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Predsedanie Výboru pre zamestnanosť
a sociálne veci (EMPL) zahŕňa prípravu
a riadenie každého zasadnutia a aj
predsedanie stretnutiam politických frakcií,
v rámci ktorého sa rozhoduje o rozdeľovaní
legislatívnych návrhov. Počas zasadnutí
výboru rokujeme o legislatívnych návrhoch,
pripravujeme delegácie, vlastné uznesenia,
implementačné a rozpočtové správy,
zhodnocujeme aj prácu agentúr pod našou
kompetenciou, akou bude napríklad aj
Európsky úrad práce v Bratislave. Veľký
dôraz kladiem na to, aby europoslanci
vychádzali z analýz a dát, a preto pravidelne
do výboru pozývam expertov z rôznych
oblastí.
Len nedávno som do výboru prizvala
predstaviteľov AutismEurope, aby
europoslancom načrtli, akým prekážkam
ľudia s autizmom nestále čelia. Na základe
ich prezentácie plánujeme urobiť veľkú
analýzu politík v rámci EÚ, aby sme
identifikovali najlepšie postupy a odporúčali
ich členským štátom.

Onedlho sa tiež začnú prípravy našej
správy k Stratégii pre ľudí s postihnutím na
obdobie po roku 2020.
S cieľom upozorniť na denné problémy,
s ktorými sa autisti stretávajú, som
rozbehla kampaň o autistickom spektre,
ktorá pozostáva z informačných plagátov
a iných vizuálov v dopravných
prostriedkoch na verejných priestranstvách.
Často sú ľudia s autistickou poruchou
nepochopení, pretože ľudia nepoznajú ich
charakteristické črty, akou je napríklad
precitlivenosť pre ich výrazné vnemy.
Z nepochopenia sa stávajú predsudky,
a veľakrát sa kvôli tomu dostávajú na okraj
spoločnosti spolu so svojou rodinou.
Ako predsedníčka som tiež už mnohokrát
otvorila tému diskriminačného znižovania
rodinných prídavkov v Rakúsku. Všetko sa
začalo, keď sa Rakúsko v januári 2019
rozhodlo znížiť rodinné prídavky, ale iba pre
tých pracovníkov, ktorých deti žijú
v zahraničí. Detí, ktoré na to doplácajú, je
zhruba 150 tisíc a pochádzajú z celej

Neférové zníženie výdavkov sa priamo
dotklo približne 30 000 detí, ktoré žijú na
Slovensku, a preto sa snažím docieliť, aby si
na celú záležitosť posvietil Súdny dvor EÚ.
Už rok dostávajú naši občania menšie
prídavky, pričom právo EÚ takú
diskrimináciu nedovoľuje. Narazili sme však
na realitu, pretože Európska komisia
s vymáhaním pravidiel otáľa. Keďže bežné
spôsoby nezaberajú, pripravila som plagáty
a vizuály s výrečným odkazom a reálnymi
ľuďmi, ktorých sa tieto opatrenia dotkli. Aj
v spolupráci s nimi budeme tlačiť na Brusel
aj Viedeň, aby sa s prípadom konečne
pohlo. Pravidlá musia platiť pre všetkých
rovnako a deti našich občanov by nemali
byť ukrátené len kvôli svojmu bydlisku.
Kým europoslanci sú v pléne limitovaní
jednou, či maximálne dvomi minútami
rečníckeho času, ako predsedníčka vždy
otváram a uzatváram diskusiu a dáva mi to
pomerne veľký priestor na presadzovanie
vlastných tém. Aj vďaka tomu som na
program výboru dostala delegáciu na
Slovensko, zloženú z europoslancov
z rôznych členských štátov EÚ. Chcem ju
zaviesť priamo do rómskych osád, aby videli
neefektívne čerpanie európskych
prostriedkov v praxi, aby sme ich nastavili
lepšie a v duchu princípu hodnoty za
peniaze. Europoslanci by sa mali stretnúť s
viacerými predstaviteľmi z rôznych sektorov
a mimovládok, ktorí sa podieľajú na riešení
tejto problematiky.
Navštívia niekoľko obcí a osád, kde je tento
problém významný, ale aj také, kde sa
podarili úspešné projekty, ktoré prispeli k
lepšiemu spolunažívaniu rómskeho
obyvateľstva s majoritnou populáciou.
Verím, že delegácia poukáže na akútnosť
potreby riešienia rómskej otázky od

predprimárneho vzdelávania cez lepšie
podmienky bývania v osadách až po
zamestnanosť rómskych občanov
prostredníctvom razantnejších opatrení.
Musíme pomôcť deťom z osád mať šancu
na lepšiu budúcnosť, a tiež zlepšiť
spolunažívanie s väčšinovým
obyvateľstvom.
Jadrom mojej práce v Európskom
parlamente sú ale legislatívne návrhy, na
ktorých sa podieľam v dvoch výboroch – vo
Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci
a vo Výbore pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci. Zastupujem
v rokovaniach svoju frakciu a podávam
pozmeňujúce návrhy na základe analýzy
dopadov na Slovensko, aj na celú EÚ,
mnohokrát to zahŕňa aj stretnutia
s organizáciami, obchodnými združeniami a
podobne. Hneď po nástupe do funkcie som
pripravovala správu k rozpočtu 2020 pre
zamestnanecké a sociálne politiky v EÚ a
dôraz som kládla na lepšie meranie
výsledkov eurofondových projektov
a analýzu príčin nezamestnanosti.
V súčasnosti rokujeme o výročnom
zhodnotení činnosti agentúr Európskej únie,
kde presadzujem, aby sa čo najviac
odporúčaní audítorov pretavilo do praxe.
Aktívne sa venujem Koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia, mimoriadne
dôležitej pre mobilných občanov.
Predsedám rokovaniam medzi členskými
štátmi, Európskym parlamentom a Komisiou
a snažím sa o to, aby sme postupovali na
základe dát a necyklili sa iba v národných
špecifikách. Pracovníci, ktorí cestujú za
prácou do rôznych členských štátov
veľakrát doplácajú na súčasné nejasné
pravidlá a dostávajú nižšie sociálne dávky,
než na aké by mali mať nárok, a to sa
snažíme zmeniť.

V oboch výboroch budem svoju frakciu
zastupovať pri príprave správy
o integračných politikách pre Rómov a ako
možno tieto politiky lepšie nastaviť, aby sa
neprehlbovala priepasť medzi nimi
a väčšinovým obyvateľstvom. Cieľom
správy je aj správne adresovať predsudky,
ktoré im napríklad znemožňujú nájsť si
prácu.
V novom roku mi tiež začína práca na
správe o slobode médií a dezinformáciách.
Pre mňa, ako bývalú novinárku, je to veľmi
citlivá a dôležitá téma. Rada by som
presadila pravidelné monitorovanie zdrojov
dezinformácií v EÚ a analýzu, ako tieto
vplývajú na výsledky volieb. V podstate je
jedno, odkiaľ dezinformácie pochádzajú.
Škodia politickej súťaži a znemožňujú
akúkoľvek diskusiu o dôležitých reformách,
pretože zavádzajú, dezinterpretujú realizu
a vyvolávajú zbytočné vášne.
Podieľam sa aj na rokovaniach o revízii
vízového informačného systému, tzv. VIS.
Tento systém nám umožní efektívne
kontrolovať údaje pri udeľovaní víz turistom
a návštevníkom z tretích krajín, ktorí
prichádzajú do Schengenského priestoru.
Už pred ich vstupom na naše územie
budeme vedieť identifikovať prípadné riziko
na základe porovnania s viacerými
európskymi aj svetovými databázami. Naším
cieľom je týmto zvýšiť bezpečnosť na
našom území a zabrániť vstupu osôb, ktoré
by mohli svojím správaním narušiť pokojný
život našich občanov. Zároveň prebieha
debata o znížení veku zo súčasných 12 na 6
rokov pri odoberaní odtlačkov prstov pri
prechode cez hranice. Týmto opatrením by
sme chceli bojovať proti obchodovaniu
s deťmi a ich využívaniu na trestnú činnosť.

Deti si zaslúžia, aby sme pre ich
bezpečnosť urobili všetko, čo je v našich
silách. Verím, že sa nám podarí dohodnúť
sa na dobrej a funkčnej legislatíve.
Spolupracujem tiež na Európskom príkaze
na predloženie a uchovanie elektronických
dôkazov v trestných veciach, ktorý slúži na
vytvorenie spoločného právneho rámca EÚ
pre zákonné žiadosti o elektronické
dôkazy. O tieto dôkazy sa žiada pri
vyšetrovaní trestných činov, najmä od
poskytovateľov digitálnych služieb, ako je
napríklad Facebook, Google, Orange a iní.
Od príkazu očakávame zvýšenie efektivity
trestných konaní prostredníctvom
zlepšenia spolupráce s digitálnymi
spoločnosťami, ktorá je často kľúčová pri
vyšetrovaní zločinov a narastajúcich
teroristických útokoch.
Prostredníctvom parlamentnej otázky som
Komisiu upozornila na to, že Slovensko
neprijalo adekvátne zlepšenia proti
neoprávnenému umiestňovaniu rómskych
detí do špeciálnych škôl. Komisia opäť
naštartovala konanie o porušení EÚ
legislatívy a Slovensko dostalo dva
mesiace na prijatie zlepšení. V tomto
pozitívnom tlaku na zlepšenia vidím veľkú
devízu nášho členstva v EÚ.
Podala som tiež parlamentnú otázku
o použití umelej inteligencie v súdnictve,
ktorá má veľký potenciál. Pýtala som sa
a upozorňovala som už aj na bezpečnosť
cyklistov, pretože v členských štátoch
neexistuje harmonizovaný postup, na
základe ktorého by autá dodržiavali
bezpečný odstup v premávke.

Ľudské práva
a sociálna oblasť
Ako politička sa intenzívne venujem
národnej a európskej legislatíve, ale aj
občanom a ich osobným problémom.
Spolupracujem s rôznymi organizáciami na
projektoch pre ľudí. V roku 2019*:
Som spolupracovala s neziskovým
občianskym združením "Dobré roky
50plus", ktorej zástupkyňa sa na mňa
obrátila. Absolvovali sme viaceré osobné
stretnutia a spolupracovali na spracovaní
návrhu projektu na získanie prostriedkov
z Nórskych fondov k problematike
aktívneho starnutia s cieľom aktivizovať
seniorov, aby prevzali zodpovednosť za
svoju bezpečnosť a pohodu, aby získali
nové poznatky, a osvojili si vedomosti
o zdravom životnom štýle, zvýšili
sebavedomie, sebaúctu a spoločenskú
zodpovednosť, a zároveň znížili riziko
ohrozenia. Projekt bol podaný
a spracovaný v spolupráci s organizáciou
ZREJME
Požiadala som komisárku pre osoby so
zdravotným postihnutím o pomoc pre
mladého muža z Košíc, ktorý má ťažké

*Písané v chronologickom poradí od januára do decembra 2019

zdravotné postihnutie a on a jeho rodina
prechádza mimoriadne ťažkým životným
obdobím.
Barbore S. som poskytla poradenstvo vo
veci absolútneho zamietnutia materskej
z dôvodu zaplatenia poistného 7 dní po
lehote splatnosti, nebolo, žiaľ, možné
pomôcť. Neexistuje žiadna výnimka
v zákone, ponúkli sme jej jediné riešenie,
požiadať o rodičovský príspevok.
Vydala som stanovisko/rešerše
k predloženým návrhom zákonov, kde
som bola určená ako gestor (Návrh
skupiny poslancov (Gáborčáková a spol.)
na vydanie zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, návrh skupiny poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na
vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, návrh poslancov Národnej

rady Slovenskej republiky Miroslava
Beblavého a Simony Petrík na vydanie
zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov).
Riešila som list pani T., vo veci materskej
pre jej manžela, ktoré mu bolo zamietnuté
rozhodnutím Sociálnej poisťovne
s návrhom podať opravný prostriedok
a následne žalobu, SP nepostupovala
v súlade so zákonom
(diskriminácia a nerovnaké
zaobchádzanie).
Venovala som sa prosbe pani F. o pomoc
pri zabezpečení náhradnej starostlivosti
pre novorodenca a problémy s tým
spojené prostredníctvom telefonickej
komunikácie s pisateľkou. Odporučila
som jej opätovne navštíviť ÚPSVR, podať
žiadosť o zaradenie do zoznamu
žiadateľov NR, vybaviť si množstvo
rozličných potvrdení. Bol jej poskytnutý
kontakt na svojpomocnú
skupinu náhradných rodičov v Košiciach,
ktorú zabezpečuje organizácia Úsmev ako
dar a následne aj organizáciu Návrat.
Študovala som a vydala stanovisko
a pripomienky k Národnemu projektu
Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie „ŠTANDARDIZÁCIA
SYSTÉMU PORADENSTVA A PREVENCIE
K INKLÚZII A ÚSPEŠNOSTI NA TRHU
PRÁCE“ v nadväznosti na prosby
a požiadavky zamestnankýň VÚDPaP,
ktoré poukazovali na nedostatky
NP, a s týmto problémom sa obrátili na
mňa.
Vydala som stanovisko k pozmeňujúcim
návrhom na sociálny výbor (návrh Aleny
Bašistovej a spol., ktorým sa odstraňujú aj

nekvalitné a demotivujúce vládne návrhy,
pozmeňujúci návrh Erika Tomáša, Aleny
Bašistovej a spol., nakoľko navrhované
zmeny budú priaznivejšie pre rodiny
v hmotnej núdzi a Vládny návrh zákona
o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov).
Spracovala som poslanecký návrh novely
zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia, aby aj občania
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí
majú cystickú fibrózu so závažným
a chronickým poškodením pľúc,
gastrointerstinálnymi prejavmi,
poškodením pankreasu a poškodením
ďalších orgánov alebo onkologické
ochorenie v štádiu akútnej liečby, alebo
pri hematoonkologickom ochorení, mohli
byť posúdení ako odkázaní na
individuálnu prepravu.
Spracovala som poslanecký návrh k
zákonu č.461/2003 Z.z. o sociálnom
poistení navrhuje sa možnosť, aby
v prípade, že poistenec zo zdravotných
dôvodov nemôže prevziať dávku
sociálneho poistenia (napr. starobný
dôchodok, SP najneskôr do 3 dní
ustanoví osobitného príjemcu na základe
potvrdenia ošetrujúceho lekára.
Poskytla som poradenstvo Milanovi F. vo
veci materskej pre otca, ktoré mu bolo
zamietnuté rozhodnutím Sociálnej
poisťovne s návrhom podať opravný
prostriedok a následne žalobu, SP
nepostupovala v súlade so zákonom
(diskriminácia a nerovnaké
zaobchádzanie).

Poskytla som poradenstvo pani L. na
dotaz týkajúci sa možnosti
bezodkladného prijatia klienta do
pobytového zariadenia sociálnych
služieb, a to aj v prípade, ak je mu už
sociálna služba zabezpečená.
Poskytla som poradenstvo Ľudmile Š. vo
veci poskytovania opatrovateľskej
služby a vybavenosti domácnosti
príslušnými pomôckami.
Poskytla som poradenstvo Helene Š. na
dotaz, týkajúci sa spôsobu výpočtu
finančného príspevku na prevádzku
pre neverejného poskytovateľa
zariadenia pre seniorov ambulantnou
formou, a problémov ako zabezpečiť
náklady na prevádzkové náklady
neverejného poskytovateľa, keď si obce
a mestá neplnia svoje zákonom
stanovené povinnosti.
Vystúpila som v NR SR k novele zákona
č.447/2008 Z. z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia.
Poskytla som poradenstvo pani K. vo
veci kvalifikačných predpokladov pre
terénnych sociálnych pracovníkov.
Spracovala som poslanecký návrh
zákona č.448/2008 Z.z. s cieľom, aby na
vybraný druh sociálnej služby mohli
poskytnúť finančné príspevky
alebo alikvótnu časť finančného
príspevku súčasne obec aj vyšší územný
celok a vytvoriť reálne podmienky na
poskytovanie vybraných druhov služieb
krízovej intervencie, uvedených v prílohe
č.4a, a to tak pre verejných (obecných)
ako aj neverejných poskytovateľov, tým,
že sa navrhujú zvýšiť sumy finančného

príspevku v zariadeniach krízovej
intervencie v nocľahárni zo sumy 120 eur
mesačne na sumu 150 eur mesačne
a u ostatných zariadení zo sumy 150 eur
mesačne na sumu 200 eur mesačne.
Spracovala som odvolanie Miroslava F.
proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne,
ktorá zamietla oprávnené nároky občana
vo veci invalidného dôchodku.
Spracovala som stanovisko pre občana
Milana D. na výzvu súdu proti žalovanej
Sociálnej poisťovni vo veci invalidného
dôchodku, zároveň sme spracovali aj
žalobu proti Sociálnej poisťovni.
Komunikovala som s Editou O.
o postupe, ak dochádza k týraniu
blízkej/zverenej osoby podľa §218 TZ ,
obci bolo odporučené obrátiť sa
obratom na orgány činné v trestnom
konaní (podať podnet), ktoré jediné
môžu posúdiť, či ide o spáchanie
priestupku alebo aj o trestný čin.
Podala som podnet vo veci
neoprávneného financovania
poskytovateľa sociálnej služby Hámre,
DD, n.o.. Vec sme osobne preverili na
MPSVR. Subjekt Hámre DD, n.o. bol
vymazaný z registra poskytovateľov a za
III. a IV. štvrťrok 2018 mu už neboli
vyplatené žiadne finančné prostriedky,
a to pre potvrdený dlh, ale aj z dôvodu
výmazu z registra poskytovateľov.
Pisateľ pán P. dostal komplexné
písomné informácie.
Poskytla som poradenstvo pánovi
Miroslavovi H. vo veci správnosti výpočtu
starobného dôchodku. Vysvetlila som
postup výpočtu podľa platnej právnej
úpravy.

Zúčastnila som sa na rokovaní MPSVR
k vládnemu návrhu novely zákona
o sociálnych službách.
Poskytla som poradenstvo pani B. vo
veci participácie na financovaní
neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb pre obyvateľov obce/mesta,
resp. pri službách krízovej intervencie
pre klientov v sociálnych službách, ktoré
sú poskytované v územnom obvode
danej obce.
Zorganizovala som okrúhly stôl v NR SR
so zástupcami rôznych subjektov
pôsobiacich v oblasti problematiky ľudí s
poruchou autistického spektra (PAS).
Vydala som stanovisko adresované
komisárke pre osoby so ZP na nesprávny
postup a argumentáciu prokuratúr vo
veci okrádania invalidných dôchodcov
v rokoch 2006-2009.
Upozornila som komisárku pre osoby so
ZP na opakované požiadavky viacerých
občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorí avizujú, že dochádza
k porušovaniu ich práv zo strany
ústredia Sociálnej poisťovne.
Spracovala som stanovisko
k predloženým návrhom zákonov, kde
som bola určená ako gestor (návrh
poslancov Bélu Bugára, Irén Sárközy a
Tibora Bastrnáka na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
návrh poslankyne Simony Petrík na
vydanie zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení, návrh poslankyne
Simony Petrík na vydanie zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009

Z. z. o rodičovskom príspevku, návrh
poslancov Petry Krištúfkovej, Zuzany
Šebovej a Borisa Kollára na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa,
návrh skupiny poslancov na vydanie
zákona o 13. dôchodku a o zmene a
doplnení niektorých zákonov).
Vydala som pripomienky
a komentáre k návrhu dlhodobej
starostlivosti, ktorý spracovala
poslankyňa SaS pani Cigániková a pán
Barto.
Vybavila som žiadosť pána a pani K. o
pomoc pri posúdení percenta poklesu
schopnosti zárobkovej činnosti,
konzultované osobnens posudkovou
lekárkou MPSVR. Zdravotné postihnutie
nezodpovedalo ani poklesu 41% na účely
invalidity.
Napísala som list prezidentke Asociácie
odborných pracovníkov sociálnych
služieb vo veci dlhodobého zlyhávania
sociálnej politiky súčasnej vlády v oblasti
dlhodobej udržateľnosti, bezpečnosti
a zabezpečovania kvality sociálnych
služieb na podnet pani Márie K.
Zúčastnila som sa na rokovaní pracovnej
skupiny na MPSVR k poisteniu
odkázanosti na pomoc inej osoby.
Študovala som rôzne pohľady na
problematiku dlhodobej starostlivosti a
vydala som stanovisko k materiálu SaS
Dlhodobá starostlivosť. Mala som
osobné stretnutie a diskusiu k tejto téme
s pani poslankyňou Cigánikovou
a pánom Bartom.

Poskytla som poradenstvo Barbore T. vo
veci denného stacionára pre ľudí
s mentálnym postihnutím z hľadiska
zmien prijatých novelou zákona
o sociálnych službách, v nadväznosti na
krátenie peňažného príspevku na
opatrovanie pre časový rozsah (20 hodín
týždenne) a 80 hodinový mesačný
rozsah poskytovania ambulantnej služby.
ÚPSVR konajú v rozpore s platnou
právnou úpravou.

preskúmanie na Generálnu prokuratúru,
pre nasledovných občanov: Helena D.,
Milan D., Miloslav F., Marcela G., Ondrej
M., Ľubomír P., Ľubica P.

Finalizovala som a zverejnila petíciu za
riešenie každodenných problémov ľudí
s autizmom.

Spracovala som žiadosť Kataríny N. k
poradenstvu vo veci kvalifikačných
predpokladov na výkon sociálnej
rehabilitácie a špecializovaného
poradenstva.

Venovala som sa žiadosti Aleny A.
o poradenstvo vo veci rozdielu medzi
statusom osoby s ŤZP a invaliditou.
Vysvetlila som jej právne rozdiely.
Zúčastnila som sa na rokovaní MZ SR
k predloženým zákonom v oblasti
zdravotníctva a predložila pripomienky.
Napísala som občanovi Róbertovi B. vo
veci možnosti požiadať o ďalší peňažný
príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla aj pred uplynutím
lehoty 7 rokov, ak sa vráti pomerná časť
poskytnutého príspevku.
Poskytla som pomoc pánovi M. pri
riešení zníženia percentuálnej miery
poklesu zárobkovej činnosti. Odporučila
som mu podať žalobu po obdržaní
rozhodnutia ústredia SP s informáciami
o príslušnosti súdu a lehotách.
Komunikovala som námietky proti
záverom a postupu Krajskej prokuratúry,
Bratislava vo veci podnetu na
prešetrenie zákonnosti postupu ústredia
Sociálnej poisťovne a podnet na ich

Ako podpredsedníčka parlamentu som
na pôde NRSR zorganizovala
konferenciu Ignorovaní, diskriminovaní a
prehliadaní - autisti a ich rodiny a zvolala
som tlačovú konferenciu k téme Ľudia
s autizmom/s PAS.

Komunikovala som s matkou, ktorá sa
nevie dostať k svojmu dieťaťu, nakoľko
jej bývalý manžel/otec dieťaťa jej to
neumožňuje a zneužíva k tomu svoje
postavenie a vplyv v príslušných
inštitúciách. Vzhľadom na rozbehnuté
súdne konania, nebolo možné do
predmetnej veci vstúpiť.
Poskytla som poradenstvo Emilovi P., s
ktorým som sa stretla Spišskej Novej Vsi.
Žiadal o pomoc pre neadekvátnu výšku
dôchodku, nemali sme možnosť posúdiť
jeho správnosť, navrhli sme podať
opravný prostriedok, poradili sme mu
však v otázkach peňažných príspevkov
na kompenzáciu, konkrétne na príspevok
na diétne stravovanie.
Vyhovela som prosbe Cecílie N. o pomoc
pri umiestnení seniorky. Zabezpečila sa
sociálna služba v ZPS.

Venovala som sa prosbe Erika U. vo veci
zmeny príslušných ustanovení zákona
č.447/2008 Z.z. v prospech ľudí trpiacich
cystickou fibrózou. Vysvetlila som, že
koaliční poslanci nepripustili poslanecký
môj návrh ani na prerokovanie. Naďalej
sa však budem usilovať, aby bola prijatá
zmena.
Vyhovela prosbe Evy G. o pomoc pri
umiestnení 83-ročnej tety, onkologickej
pacientky. Prosbe bolo vyhovené,
klientka bola umiestnená v ZPS.
Spracovala som návrhy zákonov, kde
som bola určená ako gestor (zákon č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, k
zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení, ákon č. 219/2014 Z. z. o
sociálnej práci, návrh skupiny poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na
vydanie zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení, Návrh poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky
Mariana Kotlebu, Jany Nehézovej, Jána
Kecskésa a Natálie Grausovej na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení, zákon č.
592/2006 Z. z. o poskytovaní
vianočného príspevku niektorým
poberateľom dôchodku).
Spracovala som podnet Magdalény S. na
odstránenie tvrdosti zákona o
dôchodkovom zabezpečení, ale hlavne
na odstránenie jeho diskriminačných
ustanovení, ktoré sa týkajú rozdielneho
zohľadnenia zápočtu počtu vychovaných
detí matkám, ktoré sa narodili v rokoch
1958, 1959 a 1960, zaslaná odpoveď
s vysvetlením.

Vydala som stanovisko k Správe
o činnosti komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím za rok 2018.
Zúčastnila som sa na rokovaní k novele
zákona o sociálnych službách
a predkladanie pripomienok na MPSVR.
Spracovala som stanoviská a
odporúčania pre hlasovanie poslancov
SaS k prerokovávaným návrhov zákonov,
ktoré mi boli pridelené. Konkrétne išlo
o nasledovné vecné návrhy: 100 eur na
školské potreby, zvýhodnené odvody pre
13. a 14. plat, predĺženie lehoty na
uplatňovanie kvalifikačných
predpokladov sociálnych pracovníkov a
materské pre študentky.
Spracovala som vyjadrenie
k nezmyselným výhradám Inštitútu pre
ľudské práva voči môjmu stanovisku
týkajúceho sa dobrovoľnej a bezplatnej
sterilizácie.
Spracovala som žiadosť Mariána K. o
pomoc pri neoprávnenom krátení
príspevku na opatrovanie, a to aj
v nadväznosti na finančný príspevok na
poskytovanie sociálnej služby. Oslovila
som MPSVR, ale bez úspechu. Následne
som oslovila štátneho tajomníka
Ondruša, s ktorým boli tri osobné
rokovania a opakovaná písomná
komunikácia.
Poskytla som písomnú odpoveď a názor
občanovi Martinovi D. na pripravovanú
novelu strany Most - Híd ohľadom
mladomanželských pôžičiek, som
stotožnená s názorom na potrebu
podpory mladých rodín a prisľúbila som
venovať sa tejto téme v SaS aj so
zohľadnením a ocenením
vysokoškolského vzdelania, ale aj výšky
príjmu rodiny.

Odpovedala som pani T. na dotaz, ktorý
sa týkal dôchodkového veku žien v
období od roku 2019 do 2023
a rozdielnej vekovej hranice pre vznik
nároku na starobný dôchodok.
Rozhodujúci pre každý ročník je vždy iný
počet vychovaných detí. Vysvetlila som,
že momentálne vládna koalícia nie je
ochotná to zmeniť, ale v budúcnosti
bude priestor na spravodlivé zmeny.
Poskytla som poradenstvo Adriane R. o
umiestňovaní klientov na základe
poradovníka Senior Banky n.o.
Spracovala som návrhy zákonov, kde
som bola určená ako gestor (Vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce,Vládny návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon), Vládny návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v oblasti
sociálnych vecí, rodiny a služieb
zamestnanosti a Vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného
príspevku niektorým poberateľom
dôchodku, Vládny návrh zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení,
Návrh skupiny poslancov na vydanie
zákona, ktorým sa mení zákon č.
219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o
podmienkach na výkon niektorých
odborných činností v oblasti sociálnych
vecí a rodiny, Návrh poslancov Simony
Petrík a Jozefa Mihála na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,

Návrh skupiny poslancov na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
Návrh skupiny poslancov na vydanie
zákona, ktorým sa mení zákon č.
571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku,
Návrh skupiny poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku,
Návrh skupiny poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia, Návrh skupiny poslancov na
vydanie zákona, ktorým sa mení a
dopÍňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov a ktorým sa dopÍňa zákon č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
Návrh skupiny poslancov na vydanie
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa).
Vybavila som žiadosť pani L.
o poradenstvo pri možnosti uzatvorenia
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Spracovala som listy petičného výboru
po ukončení petície za riešenie
každodenných problémov ľudí
s autizmom, ktoré boli adresované
ministerke zdravotníctva, školstva
a ministrovi práce, sociálnych vecí
a rodiny s cieľom osobného stretnutia
s ministrami.
Pomohla som spísať stanovisko Bibiane
G. k vyjadreniam Sociálnej poisťovne,
ktorej bola zamestnankyňou, nakoľko jej
správanie posúdil jej zamestnávateľ ako

hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
Odporučila som jej postup, no jej
požiadavke o poskytnutie právneho
zastúpenia som nemohla vyhovieť.
Napísala som list adresovaný na
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický
kraj, a taktiež aj list adresovaný
komisárke pre osoby so ZP ohľadom
porušenia právnych predpisov
prevádzkovateľom motorestu Dubník
Lovčica voči občanovi so zdravotným
postihnutím, ktorému majiteľ neumožnil
vstup do prevádzky reštaurácie
s vodiacim psom, napriek tomu, že
občan bol nevidiaci.

usilujú, veľa sa zmenilo, mnohí chodia
do práce, majú živnosť, veľmi sa znížilo
záškoláctvo).
Vydala som stanovisko k vyjadreniu
žalovanej Sociálnej poisťovne v právnej
veci žalobcu vo veci invalidného
dôchodku.
Študovala som podklady (stanoviská
a vyjadrenie Okresného úradu, odbor
školstva a CŠP) na diskusiu
s dotknutými aktérmi vo veci výrazného
znižovania počtu odborníkov v Centre
špeciálno-pedagogického poradenstva
v Žiline.

Vydala som stanovisko k vládnemu
návrhu zákona č.448/2008 Z.z. (novela
dvoch zásadných zmien týkajúcich sa
nového spôsobu výpočtu finančného
príspevku na prevádzku
a nezapočítavania úhrady za
ošetrovateľské výkony-zmeny, ktoré si
vybojovali mimovládky protestami a
rokovaním).

Spracovala som stanovisko pre Krajský
súd k vyjadreniu žalovanej - Sociálnej
poisťovne-ústredie, Bratislava, v prípade
občana pána M., ktorému som písala aj
žalobný návrh na súd v tejto veci.

Vybavila som žiadosť Kataríny H. o
poradenstvo vo veci platenia úhrady na
sociálnu službu. Vysvetlila som, že
výživné nie je vyňaté z príjmov, ktoré sa
započítavajú na úhradu.

Študovala som a spracovala podklady
o situácii slovenských občanov seniorov v Českej republike a Slovenskej
republike, ktorým nie je poskytovaný
príspevok na starostlivosť a ani
príspevok na opatrovanie (napr. listy
ministra PSVR SR a ministerky MPSV ČR,
odpovede ministra klientom, stanoviská
MPSVR SR, zápisnica
z rokovania zástupcov ČR a SR) s cieľom
upozorniť EK na tento problém.

Poskytla som poradenstvo pri písaní
správnej žaloby Zolána M. v sociálnej
veci podľa § 199 a nasl. Správneho
súdneho poriadku (invalidný dôchodok).
Riešila som situáciu ľudí žijúcich v osade
Šarišské Jastrabie na margo
zverejnených informácií, že
nedodržiavajú hygienu. Riešila som to
s komunitným centrom ŠJ. Videla som
tam pokrok (zavedené studne, rodiny sa

Zúčastnila som sa a vystúpila na
medzinárodnej konferencii: „Duševné
zdravie a zmysluplný život“.

Spracovala som informácie k Nariadeniu
ES č. 883/2004 a nedoriešené
poskytovanie podpory z verejných
zdrojov občanom SR odkázaným na
sociálne služby, ktorí majú trvalý alebo

prechodný pobyt v Českej republike
alebo v iných členských štátoch EÚ, s
cieľom upozorniť EK na tento problém.

Venovala som sa žiadosti Imricha T. z
Českej republiky o pomoc pri udelení
štátneho občianstva SR.

Riešila som žiadosť pána Č. o pomoc vo
veci riešenia kontaktu s vnukom
a výhrady týkajúce sa prístupu a postupu
ÚPSVR.

Zostavila som informácie o zosúlaďovaní
pracovného a rodinného života podľa
smernice EÚ, vrátane Directive (EU)
2019/1158 of the European Parliament and
of the Council of 20 June 2019 on worklife balance for parents and carers and
repealing Council Directive 2010/18/EU s
cieľom nájsť nové legislatívne riešenia.

Venovala som sa žiadosti pani M. vo veci
nevyplácania prídavkov na deti z inštitúcií
v Nemecku a komunikovala s príslušnými
inštitúciami (napr. SOLVIT).
Podala som otázku na Európsku komisiu
k téme Diskriminácia slovenských
občanov v Českej republike pri
poskytovaní sociálnej služby.
Spracovala som informácie vo veci
diferenciácie rodičovského príspevku
(novela k zákonu NRSR, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o
rodičovskom príspevku a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (tlač 1531), ktorý bol
schválený NR SR uznesením č. 2038 zo
dňa 18. 9. 2019).
Zúčastnila som sa na rokovaniach so
zástupcami ministerstiev vo veci petície
za práva ľudí s autizmom spolu s členmi
petičného výboru, konkrétne dňa
12.8.2019, rokovala s ministerkou školstva
dňa 15.8.2019, dňa 16.8. 2019 na
ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny (len úroveň GR), a dňa 26.9.2019
na ministerstve zdravotníctva.
Zúčastnila som sa na diskusii v TV
Bratislava o novele zákona o sociálnych
službách ako expert v problematike
(poukázanie na nesprávny prístup
samosprávy v sociálnych službách).

Podala som parlamentnú otázku na
komisiu vo veci diskriminácie rómskych
detí na Slovensku.
Vystúpila som na konferencii
Zamestnávanie ľudí s PAS.
Spracovala som podklady a poskytla
poradenstvo o možnosti finančnej
podpory zo štrukturálnych fondov pre
neverejného poskytovateľa sociálnych
služieb Liečebňa sv. Františka.
Rokovala som sa so zástupcami
organizácie muskulárnych dystrofikov
k téme osobná asistencia.
Hľadala som riešenie a odpovede pre
konkrétnych občanov a poskytovateľov,
ktorí sa na mňa obracajú v oblasti
sociálnych služieb, kompenzácií,
sociálneho poistenia a v iných oblastiach,
s potrebou komunikácie a osobnej
návštevy príslušných inštitúcií,
najčastejšie MPSVR a ÚPSVR.
Pomohla som pri spracovaní návrhu
žaloby na Krajský súd pre dvoch klientov,
ktorí boli poškodení Sociálnou
poisťovňou.

Študovala som problematiku európskych
preukazov pre ľudí so zdravotným
postihnutím, aby som sa mohla venovať
žiadosti pána S. vo veci Európskeho
preukazu občana so ZP.
Spracovala som právne podmienky na
poskytovanie príspevku na starostlivosť
o dieťa so zdravotným postihnutím
(Pflegegeld) v Rakúsku, pre slovenských
rodičov.
Komunikovala som s Henrietou C. o
pomoci pri riešení porušenia práva na
sociálne zabezpečenie občanovi
členského štátu EÚ (neposkytovanie
Pflegegeld v Rakúsku pre jej dieťa so ZP).
Vystúpila som na konferencii „European
Vocational Skills week“, Helsinki, 18.
októbra 2019.
Vyzvala som predsedu vlády a ministra
PSVR Richtera, aby sa začali venovať
problematike ľudí s cystickou fibrózou
a onkologickými ochoreniami v oblasti
peňažných príspevkov na kompenzáciu.
Spracovala som informácie týkajúce sa
vzdelávania žiakov a informácie k téme
nadmerné zaraďovanie rómskych detí do
špeciálnych škôl, porovnala štatistiky
v iných členských štátoch, aby som
upozornila na tento problém Európsku
komisiu.
Pomohla som pri spracovaní kasačnej
žaloby pre dvoch klientov na Najvyšší súd
SR, ktorí neboli vo veci invalidných
dôchodkov úspešní ani na Krajskom súde.
Zúčastnila som rôznych podujatí a
stretnutí venovaných sociálnej
problematike, najčastejšie sociálne

na ktoré som pozývaná s cieľom stretnúť
sa s občanmi, poskytovateľmi
a predstaviteľmi MPSVR, VÚC a lokálnou
samosprávou, ale aj v ČR, aby som získala
informácie, čo sa deje v tejto oblasti.
Aktívne sa zúčastňujem na konferenciách,
diskusiách, napr. na diskusnom paneli „Za
čo robiť kvalitu, financovanie a kvalita „v
nadväznosti na novelu zákona
o sociálnych službách, na seminári
Finančný manažment klienta
v komunitných sociálnych službách.
Spracovala som informácie k téme
bývania Ľudia bez domova na základe
rôznych odborných materiálov, zúčastnila
som sa akcie a diskusie NOC vonku v
Bratislave - na podporu ľudí bez domova.
Komunikovala som s organizátormi
okrúhleho stola k téme „Optimalizácia
poskytovania vybraných sociálnych
službách v Dennom stacionári
a Rehabilitačnom stredisku v SR“ s tým,
že som prebrala záštitu nad týmto
podujatím.
Zúčastnila som sa na konferencii
v Košiciach s názvom „Dajme si šancu“
organizovanú občianskym združením
Krajina.
Spracovala som návrhy do volebného
programu 2020 za sociálnu oblasť:
https://www.sas.sk/detail/4063/kvalitnastarostlivost/obsah
Vystúpila som k téme Práva dieťaťa pri
príležitosti 30. výročia Dohovoru o
právach dieťaťa.
Vybavila som žiadosť pána D. o
stanovisku vo veci zohľadnenia výkonu
odborných činností na účely finančného

príspevku pre sociálne služby v
zariadeniach s odkázanosťou, osobne
konzultované s MPSVR s cieľom, aby im
poslali oficiálne stanovisko.

Posúdila som opatrenie zo Správy o
plnení úloh NAP na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na
ženách na roky 2014 – 2019.

Vystúpila som na podujatí EKR: Child
Guarantee – a way towards fighting
child poverty?

Vystúpila som k Medzinárodnému dňu
ľudí so ZP v Európskom parlamente.

Venovala som sa spracovaniu informácií
k téme zamestnávanie ľudí s
Aspergerovým syndrómom a vystúpila k
tejto téme v Európskom parlamente.
Pozvala som organizáciu AutismEurope
do výboru EMPL, aby predniesli
europoslancom informácie o
zamestnávaní ľudí s PAS.
Navrhla som pilotný projektu Prevencia a eliminácia násilia
páchaného na senioroch.
Spracovala som návrh pilotného
projektového zámeru E-pay karty –
inovatívny finančný nástroj na podporu
účelnejšieho využívania sociálnych
dávok pre ľudí v chudobe v EÚ.
Venovala som sa žiadosti o
poradenstvo vo veci úhrady z verejného
zdravotného poistenia za
ošetrovateľské výkony.
Odpovedala som na otázky Eduarda C. z
Inštitútu pre európske štúdie a
medzinárodné vzťahy, najmä vo veci
postavenia inštitúcií ľudských práv v SR.
Vystúpila som na FEANTSA Meet &
Greet: Making the Most of the 2019 –
2024 EP Mandate to Tackle
Homelessness

Zorganizovala som a vystúpila na
stretnutí so zástupcami Európskej
asociácie poskytovateľov sociálnych
služieb pre ľudí so zdravotným
postihnutím (EASPD).
Venovala som sa listu Ivety M. na
rakúsku poisťovňu vo veci prieťahov v
konaní a vydanie formulára E106, na môj
podnet a urgenciu po niekoľkých
mesiacoch rakúska zdravotná poisťovňa
občianke vyhovela.
Zvolala som tlačovú konferenciu k
prípadu zomierajúceho dieťatka
a porušovanie práv matky (spracovanie
Charty práv pacienta).
Venovala som sa žiadosti pána M.
o pomoc veci postupu a prístupu úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny pri
vybavovaní oprávnených nárokov
občanov, ľahostajný, protiprávny
a niekedy aj arogantný prístup
zamestnancov k občanom
nachádzajúcim sa v núdzi.
Napísala som list na Inšpektorát SOI pre
Banskobystrický kraj o porušení zásady
rovnakého zaobchádzania a
diskriminácie prevádzkovateľom
cukrárne FLAMENCO v Lučenci voči
občanom iného etnického pôvodu.

Vystúpila som k Novej stratégii o
zdravotnom postihnutí Európskej komisie,
spomenula aktuálne problémy v SR.
Zaslala som list rakúskemu
ombudsmanovi pre ľudí so zdravotným
postihnutím na diskriminačný prístup k
slovenskej rodine, ktorá dlhé roky trvale
býva v Rakúsku a majú dieťa s ťažkým
zdravotným postihnutím, pričom im boli
odmietnuté dávky na opatrovanie.

Kauza poškodených vozičkárov
a i. pri projekte Sun park
Po blogu vozičkárky N. Turčinovej, ktorá si
kúpila byt v rozostavanom projekte
Sunpark, sa mi ozval ďalší z poškodených
s tým, že ich je okolo 20. Následne sa s ním
uskutočnilo stretnutie, na ktorom sme sa
dohodli, že zozbierajú údaje od všetkých
poškodených a spracujeme trestné
oznámenie. Tak sa aj stalo a v marci 2018
sme podali trestné oznámenie.
Keďže polícia v zákonnej lehote
nerozhodla, spracovala som žiadosť
o preskúmanie zákonnosti postupu polície
na prokuratúru. Medzitým prišlo
vyrozumenie, že naše trestné oznámenie
bolo z Okresného riaditeľstva Bratislava II
odstúpené na KR PZ Bratislava. Následne
prišla odpoveď z prokuratúry, v ktorej sa
píše, že to, že polícia za pol roka

v samotnej veci neurobila takmer nič, je
normálne, a teda zákonné.
2018
Keďže sme s týmto názorom nesúhlasili,
spracovali sme žiadosť o preskúmanie
postupu polície aj dozorovej prokurátorky
na GP SR. Z GP nám prišlo oznámenie, že
si vec berú do svojho správového
dohľadu a potom prišlo oznámenie, že
polícia začala vo veci trestné konanie.
2019
V júni 2019 vyšetrovateľ Krajského
riaditeľstva PZ Bratislava trestné konanie
prerušil, pretože sa mu nepodarilo zistiť
páchateľa skutku. Proti uzneseniu sme v
júni pre poškodených spracovali sťažnosť,
ktorú následne zaslali polícii.

Agrokomplex,
národné výstavisko
Bol mi doručený anonym obsahujúci údaje
o nehospodárnom a nezákonnom nakladaní
s majetkom, ako aj finančnými
prostriedkami štátneho podniku
Agrokomplex, národné výstavisko, ktorý má
pod kontrolou strana SNS. Informácie som
následne postúpila ako trestné oznámenie
na príslušný útvar polície, ako aj na Úrad
pre verejné obstarávanie.

D. Trnka
Po obdržaní neoverenej informácie o tom,
že NAKA chcela zadržať bývalého
generálne prokurátora D. Trnku už na jar
tohto roka, sme spoločne s Pavlom
Milanom pripravili tlačovú konferenciu
k tejto téme.

Trestné oznámenie Blaha
Po tom, ako poslanec NR SR za SMER,
Ľuboš Blaha, na svojom facebooku zverejnil
fotografiu, na ktorej je spoločne s R. Ficom
a v ruke drží červenú hviezdu s kosákom
a kladivom, symbolmi komunizmu, som
urobila rešerš jeho príspevkov na tomto
facebookovom profile a spracovala s
Pavlom Milanom trestné oznámenie pre
trestné činy založenia, podporovania
a propagácie hnutia smerujúceho
k potlačeniu základných práv a slobôd
podľa § 421 Tr. zákona; popierania a
schvaľovania holokaustu, zločinov
politických režimov a zločinov proti
ľudskosti podľa § 422d Trestného zákona a
prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k
potlačeniu základných práv a slobôd podľa
§ 422 Trestného zákona.

Trestné oznámenie Dávida V.
Začiatkom decembra som sa v televízii aj
na svojom facebookovom profile vyjadrila,
že kvôli dobe tmárstva a neandertálskym
politikom sme neprijali Dohovor o
predchádzaní násiliu na ženách a
domácemu násiliu.
Reakciou na to bola súkromná správa cez
Facebook od osoby Dávid V. z Michaloviec
zo dňa 1. decembra 2019 o 13:18 hod.
v znení:
„Už nikdy sa neopovaž nazvať mňa a moju
rodinu neandrtálcami. Slováci sme aj my vy
zaslepení zapredanci. Tvoje slová sa ma dotkli
osobne. Tak sa ťa osobne dotknem aj ja.
Buduješ si krásnu armádu nepriateľov
a jedného dňa pred ňou budeš utekať. To
dobre viete vy zapredané klamarske krvavoropné bábky. Zobrala si si aj moju rodinu do
huby. Tento boj si začala ty. A my sme sa na to
rozhodli reagovať. Nikdy som nemal nič
osobné proti žiadnemu politikovi. Stále sú 2
strany. Ale vy ste si nás zobrala do huby
a urazila nás. Tak teraz môžete počkať na svoj
bumerang. Bol to riadne prudký hod. Bude
ešte prudší návrat. Prajem Vám úprimnú
osvetu do vášho uboheho klamarskeho
potkanieho politickeho vykradnuteho
a prazdneho života.“
Keďže samotný status tejto osoby, ako aj
jeho profilová fotka hovorí o tom, že sa
jedná o človeka extrémisticky zameraného,
podala som trestné oznámenie pre prečin
nebezpečného vyhrážania.

Trestné oznámenie Čižnár
18. decembra 2019 polícia zverejnila
informáciu o tom, že vyšetrovateľ NAKA
obvinil bývalého generálneho prokurátora D.
Trnku zo zločinu zneužívania právomoci
verejného činiteľa v súvislosti s nesplnením
si zákonnej povinnosti konať – iniciovať
začatie trestného konania v súvislosti
s držbou nahrávky Gorila. Som toho názoru,
že obdobne by malo byť posúdené aj
konanie terajšieho generálneho prokurátora
J. Čižnára, ktorý v súvislosti s touto kauzou
tiež nekonal. Nekonal ani vo vzťahu
k Dobroslavovi Trnkovi až do momentu, kým
neunikla informácia o nahrávke rozhovoru
medzi D. Trnkom a M. Kočnerom. Preto som
naňho podala trestné oznámenie.

Aktivity za rok 2019 v súvislosti
s občianskym združením DAJME
RADU, ktoré som spoluzakladala
v roku 2017
Cieľom nášho občianskeho združenia je
pomáhať chorým deťom a ich rodinám (deti
vo veku 0 – 18 rokov s vážnou až raritnou
diagnózou). Počas roka 2019 nás o pomoc
žiadali aj dospelí pacienti, a tak sme
reagovali aj na žiadosti o nich.
Rozsah pomoci: konzultácia (second
opinion) na diagnostiku a terapiu; prepájanie
rodín so špecialistami na Slovensku ako aj
v zahraničí; psychologická podpora; pomoc
pri financovaní terapie, ktorú nie je schopný
poskytnúť štát z rôznych dôvodov
(požadovaná kvalita, zastaralé postupy a
štúdie); preklady lekárskych správ/epikrí;
konzultácie a poradenstvo pri výžive
a doplnkoch s Naturopatom v Brisbane.

1. Michaela M., Ružinov / Bratislava (26
rokov). Pacientka prijatá do združenia na
výnimku z dôvodu veku. S pacientkou
pracujeme druhý rok. V roku 2019 sme riešili
najmä chirurgický zákrok v Prahe
a genetické dovyšetrenie tkaniva. V Prahe sa
nastavila liečba liekom, ktorý je, žiaľ, na
Slovensku kategorizovaný na inú diagnózu,
a tak sme pacientke pomohli aj finančne,
pretože si liek musela zakúpiť svojpomocne.
Zhruba tri mesiace po užívaní lieku, jej tento
zmenili a pacientke sme pomáhali
s komunikáciou s lekármi na Slovensku
a poisťovňou Dôvera. To sa nám aj podarilo
a liek jej doteraz uhrádzajú. Pod touto
liečbou sa jej stav zlepšil, hoci vedľajšie
účinky liečby si vyberajú svoju daň.
Dohodli sme a uhradili konzultáciu vo Viedni
u MUDr. Brodowitza. (250€)
Pacientku sme poslali na odbornú
konzultáciu do Viedne / MedVienna,

ktorej sa osobne zúčastnila. Bolo
odporučené spraviť vyšetrenie ďalších asi
150 génov.
Tieto vyšetrenia však Slovenská republika
nerealizuje a pacientka si ich musí hradiť
sama. Aktuálne hľadáme možnosti
v zahraničí.
2. Štyri onkologicky choré detičky. Oddelenie
hematológie a onkológie NÚDCH. V hodnote
300€ sme zakúpili u spoločnosti
Detoxpeople podporné suplementy pri
liečbe chemoterapiou.
3. Alena D., Janova Lehota (67 rokov)
Pacientka je v našom združení od roku 2018.
Karcinóm prsníka. Pacientka nastavená
naturopatom. Ukončila liečbu. Pacientku
sme spojili s klinickou onkologičkou
v Onkologickom ústave v Bratislave.
Absolvovala konzultáciu. Pravidelne sme
v kontakte. Aj tento rok sme jej pomohli
s kúpou podpornej vitamínovej liečby
a urobíme tak opäť vo februári 2020.
4. Veronika P., Bratislava (42 rokov)
Karcinóm prsníka. Pomoc pri konzultácii
v Prahe, riešenie zdravotnej poisťovne pri
preplatení liečby (ožarovanie v Protónovom
centre v Prahe). Pacientku sme finančne
podporili čiastkou 400€, nakoľko si musela
sama hradiť ubytovanie na 6 týždňov počas
ožarovaní, ktoré ju stálo 1 100€.
5. Zdenka K., Dolná Seč (44 rokov)
Diagnostikovaný karcinóm prsníka. Prebehla
konzultácia. Pacientka je v riešení.
6. Viliam B., Košice (1 rok)
Langerhansova histiocytóza. Zariadili sme
konzultáciu v Bratislave s prednostkou
onkologického oddelenia. Termín
konzultácie je stanovený na január 2020.

S rodičmi sme v kontakte, vyšetrenia sa
realizujú v Košiciach.
7. Nina K., Budmerice (14 rokov)
Ewingov sarkóm. Pacientka v združení od
roku 2018. S rodinou sme v pravidelnom
kontakte. Aktuálne je dieťa po
transplantácii.
8. Marína Š., Košice (1 rok)
DMO, pozápalová ecefalopatia. Pacientka
v riešení. Dohodnutá špecialistka na
neurooftalmológiu.
9. Karolína A., Kežmarok (15 rokov)
Degeneratívne ochorenie chrbtice.
Pacientka v riešení. Aktuálne prebiehajú
v regionálnej nemocnici vyšetrenia. Rodičia
sa ohlásia, keď budú mať skompletizované
výsledky. Pacientku nevedia
zdiagnostikovať. Hľadáme riešenia.
10. Matúš K., Smolenice (10 rokov)
Zhubný nádor na mozgu, LG – glioma.
Pacient je v združení od roku 2018.
Aktuálne po liečbe. S matkou sme
v pravidelnom kontakte.
11. Loriana G., Bardejov (1 rok)
Vrodené chýbanie ruky a prsta. Riešime
plastického chirurga. Zatiaľ neúspešne.
Konzultovali sme aj v Prahe. Odporúčanie
je počkať, kým dieťa vyrastie a s rúčkou
zatiaľ pracovať rehabilitačne. Napriek
týmto odporúčaniam hľadáme možnosti,
aktuálne v Hannoveri.
12. Karolína A., Kežmarok (15 rokov)
Degeneratívne ochorenie chrbtice.
Pacientka v riešení. Aktuálne prebiehajú
v regionálnej nemocnici vyšetrenia. Rodičia
sa ohlásia, keď budú mať skompletizované
výsledky. Pacientku nevedia
zdiagnostikovať. Hľadáme riešenia.

13. Dominika V., Bratislava (18 rokov)
Akútna lymfoblastická leukémia.
Kontaktovali sme prednostku detskej onkohematológie, ale pacientka bola riešená ako
dospelá. Leukémia bola veľmi agresívna,
žiaľ, v máji chorobe podľahla. S mamičkou
sme boli aj po smrti dcéry v kontakte na
poskytnutie psychickej podpory.
14. Andráš P., Veľké Kapušany (16 rokov)
Epilepsia a mnohé pridružené diagnózy.
Veľmi komplikovaný prípad. Najmä
komunikácia s matkou. Všetko čo sme
odporučili, zamietla ako zbytočné.
Konzultovali sme aj s lekármi, ktorí potvrdili,
že rovnako sa snažili byť vo veciach
ústretoví a ponúkali riešenia. Matka, žiaľ,
pomoc neprijala. Dlhší čas už nie sme
v kontakte.

19. M.B. Onkologická pacientka
v paliatívnej starostlivosti. Obrátil sa na
nás jej kamarát s celým jej príbehom
ohľadne pomoci pri preplácaní liekov.
Snažili sme sa jej prípad riešiť aj verejne,
ponúkli sme jej pomoc médií, ale nič
z toho kvôli rodine nechcela prijať. Priamo
v relácii (rádio Expres) bol premiér
konfrontovaný s týmto prípadom,
pacientka premiérovi aj napísala, ale ani od
premiéra, ani z MZ jej pomôcť nevedia
a odvolávajú sa na zákony. My sme jej
pomohli aspoň na jeden mesiac uhradiť
všetky doplatky, ale nevieme jej pomôcť
systémovo, nakoľko pani nechce, aby jej
príbeh a iniciály boli zverejňované.
20. Alexandra B., Bratislava (32 rokov)
Chronická gastritída. Pacientka prepojená
s naturopatom a nastavená na diétu.
Odkonzultovaná aj s dermatovenerológom.

15. Barbara B., Dobrohošť (12 rokov)
Primárna mitochondriálna encefalomyopatia.
Konzultovali sme neurológa a odporučili
21. Oľga D., Pichne (55 rokov)
ďalšie kroky. Aktuálne nie sme s rodinou
Myelosarkóm tenkého čreva. S pacientkou
v kontakte. Liečbu riešia v Čechách.
sme v kontakte. Realizovali sme
konzultácie, poradne s rodinou.
16. Diana J., Zvolen (6 rokov)
Momentálne je pacientka v liečbe
Syndróm krátkeho čreva, chýbanie ilea.
(III.cyklus), nastavená je aj naturopatom.
Pacientka konzultovaná v Banskej Bystrici,
kde je aj v lekárskej starostlivosti. Ďalšie
22. Matej M. Púchov (19 rokov)
informácie od rodičov nemáme.
Idiopatická trombocytopenická purpura.
Aktívny športovec. Riešili sme konzultáciu
17. Liana S., Žákovce (7 rokov)
cez neurológa a hematologičku
Histiocytóza z Langerhansových buniek.
v Bratislave. Je v riešení lekárov.
Pacientka konzultovaná na oddelení
hemato–onkológie v NÚDCH. Aktuálne
v starostlivosti lekárov. Posledná informácia
je z augusta 2019, kedy nastúpila na liečbu.
18. Ľudmila B., Bratislava (37 rokov)
Karcinóm prsníka. Pacientku sme
konzultovali s Národným onkologickým
ústavom. Podporili sme ju aj psychicky.

Finančne sme mimo odbornú
pomoc podporili
Slávko C.– Slávkovej rodine sme pomohli
príspevkom 150€ na zakúpenie pomôcok.
Slávko trpí degeneratívnym ochorením.
Alena K.– finančná podpora vo výške 300€
ako príspevok na liečbu.
Marianna B.– príspevok 350€ na nákup
liekov a zdravotníckych pomôcok, pacientka
v paliatívnej starostlivosti.
Marcela P.– príspevok 500€ na podporu po
smrti dieťaťa.

Aktivity
Počas roka sme sa na pravidelnej báze
stretávali s lekármi, zástupcami pacientskych
združení a riešili sme najmä možnosti
kvalitnejšej spolupráce medzi odbornou
verejnosťou a združeniami, a najmä ako
dosiahnuť nápravy v manažmente pacienta,
ktorý sa žiaľ oproti minulému roku nezlepšil,
o čom svedčia aj pribúdajúce žiadosti
o pomoc, ktoré do nášho ako aj do
ostatných združení prichádzajú.
V októbri sme sa zúčastnili Medzinárodného
semináru „Usage of Cannabis products for
therapeutic purposes“. Naše občianske
združenie sa bude snažiť v roku 2020
o organizovanie odborných diskusií na túto
tému.
Nadviazali sme spoluprácu s OZ
AMAZONKY a portálom onkoinfo.sk. Hlbšie
sme začali riešiť tému pacientiek
s karcinómom prsníka, najmä v otázke
inovatívnej liečby, ktorá je dostupná
v zahraničí, ale na Slovensku sa nerealizuje.
Týka sa to aj diagnostiky.

Na túto tému sme v novembri 2019
zorganizovali workshop s názvom „Do
vlastných rúk“, ktorého cieľom bola najmä
edukácia pacientiek. Na workshope
vystúpili odborníci z odboru lymfológie,
klinickej onkológie a fyzioterapie.
S prednášajúcimi sme sa dohodli na
aktívnej spolupráci v roku 2020. Máme
snahu spracovať požiadavky pacientov,
ako aj odborníkov z pacientskych združení
a predostrieť ich kompetentným osobám
na Ministerstve zdravotníctva, ako aj
inštitúciám v rámci Európskej únie.
Skontaktovali sme sa so slovenským
onkoregistrom, ktorý patrí pod Národný
onkologický ústav a v roku 2020 máme
v pláne stretnutia, kde by sme chceli
otvoriť tému efektívnejšieho zberu dát.

Plán a vízie na 2020
Pokračovať naďalej v činnosti.
Hľadať nových členov/odborníkov.
Snažiť sa nájsť spoločnú reč s lekármi,
v mnohých prípadoch nás nepovažujú za
tých, ktorí chcú pomôcť. Najviac sa
stretávame s obavami, že im zasahujeme
do práce a že ich chceme kontrolovať.
Vyvolať odborné diskusie na zlepšenie
diagnostiky a terapie, aby slovenskí
pacienti mali k dispozícii rovnaké možnosti
(štandardy) ako pacienti v členských
štátoch EÚ.
Vyvíjať aktivity na získanie darcov
(súkromných aj väčších spoločností). Naše
združenie sa tento rok riadne registrovalo
na poberateľa 2% z DP.
Organizácia edukačných workshopov
a konferencie.

