
MAGAZÍN
Apríl 2017 I číslo 4

P
ri

h
lá

s
te

 s
a

 n
a

 o
d

b
e

r 
n

o
v

in
ie

k
:

m
a

g
a

zi
n

@
h

n
u

ti
e

-s
m

e
ro

d
in

a
.s

k  

Hnutia SME RODINA - Boris Kollár 

PETRA
KRIŠTÚFKOVÁ
SME RODINA,

KTORÁ 
POMÁHA ADRIANA

PČOLINSKÁ

REFORMY BY SA 
MALI ZAČAŤ U 

UČITEĽOV
JOSEF

VAŠUTA

PENIAZE, KTORÉ 
NÁS OCHUDOB-

ŇUJÚ MONIKA
ONDREKOVÁ

ZUZANA
ŠEBOVÁ

 NETRANSPARENTNOSŤ 
PRI OBSTARÁVANÍ V 

NEMOCNICIACH

STRANA 12

STRANA 8

STRANA 6

ST
RA

NA 
11

ST
RA

NA 
10

PETER PČOLINSKÝ str. 4

SME RODINA POMÁHA UŽ 
AJ VO VRANOVE NAD TOPĽOU 

PRÁVA A POTREBY
OBETÍ 

TRESTNÝCH
ČINOV



OBSAH

hnutie-smerodina.sk  Apríl 2017   I   číslo  4 2
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SME RODINA, KTORÁ POMÁHA

Milan Krajniak: Európa je už dlho terčom islamského terorizmu. Londýn, Paríž Ber-
lín – útoky sú k nám čoraz bližšie. Atentátnici boli naverbovaní a po akcii sa skrývali v 
mešitách. Chceme pomôcť ľuďom na Slovensku, aby aj naďalej mohli viesť bezpečný 
život.

Ľudovít Goga: Summit štátov Európskej únie sa uskutočnil 25. marca v Ríme. Záverečný 
dokument, podpísaný predstaviteľmi 27.členských krajín, predstavuje záväzok, podľa ktorého by 
sa mali najbližších desať rokov vzťahy v únii riadiť.

Petra Krištúfková: Pomoc je to slovo, ktorého sa chcem držať ja, aj celé Hnutie SME 
RODINA – Boris Kollár. A to v prvom rade pomoc rodinám, pomoc mladým rodinám, či 
rodinám s ťažko zdravotne postihnutým členom a tiež slobodným matkám, respektíve 
osamelým rodičom. 

MÁ EÚ PRÁVO RIADIŤ SA DLHODOBÝMI DEKLARÁCIAMI  ?

6

7
REFORMY BY SA MALI ZAČAŤ U UČITEĽOV
Adriana Pčolinská: Slovenské školstvo zaostáva. Zaostáva za svojimi susedmi, zaostáva za 
priemerom OECD, zaostáva za svojím vlastným potenciálom. Kde začať nápravu? Začnime u 
učiteľov.

NETRANSPARENTNOSŤ PRI OBSTARÁVANÍ V NEMOCNICIACH

POMOC ALEBO ĎALŠIE TRÁPENIE PODNIKATEĽOV?

Peter Štarchoň: Podnikateľské prostredie sa na Slovensku stretáva s kritikou v oblasti byrokracie 
na úradoch, nedostupnosť informácií, korupciou, vysokým daňovým zaťažením či neustále sa 
meniacimi zákonmi.

Monika Ondreková: Na Slovensku sa ročne stane obeťou trestného činu približne 400 tisíc ľudí. 
Či už priamo alebo nepriamo. Obete a ich príbuzní či blízky hľadajú pomoc prioritne na polícií. 
Ale čo ďalej? Po počiatočnom šoku a výsluchu nevedia, ako bude ich prípad pokračovať, čo 
môžu očakávať, aké sú ich práva, atď. 
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PENIAZE, KTORÉ NÁS OCHUDOBŇUJÚ

Josef Vašuta: Od roku 2007 navštevuje Slovensko čoraz menej cudzincov. V roku 2008 
ich prišlo 1,76 milióna, no až v roku 2015 sme sa opätovne k tomuto číslu návštevnosti 
priblížili. Čo sa ale medzitým stalo? Medzitým na Slovensko do cestovného ruchu prišli 
peniaze z Eurofondov.

PRÁVA A POTREBY OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV

Zuzana Šebová: Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykonal kontrolu hospodárenia vo vybraných 
zdravotníckych zariadeniach a skonštatoval pochybenie vo viacerých oblastiach, na ktoré up-
ozornil, ako Ministerstvo zdravotníctva, tak aj políciu Slovenskej republiky. Postupy nemocníc 
pri verejných obstarávaniach neboli v súlade so zákonom.
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Peter Pčolinský: Často ma oslovujú ľudia, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a 
potrebujú pomoc. A to z dôvodu nedostatočnej finančnej gramotnosti, nízkeho právneho 
povedomia alebo potrebujú konzultáciu vo vzťahu ku komunikácii s úradmi v sociálnej 
oblasti, či kvôli zdravotným ťažkostiam. 
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Priatelia!
Od Vianoc už ubehol nejaký čas, máme za sebou 
prvú tohtoročnú schôdzu v parlamente a druhá je 
už v plnom prúde. Spoločnosťou rezonuje mnoho 
káuz a kauzičiek, ktoré majú odpútavať pozornosť 
od vážnych problémov, do ktorých nás všetkých 
namočila vláda. Ceny energií, kapitánske výložky, 
nečinnosť špeciálneho prokurátora a spolitizovaný 
policajný prezident sú len špičkou ľadovca, ktorý sa 
volá SMER. Vláda musí žehliť svoje prešľapy zatiaľ 
čo dôchodcovia živoria z 2 eur na deň! Namiesto 
skutočnej pomoci ľuďom ponúkajú ohlodané kosti, 
ktoré s veľkodušným výrazom zhadzujú zo svojich 
plných stolov, pričom nenažrane mliaskajú a tvrdia, 
že sa snažia ľuďom pomáhať. To je však lož! Reči 
ľudí nenakŕmia, práve preto sme išli do politiky, aby 
sme mohli pomáhať všetkým ľuďom na Slovensku.
Prípravy na programovú konferenciu nášho hnutia 
vrcholia. Všetkých nás stála mnoho času a ener-
gie, no som presvedčený, že celému Slovensku 
predstavíme aj odbornú kapacitu nášho hnutia. 
Náš predvolebný program sme pretavili do nového 
programu (názov?), s ktorým pôjdeme do ďalšie-
ho predvolebného súboja. V parlamente už teraz 
napĺňame náš program bod po bode, presne tak, 
ako sme to pred voľbami sľúbili. Veď ma poznáte, 
ak raz niečo sľúbim, tak to aj dodržím! Ja na rozdiel 
od iných politikov držím slovo. Mnohí si mylne mys-
lia, že hnutie Sme rodina je stranou jedného muža. 
Práve naopak, máme dosť odborníkov a kompe-
tentných lídrov pracovných skupín, ktoré zahŕňajú 
všetky dôležité oblasti, ktoré sa nás každodenne 
dotýkajú. Určite sa máte na čo tešiť! 
Pred pár týždňami sme boli svedkami profe-

sionálne riadenej diskreditačnej kampane. Už v 
septembri minulého roka som bol tvrdým kritikom 
centra Čistý deň, ktoré by malo byť už dávno 
zatvorené. Zriaďovateľke tohto zariadenia, Zuzane 
Tománkovej Mikovej, mediálny nátlak nevyhovoval, 
keďže sa všetka špina, ktorá sa tam dlhé roky naz-
bierala, vyplavila na povrch. Dokonca sa nehanbila 
využiť zraniteľnosť svojich zverencov, a to len kvôli 
osobnej pomste! Mne sú takéto praktiky odporné, 
nikdy by som sa k ničomu tak prízemnému a 
egoistickému neznížil. Vykonštruovaný mediálny 
atak, ktorý zošila horúcou ihlou spolu s mužom, 
ktorý sa nachádzal na mafiánskych zoznamoch a 
ďalším, ktorý je bývalý spravodajský dôstojník SIS 
sa ale nepodarilo dotiahnuť do vysnívaného konca. 
Ich špinavá taktika boli odhalená a verejnosť by 
sa mala zamyslieť nad tým, koľko špiny sa ešte 
nachádza v Čistom dni, keď je táto vládna mafia 
ochotná vytiahnuť svoje najsilnejšie kalibre? Čas 
ukáže, ako hlboko sú v tom daní aktéri namočení 
a akú rolu v celej tejto kauze hrá minister práce 
Richter, ktorý vehementne bráni Čistý deň. Trocha 
to s nami zamávalo, to priznávam, no tieto taktiky 
už na nás skúšali v minulosti a na kolená nás to 
nikdy nedostalo. My sa zodpovedáme len svojim 
voličom, nikomu inému, a to ľudia vidia. Čas vlády 
oligarchov a finančných skupín sa kráti a oni to 
veľmi dobre vedia, preto sa neštítia používať aj 
tie najšpinavšie praktiky, ktorých sme my všetci 
svedkami.
Nechcem sa toľko vracať ku starým veciam, ja vždy 
pozerám hlavne dopredu. Vidím pred nami dlhú 
a ťažkú cestu, no na konci nás čaká tá najväčšia 
odmena. Slovensko, na ktoré môžeme byť hrdí a 
kompetentnú vládu, za ktorú sa nebudeme hanbiť. 
To ale nezvládneme sami, preto potrebujeme 
najmä vás, ľudí! Zodpovedáme sa iba vám a to 
je práve tá neštandardnosť, štandardné strany sa 
zodpovedajú svojim oligarchom, nie voličom.
Na konci by som vám chcel ešte zaželať krásne 
veľkonočné sviatky prežité v okruhu svojej rodiny a 
blízkych, sám som zvedavý ako stihnem vyoblievať 
všetky svoje dcéry a mamičky... :) 

S pozdravom,
BORIS

PRAJEM SI 
MALIČKOSTI

Boris Kollár

           Ak máte otázky alebo pripomienky 
                     k tejto téme, posielajte ich na: 

                        boris.kollar@hnutie-smerodina.sk

http://www.hnutiesmerodina.sk 
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SME RODINA POMÁHA UŽ AJ VO 
VRANOVE NAD TOPĽOU 

Peter Pčolinský

Často ma oslovujú 
ľudia, ktorí sa ocit-

li v neľahkej životnej 
situácii a potrebujú 

pomoc. A to z dôvodu 
nedostatočnej fi-

nančnej gramotnosti, 
nízkeho právneho pov-

edomia alebo potre-
bujú konzultáciu vo 

vzťahu ku komunikácii 
s úradmi v sociálnej 

oblasti, či kvôli zdra-
votným ťažkostiam. 
Práve pre nich som 
v prvý marcový deň 
otvoril vo Vranove 

nad Topľou poslaneckú 
kanceláriu – Centrum 

pomoci občanom.

Denne dostávam viac ako dvadsať 
e-mailov so žiadosťou o pomoc pri 
riešení rôznych prípadov súvisiacich 
s exekúciami, postupom a prístu-
pom úradov alebo pri vybavovaní 
rôznych povolení či príspevkov a 
dotácií, napríklad pre ZŤP osoby. 
Keďže časovo nestíham reagov-
ať na všetky podnety, rozhodol 
som sa vo Vranove nad Topľou 
zriadiť Centrum pomoci občanom.                                                                                                                                         
          
„Každý prípad si však vyžaduje čas, 
pokiaľ sa nájde riešenie a našim 
cieľom bude ich v rámci našich 
možností hľadať. Nechcem, aby 
moja poslanecká kancelária bola 
formálnou záležitosťou, kde sa bude 
iba variť káva. Každý mesiac preto 
budem zverejňovať report, koľko 
prípadov sme mali, koľko z nich a 
ako sme vyriešili.“

Jedným z dôvodov,  prečo občania 

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,    
posielajte ich na: 
peter_pcolinsky@nrsr.sk

Zuzana Šebová: NETRANSPARENTNOSŤ 
PRI OBSTARÁVANÍ V NEMOCNICIACH

ČÍTAJTE NA STRANE 10

ťahajú na úradoch za kratší koniec, 
je fakt, že sami seba voči úradníkom 
nominujú do podriadeného vzťahu. 
Ľudia sa boja ozvať. Prídu na úrad a 
pomaly sa klaňajú, či sa vôbec môžu 
niečo opýtať. V Bratislave vrazíte na 
mestskom alebo štátnom úrade do 

dverí, poviete, čo chcete a úradníci 
kmitajú. U nás, na východe, to fun-
guje opačne. Mojim cieľom teda je aj 
to, aby sme zmenili povedomie ľudí, 
pretože oni platia štátnych úradník-
ov, oni sú ich zamestnávatelia, a nie 
naopak. Naozaj je pre mňa neakcep-

tovateľné, aby som sa musel niekde 
doprosovať, lebo potrebujem nejaké 
potvrdenie.

Peter Pčolinský
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ZÁKON O ZÁKAZE STAVBY 
MEŠÍT NA SLOVENSKU

Milan Krajniak

Európa je už dlho terčom islamského teroriz-
mu. Londýn, Paríž Berlín – útoky sú k nám čoraz 
bližšie. Atentátnici boli naverbovaní a po akcii sa 

takým spôsobom, že každá novoregistrovaná 
cirkev bude najskôr registrovaná iba na skúšobné 
obdobie piatich rokov, po vyžiadaní stanoviska 
ministerstva kultúry od Slovenskej informačnej 
služby, že táto novoregistrovaná cirkev nepred-
stavuje bezpečnostné riziko. Po  piatich rokoch 
si ministerstvo kultúry vyžiada druhé stanovisko 
Slovenskej informačnej služby, či činnosť novor-
egistrovanej cirkvi nepredstavuje bezpečnostné 
riziko pre Slovensko. Ak nie, novoregistrovaná 
cirkev dostane definitívu. Ak bude novoregistro-
vaná cirkev predstavovať bezpečnostné riziko, jej 
registrácia bude zrušená. 

Milan Krajniak

skrývali v mešitách. Chceme pomôcť ľuďom na 
Slovensku, aby aj naďalej mohli viesť bezpečný 
život. Mešity predstavujú bezpečnostné riziko. 
Jednoduchšie je mešity nedovoliť postaviť ako 
postavené búrať alebo zakazovať. Napríklad vo 
Francúzsku zavreli minulý rok 20 mešít a plánujú 
ich zavrieť ďalších 100. Do parlamentu pred-
kladáme návrh zákona, ktorý má  stavbe mešít na 
Slovensku zabrániť.  

 Keď v roku 2001 islamskí teroristi zničili Dvojičky 
v New Yorku a zabili tisíce ľudí, zdalo sa nám, 
že je to ďaleko a nás na Slovensku sa to veľmi 
netýka. Keď v roku v roku 2004 zabili islamskí 
teroristi v Madride 191 ľudí, stále to bolo 1 900 
kilometrov od Slovenska. Keď islamskí teroristi 
zabili v roku 2005 v Londýne 56 ľudí, bolo to 1 
300 kilometrov od Slovenska. V roku 2015, keď 
islamskí teroristi zabili v Paríži 130 ľudí, už to 
bolo iba 1 100 kilometrov od Slovenska. Brusel 
v marci 2016, 20 mŕtvych - to už bolo iba 1 000 
kilometrov od Slovenska. A pred dvomi mesiacmi 
v Berlíne islamský terorista zabil 12 ľudí na Via-
nočných trhoch - to už bolo iba 500 kilometrov 
od Slovenska. 

Blíži sa to k nám. 21. januára 2017 oznámila 
rakúska polícia, že zabránila tesne pred usku-
točnením teroristickému úroku vo viedenskom 
metre. Islamský terorista plánoval bombový útok 
vo viedenskom metre, ale rakúska polícia ho 
našťastie zadržala. To už je iba mesiac dozadu a 
iba 60 kilometrov od slovenských hraníc.

Ako chceme hrozbe takýchto útokov čo najviac 
zabrániť? Musíme zabrániť vzniku náborových 
centier pre islamských teroristov. A takýmito 
miestami pre verbovanie budúcich teroristov 
sú práve mešity. Islamský terorista z Berlína sa 
dokonca po útoku v mešite aj skrýval. Amedy 
Coulibaly, terorista z prípadu Charlie Hebdo sa na 
videu zverejnenom po atentáte vyhrážal Francú-
zom, že francúzske mešity sú plné odhodlaných 
mladých moslimov, ktorí na Francúzov čoskoro 
opäť zaútočia.
Ako reagujú štáty západnej Európy na bez-
pečnostné riziká spojené s mešitami? Vo 
Francúzsku zavreli minulý rok 20 mešít a plánujú 
zavrieť ďalších 100. V Belgicku zavreli mešitu v 
bruselskej štvrti Molenbeek, kde sa po útoku 
skrýval hľadaný terorista z Paríža. V Berlíne pred 
týždňom zavreli mešitu, v ktorej sa pohyboval 
atentátnik z Vianočných trhov.

Je lepšie bezpečnostnému riziku spojenému s 
mešitami predísť tým, že nedovolíme ich stavanie 
na Slovensku. Je lepšie vôbec mešity nepovoliť, 
ako ich potom zakazovať. Bezpečnostné riziko 
je natoľko veľké, že Slovensko by malo prikročiť 
k tomuto kroku. Tu nemáme mešity. A tak by to 
malo aj zostať.
Je pre nás dôležité vedieť, že  najväčšie per-
cento podporovateľov islamského radikalizmu 

číslo 4

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,    
posielajte ich na: 
bezpecnost@hnutie-smerodina.sk

Apríl 2017   I

spomedzi moslimov v krajinách EÚ okrem Británie 
je v Rakúsku - viac ako 50 percent moslimov  je 
prívržencami radikálnych názorov. V Nemecku je 
to iba 30 percent. Rakúsko je náš sused a bez-
pečnostné riziko je preto reálne.
Zákon o zákaze stavby mešít na Slovensku je 
novelou stavebného zákona a zákona o cirkvách. 
V stavebnom zákone definujeme náboženskú 
stavbu. A potom je zadefinovaná povinnosť stave-
bného úradu, aby si pred udelením stavebného 
povolenia na náboženskú stavbu vyžiadal stano-
visko ministerstva kultúry, či ide o registrovanú 
cirkev na Slovensku. Ak nie, stavebné povolenie 
nebude udelené.
V druhej časti sa mení zákon o registrovaní cirkvi 
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Pomoc je to slovo, ktorého sa 
chcem držať ja, aj celé Hnutie SME 
RODINA – Boris Kollár. A to v prvom 
rade pomoc rodinám, pomoc 
mladým rodinám, či rodinám s ťažko 
zdravotne postihnutým členom a 
tiež slobodným matkám, respektíve 
osamelým rodičom. 
Od  prvej ustanovujúcej schôdze 
Národnej rady Slovenskej republiky 
sa poslanci  nášho hnutia venujú 
predkladaniu návrhov zákonov, 
ktoré majú pomáhať občanom.  
Za seba spomeniem predložené 
návrhy zákonov: návrh zákona 
týkajúci sa osobnej asistencie, kde 
som sa snažila presadiť, aby asist-
enciu pre zdravotne postihnutého 
člena rodiny mohli v plnej miere 
vykonávať aj rodičia, alebo rodinní 
príslušníci. Ďalším z mojich pred-
ložených návrhov na prerokovanie v 
parlamente bol aj návrh na zvýšenie 
rodičovského príspevku na 280 eur. 
Samozrejme, koaliční poslanci ho 
neposunuli do ďalšieho čítania. No 
nevzdávam sa a opakovane bojujem 
za zvýšenie rodičovského príspevku. 
Na tejto schôdzi Národnej rady 
Slovenskej republiky bol v druhom 
čítaní prerokovaný návrh vládne-
ho zákona o zvýšení rodičovského 
príspevku o 10 eur. Z tohto dôvodu 
som podala  pozmeňujúci návrh o 
zvýšení rodičovského príspevku na 
už spomínanú sumu 280 eur. Teda 
na rovnakú sumu, akú dostáva mat-
ka, ktorá dá svoje dieťa do jaslí.
Tohtoročný návrh, ktorý sa prejed-
nával v parlamente bola zmena 
zákona o náhradnom výživnom, 
ktorý je veľmi špecifický a vyvoláva 
mnoho kontroverzných reakcií. Je 
to zákon z roku 2008 a už nezod-
povedá dnešnej dobe. 
Podľa správy o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky 
za rok 2015, bolo náhradné výživné 
vyplácané 12 539 deťom. Počet 
rodičov je menší, keďže jeden rodič 
môže mať aj viacero detí. Štátny 
rozpočet na tento rok plánoval na 
náhradné výživné použiť sumu vo 
výške 221 000 eur, čo je oproti iným 
rokom pokles. Všetkým nám je 
jasné, že tento pokles poberateľov 
náhradného výživného určite nie je 
spôsobený tým, že by sa dramaticky 
zlepšilo platenie výživného. Súvisí 
to najmä s tým, že tento zákon 
je komplikovaný a každý rodič si 
dvakrát rozmyslí, či vôbec o náhrad-

SME RODINA, KTORÁ POMÁHA

né výživné požiada.
Výživné sú peniaze, ktoré sú určené 
deťom. Sú pre deti potrebné, aby 
netrpeli núdzou a nedostatkom, len 
z dôvodu, že žijú v neúplnej rodine. 
Ak si povinnosť neplní nezodpov-
edný rodič, mal by zasiahnuť štát. 
Chcem upozorniť na to, že najviac 
ohrozené chudobou sú práve deti a 
mladí ľudia, a to najmä deti vyrasta-
júce v neúplných rodinách. Viem, že 
nie je ľahké nájsť riešenie na to, ako 
podporiť osamelé matky, neúplné 
rodiny a ako naozaj pomôcť, aby 
deti nevyrastali v chudobe. 
Zákon o náhradnom výživnom je 
jeden z tých zákonov, ktoré aspoň 
čiastočne niektorým rodinám môže 
pomôcť. Nemal by im klásť polená 
pod nohy, ale naozaj pomáhať. Žiaľ, 
ako viackrát v minulosti, tak aj pri 
hlasovaní o tomto návrhu zákona sa 
väčšina koaličných poslancov alibis-
ticky zdržala  hlasovania. A tak „vďa-
ka“ ním sa návrh zákona neposunul 
do druhého čítania. Miesto toho, 
aby podporili náš návrh, ktorý už v 
dnešnej dobre mohol osamelým 
rodičom pomáhať v ich neľahkej 
situácii, Andrej Danko hlasoval 
proti. Paradoxne strana SNS teraz 
prichádza s myšlienkou, že by tento 
zákon v budúcnosti rozpracovala.
Rada by som na záver článku 
pripomenula, že čo sme ľuďom sľú-
bili, to aj plníme. Z dôvodu, že sme 
v parlamente hlasom nášho voliča, 
rada by som Vás požiadala, aby 
ste posielali Vaše podnety na moju 
mailovú adresu: petra_kristufkova@
nrsr.sk

Petra Krištúfková, poslankyňa NR SR, 
podpredsedníčka hnutia pre sociálne 
veci 

Ak máte otázky alebo pripomienky 
k tejto téme, posielajte ich na: 
socialneveci@hnutie-smerodina.sk

Petra Krištúfková, poslankyňa NR SR, 
podpredsedníčka hnutia pre sociálne veci 

Petra Krištúfková

Monika Ondreková: Ochrana ľudských práv 
verzus domáce týranie

ČÍTAJTE NA STRANE 12
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MÁ EURÓPSKA ÚNIA PRÁVO 
RIADIŤ SA DLHODOBÝMI DEKLARÁCIAMI  ?

Ľudovít Goga

Summit štátov Európskej únie sa uskutočnil 25. 
marca v Ríme. Záverečný dokument, podpísaný 
predstaviteľmi 27.členských krajín, predstavuje 
záväzok, podľa ktorého by sa mali najbližších desať 
rokov vzťahy v únii riadiť. Plné znenie Deklarácie 
vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov EÚ a 
Európskej komisie, prijatej 25.marca 2017 na sum-
mite v Ríme pri príležitosti 60. výročia Rímskych zm-
lúv mi pripadá ako neustále opakovanie domácich 
úloh zo strachu, aby som náhodou nezabudol, do 
akej triedy chodím. 
Aj napriek týmto každoročným zadaniam, opak-
ovanými na summitoch rôzneho druhu, nám jeden 
žiačik prestúpil na inú školu, a žiaľ zabudol povedať 
do akého mesta.
Béla Bugár v diskusnej relácii k téme Brexitu pov-
edal, že Británia vystúpila najmä vďaka zavádza-
júcej a hlavne klamlivej kampani, čo je výsledkom 
52 % súhlasu jej občanov s opustením európskeho 
priestoru. Je vôbec možné, aby na základe klam-
stiev vystúpila krajina, ktorá bola  jedným zo zak-
ladajúcich členov a pilierom so silnou ekonomikou 
a tak neuvedomelými občanmi ?
O tom, že niečo nie je v poriadku, svedčia aj aktivity 
hlavných predstaviteľov EÚ, v snahe obhajovať 
svoje nezvyčajné postoje veľmi rýchlo sa meni-
acimi podmienkami, nielen v Európe. Pre politikov 
typu Le Pen , veľmi rýchlo vynašli nálepkovanie 
populizmom a šíriacim sa extrémizmom, s pochy-
bovačnými teóriami o ich schopnostiach riadiť štát.
Predseda Európskej komisie Juncker predstavil v 
pléne Európskeho parlamentu Bielu knihu, ktorá 
načrtáva päť scenárov, z ktorých každý poskytuje 
pohľad na možný stav Únie do roku 2025 v závis-
losti od toho , ako sa Európa rozhodne.   
Naše súčasne vedenie zastáva názor, že je bytostne 
nevyhnutné byť členom tvrdého jadra, lebo prijatie 
každého iného riešenia, nás postaví do pozície 
členského štátu 2. triedy. Nakoniec náš súčasný 
minister zahraničných vecí, Lajčák, to v diskusnej 
relácii, použijúc myšlienku bývalého poľského 
ministra ZV, vyjadril dosť jasne. Ak nie ste za stolom, 
môžete si byť istí, že budete na jedálnom lístku..
 Aké stanovisko majú k tomuto zaujať jednotlivé 
členské štáty. Nemyslím si, že rozdeleniu EÚ na 
jadro, a tých ostatných, je dobré riešenie. Môže 
vzniknúť veľa pochybností, nehovoriac o strate 
dôvery. Ak chceme, aby sa dosiahli všetky body ob-
siahnuté v rímskej deklarácii, môže sa tak stať len 
v jednotnej jednorýchlostnej EÚ. Na akú rýchlosť 
budeme zaradení je na zodpovednosti a kompe-
tencii len a len Bruselu.
 
Ľudovít Goga

číslo 4

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,    
posielajte ich na: 
zahranicie@hnutie-smerodina.sk

Apríl 2017   I

ZAHRANIČIE

Adriana Pčolinská: REFORMY BY SA MALI 
ZAČAŤ U UČITEĽOV

ČÍTAJTE NA STRANE 8
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REFORMY BY SA MALI ZAČAŤ 
U UČITEĽOV

Adriana Pčolinská

ŠKOLSTVO

Josef Vašuta: PENIAZE, KTORÉ             
NÁS OCHUDOBŇUJÚ

ČÍTAJTE NA STRANE 11

Slovenské školstvo zaostáva. Za-
ostáva za svojimi susedmi, zaostáva 
za priemerom OECD, zaostáva za 
svojím vlastným potenciálom. Kde 
začať nápravu? Začnime u učiteľov.

Nekvalitní učitelia nezabezpečia 
dobré vzdelanie a prípravu do 
života pre naše deti ani vtedy, keby 
všetky ostatné procesy v školstve 
fungovali na jednotku. Naopak, ak 
sa nám podarí do školstva prilákať 
nových, vzdelaných a ambicióznych 
ľudí, tí dokážu aj v pomerne zas-
taranom systéme fungujúcom skôr 
zo zotrvačnosti zrealizovať skutočné 
reformy.
Ako na to? Začnime výberom 
budúcich pedagógov. Vo Fínsku, 
ktoré si v niektorých aspektoch 
reformy školstva môžeme brať za 
vzor, sa na štúdium vysokoškol-
ských pedagogických odborov dos-
tane len 10% uchádzačov (približne 
600 ľudí zo 6000). Taký veľký je tam 
záujem o povolanie učiteľa. Zároveň 
treba poznamenať, že Fíni pred vyše 
30 rokmi zavreli veľké množstvo 
pedagogických škôl a zostalo tak 
len to najlepšie. 
Ako je na tom Slovensko? Na 
pedagogické fakulty robíme nábor, 
nie výber. Neprichádza kvalita, ale 
nekvalitná kvantita. Navyše, na-
koniec aj tak len časť absolventov 
zostane pôsobiť v školstve. Ostatní 
idú za vyšším finančným ohod-
notením, za kariérou, ktorá im dá 
lepší pocit sebarealizácie. Povolanie 

číslo 4

             Ak máte otázky alebo
    pripomienky k tejto téme,    

                      posielajte ich na: 
    socialneveci@hnutie-smerodina.sk

Apríl 2017   I

zručností, zvýšme podiel odbornej 
praxe počas ich vysokoškolskej 
prípravy. Zabezpečme, aby sa 
učitelia venovali výučbe študentov 
namiesto zháňania kreditov, bez-
obsažných projektov, vypisovania 
formulárov, výkazov, tematických 
plánov a množstva byrokracie, 
ktorá je zabijakom slovenského 
školstva. Nádejou nám je fakt, že 
mnohí súčasní pedagógovia to ešte 
nevzdali a majú stále ešte chuť za-
bojovať o lepšie školstvo a šťastné a 
vzdelané deti.
Ak sa nám podarí zaujímavo fi-
nančne ohodnotiť učiteľov, musíme 
od nich kvalitu aj požadovať. Kvalitu, 
ktorá je merateľná. Merateľná roz-
sahom a významom výskumných 
projektov, počtom zahraničných 
publikácií našich vedcov a ped-
agógov, objemom získaných gran-
tov, uplatnením absolventov škôl 
všetkých stupňov na trhu práce, 
výsledkami študentov na vedo-
mostných a talentových súťažiach. 
Kvalita vzdelania, za ktorú má 
spoločnosť zaplatiť, sa zároveň musí 
prejaviť vo výsledkoch testovania v 
rámci SR, ale aj v rámci krajín OECD 
(PISA). 
Školy nesmú byť sociálnymi ústavmi 
pre neschopných a lenivých 
učiteľov. Nesmie platiť to okrídlené: 
„Kto to vie, ten to robí. Kto to nevie, 
ten to učí.“ 

Adriana Pčolinská

učiteľa je jedným z kľúčových a 
strategických povolaní v každom 
modernom štáte. Učiteľ by mal 
byť ohodnotený tak, aby mohol 
vykonávať svoju profesiu dôstojne. 
Naším cieľom preto bude zatrak-
tívnenie celoživotného povolania a 
spoločenského uznania učiteľskej 
profesie prostredníctvom jej 
adekvátneho finančného ohod-
notenia. Vytvoríme systém priamej 
podpory talentovaných mladých 
učiteľov, vedcov, umelcov a špor-
tovcov a zabránime úniku „mozgov“ 
do zahraničia, pretože nám tu budú 
bolestivo chýbať. 
Presuňme dôraz vo vzdelávaní 
učiteľov na rozvoj ich pedagog-
ických a didaktických vedomostí a 
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POMOC ALEBO ĎALŠIE TRÁPENIE 
PODNIKATEĽOV?

Peter Štarchoň

Treba poznamenať, že portál doteraz stál 47,5 
milióna EUR platený z euro fondových projektov 
– elektronické služby spoločných modulov ÚPVS 
a ÚPVS 2. Ich korekcie mohli prevýšiť 9 miliónov 
eur.
Ak by rodiny spravovali svoje domáce financie 
tak ako sú spravované tie verejné, museli by žiť z 
eurofondov alebo na dlh.

Peter Štrachoň

Slovensko.sk - „komplexný a 
jedinečný informačný systém 
integrujúci všetky informačné 

systémy verejnej správy“

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku stretá-
va s kritikou v oblasti byrokracie na úradoch, 
nedostupnosť informácií, korupciou, vysokým 
daňovým zaťažením či neustále sa meniacimi 
zákonmi. V tomto by im mal byť nápomocný in-
formačný systém, ktorý má zabezpečiť efektívnu 
komunikáciu medzi občanmi, právnickými ako aj 
fyzickými osobami a štátnymi orgánmi. 
Do konca roka 2016 sa mali povinnosť zaregis-
trovať na portáli slovensko.sk právnické osoby 
zapísané do obchodného registra. Na to, aby 
sa vedeli prihlásiť na portál a vstúpiť do ele-
ktronickej schránky, potrebovali občiansky 
preukaz s elektronickým čipom vrátane čítačky 
a k nemu bezpečnostný osobný kód BOK. 
Vzhľadom k tomu, že mnoho právnických osôb 
si túto povinnosť nevyplnilo včas, bola lehota 
predĺžená do 1. júla 2017. V tomto období sú 
teda elektronické schránky na doručovanie 
postupne aktivované. A to momentom prvého 
prihlásenia osoby oprávnenej pristupovať a 
disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú 
organizačnú zložku s elektronickou schránkou do 
elektronickej schránky. Najneskôr však uply-
nutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu 
správcu modulu elektronických schránok, alebo 
najneskôr 1. júla 2017, kedy budú aktivované 
na doručovanie všetky elektronické schránky 
právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, 
do ktorých nebolo počas prechodného obdobia 
vstúpené).
Avšak vstupom na stránku slovensko.sk sa 
dostanete do prostredia, ktoré nie je intuitívne. 
Základné úkony, ktoré ako podnikateľ potre-
bujete vykonávať nemôžete prostredníctvom 
portálu urobiť, pretože nie všetky úrady majú 
elektronickú komunikáciu prostredníctvom tejto 
stránky. Tak napríklad Daňový úrad – najčastejšie 
používaný úrad vo vzťahu k občanom, fyzickým 
a právnickým osobám, platiteľom či neplatičom 
DPH má svoj samostatný informačný systém, 
do ktorého budete zaregistrovaní iba prostred-
níctvom písomne predloženej dohody priamo 
na Daňovom úrade. Až uvedenou registráciou 
môžete využívať systém prostredníctvom in-
ternetu a „nebehať“ na daňový úrad. Tento istý 
postup musia podnikatelia použiť aj v prípade 
zdravotných poisťovní, ktoré na jednej strane 
vystupujú ako neštátne, ale príjmy majú iba z od-
vodov do zdravotného poistenia, teda disponujú 
s verejnými financiami. A takto by sme mohli 
pokračovať ďalej. 
Neprehľadný, používateľsky nepríjemný a navyše 
úplne nekompatibilný so smartfónmi. To sú iba 

číslo 4

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme, 

posielajte ich na: 
ekonomika@hnutie-smerodina.sk

Apríl 2017   I

niektoré z vlastností portálu Slovensko.sk, ktoré 
mu vyčítal v júni 2016 podpredseda vlády Peter 
Pellegrini. Ďalším prekvapením bola informácia zo 
začiatku januára roku 2017, že štát chce bez vere-
jného obstarávania investovať do rozvoja portálu 
Slovensko.sk, ktorý  spravuje vládna agentúra 
NASES, ďalších takmer 20 mil. EUR s DPH. Nejde 
pritom o eurofondovú zákazku, agentúra ju chce 
platiť z rozpočtu a zákazku dostanú pôvod-
ní dodávatelia. Kto aspoň raz nazrel do svojej 
schránky určite skonštatoval, že  je čo zlepšovať. 

EKONOMIKA
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HOSPODÁRENIE NEMOCNÍC
NETRANSPARENTNOSŤ PRI OBSTARÁVANÍ

Zuzana Šebová

ZDRAVOTNÍCTVO

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykon-
al kontrolu hospodárenia vo vy-
braných zdravotníckych zariadeniach 
a skonštatoval pochybenie vo viac-
erých oblastiach, na ktoré upozornil, 
ako Ministerstvo zdravotníctva, tak aj 
políciu Slovenskej republiky. Postupy 
nemocníc pri verejných obstaráva-
niach neboli v súlade so zákonom. 
Kontrolóri upozornili najmä na fakt, 
že existuje výrazný rozdiel medzi 
nákupnou hodnotou, napríklad zdra-
votníckej techniky zo strany víťazného 
dodávateľa  a cenou, za akú daný 
prístroj zakúpila nemocnica vo 
verejnej súťaži. V iných prípadoch 
bolo poukázané na neštandardné 
konanie potencionálnych záujemcov 
o verejnú súťaž. Napriek podnetom 
sa na „čiernu listinu“ úradu pre vere-
jné obstarávanie títo záujemcovia 
nedostali. 
NKÚ zároveň konštatoval, že proces 
obstarávania vykazuje veľkú mieru 
netransparentnosti. Vo viacerých 
prípadoch sa víťazmi stali spoločnos-
ti, ktoré predtým nemocnica oslovila 
pre stanovenie predpokladanej hod-
noty zákazky.  V predstihu tak boli in-
formované o cenovej úrovni, ako aj o 
zámere uskutočniť obstarávanie, čím 
oproti ostatným uchádzačom získali 
konkurenčnú výhodu. V nadväznosti 
na tieto zistenia kontrolóri upozornili 
na navýšenie ceny v rozmedzí od 32 
% až do 167 %.
Občania aj spoločnosti sa práve 
v tejto veci obrátili na Hnutie SME 
RODINA - Boris Kollár. Podrobnou 
analýzou sme zistili, že nemocnice 
akceptujú taký prístroj, ktorý vylúčili z 
obstarávania napríklad rok predtým. 
Preto som považovala za nutné o 
uvedenom informovať ministerstvo 
zdravotníctva podaním interpelácie 
priamo na ministra a budem čakať 
na odpoveď, či danú vec prešetria. 
Zároveň preverujeme aj ďalšie  pod-
nety. Ak sa preukážu za pravdivé, 
postup bude rovnaký. 
Na 100 eur príjmu od poisťovní sú 
náklady až 122,59 eur
Ďalším problémom pri hospodárení 
zdravotníckych zariadení sú záväz-
ky nemocníc. Tie ku koncu roka 
vzrástli o takmer 27% než je hodnota 
celého majetku kontrolovaných 

subjektov. Pohľadávky zdravotných 
poisťovní voči odberateľom tvor-
ili až 95 %, pričom najväčší počet 
pohľadávok mala Všeobecná zdra-
votná poisťovňa. Preto bolo nutné 
informovať rezort zdravotníctva na 
fakt, že nemocnice majú v priemere 
na 100 EUR príjmu od zdravotných 
poisťovní náklady na úrovni 122,59 
EUR. 
Nemocnice budú v hospodárení 
sledované efektívnejšie
Ministerstvo zdravotníctva po ziste-
niach z NKÚ navrhlo využiť finančné 
zdroje v objeme 300 000 EUR 
(pôvodne určených na racionalizáciu 
a reštrukturalizáciu zdravotníckych 
zariadení) na implementáciu expert-
ného a jednotného informačného 
systému, ktorý bude zbierať údaje 
zo štátnych nemocníc elektronicky. 
Týmto krokom je podľa ministerstva 
sledovaný cieľ vo vyššej efektivite, 
dostupnosti a variabilite pri zbere a 
vyhodnotení hospodárskych výsled-
kov.
Práve z dôvodu neefektívneho vynak-
ladania finančných prostriedkov sa 
nemocnice dostávajú do záporných 
čísiel čo v konečnom dôsledku 
vzbudzuje frustráciu. Na konci 
celého reťazca je človek, ktorý si na 
jednej strane riadne platí zdravotné 
poistenie, ale služby, ktoré by mu 
mali byť poskytnuté z verejného 
zdravotného poistenia nie sú na 
úrovni porovnateľnými s okolitými 
štátmi Európy.  Je preto nevyhnut-
né vedieť transparentne vyhodnotiť 
hospodárenie a následne pristúpiť 
k opatreniam, ktoré by zastavili 
zadlžovanie štátnych zdravotníckych 
zariadení. Už raz sme tu oddlženie 
nemocníc mali a sme opäť tam, kde 
sme boli pred rokmi. Občania tohto 
štátu nemôžu naprávať nedostatky, 
ktorých sa dopúšťajú jednotlivci, 
ktorým sú verejné financie zverené. 
Počkáme si zároveň aj na vyhod-
notenie trestných oznámení, ktoré 
NKÚ podalo v súvislosti s pochy-
beniami pri verejnom obstarávaní a 
budem za to, aby sa do istej miery 
vyniesla osobná zodpovednosť. Toto 
je však hudba budúcnosti. 

Zuzana Šebová

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,    

posielajte ich na: 
zdravotnictvo@hnutie-smerodina.sk
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PENIAZE, KTORÉ NÁS 
OCHUDOBŇUJÚ

Josef Vašuta

Od roku 2007 navštevuje Slovensko 
čoraz menej cudzincov. V roku 2008 
ich prišlo 1,76 milióna, no až v roku 
2015 sme sa opätovne k tomuto 
číslu návštevnosti priblížili. Čo sa 
ale medzitým stalo? Medzitým na 
Slovensko do cestovného ruchu 
prišli peniaze z Eurofondov.

Cestujem po Slovensku hore-dole a 
vidím desiatky hotelov, ktoré sú zre-
konštruované za cudzie peniaze, ale 
zívajú prázdnotou. Nehovorím, že 
sa neurobili aj pekné rekonštrukcie 
akými sú Oponice, Vígľaš či Čierny 
orol v Rožňave. Chcem iba poukázať 
na to, že Eurofondy veľmi defor-
mujú podnikateľské prostredie. V 
prospech veľkých.

Príkladom toho je aj moja posledná 
skúsenosť. 
Popíjam kávu v kaviarni, kým majiteľ 
stojí za pultom a pozerá sa na mňa. 
Nemá na práci nič iné, dnes som 
tu prvý. Začínal pred dvadsiatimi 
rokmi. Niekedy tu mal čašníčky, po-
tom robil spoločne so ženou, dnes 
je však sám. Iné živobytie ani prácu 
nemá, ale z tohto sa dá už len ťažko 
vyžiť. „Hostia sa menia, keď sa urobí 
niečo nové a krajšie, to je normálne“,  
hovorí a ukazuje na druhú stranu 
ulice. „Za peniaze z Bruselu opravili 

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,    

posielajte ich na: 
kancelaria@hnutie-smerodina.sk

“Človek, ktorý o uda-
losti nič z novín ne-
prečítal, je bližšie k 
pravde, ako ten, kto 
pozná všetko, čo sa o 
udalosti popísalo.”

Thomas Jefferson

hotel. Dole majú aj kaviareň. Avšak, 
peniaze strácajú každý mesiac aj 
oni, aj ja. Polovica ľudí chodí sem ku 
mne a polovica k ním. Tie peniaze 
z fondov im zabezpečili, že teraz 
robia stratu každý mesiac a majiteľ 
sem musí posielať peniaze. Nikdy 
hotel nemal, ale mal konexie a najal 
si firmu na písanie žiadostí. Dal do 
toho svoje peniaze, vraj vypraco-
vanie projektu stojí aj desaťtisíc, aj 
mne to núkali. Ale kde by som na to 
nabral?“,  prisadá si ku mne.

Deformácia trhu postihla všetky 
konferenčné hotely a penzióny. 
Nové kapacity vytláčajú osvedčené 
hotelové kapacity nižšími cenami 
a rekonštruovanými izbami. Avšak 
častokrát noví prišelci nevedia o 
hotelovom biznise nič. Aj keď si 
najmú riaditeľov, biznis stagnuje. A 
tak majú kameň na krku. Hotel mu-
sia kŕmiť aj štyri roky peniazmi, aby 
nemuseli vracať peniaze z fondov.

„A vy čo robíte“, pýta sa. Vysvetľu-
jem, že som podnikal v reštau-
račných službách. A hneď sa 
rozprúdil rozhovor. O kuchároch, 
čašníkoch, „štamgastoch“ a 
“meníčkach”. Aj on aj ja poznáme 
desiatky tých, ktorým to ide a desi-
atky tých, ktorí už museli skončiť. Po 

pol hodine sme sa zhodli, eurofon-
dy nie sú jedinou príčinou nášho 
stagnujúceho cestovného ruchu. 
Problém je inde. Potrebujeme 
agentúry, sprievodcov, a drama-
turgiu. Nie je totiž problém prilákať 
turistov reklamou, ale čo tu budú 
robiť? Turista je netrpezlivý, chce 
striedať zážitky a chce ich veľa na 
jednom mieste za rozumnú cenu. To 
je to niečo, s čím musíme začať. 

Na tento rozhovor v kaviarni som si 
spomenul predvčerom, keď som 
pozeral na internete lyžovačky v 
Rakúsku. Majú urobené webové 
stránky pre každý región, a to aj 

v slovenskom jazyku. Hneď mi 
ponúkali aj letnú rekreáciu a pekné 
farebné fotografie z hotelov. Nemali 
by sme začať tam? A pekne zdola, 
maximálne s využitím malých gran-
tov od našich agentúr, ktoré to majú 
v popise práce. Nedávajme peniaze 
tým, ktorí ich aj tak nepotrebujú. 
Podporme malých podnikateľov , 
ktorí sú s nami už dvadsať rokov. 
Ktorí nám robia kávu a prehodia 
slovko-dve, pretože je to práca, 
ktorú vedia a chcú robiť.

Josef Vašuta
Predseda pre regióny SME RODINA 
– Boris Kollár 
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PRÁVA A POTREBY OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

2012/29/EÚ
Monika Ondreková 

Na Slovensku sa ročne stane obeťou trestného 
činu približne 400 tisíc ľudí. Či už priamo alebo 
nepriamo. Obete a ich príbuzní či blízky hľadajú 
pomoc prioritne na polícií. Ale čo ďalej? Po poči-
atočnom šoku a výsluchu nevedia, ako bude ich 
prípad pokračovať, čo môžu očakávať, aké sú ich 
práva, atď. V mnohých prípadoch potrebujú od-
bornú psychologickú prípadne psychiatrickú po-
moc, aby sa ich život po nepríjemnom zážitku vrátil 
do „normálu“. Služby obetiam poskytuje niekoľko 
organizácií, ktoré sú spravila zamerané na špeci-
fické skupiny obetí (deti, ženy, obete obchodova-
nia s ľuďmi, cudzinci) a špecifické formy pomoci. 
Keďže organizácie patria do oblasti mimovládneho 
sektora a na pomoci obetiam neparticipuje štát, 
Ministerstvo spravodlivosti SR vytvorilo odbornú 
skupinu, ktorá v súčasnosti pripravuje nový zákon 
týkajúci sa implementácie Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady Európy z roku 2012, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpo-
ry a ochrany obetí trestných činov. 
Trestný čin je charakterizovaný ako protiprávny čin 
proti spoločnosti, ako aj porušením individuálnych 
práv obetí. Obeti, podľa Smernice, by sa mali tieto 
práva uznať a malo by byť s nimi zaobchádzané s 
rešpektom, citlivo a profesionálne bez akejkoľvek 
diskriminácie (na záver tohto článku vám pri-
blížim  prax na Slovensku). Pri každom kontakte 
s príslušným orgánom činným v rámci trestného 
konania, so službami prichádzajúcimi do styku s 
obeťami, ako napríklad so službami na podporu 
obetí, službami retroaktívnej spravodlivosti, by sa 
mala zohľadniť osobná situácia a okamžité potre-
by, vek, pohlavie, prípadné zdravotné postihnutie a 
vyspelosť obetí trestného činu a zároveň plne reš-
pektovať ich fyzická, mentálna a morálna integrita. 
Obete trestných činov by mali byť chránené pred 
sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, pred 
zastrašovaním, pomstou, mala by sa im poskytnúť 
patričná podpora na uľahčenie zotavenia a dosta-
točný prístup k spravodlivosti. Smernica myslí aj na 
práva páchateľa a vysvetľuje, že „páchateľ“ je oso-
ba, ktorá bola usvedčená z trestného činu. Avšak 
na účely smernice tento pojem odkazuje tiež na 
podozrivú alebo obvinenú osobu pred akýmkoľvek 
uznaním jej viny alebo pred jej odsúdením, vďaka 
tomu nie je dotknutá prezumpcia neviny.
Na záver použijem svoju obľúbenú vetu: „Na Hnut-
ie SME RODINA – Boris Kollár sa s dôverou obrátili 
osoby, ktoré sa stali primárne aj sekundárne 
obeťami trestných činov“. Pri riešení individuálnych 
podaní bolo skonštatované porušenie ich práv 
v mnohých bodoch a o tom, že na Slovensku je 
dokázanie svojej pravdy časovo a finančne veľmi 
náročné sa presvedčili na vlastnej koži. Polícia s 
obeťou pri vypočúvaní často zaobchádza necitlivo, 
v niektorých prípadoch dokonca obete od poda-
nia podmetu odhovára. Bagatelizovaný trestný 

čin, prípadne odmietnutý v prípravnom konaní s 
tým, že trestné oznámenie obsahovo nespĺňalo 
podstatu trestného činu, prípadne, že trestný čin sa 
nestal. Naši najmenší to majú ešte ťažšie. Z malo-
letej obete sa stáva osoba fabulujúca – klamlivo 
vypovedajúca - prípadne je skonštatované, že z 
hľadiska veku nie je prípustné vypočúvanie. A tak 
rodičovi nezostáva nič iné, iba trpezlivo roky preu-
kazovať pravdivosť svojich tvrdení. 
Aby sme však nepaušalizovali, zo šetrených de-
siatich prípadov, bol jeden vyriešený expresne, v 
prospech dieťaťa a dokonca prisúdené dieťa otcovi. 
Išlo o sekundárne sexuálne násilie, ktorého sa 

Ak máte otázky alebo  
pripomienky k tejto téme,    
posielajte ich na: 
deti@hnutie-smerodina.sk

DETI

mala dopustiť matka na svojej dcére (prevádzala 
pohlavný styk na mieste, kde dieťa malo spať a 
toto bolo denno-denným svedkom rôznych praktík 
matky a jej priateľa). Expresne bolo dieťa vyšetrené 
u znalca z odboru detskej psychológie, do troch 
dní bol na svete posudok a do dvoch týždňov bol 
na súd podaný Návrh na odňatie dievčatka zo 
starostlivosti matky a neodkladným opatrením 
zverené otcovi do starostlivosti. Pýtate sa čo zvy-
šných deväť šetrených prípadov? Nie sú uzavreté, 
domáhajú sa svojich práv, zatiaľ bez výsledku.

Monika Ondreková


