cena za prevenciu kriminality – ECPA). Ale veľmi si cením aj
Cenu primátora za aktivity v oblasti
sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej v meste Piešťany
z r. 2004. A taktiež Zlaté ocenenia (r.
2012 a 2013) z národnej súťaže zamerané na prevenciu v oblasti používania moderných technológií.

S výrazom „terapeutický“ pes sa
mnoho ľudí ešte nestretlo. Aké sú
konkrétne terapeutické účinky
psa na ľudí?
Terapeutický pes (canisterapeut)
je pes s osobitnými vlohami na
prácu s deťmi alebo dospelými. Verejnosti je známy skôr z oblasti terapie traumatizovaných osôb alebo
zdravotne postihnutých. Tieto psy
majú vysokú schopnosť vnímania
psychického naladenia ľudí a sú
oproti iným psom veľmi pokojné
a socializované. Celkovo teda prinášajú do svojho prostredia upokojenie napätia, dokázateľné zlepšenie
zdravotného stavu, odbúrania emocionálneho napätia a pod. Tento pes
má napríklad na svojom konte
okrem iných úspechov aj zistenie
pedofila, ktorý dlhodobo obťažoval
deti.

• Aktívny ste aj v publikačnej činnosti ako spisovateľ. Do dnešného
dňa ste napísal už pätnásť kníh.
Pre koho sú určené a akým žánrom sa venujete?
Adresátmi mojich kníh sú po minulom roku už všetky vekové kategórie. V súčasnosti mám totiž
pripravenú do tlače rozprávkovú
knižku a historický román zo stredovekého Japonska. Doteraz som sa
venoval písaniu krátkych príbehov
a myšlienok na zamyslenie, poézii
a odbornej literatúre. Takže medzi
mojimi knihami si môže nájsť každý
niečo pre seba. Sú to v podstate
opisy životných skúšok, ktoré som
zažil osobne alebo som bol na nich
účastný ako pozorovateľ. Sú to
knihy do života a o živote.
• Súčasťou vašich prednášok je aj
špeciálne vycvičený pes Amigo.

• Riadite sa aj vy nejakým životným krédom? Prezradíte nám ho?
Nemám nejaké osobité krédo.
Podstatné je hlavne to, aby sme
všetko, čo robíme, robili tak, aby to
pomáhalo nielen nám, ale aj ostatným naokolo. Neprišli sme na tento
svet len kvôli sebe a každý z nás má
množstvo darov, ktoré sa dajú rozvíjať po celý život. Ak je krédo životná cesta, tak tá moja smeruje
k tomu, aby bola dobrá a Bohom
požehnaná.
Ďakujeme za rozhovor a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.
___________________
Viac informácií o našom spolupracovníkovi Bc. Miroslavovi Schlesingerovi
nájdete na stránke www.oz-spk.sk
v sekcii kontakty.

ž
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Zariadenie sociálnych služieb
Rohožník
zariadenie pre seniorov
a zariadenie opatrovateľskej služby
Milí naši
čitatelia,
opäť sa mi
naskytla príležitosť prihovoriť sa
Vám pros t r e d n í ctvom nášho
„občasníka“ Hlas regiónu, kde sa Vás
konkrétne ja snažím informovať o novinkách v poskytovaní sociálnych služieb. Moje predchádzajúce príspevky
boli zamerané skôr na legislatívnu
stránku, informovali čitateľov o druhoch
a formách sociálnych služieb a o procese
vybavovania odkázanosti na vybrané
druhy sociálnych služieb v súlade s príslušnými zákonmi. V dnešnom príspevku by som sa chcela skôr zamerať
na poskytovateľov sociálnych služieb
a to konkrétne na „nováčika“ v našom
regióne – Zariadenie sociálnych služieb
– príspevkovú organizáciu obce Rohožník.
Myšlienka vybudovať zariadenie,
ktoré bude pomáhať najmä seniorom
obce rezonovala v mysli Petra Švarala,
starostu Rohožníka už dlhší čas. Po

vytypovaní vhodnej budovy, ktorá
v minulosti slúžila ako základná škola,
sa vízia postupne menila na skutočnosť.
Vo februári 2014 začali rokovania o odkúpení budovy, v ktorej sa nové zariadenie dnes nachádza. Predmetná budova bola majetkom Inštitútu sestier
kapucínok najsvätejšieho srdca Ježišovho. Inštitút v tom čase sídlil v Taliansku a tak sa celý proces odkúpenia
mierne skomplikoval. Nakoniec však
boli rokovania úspešne ukončené,
25.08.2015 bola podpísaná zmluva
a budova sa stala majetkom obce. Od
tohto momentu šlo všetko ako na bežiacom páse. Po bleskovom vypracovaní
projektovej dokumentácie a vybavení
potrebných povolení na úrade Bratislavského samosprávneho kraja a Úrade
verejného zdravotníctva začali v objekte
prebiehať rekonštrukčné práce, ktoré
boli nevyhnutné, aby nové zariadenie
spĺňalo všetky zákonné parametre bezpečnosti a bezbariérovosti. Bolo potrebné upraviť sociálne zariadenia a dobudovať výťah, aby sa budúci obyvatelia
cítili v zariadení čo najkomfortnejšie
a mali zabezpečený bezproblémový
pohyb po celej budove. A tak sa vďaka

maximálnemu úsiliu všetkých zainteresovaných vízia pána starostu za rekordných 209 dní od zakúpenia nehnuteľnosti stala skutočnosťou a dňa
23.03.2015 boli do zariadenia prijatí
prví štyria klienti.
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník je zariadenie, ktoré poskytuje
pobytové služby najmä seniorom, ktorí
sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
odkázaní na pomoc iných. Je to moderné zariadenie s kapacitou 30 miest.
Klienti majú k dispozícii spoločenskú
miestnosť s televízorom, v ktorej si
každé ráno po raňajkách s radosťou
precvičia svoje telo pomocou jednoduchých pohybových cvičení a rovnako
aj svoju myseľ pomocou rôznych pamäťových cvičení. Na každom poschodí
sa v spoločných priestoroch nachádzajú
oddychové zóny s pohodlnými kreslami
a konferenčnými stolíkmi, kde klienti
radi diskutujú pri šálke kávy alebo
hrnčeku čajíka, prípadne spolu sledujú
televíziu. Na duchovné rozjímanie je
klientom k dispozícii kaplnka, ktorú
počas slávnostného otvárania zariadenia vysvätil Mons. Ján Formánek.
Našim klientom je okrem odbornej

Dohovor o právach osôb
so zdravotným postihnutím
Zdravotné postihnutie je súčasťou ľudskej podstaty – takmer každý človek zažije
v niektorom období svojho života dočasné alebo trvalé postihnutie, a tí, ktorí sa
dožijú staršieho veku, zažijú rastúce problémy so svojou funkčnosťou. Zdravotné
postihnutie je komplexný stav a spôsoby prekonania nevýhod, ktoré vyplývajú zo
zdravotného postihnutia, sú mnohopočetné a systematické – a líšia sa podľa
rôznych súvislostí. Tieto ovplyvňujú aj kvalitu života.
Úroveň
kvality života môže
u zdravotne
postihnutých seniorov klesať aj
dôsledkom
niekoľkých
druhov sociálnych rizík napr. samoty,
izolácie, prípadne sa zvyšovať v dôsledku tých činností, ktoré podporujú
ich spoločenskú integráciu. Zdravotné
postihnutie môže vzniknúť kedykoľvek
v dôsledku rôznych príčin a dotýka sa
každého z nás v určitej fáze života.
Zmenou zdravotného stavu je výrazne obmedzený kontakt so spoločenským prostredím, narušené sociálne
väzby a pod. Tým je výrazne ohrozená
aj kvalita života týchto ľudí. Najčastejšie absentuje u starších ľudí s obmedzenou pohyblivosťou miera sebestačnosti, fyzická a psychická aktivita,

spôsob vyrovnávania sa s chorobou.
Pre zabezpečenie maximálnej kvality
života seniorov so zdravotným postihnutím je veľmi dôležité zachovanie ich
dôstojnosti a sociálnej pohody, ktorá
by nemala byť znížená len z dôvodu
ich zdravotného postihnutia.
Dôležité je zabezpečiť všetkými dostupnými prostriedkami, aby seniori,
ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom nezostávali opustení, izolovaní,
bez finančných prostriedkov, plní beznádeje a potrebnej starostlivosti.
Vytvorenie prístupu k sociálnym
službám s rešpektovaním každého jednotlivca a jeho individuálnych potrieb
je dôžežité. Tento prístup, či už zo
strany rodiny, štátu alebo spoločnosti,
môže napomáhať k tomu, aby zdravotne postihnutí seniori mohli prežiť
dôstojnú starobu vo svojom prirodzenom prostredí, medzi svojimi najbližšími.

Najnovším medzinárodným dokumentom je Dohovor o právach osôb
so zdravotným postihnutím - bol
schválený Organizáciou spojených národov v roku 2007. Národná rada SR 9.
marca 2010 schválila návrh vlády SR
na ratifikáciu tohto Dohovoru
a Opčného protokolu k Dohovoru
o právach osôb so zdravotným postihnutím. Obidva dokumenty nadobudli
pre Slovenskú republiku takto platnosť
dňa 25. júna 2010. Účelom tohto dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké užívanie
všetkých ľudských práv a základných
slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať ich
úctu k prirodzenej dôstojnosti. Dohovor sa zakladá na týchto zásadách:
a) rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti, vrátane slobody voľby, a samostatnosti osôb,
b) nediskriminácia,

opatrovateľskej starostlivosti zabezpečená aj odborná ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom pracovníčky
ADOS (agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti), ktorá podľa potreby dochádza do zariadenia a zabezpečuje odborné ošetrovanie klientov
a základnú rehabilitáciu. Zdravotnú
starostlivosť našim klientom zabezpečuje zazmluvnená ošetrujúca lekárka,
ktorá rovnako ako odborní lekári –
urológ a psychiater, vykonáva pravidelne
preventívne kontroly. Pre klientov
nášho zariadenia taktiež zabezpečujeme
viacero doplnkových služieb - kaderníčku, pedikúru, manikúru, v prípade
záujmu našich klientok aj kozmetiku.
Tieto služby sú zabezpečované prostredníctvom externých odborníčok,
ktoré poskytujú svoje služby priamo
v budove nášho zariadenia, čiže klientov
nie je potrebné nikam prepravovať.
Veľmi dobrú spoluprácu máme aj
s pani fyzioterapeutkou, ktorá našim
klientom zabezpečuje odbornú rehabilitáciu a masáž. Klientom zariadenia
sú k dispozícii aj rôzne zdravotnícke
a rehabilitačné pomôcky. Izby sú vybavené polohovateľnými posteľami so
špeciálnymi matracmi, ktoré u imobilných klientov zabraňujú tvorbe preležanín. Každý klient má k dispozícii
nočný stolík, šatníkovú skriňu, lampičku
a kresielko. Súčasťou objektu je aj
pekný veľký dvor s novovybudovaným
altánkom, kde si klienti počas teplých
dní veľmi radi posedia na lavičkách.
V zadnej časti dvora je zopár ovocných
stromov a krov. Aby sa naši klienti
cítili v zariadení čo najlepšie, pripra-

c) plné a účinné zapojenie sa a začlenenie do spoločnosti,
d) rešpektovanie odlišnosti a prijímania osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti,
e) rovnosť príležitostí,
f) prístupnosť,
g) rovnosť medzi mužmi a ženami,
h) rešpektovanie rozvíjajúcich sa
schopností detí so zdravotným
postihnutím a rešpektovanie
práva detí so zdravotným postihnutím na zachovanie vlastnej
identity.
Tento medzinárodný dokument je
potrebné uplatňovať vo väčšej miere
aj na Slovensku. Vo svojej práci v prospech zdravotne postihnutých a seniorov ho využívajú mimovládne organizácie.
Mimovládne organizácie podporujúce integráciu ľudí so zdravotným postihnutím majú svoje nezastupiteľné
miesto. Mnohé z nich vznikli najmä
preto, aby pomohli svojim členom začleniť sa do každodenného života.
V dôsledku ich činnosti sa podarilo
presadiť mnohé legislatívne zmeny
v zákonoch a zmeniť celkový pohľad
spoločnosti na občanov so zdravotným
postihnutím.
K mimovládnym organizáciám podporujúcim integráciu občanov so zdravotným postihnutím je Slovenský zväz
telesne postihnutých (SZTP), ktorý má
celoslovenskú pôsobnosť a organizačné jednotky v každom okrese a kraji
v SR. Jeho cieľom je: - pomáhať osobám
s telesným postihnutým (TP) pri rie-

vujeme pre nich rôzne kultúrne akcie,
posedenia a narodeninové oslavy.
Máme veľmi dobrú spoluprácu s detičkami z materskej škôlky a základnej
školy, ktoré často navštevujú naše zariadenie. Ich návšteva vždy poteší nie
len klientov, ale aj nás zamestnancov.
Súčasťou zariadenia je aj kuchyňa
a práčovňa, ktoré slúžia nie len pre
klientov zariadenia ale aj pre seniorov
obce, ktorí využívajú najmä možnosť
stravovania sa v našom zariadení. Ponúkame aj službu požičiavanie pomôcok, ktorá je tiež úspešne využívaná
obyvateľmi obce. Okrem už spomenutých služieb môžu obyvatelia obce
požiadať aj o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti.
Náplňou tejto sociálnej služby je zabezpečenie pomoci seniorom priamo
v ich domácom prostredí.
Záverom by som touto cestou chcela
za všetkých našich klientov, či už tých
ubytovaných, alebo tých, čo využívajú
naše služby v teréne (stravníci, opatrovaní v domácnosti a požičiavatelia
pomôcok) poďakovať nie len pánovi
starostovi za jeho nápad, ale aj celému
obecnému zastupiteľstvu a podporu
tejto myšlienky a zamestnancom obecného úradu, ktorý ju svojou prácou
pomohli premeniť na skutočnosť. Verím, že služby, poskytované prostredníctvom zariadenia, prispievajú k zlepšeniu a skvalitneniu života našich seniorov.
Monika Czeilingerová
sociálna pracovníčka

šení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie, - snaží sa vytvárať
a realizovať celonárodné programy prevencie pre občanov s TP a ich rodiny, oboznamuje verejnosť s problematikou
občanov s TP a možnosťami jej riešenia, - podporuje ľudí so zdravotným
postihnutím, aby si uvedomili svoje
právo žiť nezávisle a rozvíjať svoje
schopnosti, - spolupracuje s orgánmi
štátnej správy a samosprávy, - vypracováva projekty možných riešení problémov občanov s TP, - predkladá a pripomienkuje návrhy legislatívnych
opatrení, - presadzuje a podporuje rozvoj integrovaného, hromadného i samostatného zamestnávania občanov
s TP, - presadzuje a podporuje integrované vzdelávanie detí a mládeže s TP, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby, sociálnu starostlivosť, sociálnu prevenciu , - realizuje kultúrnospoločenské aktivity, rekondície,
rekreácie a športové podujatia. Členmi
sú zdravotne postihnuté deti v zastúpení rodičov, dospelí a zdravotne postihnutí seniori, ale aj priatelia a rodinní
príslušníci.
Každý začiatok je ťažký, ale aj tu sa
našli nadšenci pre dobrú vec, ktorí sa
snažia členov svojej organizácie do spoločnosti začleniť. A na zdravých ľuďoch
je, aby sme im v tejto integrácii medzi
nás pomohli.
Mária TRENČÍKOVÁ
štatutárna zástupkyňa
Krajské centrum Bratislava
Slovenský zväz telesne postihnutých
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Príbehy nádeje
So štátnou tajomníčkou MS SR
JUDr. Monikou Jankovskou o nebankovkách,
šmejdoch, exekúciách, ale aj o všeličom inom.
Najskôr fakty a čísla. Krátko po nástupe na ministerstvo spravodlivosti zistila, že na
Slovensku sú evidované tri milióny neukončených exekučných konaní. Oslovila tiež
Sociálnu poisťovňu, súdy a dozvedala sa, koľko dôchodkov seniorov je predmetom
exekúcie zo strany nebankoviek. Toto číslo sa vyšplhalo na 30 000. Prišla
s myšlienkou preskúmať oprávnenosť týchto exekúcií, podieľala sa na príprave balíku
legislatívnych zmien, ktoré výrazne zlepšili postavenie spotrebiteľa. V spolupráci
s odbornou komisiou a ďalšími organizáciami už štyri roky po Slovensku verejne
diskutuje o nekalých praktikách nebankoviek, exekúciách, nevýhodných spotrebných
úveroch, o šmejdoch. Okrem projektu Brániť sa oplatí, ktorý je primárne zameraný
na právnu pomoc ľuďom, sa venuje aj problematike týraných žien. Pôvodným
povolaním je sudca. Predtým pôsobila ako trestný sudca, predseda Okresného súdu
v Trenčíne, sudca správneho senátu Krajského súdu v Trenčíne.
Má rada úprimných ľudí, nenávidí faloš, voľný čas venuje rodine a športu.
Hosť našej redakcie, JUDr. MONIKA JANKOVSKÁ (45),
od roku 2012 štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR.
• Hneď na úvod praktická otázka
– ako to dopadlo s takmer 30 000
exekúciami nebankoviek voči dôchodcom?
Preverili sme ich. Každú jednu. Zisťovali sme, či oprávnenosť exekúcií
môže byť aj s ohľadom na právnu
perfektnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť exekučných titulov sporná.
Z tých takmer 30 000 exekúcií bolo
7000 úspešne zastavených. Išlo o exekúcie vedené proti dôchodcom práve
v súvislosti s nebankovkami a úžerníckymi spoločnosťami.
• Pred takmer štyrmi rokmi ste
naštartovali projekt Brániť sa oplatí.
Boli aj vyššie uvedené skutočnosti
jeho spúšťačom?
Určite. Tie čísla boli alarmujúce.
Bolo treba rozmeniť ich na drobné
a hlavne, začať s tým niečo robiť.
Najmä, ak mnohé z týchto konaní sa
týkajú spotrebiteľov a spomínaných
30 000 exekúcií je vedených voči seniorom. Dnes na ministerstve spravodlivosti funguje Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, odborný tím dobrovoľníkov so zameraním na edukáciu, prevenciu i odbornú pomoc. Jej
úlohou je posudzovať neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách, vysvetľovať, prečo k exekúciám
došlo, na čo ľudí upozorňovať, pred
čím ich vystríhať, ale aj ako im v konkrétnych prípadoch pomôcť. Dnes
už fungujú aj občianske, či spotrebiteľské združenia, na ktoré sa možno
obrátiť a v obehu sú odborné brožúry
s manuálmi, že brániť sa skutočne
oplatí.

• Spomínate si na prvé kontakty
s ľuďmi, ktorí sa zväčša nie vlastnou
vinou ocitli v ťažkej životnej situácii?
Boli veľmi opatrné, nesmelé. Ľudia
sa totiž hanbili hovoriť o problémoch
nielen s nami, ale aj so svojimi najbližšími. Brali to ako osobné zlyhanie,
potupu. Za štyri roky sme si vypočuli
stovky emotívnych, smutných príbehov, ktoré zasiahli do osudov rodín.
Úprimne ma teší, že mnohé z nich sa
zmenili na príbehy nádeje. Ľudia sa
postupne osmelili, zodvihli sa zo stoličky a vyrozprávali svoje trápenie.
• Nekalé praktiky šmejdov, či nebankoviek sú mnohokrát zamerané
voči seniorom, ktorí tvoria dôležitú
cieľovú skupinu projektu Brániť sa
oplatí. Prečo práve oni?
Sú zväčša osamelí, žijú v istej uzavretej komunite, sú dôverčiví, aj veľmi
zraniteľní. Predsa len, žili v inej dobe
- aj ekonomickej, nezaťaženej rôznymi
nástrahami a rizikami. Navyše sú to
ľudia s pravidelným, aj keď nie vysokým príjmom – tým je starobný dôchodok a majú nezaťaženú nehnuteľnosť. Teda domček, byt, na ktorom
nie je úver ako u väčšiny mladých
rodín. Toto všetko sú ideálne predpoklady pre šmejdov a nebankovky,
hoci v druhom prípade ide aj o mladšiu vekovú kategóriu.
• Isto ste si vypočuli množstvo príbehov, ktoré patria do kategórie
osobné. Napriek tomu môžete priblížiť aspoň jeden konkrétny?
Myslím si, že každý konkrétny prípad, ak s jeho zverejnením poškodený
súhlasí, len pomôže dobrej veci. Neraz

sme sa inšpirovali aj takými, čo uverejnili média a za to by som im chcela
poďakovať. Spoločne sa tak vytvoril
tlak na politikov a výsledkom boli
dva balíky zákonov v rokoch 2013
a 2014, ktoré sa výraznou mierou
postavili na ochranu spotrebiteľa.
• Modelový je príbeh staršej pani
z Banskej Štiavnice, ktorý často uvádzate za príklad. Od nebankovky
si vzala pôžičku 200 eur na drevo,
a postupne zaplatila 4500 eur, nebankovka ju stále uháňala s ďalšími
splátkami, pokutami, upomienkami,
sankciami.
Najväčší problém bol spomínanú
pani presvedčiť, že ona už nie je dlžníkom, keďže pôžičku iksnásobne preplatila, ale skutočný dlžník je nebankovka. Argumentovala, že zmluvu
podpísala, a čo sa podpíše, predsa
platí. A preto musí platiť. Ale to vôbec
nie je pravda. Táto zmluva je totiž
v zmysle zákona v rozpore s dobrými
mravmi, obsahuje množstvo neprijateľných zmluvných podmienok a je
teda neplatná. Trvalo nám, kým sme
74-ročnú dôchodkyňu, ktorá si chodila
na splátky privyrábať ako upratovačka
do školy, presvedčili, že je v práve.
Dostala odbornú pomoc, zmluvu napadla na súde a ešte pred vynesením
rozsudku sa s ňou nebankovka dohodla na mimosúdnom vyrovnaní.
Z dlžníka sa tak stal veriteľ.
Tento prípad má širší rozmer. Ak by
neplatnosť zmluvy, prípadne jej časti,
potvrdil rozsudok súdu a vyhlásil by
jednu alebo viacero podmienok za neprijateľné, bol by záväzný aj pre tisíce
podobných prípadov. Nebankovka
by už tieto podmienky v zmluvách

nemohla ďalej používať. Preto sa radšej
dohodla a vrátila poškodenej peniaze
ešte pred vynesením rozsudku.
• Chodia na verejné diskusie aj zástupcovia nebankoviek, či firiem,
ktoré ponúkajú „kvalitný“ tovar,
za ktorý zaplatíte, a potom ho nemáte kde vrátiť? Alebo ho nemáte
komu doplatiť, lebo firma už neexistuje a po roku-dvoch vám prídu
exekučné tituly?
Naisto to tvrdiť nemôžem, ale občas
v hľadisku zaregistrujem ľudí, ktorí sú
evidentne na opačnej strane ako poškodení. Vidno to z ich správania, reakcií, pohľadu. Len mlčia. Po tom, ako
sme šmejdom pristrihli krídla, sa s prezentačnými akciami presúvajú do príbytkov seniorov, maskujú predajné

akcie prednáškami o zdraví, prezentácii
zdravotníckych pomôcok a pod. Treba
byť veľmi obozretní.
• V rokoch 2013 a 2014 prijala NR
SR balík legislatívnych zmien, ktoré
zmenili postavenie spotrebiteľa. Ktoré z nich považujete za najdôležitejšie?
Napríklad vďaka novele bol do Občianskeho zákonníka takmer po 60
rokoch zavedený inštitút úžery. Exekučný poriadok už neumožňuje exekvovať dom či byt dlžníka pri dlhu
menšom ako dvetisíc eur. Dovtedy
ľudia pri oveľa menších dlžných sumách prichádzali o strechu nad hlavou.
Novelizoval sa Zákon o dobrovoľných
dražbách, aby sa predišlo napríklad
tomu, že dom ohodnotený na 200
tisíc eur bol vydražený za 80 tisíc...
Spotrebiteľské témy sa už neposudzujú
podľa Obchodného, ale výlučne podľa
Občianskeho zákonníka, kde je ochrana spotrebiteľa výrazne vyššia. Tých
zmien je však podstatne viac.
• Pristavme sa bližšie pri šmejdoch.
Hovoríte, že vďaka legislatíve, prevencii i publicite sa podarilo výrazne
im pristrihnúť krídelká.
V roku 2013 bola prijatá takzvaná
protišmejdovská novela. Revolučným
spôsobom zasiahla do praktík firiem
realizujúcich sa pri podomovom predaji.
Chronicky známe sú príbehy z minulosti, keď naložili seniorov do autobusov,
odviezli ich na neznáme miesto a pohostili obedom. Seniori aj v domnienke,
že sú za obed niečo dlžní, popodpisovali
zmluvy na kúpu nekvalitného tovaru.
Prvé výsledky tejto novely máme
na stole. Od novembra 2013 Slovenská

obchodná inšpekcia, ktorej právomoci
sa významne posilnili, zakázala viac
ako 600 predajných akcií. Viete si predstaviť tie haldy predaných „kvalitných“
hrncov, zmrzlinovačov, paplónov?
V roku 2014 bol prijatý nový zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho. Dnes je povinnosť zverejňovať informáciu o každej predajnej akcii - kde a kedy sa má
konať. To istí platí o zverejňovaní
typov uzatváraných zmlúv i ceny, za
akú sa bude tovar predávať. Povinná
je aj identifikácia tovaru, za ktorý je
zakázané platiť priamo na mieste.
Zlepšilo sa postavenie spotrebiteľa,
predĺžila sa lehota na odstúpenie od

zmluvy zo 7 na 14 dní a spotrebitelia
majú možnosť využiť formulár na odstúpenie od zmluvy. To sú len niektoré
zmeny, vďaka ktorým sa dnes ľuďom
oveľa ľahšie dýcha.
• Lenže Šmejdi sa snažia aktuálne
zmeny obchádzať, čo s tým?
Stále hľadajú nové cestičky, lenže
majú to čoraz ťažšie. A to vďaka prevencii, verejným diskusiám, odovzdávaním si informácií, skúseností. Vďaka
tomu, že sme túto tému dostali medzi ľudí a otvorene o nej hovoria. Zaznamenali sme dva spôsoby ako sa
šmejdi snažia obísť zákon. Po prvé
tvrdia, že neorganizujú predajnú akciu, ale prednášku, napríklad o zdraví.
Zavolajú seniorov a ponúkajú im napríklad výživové doplnky, merajú
krvný tlak, či cholesterol. Rovnaký
liek majú pre jedného seniora na zníženie tlaku a taký istý pre druhého
seniora na jeho zvýšenie. V zákone je
ale ustanovenie, že akékoľvek podujatie, po ktorom nasleduje predaj
produktov, má charakter predajnej
akcie. V praxi to teda znamená, že na
všetky zmluvy uzavreté na tejto akcii,
aj 15 dní po nej, sa vzťahuje zákon.
Navyše týmto maskovaním predajnej
akcie prednáškou, šmejdi porušujú
zákon v tom, že neoznamujú uskutočnenie predajnej akcie Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie. Preto platí, že zmluva uzavretá na takejto neohlásenej akcii alebo aj 15 dní po nej - nevznikne.
Ak bude spotrebiteľa organizátor neohlásenej predajnej akcie žalovať na
súde, postačí mu v súdnom konaní
iba namietať, že zmluva vôbec nevznikla.
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• Druhý spôsob, ktorým sa šmejdi
snažia obchádzať zákon?
Presúvajú sa do našich príbytkov. Zazvonia a žiadajú o zorganizovanie akcie
v našich bytoch, domoch - pre nás a našich priateľov, kde predstavia svoje produkty. Šmejdi si myslia, že keď sa podujatie nekoná vo verejnej miestnosti,
obídu zákon. Nie je to pravda. Aj akcia
v domácom prostredí s prezentáciou
produktov a s následným predajom požíva právnu ochranu predajnej akcie. Ak
spotrebiteľovi nebude vrátená kúpna
cena, odporúčam mu podať žalobu
o vydanie bezdôvodného obohatenia
a prípadne aj náhradu škody, nakoľko
zmluva uzatvorená na neohlásenej predajnej akcii nikdy nevznikla.
• Z vyše 2000 prijatých podnetov
sa už vyše 700 podarilo vyriešiť, či
zvrátiť pôvodný právny stav. Je to
len vrchol ľadovca. Kde sa môžu záujemcovia o pomoc informovať?
Spolupracujeme s mnohými inštitúciami - Fórum pre ochranu seniorov,
Jednota dôchodcov Slovenska, veľmi
nám pomáha aj Seniorské informačné
centrum. Významnými satelitmi našej
činnosti sú tiež Slovenská obchodná
inšpekcia, pri prevencii tohto druhu
kriminality Ministerstvo vnútra SR
a Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách, v ktorej
ľudia vykonávajú túto činnosť po pracovnom čase. Kontaktnou je webová
stránka www.branitsaoplati.sk, ako aj
vyššie uvedených inštitúcií.
• Povolaním ste sudkyňa. Zmenil
projekt Brániť i prijaté novely zákonov prístup sudcov k citlivej spotrebiteľskej téme?
Určite. Prvou lastovičkou bol svojím
rozhodnutím sudca Krajského súdu
v Prešove Peter Straka, k nemu sa pridávajú ďalší.
• Keď sme už načreli do témy súdy
a sudcovia - ako je možné, že procesy
u nás trvajú aj päť rokov?
Treba zájsť do histórie. Justícia sa za
posledných dvadsať rokov stala doslova
pokusným králikom. Pôvodne boli
krajské súdy Bratislava, Banská Bystrica,
Košice a Mestský súd v Bratislave. Pri
prvej reforme justície sa vytvorilo osem
krajských súdov a vznikli nové okresné.
Výsledok? Prenášanie spisov hore-dole.
Následne došlo k reorganizácii, časť
okresných súdov sa zrušila, lebo boli
malé. Po niekoľkých rokoch sa vytvorili
znova. Potom do justície udreli, zjednodušene povedané, fondy, ako napríklad Harvardské, privatizácia, reštitúcie a podobne. To boli obrovské
počty spisov, pribudli koncesionárske
poplatky, taktiež obrovské množstvo
spisov a v poslednej dobe rezonujú
hromadné žaloby. Toto všetko zanechalo na justícii čitateľné stopy.
• Čo treba v súdnictve urobiť, aby
sa vnímanie verejnosti zmenilo?
Nikdy nebudú všetci spokojní. Keď
si zoberiete občianske, rodinné alebo
obchodné konanie, je vždy nespokojná
polovica zúčastnených. Keď si zoberiete
trestné konanie, nespokojní sú všetci.
Odsúdení chceli nižšie tresty, ich obete
-poškodení im žiadali vyššie. Musím
povedať, že obdobné je to aj v iných
krajinách.

• V zahraničí pojednávania prenášajú televízie naživo, u nás pred kamerami sudcovia zväčša utekajú.
Prečo?
Neutekajú. Zákon totiž zakazuje zverejňovať podobizeň sudcu – ak sa samotný sudca nerozhodne inak. Vstupuje do toho množstvo ďalších faktorov
ako náročnosť či časová kolízia pojednávaní. Práve preto má každý súd
svojho hovorcu. Ale súhlasím - ak
sudca verejne vystúpi pred kameru
a ukáže svoju tvár, môže to zlepšiť
jeho vnímanie v očiach verejnosti.
• A vy osobne ste pred kamerami
utekali?
Nikdy som pred médiami neutekala.
Už ako sudkyňa som nemala problém
postaviť sa pred kameru a vysvetliť
im svoje rozhodnutie, výšku, či druh
uloženého trestu. Nie všetci sudcovia
sú otvorení. Druhá vec je, že na súde
pracuje hovorca, ktorý má povinnosť
prezentovať prípady. A ak sa novinár
zaujíma o rozhodnutie nejakého súdu,
tak určite nie o také, ktoré je správne
a zákonné. Skôr sa zaujíma o rozhodnutie mediálne zaujímavé.
• Báli ste sa pri svojom povolaní
trestnej sudkyne o svoj život či vašich
blízkych?
Za tých dvanásť rokov som bola aj
trikrát do mesiaca v najťažších ústavoch
na výkon väzby a trestu. Odsúdila som
dve vraždy. Že by sa mi doslova niekto
vyhrážal, to povedať nemôžem, hoci
v súdnej sieni som si vypočula naozaj
rôzne slová. Pri takejto práci strach
niekde hlboko v podvedomí určite je.
Kto sa bojí rozhodovať o uvalení väzby,
o veľkých miliónových kauzách, nemá
v talári čo robiť.
• Čo je pre sudcu pri posudzovaní
spravodlivosti viac - zdravý rozum
alebo striktné dôkazy?

Toto je večný boj. Čo je viac - spravodlivosť alebo zákon? Poznám množstvo prípadov, keď zákon nebol spravodlivý. Právo nemôže byť hodnotovo
neutrálne. Musí existovať hranica, za
ktorou nespravodlivý zákon prestáva
byť právom a prerastá do bezprávia.
Aj filozof a právny teoretik Radbruch,
povedal, že je to spravodlivosť, ktorá
zmierňuje tvrdosť zákona. V trestnom
konaní je to však ťažké, tam je zákon
veľmi striktný. Zdravý rozum však
sudca musí používať pri rodinnom
práve, hlavne pri deťoch. Mne osobne
z tritisíc sporov zrušil krajský súd asi
iba 6 rozsudkov.
• Na verejnosti pôsobíte prísne, vážne - ako ľadová kráľovná. Dôvod?
To snáď nie... Ak to tak vyznie, neuvedomujem si to, asi je to profesionálna deformácia. Sudca si vždy na
pojednávaní musí zachovať chladnú
hlavu i kamennú tvár, aby nevznikol
dojem, že je niekomu naklonený. A nie
všetky pojednávania sú práve veselé.
Ubezpečujem vás, že úsmev je dôležitou
účasťou môjho života.
• Do parlamentu kandidujete ako
nezávislý kandidát na kandidátke
strany SMER-SD. Akademická otázka:
môže nestraník vo vláde jednej strany
viesť rezort nestranne?
Môže. Ani minister spravodlivosti,
ani ja nie sme členmi strany. Ja ako
sudkyňa členom strany ani byť nemôžem a ministerstvo spravodlivosti je
rezort, kde politika nemá čo robiť.
Spravodlivosť je iba spravodlivosť.
Nikto ma za štyri roky vo funkcii štátnej
tajomníčky politicky neovplyvňoval
a nikoho som neovplyvňovala ani ja.
• Prečo ste sa rozhodli ísť do politiky?
Ponuku, ktorú som dostala, beriem
ako ocenenie mojej práce za ostatné

štyri roky. Nie som prvá, kto kandiduje
z talára do parlamentu. Beriem to ako
veľkú výzvu zabojovať o dôveru ľudí.
Témy sú na stole. Problémy justície,
nakoľko mi je najbližšia. Naďalej pomáhať občanom bojovať za svoje nielen
spotrebiteľské práva. Šíriť osvetu, aby
svojou nečinnosťou neprichádzali
o strechy nad hlavou a úspory. Aby
vedeli, že Brániť sa oplatí. To isté platí
aj o téme týraných žien. V tom vidím
zmysel môjho pôsobenia vo verejnej
oblasti.
• Potrebuje Slovensko nové protiteroristické zákony a posilnenú políciu?
Prijatie protiteroristického balíčka
zákonov bolo pre Slovensko nielen
potrebné, ale aj nutné. Urobili sme
tak ako jedna z posledných krajín EÚ.
Prijatý balík je úplne v poriadku, nevidím jedinú možnosť na ich zneužitie.
A posilnenie polície? Logická reakcia
na aktuálnu situáciu, migračnú krízu.
• Bojíte sa vy osobne utečencov?
Jedna vec je strach a druhá bezpečnosť. Osobne sa utečencov nebojím.
Som aj pripravená pomôcť tým, ktorí
ju naozaj potrebujú. Pre mňa je však
prvoradé, aby v bezpečí domova vyrastali moje deti. Utečenci totiž nie sú
len tí, ktorí ozajstnú pomoc potrebujú,
ale aj tí, čo otvorenú náruč Európy
zneužívajú. Konkrétne príklady to potvrdzujú.
• Pred vyše rokom ste vydražili
v charite plesové šaty. Niekto môže
povedať, že je to gesto na voliča.
A sme doma! To, čo je inde samozrejmé, ctené, uznávané... Práve z dôvodu mojej kandidatúry som sa projektu v tomto roku nezúčastnila, aby
sa nehovorilo, že si robím lacnú reklamu. Ale toto nie je len slovenský problém. Exupéry niekedy pred sto rokmi

povedal, že ak urobíš dobrý skutok
a hovoríš o ňom, okamžite ho pochováš.
• Politika je aj o širokých lakťoch.
Vy sa zasa spoliehate na odtrénované
v karate a hnedý opasok na kimone?
Ja sa vždy spolieham na len odbornosť, schopnosti a možnosti. Ženy to
majú v tomto smere ťažšie, pretože
dbajú o teplo rodinného krbu. Napriek
tomu nie som za kvóty žien v politike,
hoci nás EÚ do toho stále tlačí. Každá
žena, ktorá naozaj chce, sa môže presadiť. Otázne je, či v práve, v politike,
alebo v iných oblastiach života.
• A ako to bolo s tým karate?
„Bojovým športom som sa venovala
roky, hlavne karate, kumite. Najskôr
ako aktívny pretekár, následne aj ako
tréner, dokonca som k tomuto športu
dotiahla na čas aj mojich synov, ktorí
predtým skončili s hokejom. Bojové
športy nie sú o sile, ale o hlave. O rýchlosti reakcie, periférnom vnímaní
a dobrej kondičke.
• Športujete aj dnes?
Jasné, len škoda, že na naň nemám
viac času. My sme taká športová rodina.
Turistika, lyžovanie, plávanie, kondičku
si udržiavam pravidelným behaním,
aj vo fitku. Je to pre mňa super relax.
Prevetrám si hlavu a dobijem baterky.
• Odbehnúť štyridsať kilometrov
týždenne je dosť, vládzete?
Keď vyjde čas, odbehnem aj viac.
Najradšej behám popri trenčianskej
hrádzi. A na páse pri sledovaní Televíznych novín.
S JUDr. Monikou Jankovskou sa zhováral
Miroslav Bertovič
výkonný riaditeľ
Seniorského informačného centra
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Zmeny v dôchodkovom systéme
a valorizácia dôchodkov
Zdravotné postihnutie je súčasťou ľudskej podstaty – takmer každý človek zažije
v niektorom období svojho života dočasné alebo trvalé postihnutie, a tí, ktorí sa
dožijú staršieho veku, zažijú rastúce problémy so svojou funkčnosťou.
Zdravotné postihnutie je komplexný stav a spôsoby prekonania nevýhod,
ktoré vyplývajú zo zdravotného postihnutia, sú mnohopočetné a systematické
– a líšia sa podľa rôznych súvislostí. Tieto ovplyvňujú aj kvalitu života.
Ustanovil
sa mechanizmus postupnej automatickej
úpravy dôchodkového
veku v závislosti od dynamiky vývoja priemernej strednej dĺžky života
spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom
v celých rokoch (referenčný vek), takáto úprava dôchodkového veku sa
vykoná najskôr od 1. januára 2017.
Zmenu valorizačného mechanizmu
si vyžiadala celková reforma dôchodkového systému, ktorý sa javil byť dlhodobo neudržateľný.
V období rokov 2013 až 2017 sa zvyšovali a budú zvyšovať dôchodky pevnou sumou v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy a od
medziročného rastu spotrebiteľských
cien a od priemernej mesačnej sumy
jednotlivých dôchodkov; zvyšovaním
pevnou sumou sa dosiahne, že miera

zvýšenia nízkych dôchodkov bude vyššia, ako miera zvýšenia vyšších dôchodkov; v roku 2013 bola váha medziročného rastu priemernej mzdy
a medziročného rastu spotrebiteľských
cien zohľadňovať v pomere 50 % ku 50
% a v období rokov 2014 a 2015 sa
váha medziročného rastu priemernej
mzdy zoslabovala a zodpovedajúco sa
zosilňovala váha medziročného rastu
spotrebiteľských cien. Týmto sa dosiahol plynulejší postupný prechod na
spôsob zvyšovania dôchodkov o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov
od roku 2018, ktorý objektívne vyjadruje objem a charakter životných nákladov dôchodcov.
Od 1. januára 2015 už nie je zvýšenie
starobného dôchodku za obdobie získané po jeho priznaní podmienené
zánikom dôchodkového poistenia
(ukončením výkonu zárobkovej činnosti), čo znamená, že Sociálna poisťovňa zvýši starobné dôchodky aj
vtedy, ak dôchodkové poistenie trvá
(teda starobný dôchodca naďalej pracuje napr. ako zamestnanec, dohodár,

či SZČO s povinným dôchodkovým
poistením).
V súlade s cieľom zvýšiť úroveň dôchodkového poistenia povinne dôchodkovo poistených samostatne zárobkovo činných osôb sa zvýšil
(zreálnil) ich vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie,
ktorý podstatnou mierou ovplyvňuje
sumu dôchodku, a to z pôvodného
44,2 % na 50 % priemernej mesačnej
mzdy z pred dvoch rokov.
Ďalej sa ustanovilo prepočítanie starobného dôchodku, ktorý bol predtým
predčasným starobným dôchodkom
a tento sa nevyplácal z dôvodu súbehu
s povinným dôchodkovým poistením,
a to o 0,5 % za každých začatých 30
dní, počas ktorých netrval nárok na
výplatu predčasného starobného dôchodku; primerane sa ustanovilo aj určenie sumy pozostalostných dôchodkov po poberateľoch takýchto
predčasných dôchodkov
Keď to zhrnieme, tak je možné skonštatovať, že tieto konsolidačné opatrenia sme robili na základe odporúčaní

z EK, ktorá požadovala aby sme zlepšili
dlhodobú udržateľnosť dôchodkového
systému, keďže demografia sa vyvíja
neúprosne.
V rokoch 2013 až 2017 sa dôchodky
valorizujú pevnou sumou - zmeny
majú zabrániť prehlbovaniu rozdielov
medzi dôchodcami s podpriemernými
dôchodkami a nadpriemernými dôchodkami.
Od 1. januára 2018 sa budú dôchodky zvyšovať opäť percentuálnym
spôsobom v závislosti od rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, určením tzv. dôchodcovskej
inflácie, čo je kôš základných tovarov
a služieb, ktoré vyjadrujú reálnu spotrebu domácností dôchodcov. Takéto
zvyšovanie najlepšie zabezpečí, aby sa
neznižovala kúpyschopnosť dôchodkov. Je to valorizačný systém, ktorý existuje vo väčšine krajín EÚ.
Valorizácia v rokoch 2015 a 2016 je
síce nízka, ale reálna kúpyschopnosť
dôchodku sa zvýšila, pretože sa zastavil
rast spotrebiteľských cien. A naopak,
v minulosti, napr. aj za bývalej vlády,
boli roky keď platilo, že valorizácia bola
síce opticky vyššia, ale reálne dôchodky klesli, keďže inflácia bola za
dané obdobie nižšia ako rast priemernej mzdy.
Podľa prognóz Inštitútu finančnej
politiky sa budú v priebehu 2 rokov
zhodnocovať dôchodky od 2 do 3 %,
čo predstavuje cca 10-15 € ročne.
Na zvýšenie úrovne dôchodkov
vláda zrealizovala rôzne opatrenia, ako
je prijatie minimálneho dôchodku, zvyšovanie vianočného príspevku alebo
zvýšenie solidarity pri výpočte dôchodkov.
Minimálny dôchodok sme zaviedli
preto, aby ľudia, ktorí poctivo praco-

vali, neboli na dôchodku odkázaní na
pomoc v hmotnej núdzi. vláda Slovenskej republiky si v intenciách Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky na roky 2012 - 2016 stanovila
ako jednu z priorít zákonné zavedenie
minimálneho dôchodku:
Podstatou minimálneho dôchodku
je zvýšenie sumy starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku
vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku tak, aby úhrn dôchodkových príjmov dôchodcu bol minimálne
na úrovni 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Podmienkou tohto zvýšenia je získanie
aspoň 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia. V súčasnosti je
návrh zákona v legislatívnom procese.
Okrem uvedeného predkladaná novela
obsahuje aj zavedenie vyrovnávacieho
príspevku.
Zvyšovali sme vianočný príspevok,
ktorý posledné dva roky znamenal pre
dôchodcov s najnižšími dôchodkami
až 100 € navyše. Naša vízia je zdvojnásobenie tohto príspevku a následne
jeho transformácia na 13. dôchodok.
Trinásty dôchodok budeme navrhovať
ako systémové riešenie, ktoré by sa týkalo všetkých dôchodcov, nie iba tých
s najnižšími dôchodkami. Zohľadnená
by v ňom bola aj zásluhovosť a solidarita. Ak sa v budúcnosti bude naďalej
zásadne prehlbovať rozdiel medzi rastom spotrebiteľských cien a rastom
priemernej mzdy v neprospech rastu
spotrebiteľských cien, nebránime sa
prehodnoteniu spôsobu zvyšovania
dôchodkov.
Mgr. Viera Šedivcová
poslankyňa NR SR
členka sociálneho výboru

Slovenská TOP-firma zo Záhoria
Spoločnosť Berto z Vysokej pri Morave
získala prestížne ocenenie
Danubius Gastro 2016
Spoločnosť Berto si ako jediný výrobca mäsových produktov
odniesla z Medzinárodného gastronomického veľtrhu Danubius Gastro 2016
cenu za ručne vyrábanú šunku prémiovej kvality V.I.P. DE LUXE
bez obsahu alergénov, laktózy a lepku.

Majiteľ ﬁrmy Berto preberá prestížne ocenenie Danubius Gastro 2016.

V.I.P. DE LUXE šunka získala prestížne ocenenie na medzinárodnom
gastronomickom veľtrhu – Cenu
Danubius Gastro 2016 za kvalitný tepelne opracovaný mäsový výrobok s
minimálne 97% podielom mäsa typickej vône a chuti špeciálnej šunky,
ktorú za spoločnosť Berto prevzal
Výkonný riaditeľ Ignác Bertovič.
„Sme nesmierne hrdí, že sa nám
podarilo získať ocenenie na medzinárodnej úrovni, ktoré reﬂektuje našu
neustálu snahu zlepšovať sa a prinášať na trh nové produkty. Sme rodinná ﬁrma postavená na základoch

dlhoročnej rodinnej tradície, dobrého
mena a hrdosti na zdedené mäsiarske
remeslo, čo nás denne motivuje pristupovať k práci zodpovedne a bez
kompromisov,“ povedal Ignác Bertovič, Výkonný riaditeľ spoločnosti
Berto.
V.I.P. DE LUXE šunka je vyrobená
z vrchného šálu, najkvalitnejšieho
svalu na bravčovom stehne, má
jemné tukové pokrytie a nezameniteľnú šťavnatosť. Plátky tejto prémiovej šunky Vám prinesú
nezameniteľný zážitok z chuti.

Vyrobené ručne
Podiel mäsa: 97%
Balenie: 2750g
Trvanlivosť: 90 dní

• 3 PL hrozienok
• 3 PL kandizovaného
ovocia
• 1 PL lupienkov mandlí
• 2 vajcia

• 1 KL feniklu
• 3 PL medu
• čerstvý zázvor
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Tinktúra vydrží veľmi dlho. Môže sa pridávať do pečenia, alebo samostatne s vodou sa používa pri problémoch
s trávením a pri nervozite.

Vanilkový struk nadrobno nasekáme a zalejeme ho liehom tak, aby vanilka bola celá ponorená. V uzatvorenej
sklenej nádobe necháme stáť 10 dní v chlade. Zmes treba pravidelne pretrepať. Na piaty deň pomelieme aníz,
klinčeky a fenikel. Korenie dáme do inej sklenej nádoby, zalejeme medom a odložíme do chladu. Na siedmy
deň zoberieme čerstvý zázvor veľký asi tak, aby sa vošiel do dlane. Očistíme ho a postrúhame. Dáme ho do
ďalšej sklenej nádoby a zalejeme liehom. Odložíme do chladu. Na desiaty deň zmiešame obsah všetkých troch
nádob, precedíme cez čistú bielu utierku a nalejeme do nádoby z tmavého skla.

• 1 struk vanilky
• lieh
• 1 KL anízu
• 1 KL klinčekov
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Z polovičnej dávky múky, z polovičnej dávky cukru, mlieka a droždia urobíme kvások a necháme ho odstáť
20 minút. Do kvásku potom pridáme zvyšok múky, vajcia, zvyšok cukru, soľ a rozpustený margarín a vypracujeme cesto, ktoré necháme 20 minút odpočívať. Následne do cesta pridáme hrozienka, ovocie a premiesime.
Rozdelíme ho na 4 časti, vyšúľame z neho 4 šúľance a prepletieme ich. Vložíme do vymasteného a strúhankou
vysypaného plechu, potrieme vajcom a posypeme mandľami. Necháme ešte 30 minút nakysnúť na plechu a
pečieme pri teplote 180 °C cca 45 minút.

• 1 kg hladkej múky
• 180 g cukru
• 50 g droždia
• 50 g margarínu
• 15 g soli
• 4 dcl mlieka
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Objednávky:
www.facebook.com/levandulazozahoria/

Príbeh na zamyslenie
Milujúce dievčatko
Malé dievčatko prišlo za otcom s otázkou: “Ocinko, zomierajú havkovia?“
Otec, uvedomujúc si dôležitosť odpovede vzhľadom k jej citlivému
detskému srdiečku sa zamyslel a povedal: „Každý, koho máš rada
je v tvojom srdiečku a v ňom ťa stále ľúbi. V ňom ti stále žije,
pokým ho ľúbiš. Kedykoľvek, keď si na neho spomenieš, pocítiš ho
tuto…“ Dodal ukazujúc na jej srdiečko.
Dievčatko sa šťastne usmialo, odbehlo za svojim psíkom a presvedčivo mu pošeplo do uška: „Neboj sa, ty nikdy nezomrieš.“
Autor: Miroslav Schlesinger

Inžiniering • Poradenstvo
Servis k nehnuteľnostiam
•
•
•
•
•

kúpne, darovacie iné zmluvy, vecné bremená
• inžinierska činnosť
usporiadanie nehnuteľností
- prípravné práce k realizácii stavby
poradenstvo a servis k dedičským konaniam
(územné, stavebné, kolaudačné)
poradenstvo a servis k novoobjaveným dedičstvám
- projektová dokumentácia
služby katastra, geodézie, matriky a iné
(plyn, voda, elektrina, kanalizácia)

Tatiana Slobodová, Inkubátor Malacky, Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky
mobil: 0903 253 660 • www.inzinierska-cinnost.sk • email:info@inzinierska-cinnost.sk
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