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Európsky parlament
a Výbor EMPL
Mám tú česť viesť každé zasadnutie Výboru pre
zamestnanosť a sociálne veci, v ktorom som už mala
na starosti niekoľko legislatívnych návrhov a
uznesení. Spomeniem náš report k Európskej
stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia, Záruke
pre mladých, či lepšej inklúzii Rómov v oblasti
zamestnanosti.
Vo Výbore pre občianske slobody sa venujem najmä
slobode médií, ochrane novinárov. Zorganizovala
som aj podujatie Immortal Truth, kde mali priestor
prihovoriť sa priamo predstaviteľom EÚ aj rodičia
Jána a Martiny.

Vediem rokovania s členskými štátmi a to k lepšej
koordinácii sociálnych systémov, čo ovplyvní život
viac ako 1.5 miliónom občanov v celej EÚ, vrátane
130 tisíc Slovákov, ktorí žijú a pracujú vo viacerých
krajinách.

Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne
veci (EMPL)
Spravodajkyňa uznesenia k návrhu odporúčania
Rady týkajúceho sa odborného vzdelávania a
prípravy (VET) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť
a odolnosť:

Počas lockdownu som sa venovala zmene Fondu
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, aby sa
pomoc dostala tým najzraniteľnejším, aj v najhorších
podmienkach. A už máme na stole aj ďalšie zmeny
Cieľom je modernizovať a zjednodušiť správu VET a
tohto fondu, rokovania začínajú.
posilniť spoluprácu opatreniami na národnej aj EÚ
úrovni, napr. prepojenie s výhľadovými stratégiami a
Čas v homeoffice som strávila vybavovaním tisícok inováciami, zvýšenie digitálnej pripravenosti a
žiadostí od občanov, ktorí sa nevedeli dostať domov atraktivity programov, podpora mobility a uznávanie
do prihraničných oblastí, alebo do práce za hranice. kvalifikácií. V skratke - uznesenie o tom, ako si
Vyzývala som úspešne Komisiu, aby pripravila
predstavujeme VET budúcnosti a aké sú zlyhania z
jednotný návod, ako otvárať hranice.
minulosti.

Spravodajkyňa nariadenia EP a Rady, ktorým sa
mení Nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide
o zavedenie osobitných opatrení na riešenie
krízy Covid-19:
Druhá revízia nariadenia pre fungovanie a rozpočet
Fondu pre najodkázanejšie osoby (FEAD). Ide najmä
o technické zmeny umožňujúce lepšiu flexibilitu a
navýšenie dodatočných zdrojov na roky 2020-2022
na dobrovoľnom rozhodnutí členských štátov.
Spravodajkyňa návrhu uznesenia o návrhu
odporúčania Rady týkajúceho sa mostu k
pracovným miestam – posilnenia záruky pre
mladých ľudí (Youth Guarantee):
Uznesenie EMPL k záverom Rady, ktoré znižujú
alokáciu na tzv. Youth guarantee, to je nástroj
financovaný z ESF+, ktorý je špecificky zameraný na
nezamestnanosť mladých. EMPL víta širšie
navrhnuté vekové rozhranie do 30 rokov. Posilnená
záruka má byť inkluzívnejšia, zameranie na
posilňovanie zručností (digitálnych, zelených,
podnikateľských) pomôže riešiť nesúlad s trhom
práce. Avšak zníženie alokácie z ESF+ na základe
rozhodnutia Rady na riešenie nezamestnanosti
mladých z 15 na 10 % je v rozpore s EÚ cieľmi. EK
musí zlepšiť monitorovanie implementácie a
podávanie správ o výsledkoch.
Spravodajkyňa návrhu stanoviska EMPL k
všeobecnému rozpočtu EÚ na rok 2021:
Využitie zdrojov na lepšie prispôsobenie sa
demografickej kríze, automatizácii a digitalizácii.
Racionalizácia fondov do jedného ESF+, musí byť
založená na dôkazoch a hodnotení vplyvu.
Rozpočtová zodpovednosť a stanovenie priorít sú
kľúčové pre skutočnú hodnotu za peniaze.
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
K tomuto nariadeniu aktuálne prebiehajú rokovania
s Radou a Komisiou, ktoré budú tento polrok
pokračovať s portugalským predsedníctvom, pretože
s nemeckým sa nepodarilo dosiahnuť dohodu.

Súčasne platné nariadenie koordinácie systémov
sociálneho zabezpečenia má už 15 rokov a nezvláda
zvyšujúci nápor pracovnej mobility. Pre občanov sa
stalo štandardom pohybovať sa po viacerých
členských štátoch, alebo sa denne presúvať za
prácou z domáceho štátu do toho vedľajšieho.
Slovensko a Rakúsko patria medzi štáty s najvyššou
cezhraničnou mobilitou a práva Slovákov na sociálne
dávky vychádza práve z tohto nariadenia.
Nariadenie bolo ale prijaté v inej dobe - dôsledkom
zvýšenej pracovnej mobility a aj snahy niektorých
štátov chrániť svoje sociálne systémy, sú obeťou
práve občania, ktorí nepomerne dlho čakajú na svoje
dávky alebo im nie sú vyplatené v plnej výške.
Mobilita v rámci EÚ neustále stúpa. V roku 2017 sa
presťahovalo v rámci EÚ 17 miliónov ľudí, z toho
12,4 milióna za prácou. Počet prihraničných
pracovníkov, čiže ľudí, ktorí žijú v jednej krajine a za
prácou denne dochádzajú do inej (napr. Slováci žijúci
na Slovensku a dochádzajúci za prácou do Rakúska)
bol 1.4 milióna, čo predstavuje 4% nárast oproti
roku 2016. Členské štáty (ČŠ) doplácajú na systém
náhrad. Mechanizmy spolupráce medzi inštitúciami
sociálneho zabezpečenia sú nastavené pomerne
všeobecne, bez striktných lehôt. Navyše sa ešte
stále nepodarilo prejsť na elektronický systém
výmeny údajov a inštitúcie (napr. sociálne poisťovne)
si papierovo vymieňajú obrovské kvantum
informácií. Zlyháva spolupráca a často sa stáva, že
občan, čo tvrdo pracoval v inom členskom štáte,
potom doma márne čaká na dôchodok či sociálne
dávky.
Tieňová spravodajkyňa Absolutória - report
EMPL o tom, ako hodnotíme činnosť a
hospodárenie našich agentúr za rok 2019 a
Komisie ako takej
Spravodajkyňa Európskeho programu v rámci
zručností:
Keďže súčasné výzvy, ktorým čelíme (zelená a
digitálna transformácia a demografické trendy),
menia povahu práce a tomu musíme prispôsobiť aj
zručnosti, najmä technologické a digitálne.

Až 42 % občanov EÚ nemá základné digitálne
zručnosti a tieto nerovnosti ešte prehĺbuje súčasná
kríza. Je to reakcia na európsky program v oblasti
zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť,
sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktorý predstavila
Komisia. Návrh uznesenia vyzýva k spolupráci a
výmene osvedčených postupoch, zberu aktuálnych
údajov, aby sme vedeli identifikovať aké zručnosti
na pracovnom trhu chýbajú. Pozornosť je potrebné
venovať aj mäkkým zručnostiam, ako sú kreativita,
adaptabilita, kritické myslenie a inovácie. Kvalitné
vzdelávanie a rozvoj zručností majú byť dostupné
pre všetkých, aj pre zraniteľné a marginalizované
skupiny. Okrem toho, vzhľadom na starnúcu
populáciu, potrebujeme celoživotné vzdelávanie,
aby mali aj starší ľudia možnosť zostať aktívni
na trhu práce.
Spravodajkyňa Európskej stratégie pre oblasť
zdravotného postihnutia na obdobie po 2020:
Komplexná a dobre financovaná nová stratégia musí
obsahovať jasné priority a merateľné ciele, vrátane
monitorovacieho mechanizmu, aby sa zabezpečila
riadna implementácia. Kľúčová je spolupráca so
samotnými ľuďmi so ZP a všetkými zúčastnenými
stranami. Preukaz EÚ pre osoby so ZP by sa mal
rozšíriť do všetkých členských štátov a mala by sa
prijať jednotná definícia zdravotného postihnutia.
Spravodajkyňa návrhu správy o návrhu
nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení
Nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide
o zavedenie osobitných opatrení na riešenie
krízy Covid-19:
Ide o ďalšie zmeny vo Fonde európskej pomoci pre
najodkázanejšie osoby (FEAD). Umožní sa 100 %
spolufinancovanie z EÚ rozpočtu; okrem balíčkovej
pomoci je možné poskytnúť aj vouchery alebo
elektronické karty; organizáciám poskytujúcim
pomoc sa poskytnú ochranné pomôcky; náklady na
pomoc v prípade meškania alebo zastavenia
operácie sa budú považovať za oprávnené.

Spravodajkyňa otázky na ústne zodpovedanie
Komisii o posilnenej záruke pre mladých:
Ako EK hodnotí zníženie alokácie, ako zlepší
monitoring a podporí vyššiu efektívnosť nástroja,
a ako konkrétne posilní podporu činností na
zvyšovanie informovanosti a šírenie osvedčených
postupov?
Spravodajkyňa otázky na ústne zodpovedanie
Rade o posilnenej záruke pre mladých:
Ako Rada odôvodňuje zníženie alokácie, obzvlášť
v kontexte koronakrízy, ako podporí štáty, aby
posilnili účinnosť nástroja a ako konkrétne zlepší
osvetové stratégie a inkluzívnosť nástroja?
Tieňová spravodajkyňa stanoviska EMPL
k vykonávaniu národných stratégií integrácie
Rómov: boj proti negatívnym postojom voči
ľuďom s rómskym pôvodom v Európe:
Pokrok v tejto oblasti je len obmedzený,
potrebujeme efektívnejšie vykonávanie stratégií,
vrátane záväzných a merateľných cieľov, lepšieho
zberu dát a výskumu na adresnejšie riešenie
systematickej diskriminácie, na riešenie ktorej
potrebujeme inštitucionálne reformy. Kľúčový je
monitoring výdavkov z EÚ fondov a zabránenie ich
zneužívaniu a zapojenie samotných Rómov. Na tému
efektívnejšej distribúcie sociálnych dávok som
podala aj pilotný projekt.
Spravodajkyňa odporúčania na rokovania
o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom:
Mandát Spojeného kráľovstva má len obmedzený
rozsah a neobsahuje pojem rovnaké podmienky
("level playing field"), čo je pre vyvážený a
ambiciózny vzťah kľúčové. Vyjadrenia Spojeného
kráľovstva preukazujú nedostatok politickej vôle
plne dodržať svoje záväzky. Dôležité je hlavne
zachovať a chrániť práva sociálneho zabezpečenia
všetkých občanov. Chýbajú ustanovenia o
nezamestnaneckých dávkach pre cezhraničných
pracovníkov. Potrebná je dohoda na Erasmus+ a
zvýšenie informovanosti občanov.

Výbor EP pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
Tieňová spravodajkyňa revízie Vízového
informačného systému:
Revízia nariadenia o vízovom informačnom systéme
rozširuje jeho pôsobnosť z krátkodobých aj na
dlhodobé víza a povolenia na pobyt. Zjednodušuje
výmenu informácií medzi členskými štátmi pri
žiadostiach o víza a umožňuje kontrolu dát v
európskych systémoch, čím sa posilňujú
bezpečnostné kontroly. Vek na odoberanie
odtlačkov prstov sa znižuje zo súčasných 12 na 6
rokov, za účelom posilnenia ochrany detí a
zabránenia obchodovaniu s nimi.
Tieňová spravodajkyňa pri "E-evidence
package":
Legislatíva o elektronických dôkazoch ustanovuje
cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi
viazanými týmto nariadením v boji proti cezhraničnej
závažnej trestnej činnosti a terorizmu a zároveň
poskytuje právnu istotu poskytovateľom služieb.
Prostredníctvom tohto nástroja môže členský štát
nariadiť poskytovateľovi služieb, ktorý ponúka
služby v EÚ a je usadený, alebo ak nie je usadený,
právne zastúpený v inom členskom štáte (napríklad
Google, so sídlom v Írsku), aby vytvoril alebo
uchoval elektronické informácie, ktoré môžu slúžiť
ako dôkaz v trestnom konaní.
Tieňová spravodajkyňa stanoviska o posilnení
slobody médií a ochrane novinárov v Európe:
S témou právneho štátu úzko súvisia aj slobodné
médiá. Na minulom plenárnom zasadnutí sme prijali
Uznesenie o posilňovaní slobody médií, ochrane
novinárov, dezinformáciách a roli platforiem, na
ktorom som sa aktívne podieľala. Obsahuje niekoľko
odporúčaní: doplnenie osobitnej kapitoly o
monitorovaní slobody médií vo výročnej správe,
prísnejšie kontroly verejného financovania médií;
založenie, fond na udržanie nezávislosti médií;

silnejší regulačný rámec pre boj s dezinformáciami.
Uznesenie tiež kritizuje autoritársky spôsob, akým sa
v niektorých štátoch, na čele s Maďarskom,
pristupuje k médiám.
Presadila som, aby bola v uznesení zmienka o
tragických vraždách novinárov, ilustrujú zlyhanie
orgánov ich adekvátne chrániť. Pridala som tiež
požiadavku, že pravidelný monitoring právneho
štátu, by mal obsahovať vyslovene kapitolu o stave
médií v krajine a ich pluralizme. Zabrániť by sa malo
účelovým žalobám voči novinárom (anti-SLAPP) a
tiež podporovať kvalitné, verejnoprávne médiá.
Veľmi dôležité pre mňa bolo, aby sa v správe volalo
aj po účinných a efektívnych opatreniach na boj voči
dezinformáciám, jednoduchá “vakcína” proti tejto
infodémii neexistuje.
Tieňová spravodajkyňa stanoviska k správe
výboru CONT o vplyve organizovaného zločinu
na vlastné zdroje EÚ a o zneužívaní finančných
prostriedkov EÚ s osobitným zameraním na
spoločné hospodárenie:
Sústredime sa na dosiahnutie lepšej výmeny
informácií na vnútroštátnej aj na EÚ úrovni s cieľom
rýchlo identifikovať zločinecké organizácie, ktoré sa
snažia dosiahnuť nezákonný zisk. Taktiež sa musíme
zamerať na možné spôsoby posilnenia kontrolných
systémov na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni s
cieľom zabrániť finančnej trestnej činnosti a určiť
potrebné opatrenia, aby sa zabránilo zločineckým
sieťam získať EÚ peniaze.
Spravodajkyňa stanoviska k správe o vykonávaní
výboru EMPL týkajúcej sa vykonávania smernice
Rady 2000/78/EK, ktorou sa ustanovuje
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v
zamestnaní a povolaní v zmysle UNCRPD
(Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím):
Potrebujeme zbierať spoľahlivé a porovnateľné
údaje, aby sme mohli tvoriť politiky založené na
dôkazoch. Musíme ukončiť diskrimináciu ľudí so
zdravotným postihnutím. Musíme preto zabezpečiť
súlad zákonov s Dohovorom vo všetkých oblastiach,

vrátane zamestnania, po čom v stanovisku voláme.
Vyzývame tiež Radu k odblokovaniu rokovaní
o horizontálnej smernici o nediskriminácii.
Tieňová spravodajkyňa stanoviska LIBE k
vykonávaniu národných stratégií integrácie
Rómov: boj proti negatívnym postojom voči
ľuďom s rómskym pôvodom v Európe:
Pokrok v tejto oblasti je len obmedzený,
potrebujeme efektívnejšie vykonávanie stratégií,
vrátane záväzných a merateľných cieľov, lepšieho
zberu dát a výskumu na adresnejšie riešenie
systematickej diskriminácie, na riešenie ktorej
potrebujeme inštitucionálne reformy.

Parlamentné otázky
Prostredníctvom parlamentnej otázky som sa na EK
obrátila vo veci:
Indexovania rodinných prídavkov v Rakúsku
Koordinácie vzájomného uznávania COVID-19
testov
Masového zatýkania LGBTI aktivistov v PL
(spolu s ďalšími kolegami z EP)
Klasifikácie CBD
Lovu vlkov na Slovensku (spolu s ďalšími SK
kolegami)
Príspevku na dieťa v pestúnskej starostlivosti koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Prostredníctvom parlamentnej otázky na ústne
Podala som aj pilotný projekt, ktroý bol
zodpovedanie som sa na EK a na Radu obrátila vo
schválený, s predpokladaným rozpočtom 2
veci:
milióny eur na E-pay karty pre lepšiu, motivujúcu
Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného
a adresnejšiu distribúciu sociálnych dávok
vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
marginalizovaným, sociálne slabším skupinám
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a
v členských štátoch, so zameraním na rómske
odolnosť
komunity v nových členských štátoch, ako je
Posilnenie záruky pre mladých ľudí
Slovensko, ČR, Maďarsko, či Rumunsko. Projekt
ráta aj s učením finančnej gramotnosti,
minipôžičkami, či opatreniami proti úžere.

Podujatie Immortal Truth
Vo februári som v EP usporiadala spolu s maltským
kolegom Davidom Casom podujatie s názvom
Immortal Truth, na pamiatku zavraždených
novinárov, na ktorom sa zúčastnili aj rodičia Jána
Kuciaka, mama Martiny Kušnírovej a tiež rodina
maltskej novinárky Daphne Galizie. Cieľom bolo
pripomenúť si dôležitosť investigatívnych žurnalistov
a ich prínos pre celú spoločnosť. Ako rečníčka
vystúpila aj súčasná komisárka McGuiness,
komisárka Jourová. Rodičia sa stretli aj s predsedom
EP. Odzneli veľmi silné a dojemné prejavy, nielen o
význame investigatívnej žurnalistiky, ale najmä
európskej spolupráci v odhaľovaní organizovaného
zločinu. Počas podujatia sme odkryli sochu, ktorá v
budove EP bude stáť na počesť Jána a Daphne.

Iné aktivity
Rokovania so šéfom VŠZP o prístupe
onkopacientov ku všetkým liekom, aj liekom
na výnimky. Prístup musí byť rovnaký pre
slovenských aj nemeckých pacientov. Na túto
tému som sa listom obrátila aj na ministra
zdravotníctva.
V prípade Jozefa Chovanca, Slováka, ktorý zažil
v Belgicku pred 2 rokmi policajnú brutalitu,
v dôsledku ktorej utrpel fatálne zranenia som
iniciovala výzvy a aktivity, aj s ďalšími
poslancami - list predsedovi EP so žiadosťou
o verejné odmietnutie policajnej brutality a o
minútu ticha na plenárnom zasadnutí EP. Spolu s
ďalšími SK europoslancami sa nám podarilo
otvoriť diskusiu na túto tému na plenárnom
zasadnutí.
V kontexte pandémie som posielala výzvy aj
slovenským ministrom, a to v otázke ochrany
obetí domáceho násilia, slovenských
opatrovateliek, ktoré sa nevedeli presúvať medzi
krajinami pobytu a práce a taktiež o prístupe
k interrupciám.
List som poslala aj verejnej ochrankyni práv,
hlavnému hygienikovi a ministrovi vnútra
ohľadom situácie pre pendlerov a občanov
žijúcich v prihraničných oblastiach. Žiadala som
o preskúmanie a prehodnotenie opatrení
v kontexte COVID-19 pandémie a zatvorenia
hraníc v prvej vlne. S týmto problémom som sa
osobne obrátila a diskutovala s komisárom
Schmitom.
List k prehodnoteniu karanténnej povinnosti
lodníkov som adresovala ministrovi dopravy
a ministrovi zahraničných veci a európskych
záležitostí.
Otvorené listy adresované Záborskej
a Vašečkovi na tému interrupcií som zverejnila
v médiách.
Listom som sa obrátila na ministra práce

a ministra školstva ohľadom zvýšenia príspevku
na starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov na 6
rokov.
Spolu s kolegami zo SaS sme na Slovensku
otvorili tému odluky cirkví od štátu.
V LIBE výbore som iniciovala výmenu názorov
medzi expertmi a EÚ inštitúciami na tému
zariadení dlhodobej starostlivosti v čase
pandémie COVID-19.
Spolu s kolegom Eugenom Jurzycom som sa
obrátila na Komisiu a EDPB vo veci vydania
spoločných usmernení pre dočasné pozastavenie
častí ustanovení GDPR, aby sa zabezpečilo,
že pravidlá ochrany údajov nebránia v boji proti
pandémii.
Na Komisiu som sa obrátila tiež listom ohľadom
nutnosti vydať spoločné usmernenia pre štáty
o reagovaní na pandémiu, najmä v zabezpečení
cezhraničných pracovníkov
Ministerku spravodlivosti som na základne
občianskeho podnetu listom upzornila
na podozrivé prideľovanie súdnych spisov.
Letisku Frankfurt som odoslala list vo veci zlého
zaobchádzania s občiankou SR počas pandémie
COVID-19.
Ako predsedníčka EMPL sa zúčastňujem
mnohých podujatí, v roku 2021 boli
najdôležitejšie: podujatie SIOPE na tému
rakoviny u detí, diskusia na tému týraných žien
s Centrum Slniečko, konferencia k nemeckému
predsedníctvu - My social Europe, konferencia
AmCham: Women in Business, konferencia o boj
proti práci na čierno a práva pracovníkov v
sektore stavebníctva v celej EÚ, EPPO euractiv, Legal-summit konferencia na tému
inovácie a právneho štátu.
Zúčastnila som sa verejnej diskusie k téme
"Kedy nám budú vládnuť ženy".

Ľudské práva
a sociálna oblasť
V rámci politiky sa intenzívne venujem prevažne
európskej legislatíve a vedeniu Výboru EP pre
zamestnanosť a sociálne veci, no naďalej slúžim aj
požiadavkám slovenských občanov. Spolupracujem
s rôznymi organizáciami na projektoch pre ľudí a
spolu s mojim tímom pomáhame v individuálnych
žiadostiach od občanov. V roku 2020 to obnášalo:
Komunikáciu s príslušnými inštitúciami ako je
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, ale aj
rakúska zdravotná poisťovňa vo veci občanov,
ktorí, sa niekoľko mesiacov neúspešne
dožadovali vydania karty poistenca a formuláru
E 106, bez ktorých im nemohla byť poskytnutá
bezplatná zdravotná starostlivosť.
Žiadosť na bývalého predsedu vlády Pellegriniho
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Richtera o urýchlené riešenie problémov
slovenských občanov trvale žijúcich v ČR pri
poskytovaní sociálnej služby a príspevku na péči,
ktoré pretrvávajú niekoľko rokov.

Poradenstvo vo veci problému so splnením
podmienok pre trvanie registrácie sociálnej
pobytovej služby a informovanie o riziku zániku
oprávnenia poskytovať sociálnu službu a podpory
z verejných zdrojov.
Poradenstvo pri problémoch so stanovením
úhrady za odkázanosť fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby.
Pomoc pri akútnom umiestňovaní občanov do
zariadenia pre seniorov.
Komunikácia s Inšpektorátom SOI v Banskej
Bystrici pre Banskobystrický kraj vo veci
diskriminácie Rómov.
Návrh na riešenie situácie vo veci možnosti
uprednostniť pri umiestnení do ZSS blízku osobu
zamestnanca, pre verejného poskytovateľa
sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.

Poskytnutie poradenstva pre obec Moldava nad
Bodvou vo veci povinnosti prijať žiadosť aj od
fyzickej osoby, ktorej už sociálnu službu
poskytuje neverejný poskytovateľ bez príspevku
obce.
Poradenstvo vo veci nepriznania peňažného
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov
súvisiacich so zabezpečením prevádzky
osobného motorového vozidla.
Poradenstvo pre občianku pracujúcu v ČR,
s trvalým pobytom v SR, a to vo veci materského
príspevku, prídavkov na deti, príspevku pri
narodení dieťaťa, rodičovského príspevku,
určenie otcovstva a vlastníctva
k bytu.
Poradenstvo pre MÚ vo veci určenia dňa
možného poskytnutia alebo vyplatenia
finančného príspevku na prevádzku.
Účasť na workshope: Ako organizovať
a financovať systém dlhodobej starostlivosti na
Slovensku – ťažká cesta k nájdeniu „optimálneho
riešenia“ (organizovanej Slovenskou komorou
lekárov, MZ SR).
Poradenstvo a zriadenie konzultácií
s odborníkmi s cieľom umiestniť klienta
s ťažkým zdravotným postihnutím do
konkrétneho zariadenia DSS v BA.
Pomoc a poradenstvo pri vybavovaní
invalidných dôchodkov.
Telefonické konzultácie pre poskytovateľov
sociálnych služieb najmä vo veci možnosti
uzavretia ambulantnej sociálnej služby, osobitne
denných stacionárov, nakoľko v tom čase
MPSVaR nevydalo žiadne usmernenie.
Komunikácia s MPSVaR ohľadom uzavretia
ambulantnej sociálnej služby s požiadavkou na
MPSVaR, aby vydali usmernenie pre celú SR vo
veci ambulantných sociálnych služieb.

Komunikácia s MPSVaR ohľadne otázky „Ako
bude riešené financovanie poskytovateľov
sociálnej služby zariadenia starostlivosti o deti
do 3 rokov (jasle)", ktoré boli rozhodnutím
Ústredného krízového štábu zatvorené a rodičia
odmietali platiť paušálny príspevok, ktorý bol
platený aj keď dieťa nenavštevovalo jasle.
Poskytovatelia jaslí nemajú iné zdroje príjmu.
Aktívna spolupráca na spracovaní priorít do
Programového vyhlásenia vlády v oblasti
sociálnej ochrany.
Spolupráca pri riešení problémov spojených
s financovaním projektov z eurofondov,
osobitne napr. projekt Podpory opatrovateľskej
služby, ale aj v oblasti SPO, a to aj v spolupráci
s neziskovými organizáciami, s požiadavkou na
IA MPSVR aby usmernili prijímateľov finančných
prostriedkov. Komunikácia s IA MPSVR
o problémoch, napr. ak zamestnanci nemôžu
opatrovať klienta (klient ich nepustí do bytu,
klient je v karanténe), tak zamestnanec nemá
prácu, nepracuje ale nie preto, že sa tak sám
rozhodol, je to prekážka na strane
zamestnávateľa a tak by mal dostať mzdu, ale
problémom bolo, že niektorí prijímatelia
nenávratného príspevku nemajú financie z IA ani
za 3 mesiace a aj dlhšie obdobie.
Spolupráca pri hľadaní riešenia s právnikmi
a poskytovateľmi vo veci zákazu návštev
a opustenia zariadení v čase pandémie (ľudia sa
sťažujú a obracajú na úrad Verejnej ochrankyne
práv pani Patakyovej, vo veci porušovania
ľudských práv).
Aktívna účasť na príprave a na rokovaniach
koaličných partnerov pri spracovávaní
Programového vyhlásenia vlády SR, osobitne so
zameraním na oblasť sociálnej ochrany.
Vypracovanie odvolaní proti rozhodnutiu
Sociálnej poisťovne ústredie vo veci invalidného
dôchodku.

Poskytnutie pomoci vo veci úhrady škody na
zdraví, ktoré požadovalo Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru.
V spolupráci s ďalšími političkami som zaslala
podporný list pre ZSS zapojené do procesu NP
Deinštitucionalizácie v SR, aby som ich
povzbudila v náročnom procese, na ktorý sa
pripravujú.
Poradenstvo Centru včasnej intervencie vo veci
vykazovania aktivít v ambulantnej služby počas
pandémie v komunikácii s VÚC a následnom
financovaní.
Aktívna účasť na zasadnutiach a príprave
stanovísk k rokovaniu v pracovnej skupine
MPSVR zriadenej pre otázky COVID v
sociálnych službách.
Poradenstvo pre neverejného poskytovateľa vo
veci problému s prenájmom priestorov aj u
poskytovateľov sociálnych služieb v čase
pandémie.
Poradenstvo pri probléme nevýhodného kurzu
(pri vyplácaní dôchodku z ČR) a nutnosti
predkladať doklad o žití pre Slováka poberateľa
starobný dôchodok z ČR v spolupráci s
príslušnými inštitúciami.
Pomoc pri vybavovaní dotácie z humanitnej
pomoci z MPSVaR vo výške 800 eur.
Pomoc občianke, ktorej nebol poskytnutý
vianočný príspevok za rok 2018 a 2019
z nezákonného dôvodu.
Poradenstvo občanovi, ktorý požiadal o pomoc
pri získaní detí z utajeného pôrodu, bola mu
sprostredkovaná pomoc a to aj cez Centrum
medzinárodnoprávnej ochrane detí, riešili sme
zdravotné poistenie detí, ktoré ešte neboli
súdom zverené otcovi a komplikácia nastala,
lebo otec pracoval a bol poistený 14 rokov
v Nemecku, prípad skončil úspešne, deti boli
zverené otcovi.

Poradenstvo vo veci právnej možnosti, resp.
výnimky, doplatiť poistné a tak, zabezpečiť aj v
budúcnosti priaznivejšiu výšku invalidného
dôchodku pre syna.
Komunikácia vo veci neposkytnutia dávky na
odkázanosť (Pflegegeld) zo strany Rakúska pre
dieťa so zdravotným postihnutím, po niekoľkých
mesiacoch na moju výzvu reagoval rakúsky
ombudsman pre osoby so ZP.
Poradenstvo pri informáciách zo strany MPSVaR
týkajúce sa peňažného príspevku na osobnú
asistenciu v rámci pripravovanej sociálnej
reformy, ktoré znepokojili občanov so ZP v SR.
Aktívna účasť na online konferencii "Nezávislý
život", diskusia o osobnej asistencii a k jej
financovaniu.
Účasť na diskusii „Ako potrebujeme zmeniť
sociálne služby?" v TV relácii Klub pod lampou,
redakcie .týždeň.
Poradenstvo pri požiadavke matky dvoch detí,
ktorá sa rozhodla žiť a pracovať mimo SR, v inom
členskom štáte EÚ.
Poradenstvo vo veci platenia úhrady za pobyt
a stravu počas kúpeľnej liečby pacientov s DMO.
Poradenstvo vo veci zdravotnej starostlivosti, aj
na území Slovenska, ak je osoba poistená
a pracuje v Rakúsku, (konkrétne okruh
poistencov, čo kryje poistenie, nárok na
využívanie zdravotnej starostlivosti pri pohybe
v rámci Európy, európsky preukaz zdravotného
poistenia).
Poradenstvo pri vyplácaní rodičovského
príspevku a prídavku na dieťa pre rodiča Slováka,
ktorý je zamestnaný v zahraničí, najmä otázku,
ktorý členský štát je príslušný podľa Nariadenia
EP a Rady č.883/2004 a aké sú povinnosti
ÚPSVR v SR pri poskytnutí pomoc pre
vybavovaní predmetnej veci občanovi
o prednostnom nároku.

Pomoc pri urgentnom umiestnení občianky do
zariadenia pre seniorov, ktorej sa po páde
výrazne zhoršil zdravotný stav, vrátane
demencie a nemohla sa vrátiť do prirodzeného
domáceho prostredia, bola umiestnená do ZOS
v Bratislave.
Poradenstvo vo veci nezapočítania rokov
odpracovaných vo Veľkej Británii a v Holandsku
na účely výpočtu starobného dôchodku v SR a
konzultovala predmetnú vec aj s MPSVR.
Poradenstvo pre občana SR vo veci možnej
adopcie maloletého dieťaťa žijúceho t. č. v
Nemecku, riešenie bolo úspešné. Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí v SR,
oficiálne požiadalo, aby maloletý bol vrátený na
Slovensko a bol daný prísľub pomoci pánovi B.
pri vybavovaní predmetnej veci.
Poradenstvo pre Mestský úrad pri vypracovaní
zmlúv týkajúcich sa opatrovateľskej služby.
Poradenstvo vo veci týrania blízkej osoby a
zneužívanie verejných zdrojov
v opatrovateľskej službe, komunikácia s MČ
Ružinov a s MPSVaR, bol podaný podnet na
Dohľad nad poskytovaním SS a odporučené
obrátiť sa aj na orgány činné v trestnom konaní.
Poradenstvo pri založení nových sociálnych
služieb a pri zriadení nového zariadenia pre
seniorov.
Poradenstvo pri nevhodnom a nekompetentnom
konaní okresnej hygieničky (práca pod vplyvom
alkoholu, občania a právnické osoby sa jej boja,
vrátane jej zamestnancov) v spolupráci s MZ SR
a inými subjektmi.
Pomoc pri podnetoch na zneužívanie a
neadekvátne správanie voči klientom zo strany
zamestnancov v zariadení Centrum sociálnych
služieb, podala som podnet na úrad komisárky
pre osoby so ZP, ktorá následne vykonala aj
monitoring v tomto zariadení a prijala celý rad
opatrení v dôsledku zistenia porušení.

Poradenstvo pre Komunitné centrum vo veci
osobných údajov klientov KC, štandardy KC,
vyjadrenie k záznamu z kontroly.
Zabezpečenie intervencie kompetentnej
inštitúcie vo veci neefektívneho predvolávania
klientov s ťažkým zdravotným postihnutím
umiestneným DSS na aktivačné práce zo strany
ÚPSVaR.
Poskytnutie právneho názoru pre DSS k pojmu
utváranie podmienok na varenie a upratovanie
na účely SS.
Poskytnutie právneho usmernenia pre MÚ o
možnosti zamestnávať opatrovateľku bez
zákonom stanovenej kvalifikácie počas
pandémie.
Poradenstvo v regióne Prešov pri kvalite
poskytovaných sociálnych služieb, situácii na
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva,
zriaďovania nových sociálnych služieb, možnosti
financovania z eurofondov.
Poskytnutie komplexných informácií a kontaktov
na odbornú literatúru vo veci vzdelávania
sociálnych pracovníkov pôsobiacich v
zdravotníctve, poskytnuté komplexné informácie
s kontaktmi na dostupné online informácie.
Poskytnutie konzultácie pre dcéru rodičov, ktorí
majú prísť o bývanie, vysvetlenie vysporiadania
vlastníckych vzťahov, pomoc pri formulácii
kúpnej zmluvy.
Poradenstvo pri registrácii sociálnej služby,
zariadenia pre seniorov, vrátane potreby a účelu
obhliadky miesta pred vydaním oprávnenia na
poskytovanie sociálnej služby.
Poradenstvo občianke SR zamestnanej 16 rokov
v Rakúsku ohľadom dávok v nezamestnanosti v
SR a v Rakúsku.
Pomoc vo veci úhrady nákladov zdravotnej
starostlivosti na psychiatrické liečenie v SR,

nakoľko občan mal problémy so svojim
zamestnávateľom v Holandsku.
Účasť vo veci pomoci pre organizáciu
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo pri
riešení vybavenia ich žiadosti o finančnú
podporu z Grantov EHP a Nórska, komunikácia s
Úradom vlády SR.
Poskytnutie informácií o podmienkach
vyplácania materského príspevku a potrebných
dokladov k vzniku nároku na príspevok
v Rakúsku.
Spolupráca na vypracovaní podnetu na
vytvorenie vhodných podmienok pri hľadaní
možností zvýšenia a doplnenia počtov
opatrovateľov v sociálnych službách, a to aj
vytváraním podmienok pre prijatie žien/mužov z
tretích krajín, napr. z Ukrajiny, ktorí takúto
pracovnú činnosť majú záujem vykonávať.
Poradenstvo pri neštandardnom postupe
príslušných verejných orgánov v Rakúsku voči
občianke SR vo veci materského, ktoré
odôvodňovali jeho nevyplatenie, pričom nimi
uvádzané skutočnosti nevyplývali z právnych
predpisov Rakúska.
Komunikácia so školou CENADA, ktorá
požiadala o pomoc pri určovaní počtu žiakov na
8. ročné gymnázium pre deti s Aspergerovým
syndrómom zo strany odboru školstva, nakoľko
odbor školstva nezohľadňoval ich požiadavky,
náročnosť a potrebu zabezpečenia vzdelávania
pre deti s PAS a navyše mali jeho zamestnanci
diskriminačné výroky a postoje. Zahŕňalo to
komunikáciu s vedúcou príslušného odboru
školstva ako aj s ministrom vnútra pánom
Romanom Mikulcom s cieľom zabrániť a
eliminovať diskrimináciu detí s PAS vo
vzdelávacom systéme a pomôcť vytvoriť
podmienky na ich štúdium. Snaha bola úspešná
a CENADA dostala prvýkrát požadovaný počet
miest na 8. ročné gymnázium.

Poradenstvo vo veci reťazových pôrodov vo
väzbe na poskytovanie materského a
rodičovského príspevku.
Poradenstvo pri umiestnení žiaka s PAS zo
špeciálnej školy do bežnej školy. V snahe
pomôcť bol písomne oslovený Odbor školstva
Okresného úradu.
Žiadosť na komisárku pre osoby so
zdravotným postihnutím vo veci 4 ročného
dieťaťa s PAS, žiadanie bolo o vstup do
súdneho konania s cieľom chrániť záujmy
dieťaťa, nakoľko bol zistený nevhodný prístup
súdneho znalca v konaní voči osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Poradenstvo vo veci diskriminácie prijímateľov
Denného stacionára zo strany starostky obce.
Poskytnutie komplexného názoru na možný
postup pri ochrane práv klientov.
Poradenstvo pre matky s deťmi dlhoročne
žijúce v pobytovom zariadení. Preverenie
podmienok dodržania výberového konania na
post riaditeľky tohto zariadenia.
Poradenstvo pri situácii vo viacerých
zariadeniach sociálnych služieb, ktorých
zriaďovateľom je nezisková organizácia,
týkajúce sa podozrenia zo zlého
zaobchádzania s klientmi, napr. v ZOS, ale aj
podozrenia na nehospodárne vynakladanie
verejných finančných prostriedkov a ich
zneužívanie. Príslušné orgány (úrad komisárky
pre osoby so zdravotným postihnutím,
MPSVaR a KSK) boli na získané informácie
upozornené a požiadané o dôslednú kontrolu
a prijatie opatrení v prípade zistenia porušení.
Pravidelne sa zaujímam a som
prostredníctvom môjho tímu informovaná o
dianí v sociálnych službách v SR, a to aj
s osobitným zreteľom na závažnú pandemickú
situáciu a riziko ohrozenia života a zdravia
klientov v sociálnych službách.

Z uvedeného dôvodu sledujem a spracovávam
pripomienky a návrhy na rokovania Ústredného
krízového štábu, ktorý pravidelne od marca 2020
až dodnes zasadá každý týždeň a rieši aj aktuálne
otázky týkajúce sa každodenného života klientov
sociálnych služieb, počnúc od vyhlásenia núdzového
stavu, krízových a pandemických plánov,
zabezpečenia potrebnými hygienickými
a ochrannými pomôckami a zariadeniami, spôsobu
a podmienok ich financovania, podmienok testovania
zamestnancov a klientov, prepúšťania klientov ZSS z
nemocníc, podmienok návštev
a opustenia zariadení, finančného ocenenia
zamestnancov v čase pandémie, infekčného príplatku
za služby v karanténe v SS, dostatku/nedostatku
personálu v čase karantény, riešenia problému
poskytovania SS pre ľudí bez domova, ktorí nemajú
žiadne testy a iné ochranné pomôcky.

Občianske
združenie
V roku 2017 sme založili občianske združenie
DAJME RADU. Cieľom nášho občianskeho združenia
je pomáhať chorým deťom a ich rodinám (deti vo
veku 0 – 18 rokov s vážnou až raritnou diagnózou).
Čím ďalej, tým viac, nás ale oslovujú aj dospelí
pacienti a v roku 2020 sme vybavili viac žiadostí
o konzultáciu práve pre dospelých pacientov.
Rozsah pomoci OZ:
konzultácia (second opinion) na diagnostiku a
terapiu
prepájanie pacienta a rodín so špecialistami na
Slovensku ako aj v zahraničí
psychologická podpora
pomoc pri financovaní terapie, ktorú nie je
schopný poskytnúť štát z rôznych dôvodov
preklady lekárskych správ/epikríz
konzultácie a poradenstvo pri výžive a
suplementoch s naturopatom a inými
odborníkmi
Pandémia COVID-19 ovplyvnila aj fungovanie nášho
občianskeho združenia. Konzultácie sa presunuli do
online priestoru a s rodičmi, či pacientami sme
komunikovali najmä telefonicky a prostredníctvom
emailov. Rok 2020 bol pre občianske združenie čo
sa týka príjmu finančných darov veľmi obmedzený.

Mnohí ľudia prišli o prácu, resp. sa im zhoršili životné
podmienky a tak sa im znížila možnosť deliť sa o svoj
príjem s organizáciami ako je aj naše združenie. Preto
si vážime každé euro, ktoré nám ľudia ochotne pošlú.
V roku 2020 sme od súkromných osôb dostali finančnú
pomoc vo výške 1 020€.
V roku 2020 sme boli prvýkrát prijímateľmi 2% a
vyzbierali sme 202,60€.
Iný príjem naše združenie v tomto roku nemalo,
nežiadali sme o pomoc ani štát.
V 11 prípadoch z roku 2019 sme pokračovali aj v roku
2020, prípady sú stále živé a aktuálne. Zaevidovali
sme 19 nových prípadov, boli to najmä žiadosti
o konzultáciu pri terapeutickom postupe, ale aj
žiadosti o pomoc pri neschválení lieku, či inovatívnej
liečby.
FINANČNE SME MIMO ODBORNÚ POMOC
PODPORILI:
Richard T. – Riško trpí detskou mozgovou obrnou.
Jeho rodičom sme poslali 50€ na zbierku pre
špeciálny rehabilitačný pobyt.
Alex M. – finančná podpora vo výške 50€ ako
príspevok na liek.

Alena D. – nákup vitamínov a podporných liekov
vo výške 113,64€
Nina W. – finančná podpora 300€ pre rodinu
mladého dievčaťa po vážnej operácii mozgu
Amélia K. – kúpa vitamínov 37,61€
Natálka G. – podpora 100€ v zbierke na kúpu
zdravotníckych pomôcok pri liečbe nožičiek
(SMA)
Zoltán S. – príspevok 120€ na kúpu Mikuláša
pre deti v Detskom domove
Spolu: 771,25€

PLÁN, CIELE A VÍZIE NA ROK 2021
Nevieme ako sa vyvinie situácie ohľadne COVID-19
a čo všetko nám bude umožnené zrealizovať.
Podľa možností budeme naďalej:
Pokračovať v činnosti
Kontaktovať nových 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, že ich
chceme kontrolovať
Organizovať odborné diskusie na zlepšenie
diagnostiky a terapie, aby slovenskí pacienti mali
k dispozícii rovnaké možnosti (štandardy) ako
pacienti v členských štátoch EÚ, najmä čo sa
týka inovatívnych liekov. Aj preto som sa tento
rok stala členkou výboru BECA - Osobitný výbor
pre boj proti rakovine.
Organizovať workshopy pre pacientov
Naďalej budeme vyvíjať aktivity na získanie
darcov (súkromných aj väčších spoločností) aj
keď si uvedomujeme, že to bude ťažké. Naše
združenie sa aj tento rok riadne registrovalo na
poberateľa 2% z DP

Kauzy
Medzi moju mimoparlamentnú činnosť patrí aj
poukazovanie na nerovnosti v našej spoločnosti,
korupciu, diskrimináciu a iné nezrovnalosti. V roku
2020 som sa venovala nasledujúcim prípadom:
Kauza Moldavský recyklačný podnik (MoRePo):
V marci 2011 kvôli dlhom presahujúcim 5 mil. eur
súd na podnik vyhlásil konkurz. Jedným z veriteľov
bola aj Prima banka Slovensko. Tá však v roku 2017
postúpila svoju pohľadávku spoločnosti
ENVIRONMAN s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici.
Vo februári 2018 ENVIRONMAN s.r.o. dáva
konkurznému správcovi záväzný pokyn, aby speňažil
majetok v oddelenej majetkovej podstate na
uspokojenie jeho pohľadávky priamym predajom.
Správca tak podľa pokynu majetok predal
spoločnosti Ingressum s.r.o. Košice za 140.000,- eur.
Pred tým však dal tento majetok ohodnotiť znalcovi
a ten ho ohodnotil na cca 1. 009. 416,-eur. Kupujúci,
spoločnosť Ingressum s.r.o. so sídlom v Košiciach,
pritom vznikla len mesiac pred pokynom
ENVIRONMANU na priamy predaj majetku,

v januári 2018. Jediným spoločníkom aj konateľom
je istý pán z B. Bystrice.
Rok na to, presnejšie 2. októbra 2019, spoločnosť
Ingressum tento majetok predáva spoločnosti
KONŠTRUKTA Defence a.s. za 2. 641 666,67 ,- eur,
čo podľa zmluvu bola hodnota určená znalcom.
Takže v roku 2018 je znalecká hodnota pre
konkurzného správcu cca milión eur, rok na to, bez
toho aby sa v podniku čokoľvek robilo či zásadnejšie
opravovalo, je znalecká hodnota zrazu cca 2,6 mil.
KONŠTRUKTA Defence a.s. je dcérskou firmou
spoločnosti DMD Group a.s. a tá je v 100%
vlastníctve ministerstva obrany SR.
Na túto kúpu si KONŠTRUKTA Defence teda štátna
akciovka) požičala 5 mil. eur v Slovenskej sporiteľni.
Zo zmluvy o pôžičke vyplýva, že KONŠTRUKTA
okrem 2,6 mil. za kúpu podniku vyplatila ďalších 637.
200,- eur za kúpu technickej a výkresovej
dokumentácie podniku. Tú kúpila od
ENVIRONMANU s.r.o., teda firmy, ktorá do
konkurzu vstúpila v roku 2017.

Prípad bol oznámený (operatívne) aj polícii, ktorá vo
veci vykonáva operatívne preverovanie a má byť
ukončené podnetom na začatie trestného konania.
Kauza volebnej korupcie súvisiacej s prijatím
zákona o 13. dôchodkoch tesne pred
parlamentnými voľbami:
Dňa 11.februára 2020, teda necelé tri týždne pred
parlamentnými voľbami, oznámil vtedajší predseda
vlády SR P. Pellegríni na tlačovej konferencii, že
vláda SR v stredu 12. februára 2020 prerokuje dva
návrhy zákonov a poslanci Smeru následne poskytnú
podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. NR SR by
tak na tejto schôdzi mala v skrátenom legislatívnom
konaní ešte pred voľbami hlasovať o nasledujúcich
návrhoch:
1. Zdvojnásobenie rodinných prídavkov z 24,90 na
50 eur mesačne od 1. januára 2021, čo by v
budúcom roku podľa predsedu vlády SR zvýšilo
výdavky rozpočtu o takmer 300 miliónov eur.
2. Vyplatenie 13. dôchodku v hodnote približne
460 eur v roku 2020, ktoré by, opäť podľa
predsedu vlády SR, stálo už tento rok
neplánovaných približne 340 miliónov eur.
To bolo posúdené ako podozrenie z trestného činu
zneužívania právomoci verejného činiteľa, pretože
členovia vlády tým konali v rozpore s uznesením
vlády 2/2020, ktorým bol schválený tzv. Korekčný
mechanizmus ako aj vtedajší koaliční poslanci, ktorí
konali v rozpore s rokovacím poriadkom
upravujúcim podmienky ZLK.
Podanie trestného oznámenia na poslanca
Európskeho parlamentu M. Uhríka pre
podozrenie z tr. činu šírenia poplašnej správy:
Dňa 11. marca 2020 poslanec európskeho
parlamentu Ing. Milan Uhrík zverejnil na svojom
facebookovom profile svoj status s názvom:
„V ČASE ŠÍRIACEJ SA EPIDÉMIE SMERUJE DO
EURÓPY NAJVÄČŠIA AMERICKÁ ARMÁDA“.
Ministerstvo zahraničných vecí však už pred tým
informovalo, že sa jedná o dlhodobo plánované
cvičenie vojsk NATO v Európe, čo europoslanec M.
Uhrík vedome zamlčal.

Podanie podnetu na M. Daňa a Vaského pre
podozrenie z porušovania obmedzení, ktoré im
súd uložil pri prepustení z väzby:
Tým obmedzením bol zákaz verejného publikovania,
ktorý obvinení porušili. Následkom podnetu bol
Vaský opätovne zadržaný vyšetrovateľom NAKA a
opätovne bol vzatý do väzby.
Podanie trestného oznámenia a podnetu na
protimonopolný úrad:
Podnet sa týka troch verejných obstarávaní
robených SSC.
Prvé verejné obstarávanie sa týka zákazky na
zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I.tr. Tá
bola rozdelená na tri samostatné súťaže podľa
regionálnej zložky SSC. Košickú vyhralo združenie
Eurovia + Hakom, B. Bystrickú vyhralo združenie
Hakom + Doprastav a Žilinskú Hakom + Strabag.
V každej čiastkovej súťaží bol ďalším súťažiacim
jeden z trojice Doprastav, Strabag, Eurovia. Čo nesie
známky kartelu.
Druhé verejné obstarávanie je zákazka na výkon a
vyhodnotenie sčítavania dopravy 2020. Tu
argumentujú, že táto zákazka bola výrazne
nadhodnotená a zmanipulovaná už v roku 2015,
kedy sa to prvý krát robilo, a to isté sa deje aj teraz.
Tretia zákazka na riadenie bezpečnosti, návrh
opatrení a analýza financovateľnosti bezpečnost.
opatrení na cestách I. tr. Tu tiež argumentujú
značným predražením, teda zle stanovanou
predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ). Podľa
nich, porovnávali to s ČR, to má byť až 19 krát
drahšie ako v ČR.

Na záver
Vážení občania, priatelia,
veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať za Vašu podporu aj počas roku 2020. Veľmi si ju vážim. Bol to
ťažký rok pre každého z nás. Pandémia ovplyvnila životy všetkých občanov EÚ a celého sveta.
Zotavovanie bude náročné, musíme však pamätať na to, že spoločnou snahou sa z tejto situácie
čoskoro dostaneme a vrátime sa späť do našich životov.
Ja budem naďalej robiť všetko preto, aby som v Európskom parlamente reprezentovala Slovensko
a mojich voličov, najlepšie ako viem. Taktiež som pripravená pokračovať v pomáhaní každému, kto sa
na mňa obráti.
Prajem Vám pevné zdravie a veľa trpezlivosti.
S úctou,
Lucia Ďuriš Nicholsonová

