
Sociálna spravodlivosť sa v  Európskom kultúrnom 
kontexte pokladá za  jeden z  najdôležitejších prvkov de-
mokracie. Spravodlivou je taká spoločnosť, ktorá garantu-
je nielen základné politické a občianske práva, ale vytvá-
ra aj rovnaké šance na zlepšenie spoločenského postave-
nia a kariéru pre všetkých svojich členov. Solidarita medzi 
občanmi, podnikateľmi, štátmi Európskej únie, ale i sveta 
je vysoko aktuálna práve v súčasnom období, v čase sveto-
vej finančnej krízy, kedy štát na jednej strane dáva zákon-
né záruky na ochranu podnikateľov, bánk a finančných in-
štitúcií, poisťovní, finančne kryje ich straty, na druhej stra-
ne je však povinný zaručiť a udržiavať minimálne sociálne 
štandardy občanov, dôstojnú prácu i primerané odmeňo-
vanie, sociálnu a zdravotnú politiku, školstvo a ďalšie ob-
lasti sociálneho charakteru. 

Opatrenia na udržanie ekonomickej stability nepokrývajú 
celé spektrum života spoločnosti. Ich cieľom je človek a moder-
nizácia hospodárstva, ktorá nie je možná bez solidarity a bez šir-
šej akceptácie spoločnosti, bez vnímania ľudského a sociálne-
ho potenciálu. Budúcnosť Slovenska takisto nemôže byť zalo-
žená na projektoch rôznych záujmových skupín s partikulárny-
mi cieľmi a neprihliadať na dlhodobé a komplexné efekty pre 
celú spoločnosť. Nové medzinárodné postavenie SR tiež nemô-
že ignorovať úsilie Európskej únie o sociálnu súdržnosť v každej 
členskej krajine, ako predpoklad harmonického rozvoja celku 
i jednotlivých členských krajín. Aj to bola jedna z príčin, prečo 
sa 20. februára 2009 v historickej budove NR SR na Župnom ná-
mestí v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia pod 

záštitou prezidenta Slovenskej republiky pod názvom Solida-
rita v čase globálnej finančnej krízy. V úvode konferencie sa 
účastníkom konferencie prihovorila ministerka práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR Viera Tomanová. Podujatie poctil svo-
jou prítomnosťou aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gaš-
parovič, ktorý predniesol veľmi podnetný príspevok. Na konfe-
rencii vystúpil aj člen Európskej komisie pre zamestnanosť, soci-
álne veci a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla, pozornosť svo-
jím príspevkom upútal aj predseda Konferencie biskupov Slo-
venska biskup František Tondra a ďalšie významné osobnosti. 
Príspevky niektorých z nich v krátkosti prinášame na nasledujú-
cich stránkach prílohy.  (mš)

Aj tento rok sa konalo Svetové ekonomické fórum, 
kde sa   vrcholoví riadiaci pracovníci,  čelní vládni pred-
stavitelia  a široké spektrum expertov zišli v Davose, aby 
hovorili o výzvach, ktorým čelí údermi skúšaná globál-
na ekonomika.  Mnohí si kládli práve túto otázku: „Mo-
hol by sa často zatracovaný sociálny systém Európy na-
koniec skutočne stať modelom pre svet 21. storočia?“

Joseph Stiglitz, ekonóm a   nositeľ Nobelovej ceny, kto-
rý prednáša na  Kolumbijskej univerzite v  New Yorku, uvie-
dol: „Dostávame sa do éry hlbších pochybností o trhoch 
aj o vládach. Väčší dôraz sa bude klásť na sociálny štát.“ 
Pascal Lamy, generálny riaditeľ Svetovej obchodnej organi-
zácie  a ďalší z pravidelných účastníkov svetového ekonomic-
kého fóra v Davose tvrdia: „Je to kultúrna revolúcia.“ 

V Spojených štátoch amerických odhalila kríza neudrža-
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teľnú úverovú kultúru a zničila vysoko prepracovaný finanč-
ný systém, ktorý sa podieľal   8 percentami na hrubom do-
mácom produkte  a ktorý je v  súčasnosti nevyhnutné  úpl-
ne od nuly prepracovať.  V Spojených štátoch vymazal glo-
bálny burzový debakel bilióny dolárov dôchodkových úspor  
a rastúca nezamestnanosť ponecháva ďalších ľudí bez zdra-
votného poistenia. Mesačne tam vzrastie počet nezamest-
naných o pol milióna.

Systém súkromného investovania smerujúci k  zabez-
pečeniu príjmu v  starobe, je ťažko skúšaný v  období glo-
bálnej finančnej krízy, keď rad krajín modifikuje tento sys-
tém a dokonca aj od neho odstupuje. Vedie sa diskusia, ako 
poslať súkromné dôchodkové účty na dôchodok. Napríklad 
newyorská profesorka Teresa Ghilarducci (Tereza Gilarduči), 
„najnebezpečnejšia žena Ameriky“, vydáva knihu, ako za-
chrániť dôchodky výmenou systému individuálnych účtov 
za garantovaný systém.

Stojí za to spoznať posledné reformné úsilie (z júla 2008) 
v  Čile o  garantovanie sociálneho minima. Aj radikálne zru-
šenie kapitalizačného systému v Argentíne si zaslúži pozor-
nosť. Čile spolu s Argentínou slúžili ako vzor a návod pre pri-
vatizáciu dôchodkového systému na  Slovensku. Augusto 
Iglesias Palau (bývalý hlavný zahraničný poradca slovenskej 
dôchodkovej reformy z Čile z roku 2004) uviedol v decembri 
2008, že tento systém nie je vhodný pre priemerne a pod-
priemerne situovaných, ako aj pre ľudí s prerušovanou karié-
rou. Pán Iglesias pokladá za nutné mať silný  prvý sociálny pi-
lier a štátne záruky pre druhý súkromný. Súkromné podnika-
nie so štátnou garanciou? Solidarita s podnikateľmi.

Medzinárodná organizácia práce (MOP) v  Deklarácii 
o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu v mi-
nulom roku uvádza, že základné hodnoty slobody, ľudskej 
dôstojnosti, sociálnej spravodlivosti, bezpečnosti a nediskri-
minácie sú nevyhnutné pre udržateľný hospodársky a soci-
álny rozvoj a  efektívnosť. Medzinárodná organizácia práce 
uvádza, že v kontexte zrýchľujúcich sa zmien má byť úsilie 
o plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu v cen-
tre ekonomických a sociálnych politík. A toto úsilie by malo 
byť založené na  štyroch rovnako dôležitých strategických 
cieľoch MOP, ktorými je vyjadrený Program dôstojnej práce 
a ktoré možno zhrnúť takto: 

1. podpora zamestnanosti vytváraním udržateľného in-
štitucionálneho a ekonomického prostredia, 

2. rozvíjanie a rozširovanie opatrení sociálnej ochrany - 
sociálne zabezpečenie a ochrana práce - ktoré sú udržateľné 
a prispôsobené národným podmienkam, 

3. podporovanie sociálneho dialógu a tripartity ako naj-
vhodnejších metód, 

4. rešpektovanie, podporovanie a realizácia základných 
zásad a práv pri práci, ktoré majú mimoriadny význam, ako 
aj podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre úplnú realizáciu 
všetkých strategických cieľov.

Ako členovia MOP dosiahnu strategické ciele? To je otáz-
ka, ktorú si musí stanoviť každý člen podľa svojich existujú-
cich medzinárodných záväzkov a základných zásad a práv pri 
práci, s náležitým ohľadom - okrem iného - na vnútroštátne 
podmienky, okolnosti a potreby, ako aj na priority vyjadre-
né reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a  re-
prezentatívnymi organizáciami zamestnancov a na vzájom-
nú závislosť, solidaritu a spoluprácu medzi všetkými členmi 
MOP, ktoré sú v kontexte globálnej ekonomiky relevantnej-

šie ako kedykoľvek predtým. Slovensko sa aktívne podieľalo 
na tvorbe tejto  deklarácie a považuje ju za záväznú, i keď ide 
„len“ o deklaráciu.

Chcela by som zdôrazniť, že vláda Slovenskej republiky 
si uvedomuje, že globálnu finančnú krízu nezavinili jedno-
duchí občania, ľudia pracujúci pri pásoch v automobilkách, 
pri pokladniach supermarketov alebo  v poľnohospodárstve 
v prvovýrobe a všade tam, kde priamo vytvárajú produkty 
a hodnoty. Ale práve títo ľudia a  ich rodiny znášajú a budú 
znášať dôsledky globálnej krízy najťažšie, a  to stratou za-
mestnania, znížením príjmov a prepadnutím sa do chudoby.

Tak ako v  iných krajinách, aj na  Slovensku vláda hľadá 
riešenia na utlmenie dosahov krízy a prijala viacero opatre-
ní na podporu podnikateľov a investičného prostredia. Dňa 
17. februára tohto roku Národná rada Slovenskej republiky 
na návrh vlády Slovenskej republiky schválila v skrátenom le-
gislatívnom konaní balíček zákonov, ktorými sa upravujú ne-
zdaniteľné časti základu dane, dane z pridanej hodnoty, roz-
počtové pravidlá, znižuje sa administratívna náročnosť pre 
podnikateľov, upravuje sa investičná pomoc a ďalšie úpravy 
- všetky v prospech podnikateľov, živnostníkov a súkromné-
ho sektora. 

Už na sklonku minulého roka sa vláda zaručila za vkla-
dy bankových a  investičných inštitúcií, čo prispelo nielen 
k  upevneniu meny, ale aj k  hladkému prechodu Slovenska 
do eurozóny a k prijatiu eura od 1. januára 2009 a je priprave-
ná prijať ďalšie opatrenia. 

Vítam prísľub Konfederácie odborových zväzov, že 
v tomto krízovom období slovenského hospodárstva nebu-
de od zamestnávateľov požadovať vyššie mzdy pre zamest-
nancov v  záujme zabrániť prepúšťaniu a  zvyšovaniu neza-
mestnanosti.

Na Svetovom summite o sociálnom rozvoji v roku 1995 
v Kodani sa vlády zhodli, že tak, ako globalizácia a hospodár-
sky rast by mali slúžiť na úžitok všetkých, tak aj sociálna spra-
vodlivosť by mala rešpektovať ľudské práva a základné slo-
body. Tieto slová rovnako platia pre globálnu krízu sveto-
vého hospodárstva. Preto Národná rada Slovenskej repub-
liky pred niekoľkými dňami - popri balíčku hospodárskych 
zákonov na podporu podnikateľov - na návrh vlády Sloven-
skej republiky dala, po dvoch rokoch príprav, súhlas na  ratifi-
káciu Európskej sociálnej charty (revidovanej). Parlament dal 
súhlas na jej ratifikáciiu, napriek námietkam, že v súčasnosti 
na to nie je vhodný čas. 

Na obrázku eurokomisár Vladimír Špidla s prezidentom SR Ivanom Gaš-
parovičom a ministerkou Vierou Tomanovou počas medzinárodnej kon-
ferencie za predsedníckym stolom v historickej budove NR SR.
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Dnes sa často hovorí o  sociálnej spravodlivos-
ti, a to na rôznych úrovniach a v rôznom chápaní. Vo-
pred treba povedať, že je to pojem veľmi komplikova-
ný, a preto aj rozlične vysvetľovaný. V každom prípa-
de je to pojem, ktorý vyplýva zo sociálnej povahy ľud-
skej bytosti. 

Zem je pre všetkých ľudí
Je prirodzené a aj z biblického posolstva vieme, že kaž-

dý človek má právo žiť z plodov zeme. Uvediem citáty zo 
Svätého písma. „Boh ich žehnal (to znamená prvých ľudí) 
a povedal im: „Ploďte a množte sa, naplňte zem! Podmaň-
te si ju a  panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba 
a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi! Potom Boh po-
vedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s  plodom seme-
na na povrchu celej zeme a všetky stromy majúce plody, 
v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“ (Gn 1, 28-
29). Ak je človek nezaťažený nejakým osobným záujmom, 
ale poctivo hľadá pravdu, musí dôjsť k  záveru, že dobrá 
zeme sú dané všetkým ľuďom, všetkých čias a všetci musia 
mať na nich rovnaký podiel. To však neznamená matema-
ticky, ale možnosťami a nikto nesmie byť zneužitý pre cu-
dzie obohacovanie sa. Táto požiadavka má rôzne podoby 
a v priebehu vekov a pri hospodárskych a kultúrnych pre-
menách sa jej podoba menila. Podstata však vždy ostáva.

Na počiatku ľudstva ako sa ľudia rozširovali a zabera-
li nové územia, kde sa usadili, živili sa poľovníctvom a poľ-
nohospodárstvom, potom domácimi remeslami, každý 
mal to, čo si urobil. Problém sociálnej spravodlivosti ani 
nebol. Ten nastal vtedy, keď začala výmena tovarov. Ne-
skôr vynašli zástupnú hodnotu, peniaze, ktoré hrali a do-
dnes hrajú dôležitú úlohu pri výmene tovarov. Nechcem 
tu hovoriť o  násilnej nespravodlivosti, keď jeden kmeň, 
neskôr jeden národ napadol druhý a  vydrancoval ho, nie-
kedy aj fyzicky zlikvidoval. Hovorím o výmennej spravod-
livosti, ktorá má štyri podoby: 

- dávam, aby si dal – tovar za tovar alebo za peniaze
- dávam, aby si urobil – odmena za prácu
- robím, aby si dal – takisto odmena za prácu
- robím, aby si urobil – práca za prácu.

Výmenná spravodlivosť sa realizuje medzi ľuďmi 
na rovnakej úrovni, teda horizontálne. Pri nerovnosti jed-
nej strany voči druhej nastáva nespravodlivosť. V  sociál-

nej náuke však poznáme aj vertikálny vzťah v oboch sme-
roch: štát voči občanom a  občania voči štátu. Pri vzťahu 
štátu voči občanom hovoríme o  rozdeľujúcej, distribu-
tívnej spravodlivosti. Tá vyžaduje, aby kompetentní štát-
ni predstavitelia rozdeľovali spoločné dobro podľa rovna-
kých kritérií, napríklad pri dotáciách, aby nedošlo ku ko-
rupcii, defraudácii, klientelizmu a podobne. Pri vzťahu ob-
čanov voči štátu zasa hovoríme o zákonnej spravodlivos-
ti, lebo ju obyčajne určuje zákon. Sú to na  prvom mies-
te dane, ktoré majú byť spravodlivo vymeriavané, majú 
zohľadňovať možnosti daňovníkov, ktoré závisia od  ob-
jektívnych príčin a  potom sú to verejnoprospešné práce 
a  mnohé iné účasti na  tvorbe spoločného dobra. Sociál-
na spravodlivosť je, ako som už povedal, jedným z preja-
vov solidarity. Mimochodom poznamenávam, že slovo so-
lidarita je odvodené od latinského slova solidus, čo zna-
mená pevný, hustý, súdržný. Teda, solidarita znamená 
pevné spoločenstvo občanov v štáte alebo členov ne-
jakého iného spoločenstva. To isté platí aj v medziná-
rodných vzťahoch. Solidarita sa prejavuje spravodli-
vosťou, vzájomnou pomocou, spolucítením, empa-
tiou a podobne.

Spoločné dobro
Druhú podobu solidarity môžeme označiť ako účasť 

na spoločnom dobre. Vyššie spomínané formy spravodli-
vosti predstavujú skôr aktuálnu, prechodnú činnosť. Účasť 

Človek človeka potrebuje
Sociálna spravodlivosť, jeden z prejavov solidarity

Nemohli sme konať inak. Bol to správny krok práve v čase, 
keď štát na jednej strane dáva zákonné záruky na ochranu pod-
nikateľov, bánk a finančných inštitúcií, poisťovní, finančne kry-
je ich straty, na  druhej strane je však štát povinný zaručiť sa 
a  zákonmi udržiavať stanovené minimálne sociálne štandar-
dy občanov, dôstojnú prácu i primerané odmeňovanie, sociál-
nu a zdravotnú politiku, školstvo a ďalšie oblasti sociálneho cha-
rakteru. To je nevyhnutná daň, ktorú prostredníctvom solidarity 
musia zaplatiť aj zamestnávatelia v záujme udržania sociálneho 
zmieru a ochoty ľudí znášať dôsledky krízy - dajme tomu zmra-
zením súčasného stavu, ale s perspektívou, že medzinárodné 
dohovory a záväzky im v lepších časoch pomôžu k primerané-
mu kultúrnemu rastu a zachovaniu dôstojnosti v práci.

Ľudia krízu nezavinili a  zaslúžia si rovnakú solidari-
tu, akú má štát s podnikateľmi. Aby sme toto uznali a po-
chopili, zvolali sme medzinárodnú konferenciu o  solida-
rite v čase globálnej krízy. Dovoľte mi poďakovať sa vám 
všetkým  za záujem o túto tému. Slovensko ako súčasť Eu-
rópy by malo vychádzať iba z  toho najlepšieho, čo nám 
poskytuje sociálna Európa a naše spoločné kresťanské de-
dičstvo. 

z prejavu Viery Tomanovej,
ministersky práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(skrátené)
20. februára 2009 v Bratislave

Profesor František Tondra, predseda Konferencie biskupov Slovenska.
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na tvorbe spoločného dobra je nepretržitá. Sociálna náu-
ka Cirkvi podľa sv. Tomáša Akvinského, ktorý čerpal z Aris-
totela, to nazýva spoločné dobro (bonum commune), se-
kulárna náuka to nazýva verejné dobro (public good). Čo 
je to teda spoločné dobro? Či už v  cirkevnej alebo seku-
lárnej sociálnej náuke spoločné dobro zaberá popredné 
miesto. Stal sa z neho jeden zo základných princípov soci-
álnej náuky. Spoločné dobro je všetko hmotné i duchov-
né bohatstvo, ktoré v  štáte nikto osobne nevlastní, pat-
rí štátu a všetci občania sa na ňom rôznym spôsobom po-
dieľajú (participujú). Toto spoločné môže byť rozdelené 
aj na menšie celky. Mestá, obce, územné celky, ako aj iné 
spoločenstvá majú tiež niečo svoje spoločné, na čom par-
ticipujú členovia daného spoločenstva. Obsahom spoloč-
ného dobra sú teda tie veci, ktoré človek potrebuje k ži-
votu, k osobnému rastu, k vzdelaniu, ku kultúrnemu živo-
tu, k  tomu, aby mohol slobodne žiť, konať, napĺňať svo-
je plány a ciele. Do spoločného dobra patrí aj právny po-
riadok, jeho zachovávanie, osobná a  ekonomická istota, 
ochrana pred zločinom, zabezpečenie mieru. Predmetom 
spoločného dobra sú aj duchovné hodnoty, ktoré spoloč-
nosť vlastní, morálka, sloboda svedomia, ktorá úzko súvisí 
s náboženskou slobodou. V spoločnom dobre sa odrážajú 
aj plodné medzinárodné vzťahy. Dnes si nevieme predsta-
viť štát bez medzinárodných, ekonomických, politických, 
kultúrnych, bezpečnostných a podobných vzťahov.

K  spoločnému dobru patrí aj samotná spoločnosť, 
štát. Ten reprezentujú jeho predstavitelia. Totiž, k  pod-
statným vlastnostiam človeka patrí jeho sociálnosť. Človek 
potrebuje človeka. Patrí to k  jeho prirodzenosti, nie je to 
výsledok výchovy. Človek potrebuje komunikovať a  rásť 
ekonomicky i kultúrne. To nedokáže sám.

Interpretácia štátu ako takého a  jeho úloh je rôzna. 
Úlohu štátu pochopíme, ak sa pozrieme na jeho dve kraj-
nosti, extrémy: totálny kolektivizmus. Pápež Ján Pavol II. 
ho v  encyklike Centesimus annus charakterizoval takto: 
„Základný omyl socializmu je antropologický. Na  jednot-
livého človeka sa díva ako na  nástroj a  molekulu spolo-
čenského organizmu, takže dobro jednotlivca je úplne 
podriadené hospodársko-spoločenskému mechanizmu...“ 
Protikladom je krajný liberalizmus. Ten sa chce realizovať 
v úplnej nezávislosti a nechce koordináciu zo strany štá-
tu. Potrebuje štát iba ako rámec a  záštitu svojej existen-
cie, ale nechce, aby štát vstupoval do jeho ekonomických 
a finančných aktivít a vôbec do jeho činnosti. Toto je dô-
vod finančnej a ekonomickej krízy... Kde je potom pravda, 
objektívna pravda o vzťahu jednotlivca a štátu? Je to veľ-
mi dôležitá otázka.

Princíp subsidiarity
Touto otázkou prichádzame k tretej veci, ktorá súvisí 

so solidaritou. Etika, čo je sekulárna morálka, aj kresťanská 
morálka založená na  Božom slove, svorne učia, že cnosť 
ide strednou cestou. Extrémy sú zlé, ako som na to vyššie 
poukázal. Vo vzťahu jednotlivec – štát sa ponúka jeden 
vynikajúci princíp, ktorý je vyrovnávacím faktorom medzi 
totálnym kolektivizmom a  extrémnym liberalizmom. Ide 
strednou cestou, a  to je princíp subsidiarity. Latinský vý-
raz subsidium znamená pomoc, oporu, podporu. Tento 
princíp neredukuje úlohu štátu len na rámec a vonkajšiu 
i vnútornú ochranu ničím neohraničeného občana a pod-

nikateľa. Štát koordinuje činnosť všetkých zložiek v  spo-
ločnosti. Je oporou, teda tým subsidiom pre všetkých ob-
čanov a ich činnosť. Zasahuje iba toľko, koľko je potrebné. 
Na  druhej strane princíp subsidiarity neredukuje občana 
iba na  „molekulu spoločenského organizmu“, podľa slov 
pápeža Jána Pavla II. nepozbavuje ho samostatnosti a slo-
body. Má toľko slobody v  podnikaní, koľko je potrebné 
a  užitočné pre budovanie spoločného dobra. Veľmi zre-
teľne tu vidíme, ako je sloboda spojená so zodpovednos-
ťou. ...Zodpovednosť si však vyžaduje morálku. Bez mo-
rálky neobstojí žiadna spoločnosť. To sa ukázalo na  hos-
podárskej a finančnej kríze. Ona vznikla vlastne na zákla-
de morálnej krízy. Táto kríza nevzniká zákonite. Kdesi sa 
porušila zodpovednosť. Záujmy jednotlivcov prevážili nad 
požiadavkami spoločného dobra.

Človek sa nenarodí ani dobrý ani zlý. Rodí sa s poten-
ciami, možnosťami byť dobrý alebo zlý. K zlému je naklo-
nený, zlu sa netreba priúčať ani sa cvičiť. Dobru sa však 
treba aj priúčať, aj cvičiť. Preto človeka treba vychovávať. 
Výchova predpokladá rozumné opatrenia proti zlým sklo-
nom. 

Ešte chcem povedať, že princíp subsidiarity sa ne-
uplatňuje iba v štáte. Jeho miesto je aj v iných spoločen-
stvách. Napríklad, v škole, učiteľ dá žiakom priestor na slo-
bodnú tvorbu, nebude im iba on všetko servírovať. Rodi-
čia dávajú priestor deťom na  ich slobodu. Zasa strednou 
cestou. 

Nakoniec ešte poslednú vec, ktorú chcem povedať 
a ktorá sa žiada ako zakončenie úvahy o vzťahu štát – jed-
notlivec. Povedali sme, že štát je subsidium pre občanov, 
ktorí slobodne konajú. Kde ale položiť hranicu medzi po-
žiadavkami alebo direktívou štátu a  slobodou občanov? 
Je to veľmi citlivá otázka. Inými slovami, je to otázka, ako 
ďaleko má a môže ísť demokracia v demokratizovaní spo-
ločnosti. Vieme, že sú demokracie vyspelé a menej vyspe-
lé, funkčné a menej funkčné. To záleží od kultúrnej, poli-
tickej a  najmä morálnej vyspelosti občanov. Čím viac sú 
pre demokraciu pripravení, tým viac slobody a voľnej čin-
nosti im možno zveriť. Tým viac možno moc v štáte decen-
tralizovať. O to menej ľudí bude zamestnávať štátny apa-
rát. To je tiež východisko z ekonomickej a finančnej krízy... 

Keď pápež píše sociálnu encykliku, dáva sa informo-
vať špičkovými odborníkmi o téme, ktorú chce spracovať. 
Potom ju podrobí reflexii z pohľadu kresťanskej morálky 
a  zvesti evanjelia o človeku vôbec. Myslím, že všetky eko-
nomické a politické trendy sú prejavom postoja k človeku. 
Pozitívneho, menej pozitívneho, až negatívneho ako sú už 
spomínané extrémne postoje. Zakončím slovami pápeža 
Jána Pavla II. z encykliky Centesimus annus (CA 56): „Cel-
kom osobitne si prajem, aby (sociálna náuka Cirkvi) bola 
známa v  mnohých krajinách a  premieňala sa na  skutky, 
kde po páde reálneho socializmu sa ukazuje vážna dezo-
rientácia pri novej výstavbe. Západné krajiny sa vydávajú 
nebezpečenstvu, keď v tomto zrútení vidia jednostranné 
víťazstvo svojej hospodárskej sústavy, a preto sa nestara-
jú o to, aby sa podujali na ponúkané korektúry svojho sys-
tému“. A výsledok: ekonomická a finančná kríza.

Profesor František Tondra
predseda Konferencie biskupov Slovenska

príspevok z medzinárodnej konferencie Solidarita...
 (skrátené)
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Finančná kríza bezpochyby ovplyvnila nielen finanč-
né inštitúcie, ale aj vlády na  všetkých úrovniach, pod-
niky, továrne a spotrebiteľov na celom svete. Jej dosah 
bude celosvetový. Bude mať podobu ekonomickú, en-
vironmentálnu a  samozrejme aj sociálnu. Jedným z  jej 
najničivejších a okamžitých následkov bola strata dôve-
ry verejnosti vo finančný systém. Je preto prirodzené, že 
okamžitou politickou reakciou na túto krízu bolo hľada-
nie možností riadenia vplyvov tejto krízy z ekonomickej 
perspektívy. 

Vlády a centrálne banky sa snažia reagovať na krízy spo-
riteľní a firiem.

Záujmy občanov, ktorí majú podiely v  krachujúcich fir-
mách vyžadujú ochranu.

Diskutuje sa do  veľkej miery o  tom, či plány záchrany 
môžu ďalej ohrozovať ekonomiku.

V paralele s vyššie uvedenou diskusiou sa ozývajú čoraz 
častejšie hlasy žiadajúce posilnenie sociálnych a  ekonomic-
kých práv.

V  období zviechania sa po  druhej svetovej vojne Vše-
obecná deklarácia ľudských práv stanovila, že ľudské prá-
va budú zahŕňať aj právo na  sociálne zabezpečenie, prá-
vo na  adekvátny štandard bývania, právo na  stravu, právo 
na zdravie, právo na prácu, ako aj právo na odpočinok a voľný 
čas. Tieto práva sa nezakladali na vákuu. Odvíjali sa od skúse-
ností z minulých kríz a vedomostí o tom, že ignorovanie soci-
álnej spravodlivosti stojí veľmi veľa.

Sociálne práva boli tiež právne uznané a  zakotvené 
v  zmluvách OSN, Dohovoroch Rady Európy vrátane Európ-
skeho dohovoru o ľudských právach, aj keď nepriamo a naj-
mä v  Európskej sociálnej charte z  roku 1961, zrevidovanej 
v roku 1996 a v hlavných nástrojoch Medzinárodnej organizá-
cie práce (MOP). Charta základných práv Európskej únie obsa-
huje kompletný zoznam základných sociálnych práv.

Navyše, v druhej polovici 20. storočia bola Európa jedi-
ným regiónom na  svete, ktorý sa v  rovnakej miere opieral 
o rast, konkurencieschopnosť a ekonomický progres na jed-
nej strane a o rozvoj fungujúcich nástrojov na ochranu naj-
slabších skupín a posilnenie solidarity na druhej strane.

Kým na  začiatku nového storočia svet rýchlo smeroval 
ku globalizácii, pomocou novej medzinárodnej deľby práce 
a vzniku nových ekonomických síl, niekoľko politikov s  roz-
hodovacou právomocou už hlásalo potreby vytvorenia Eu-
rópy – či to už bola Európska únia alebo Rada Európy – v zá-
ujme získania dôvery a opieranie sa o ľudské práva a solida-
ritu, ktorej sa európski občania dovolávajú. Európa to nie je 
len jednotný trh. Je to spoločenstvo hodnôt a európska in-
tegrácia nie je len otázkou obchodu, je to aj snaha o sociálne 
napredovanie. Spájanie rastu so sociálnou súdržnosťou. Pod-
pora ekonomickej výkonnosti solidaritou sa považuje za zá-
klad „Európskeho modelu“ a  základy pre súdržnú a  súvislú 
(koherentnú) reakciu na výzvy globalizácie, demografických 
zmien, rôznorodosti a udržateľnosti vývoja.

Výzva na vytvorenie európskeho „sociálneho programu“ 
nesúvisí a nemala by súvisieť s finančnou krízou. Predbehla 

krízu. Napriek tomu, bola to práve finančná kríza, ktorá opäť 
zdôraznila spojenie tohto „sociálneho programu“, ľudských 
práv a demokracie.

Aký je teda scenár? Nárast nezamestnanosti bude záko-
nite predstavovať bremeno pre štátny rozpočet, pre sociálnu 
pomoc bude málo priestoru, napriek narastajúcim potrebám. 
To môže pravdepodobne spôsobiť napätie a sociálny nepo-
koj. Existuje riziko rastúcej xenofóbie a  iných foriem netole-
rantnosti, ako aj hrozba, že jej cieľom budú menšiny a mig-
ranti. Extrémisti môžu začať využívať a provokovať tieto ten-
dencie. 

Aká je však alternatíva? Keďže žiadny štát nie je schopný 
vyriešiť tento problém sám, alternatívou sú koordinované po-
litické viacstranné aktivity. 

Na  čom by sa  tieto viacstranné aktivity mali zakladať? 
Na  ľudských právach a sociálne práva by mali tvoriť ich ne-
oddeliteľnú súčasť. Na urópskej úrovni je táto báza zahrnu-
tá v Európskej sociálnej charte, ktorá stanovuje niekoľko práv 
a slobôd garantovaných jednotlivcom v ich každodennom ži-
vote: bývanie, zdravotníctvo, vzdelávanie, zamestnanosť, so-
ciálna ochrana, práva migrantov, práva osôb s postihnutím, 
nediskriminácia.

Európska sociálna charta tiež vytvorila dozorný mecha-
nizmus zaručujúci dodržiavanie týchto práv jej zmluvnými 
stranami, na základe národných správ a na základe postupov 
podávania „kolektívnych sťažností“. Nezávislý orgán, Európ-
sky výbor pre sociálne práva (ECSR) rozhoduje o tom, či je si-
tuácia v  danej krajine v  súlade s  Chartou alebo nie. Vo veľ-
kej väčšine prípadov štáty akceptujú závery ECSR a snažia sa 
dať do súladu s ňou svoju situáciu prostredníctvom dodatkov 
k  zákonom, praxou alebo kolektívnymi dohodami. Ak daný 
štát nepodnikne žiadne kroky v  súvislosti s  rozhodnutím 
ECSR, nie je v súlade s Európskou sociálnou chartou a môže 
byť požiadaný o zmenu právneho prostredia alebo praktickej 
aplikácie (na základe Odporúčania). 

Európska sociálna charta je nástroj uplatňovania ľud-
ských práv a je takto vnímaný , interpretovaný a implemen-
tovaný. Kým Európsky dohovor o ľudských právach sa zame-

Ignorovanie sociálnej spravodlivosti  
sa nevypláca

Na medzinárodnej konferencii Solidarita... vystúpil aj Christos Giakoumo-
poulos,riaditeľ pre monitorovanie, generálne riaditeľstvo pre ľudské práva 
a právne záležitosti Rady Európy.
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Súčasný vývoj má všetky znaky toho, že globálna 
ekonomická situácia i celková hospodárska klíma sa zhor-
šujú. A tento trend najskôr ešte nejaký čas potrvá. V reak-
cii na tento nepriaznivý vývoj dokonca už v závere roku 
2008 začali oslabovať i  pracovné trhy v  niektorých štá-
toch Európskej únie (EÚ). Pomerne rýchlo sa kvôli tomu 
priemerná miera nezamestnanosti v rámci EÚ znova zvý-
šila a prekročila 7 percent.

Medzi najviac postihnuté krajiny zatiaľ patrí napríklad, 
Španielsko, Írsko a pobaltské štáty, ktoré čelia nárastu miery 
nezamestnanosti v rozmedzí 3-6 percent. Kulminácia nás však 
najskôr ešte len čaká. A podľa odhadov by v rámci EÚ mohlo 
byť v roku 2010 ohrozených asi 3,5 milióna pracovných miest.

Rozhodne nechcem zastierať, že situácia je vážna. Máme 
však viacero dôvodov nevnímať tento vývoj ako fatálny. Kríza 
bezpochyby predstavuje pre EÚ vážnu zaťažkávajúcu skúšku, 
ale zároveň aj šancu. Osobne som presvedčený, že sme schop-
ní čeliť tejto výzve. Jednou z hlavných podmienok však je, že 
zostaneme jednotní, presnejšie, že budeme postupovať spo-
ločne.

Ako ďalší dôvod na racionálny optimizmus vidím schop-
nosť rýchlej reakcie, čo potvrdila vlani v  novembri Európska 
komisia prostredníctvom Európskeho plánu ekonomickej 
obnovy. Tento strategický dokument dokazuje našu schop-
nosť predložiť vlastné riešenie, kombinované zároveň na eu-
rópskej úrovni s koordináciou spoločného postupu členských 
krajín na základe ich vlastných opatrení.

Naša stratégia sa zakladá, okrem iného na krátkodobom 
fiškálnom stimule a  má v  krátkodobom horizonte predo-
všetkým dvojaký základný význam: podporiť dopyt a obnoviť 
dôveru. Súčasne si však vytýčila aj oveľa ambicióznejší cieľ, t. j. 
vydať sa v Európe na cestu dlhodobej obnovy. Popri okam-
žitých potrebách ekonomiky celej EÚ a  jednotlivých člen-
ských štátov sa tak, v súlade s Lisabonskou stratégiou, zame-
riava na vytvorenie priaznivých podmienok na udržateľný rast 
a sociálnu súdržnosť. A na neposlednom mieste patrí medzi 

jej hlavné ciele človek. Zmienená iniciatíva Európskej komisie 
sa v tomto ohľade usiluje najmä o obmedzenie dosahov krí-
zy na občanov, na domácnosti a samozrejme na pracujúcich 
a zamestnávateľov. Jej podstatu predstavuje vlastne rovnako 
solidarita medzi členskými štátmi, ako aj s najviac ohrozenými 
Európanmi, čo bolo, je a dúfam, že aj zostane, vždy najsilnej-
šou stránkou EÚ. 

Sociálny genofond EÚ
História dokazuje, že práve v nej sa skrýva jedna z najsil-

nejších stránok EÚ. Patrí doslova do jej genofondu, pretože už 
od svojho založenia vytvára Európska únia politiky, ktoré pod-
porujú prispôsobenie sa hospodárskym zmenám. 

Podnecovanie reorganizácie hospodárskej činnosti bolo 
vždy ústredným bodom európskej integrácie. Európska únia 
vytvorila a  realizovala nástroje zamerané na  pomoc regió-
nom, podnikom a zamestnávateľom, ktorí čelili a čelia nutnos-
ti prispôsobiť sa najmä náročným podmienkam, ktoré so se-
bou prináša akákoľvek reorganizácia či reštrukturalizácia. 

Zaťažkávajúca skúška, ale aj šanca
Konkurencia, povzbudzuje, spolupráca posilňuje a solidarita spája

riava na občianske a politické práva, Európska sociálna char-
ta znovu potvrdzuje vzájomnú závislosť všetkých ľudských 
práv (či už ide o  občianske, politické alebo sociálne práva) 
tak, ako sú vytvorené a  zakotvené vo Všeobecnej deklará-
cii ľudských práv.

Aj keď Európska sociálna charta nie je liekom na  všet-
ko zlo vplývajúce z  finančnej krízy, ignorovanie zla by zna-
menalo ignorovanie dôležitých ponaučení z minulosti : pre-
tože svetová finančná kríza u roku 1929 a obrovská sociálna 
kríza, ktorá potom nasledovala, viedli ku koncu demokracie 
a hrôzam druhej svetovej vojny.

Nakoniec, implementácia Európskej sociálnej char-
ty na európskej úrovni nie je úlohou bez výziev: zo 47 člen-
ských krajín Rady Európy ju 7 ešte neratifikovalo. Pokiaľ ide 
o Rusko, Srbsko a Čiernu Horu, sú už k tomu blízko, no sú tu aj 
„váhavejšie“ krajiny: Švajčiarsko, Monako, San Marino a Lich-
tensteinsko. Niekoľko členských krajín Rady Európy ratifiko-
valo Európsku sociálnu chartu, ale nie jej revidovanú verziu 
z roku 1996 (Rakúsko, Grécko, Chorvátsko, Česká republika, 
Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Poľsko, Špa-

nielsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Spo-
jené kráľovstvo). 

Len 14 členských krajín prijalo proces podávania kolektív-
nych sťažností. Adekvátnu pozornosť treba venovať aj záve-
rom ECSR vo veci nesúladu. 

Súvislá (koherentná) a  viacrozmerná reakcia na  výzvy 
finančnej krízy na základe hodnôt ľudských práv, nie je len 
možnosťou. Je nevyhnutnosťou. A táto nevyhnutnosť nie je 
náhodná. Nie je to reakcia na finančnú krízu, ktorá vymizne, 
keď bude kríza zažehnaná. Je to základná voľba pre Európu, 
pre jej štáty, pre jej občanov, pre jej jednotlivcov. Európska 
sociálna charta nie je jediné riešenie problémov zapríčine-
ných finančnými krízami. Ale určite je nenahraditeľnou sú-
časťou tohto riešenia.

Christos Giakoumopoulos
riaditeľ pre monitorovanie, 

generálne riaditeľstvo pre ľudské práva 
 a právne záležitosti Rady Európy

príspevok z medzinárodnej konferencie Solidarita... 
(skrátené).

Príspevok, ktorý predniesol Vladimír Špidla, člen Európskej komisie pre za-
mestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí, bol mimoriadne zaujímavý.
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Ustanovenie Zmluvy o založení Európskeho spoločen-
stva uhlia a ocele, Európsky sociálny fond a ďalšie štruk-
turálne fondy sú toho najlepším dokladom.

Mňa osobne v tejto súvislosti trvale oslovuje charakteris-
tika architektúry európskej integrácie z  myšlienkovej dielne 
jedného z najuznávanejších Európanov a bývalého preziden-
ta bruselskej exekutívy v rokoch 1985 – 1995, Jacquesa De-
lorsa. Ten svojho času charakterizoval európsku víziu na zá-
klade troch kľúčových zásad, medzi ktoré zahrnul: konkuren-
ciu, ktorá povzbudzuje, spoluprácu, ktorá posilňuje a so-
lidaritu, ktorá spája.

Myslím, že v súčasnosti by sme sa takto vymedzenej Eu-
rópskej únie mali držať. Rovnako, ako ideového odkazu Rober-
ta Schumana, ktorý kedysi vyhlásil: „Sebectvo sa už nevyplá-
ca!“ A na tejto téze postavil základy dnešnej Európskej únie.

Spojenie dvoch oblastí navzájom prepojených činností – 
reorganizácie a podpory – považujem za kľúč k úspechu kaž-
dej zo zásadných hospodárskych transformácií , ktoré sa usku-
točnili v posledných päťdesiatich rokoch. Navzdory veľkému 
rozsahu takejto úlohy a ťažkostiam, ktoré také hlboké zmeny 
prinášajú, prispelo toto spojenie vždy k celkovo harmonické-
mu sociálnemu rozvoju. 

Konkrétne opatrenia
Ale späť k súčasnej kríze: k  jej sprievodným tendenciám 

patrí prehlbovanie nerovnosti a  zároveň aj to, že postihuje 
predovšetkým tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti, t. j. 
mladých, seniorov a nízkopríjmové skupiny. Vzhľadom na to 
by sme sa mali venovať predovšetkým tomu, aby sa zmiernili 
jej dosahy práve na tieto skupiny ľudí. 

Všetky dostupné prostriedky na všetkých úrovniach, t.  j. 
európskej, národnej, regionálnej i miestnej, by sa mali mobi-
lizovať v záujme: maximálneho obmedzenia rušenia pracov-
ných miest, uľahčenia prechodu tam, kde nebudeme schopní 
tomu zabrániť a podpory nízkopríjmových domácností. 

Samozrejme, že dlhodobé vylúčenie ľudí s nízkou kvalifi-
káciou, prípadne mladých zamestnancov z trhu práce a zhor-
šenie rovnováhy penzijných systémov kvôli finančným otra-
som, by mali najskôr dramatické a dlhodobé dôsledky v oblas-
ti sociálnej súdržnosti a rozvoja ľudského kapitálu.

Nutná mobilizácia všetkých aktérov
Súčasná situácia si preto žiada spoločnú mobilizáciu 

všetkých zainteresovaných aktérov. Počínajúc sociálnymi 
partnermi, cez verejný a súkromný sektor, končiac napríklad, 
verejnými službami zamestnanosti. 

Sociálni partneri
Sociálni partneri zohrávajú, podľa môjho názoru, skutoč-

ne kľúčovú rolu, pretože môžu prispieť k podpore zodpoved-
nej organizácie a zároveň pomôcť pracujúcim zvládať prípad-
né zmeny. Ak by sa nám v tejto súvislosti podarilo uzavrieť pre-
biehajúce rokovanie o otvorených pracovných trhoch, bol by 
to určite pozitívny krok a významný príspevok. 

Sociálna zodpovednosť firiem
Podniky a firmy taktiež nesú, poľa môjho názoru, značnú 

zodpovednosť za  uľahčenie prípadných negatívnych sociál-
nych dosahov v dôsledku krízy. Tému sociálnej zodpovednos-
ti firiem by sme nemali považovať, najmä v súčasnosti, za ne-
jaký luxus, ktorý si už nemôžeme dovoliť. Naopak, je to cel-

kom zásadná súčasť stratégie firiem, aspoň tých citlivých, mo-
derných a strategicky uvažujúcich. Ich inovačná kapacita, ak sa 
nám ju podarí zacieliť na hľadanie tvorivých a zodpovedných 
reakcií na  ťažkosti, ktorým môžeme čeliť, by mohla úspešne 
prispieť k tomu, že sa budú posilňovať rôzne iniciatívy. V rámci 
EÚ uplatňuje tento strategicky dôležitý princíp dnes už mno-
ho podnikov. Platí, že moderná firma, ktorá sa usiluje o dlhú ži-
votnosť, myslí sociálne.

K špičkovému manažmentu patrí nielen prieskum trhu či 
informačná technológia, ale aj sociálne cítenie a  zodpoved-
nosť. To konkurencieschopnosť rozhodne neoslabuje, ale prá-
ve naopak, posilňuje!

Verejné sociálne služby 
Celkom konkrétnu pozornosť treba venovať aj fungova-

niu verejných sociálnych služieb, najmä s ohľadom na zamest-
nanosť a  na koordináciu s ostatnými inštitúciami trhu práce.

 Dôsledné využívanie kvalifikácie a rekvalifikácie
Vzhľadom na to, že stále rastú obavy, napríklad kvôli tomu, 

že sa nedarí zabrániť problémom spôsobeným na trhu práce 
vďaka neschopnosti využiť vždy a naplno kvalifikáciu ľudí, po-
važujem vytvorenie účinného a lepšie fungujúceho systému 
na vyhľadávanie práce skutočne za prioritu. Ešte raz zdôraz-
ním, že zásadne nemožno pripustiť, aby kríza dopadla naj-
horšie na tých najzraniteľnejších. Preto musíme toto riziko 
riešiť bez meškania a priamo. 

Udalosti, ktoré práve otriasajú ekonomickou sférou, uka-
zujú, že viac, než kedykoľvek predtým je nevyhnutné, aby sub-
jekty ako sú podniky, zástupcovia zamestnancov, samotní za-
mestnanci i zamestnávatelia, t. j. všetci sociálni partneri, od-
vetvové organizácie a orgány na regionálnej a národnej úrov-
ni, zohrali aktívnu úlohu v procesoch, ktorých dôsledkom sú 
zásadné zmeny.

Aby sa zvýšili šance na úspešnú rekvalifikáciu prepuste-
ných zamestnancov a  na  úspešné prispôsobenie sa reštruk-
turalizovaných podnikov a  dotknutých regiónov, mali by sa 
urýchlene zaviesť opatrenia Európskeho plánu ekonomic-
kej obnovy. Naša stratégia predstavuje v tejto súvislosti prvý 
a zásadný krok na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa. Zostáva však 
ešte toho veľa urobiť.

Predvídanie zmien
V tejto súvislosti vnímam ako zvláštnu a mimoriadne dô-

ležitú úlohu: zvládnuť proces predvídania zmien a  ich riade-
nia. Predvídanie zmien je totiž zásadným prvkom, ktorý nám 
umožní vyhnúť sa najvážnejším dosahom reštrukturalizácie, 
ako je prepúšťanie a úplné alebo čiastočné zatváranie podni-
kov. Asi sa zhodneme, že v niektorých prípadoch sa reštruk-
turalizácii vyhnúť jednoducho nemožno. Preto je veľmi dôle-
žité, aby jednotlivé subjekty boli na zmeny, v rámci možností, 
čo najlepšie pripravené, čo im umožní vyhnúť sa v čo najväč-
šej miere negatívnym dosahom. 

Univerzálna ponuka
Európska komisia pripravuje na  pomoc členským kraji-

nám v tejto súvislosti „univerzálnu ponuku“ , najrôznejšie kon-
krétne opatrenia pre podobné situácie. Predpokladám, že 
bude mať formu zoznamu opatrení inšpirovaných konkrét-
nymi príkladmi osvedčených postupov pri predvídaní zmien 
a ich riadenia.
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Samozrejme, sme pripravení rešpektovať existujúce roz-
diely v jednotlivých členských krajinách. Ale pre každú kate-
góriu subjektov pripravujeme detailné opatrenia so za-
meraním na štyri špecifické obdobia: pred reštrukturali-
záciou, počas oznámenia reštrukturalizácie, v  priebehu 
reštrukturalizácie a  niekoľko mesiacov po  reštrukturali-
zácii. Dúfam, že k tomu prispeje i Slovensko. Verím, že aj 
s  pomocou Slovenska o. i. spresníme, či by sa príslušné opat-
renia mali vzťahovať na veľké, stredné i malé podniky alebo 
iba na  jednu z  týchto kategórií. Záverečný dokument by 
mohol byť predložený už na  jarnom zasadaní Rady Eu-
rópy v marci a následne na špeciálnom summite EÚ v máji 
tohto roku, ktorý bude venovaný trhom práce a sociálnej 
politike.

Fondy
Doba si samozrejme, vyžaduje, aby sme boli vynaliezaví. 

Len tak budeme schopní vytvoriť adresné a konkrétne opat-
renia, ktoré nám umožnia kríze úspešne čeliť. Rozhodne však 
nemusíme vynaliezať silnú sociálnu dimenziu politiky EÚ. Ako 
som už povedal, tá dávno existuje a  má celkom konkrétne 
a  veľmi silné nástroje. V  praxi to znamená, že považujem 
za  nutné mobilizovať fondy a  programy súdržnosti EÚ. 
Chcem vás v tejto súvislosti ubezpečiť, že v rámci našej re-
akcie na ekonomickú krízu sa dnes na ne môžeme spoľah-
núť. Práve prostredníctvom existujúcich fondov čelíme a bu-
deme čeliť súčasným ekonomickým podmienkam a  ich so-
ciálnym dosahom. Európska komisia je, samozrejme, pri-
pravená podať pomocnú ruku všetkým subjektom, kto-
ré budú v prípade reštrukturalizácie nútené rýchlo reago-
vať. Hodlá na to využiť všetky úrovne, ktoré má k dispo-
zícii a konkrétne všetky možnosti, ktoré ponúka Európ-
sky globalizačný fond (EGF) a súčasne aj Európsky sociál-
ny fond (ESF). 

Európsky globalizačný fond
Inicioval som návrh predložený s cieľom doplniť Európsky 

globalizačný fond, ktorý sleduje ako hlavný cieľ premeniť ho 
na ešte účinnejší nástroj v krízových podmienkach. Jeho reví-
ziou, ktorá zahŕňa predovšetkým zníženie limitu spôsobilosti 
a navýšením finančného príspevku EÚ, chceme rozšíriť dosah 
fondu a priblížiť jednotlivé operácie v jeho rámci na dosiahnu-
tie súladu s jeho cieľmi, t. j. posilnením solidarity voči zamest-
nancom, ktorí stratili svoju prácu.

Európsky sociálny fond
Čo sa týka Európskeho sociálneho fondu, predpokladám, 

že výrazne pribudnú žiadosti zamerané na  aktívne politiky 
voči pracovnému trhu. Za vyše 50 rokov svojej existencie do-
kázal, že práve v ňom je najväčšia sila. To platí najmä v dlhodo-
bej perspektíve. 

Určite by sme v tejto súvislosti ťažko hľadali lepší príklad 
než Írsko, kde za posledných 10 rokov, vďaka ESF vzrástol hru-
bý domáci produkt oproti priemeru EÚ zo 102 na 145 percent.

Analýzy ukazujú, že rovnaký potenciál má ESF vo všetkých 
členských krajinách. Konkrétne investície realizované v  jeho 
rámci umožňujú zvýšiť priemerný rast hrubého domáceho 
produktu (HDP) približne o 5 až 15 percent a do roku 2015 vy-
tvoriť ročne okolo dvoch miliónov ďalších pracovných miest.

Odporúčanie členským krajinám

Na neposlednom mieste – Európska stratégia ekonomic-
kej obnovy tiež povzbudzuje členské štáty, aby, ako doplnok 
v  záujme svojich občanov, upravili daňové opatrenia, zvýši-
li sociálne transfery alebo rozšírili pôsobnosť podpôr v neza-
mestnanosti. Do tejto kategórie patrí aj odporúčanie vo veci 
aktívneho začlenenia sociálnej agendy rovných príležitostí. 
Prístup na trh práce a solidaritu možno považovať za základ-
né pravidlá či obecný rámec.

Popritom presadzujeme zavedenie opatrení na podporu 
mobility a flexicurity t. j. pružnosti (flexibility) a zároveň bez-
pečnosti. Aj tieto princípy by mali členské štáty ďalej rozpra-
covať a  postupne uplatniť. Pretože to je najlepšia cesta, ako 
sa prispôsobiť trvalým zmenám a uľahčiť ľuďom prechod me-
dzi zamestnaniami. Obidva tieto imperatívy považujem v čase 
ekonomického poklesu a rastúcej nestability trhu práce za mi-
moriadne dôležité. 

Stratégia Európskej komisie
Na tomto základe si trúfam konštatovať, že stratégia Eu-

rópskej komisie odštartovala zásadnú iniciatívu európskej za-
mestnanosti s cieľom posilniť aktívnu politiku zamestnanos-
ti, sústrediť podporu na najohrozenejšie skupiny ľudí a zlepšiť 
monitoring využívania kvalifikácie.

Musíme chrániť zamestnancov a prácu ako takú skôr, než 
existujúce pracovné miesta za každú cenu. Naše úsilie sa musí 
sústrediť na skutočné posilnenie zamestnancov, ktorí sa stanú 
nadbytoční. K  tomu vedie cesta prostredníctvom trvalej ak-
tivity, vrátane zvyšovania kvalifikácie, prípadne rekvalifikácie 
a podobne.

Mobilita
Ďalšou z kľúčových dimenzií našej účinnej reakcie na krí-

zu musí byť podpora pracovnej mobility. Jej bezpochyby níz-
ka miera (asi 2 percentá) v rámci celej EÚ dlhodobo ostro kon-
trastuje so skutočnosťou, že denne náš portál EURES ponúka 
viac než 1 milión pracovných miest a reálna ponuka je, podľa 
expertných odhadov ešte 3-krát vyššia, to znamená vyše 3 mi-
lióny pracovných príležitostí. To je určite kapitál, s ktorým sku-
točne nemožno v súčasnosti hazardovať, či nechávať ho ležať 
ladom. Predovšetkým preto považujem za dôležité spoľah-
livé informácie a  zlepšenie monitoringu vývoja na  trhu 
práce. Ponuka pracovných miest v niektorých členských 
krajinách je ešte stále značná. Navyše, ešte stále sa darí 
vytvárať aj nové pracovné príležitosti. Vznikajú dokon-
ca nové sektory, napríklad aj vďaka posunu k  „zeleným 
technológiám“. Pochopiteľne, rastie najmä význam ve-
domostnej ekonomiky.

Lepší monitoring
Príležitosti, ako uľahčiť reorganizáciu teda existujú a  my 

ich musíme byť schopní identifikovať. Chcem, aby Európ-
ska komisia prispela k zlepšeniu znalostí o vývoji na trhu prá-
ce. Konkrétnym krokom v tomto smere môže byť, napríklad, 
zverejňovanie mesačných správ o  prebiehajúcich pohyboch 
v rámci celej EÚ. Až doteraz mali len štvrťročnú periodicitu. 

Možných spôsobov, ako prispieť k zvládnutiu krízy a do-
stať EÚ opäť na cestu ekonomickej obnovy či hospodárskeho 
rastu, možno identifikovať teda celú škálu. Všetky však majú 
jedného spoločného menovateľa, na ktorého by sme nemali 
zabúdať: bude nutné zamerať sa predovšetkým na ľudský 
kapitál a zamestnateľnosť.
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Záverom mi dovoľte zhrnúť štyri vzájomne sa doplňujúce 
aspekty, na ktorých by, podľa môjho názoru, mala byť založe-
ná európska reakcia na súčasnú krízu:  
zamerať sa na najohrozenejšie skupiny obyvateľov, anti-
cipovať (predvídať) a prispôsobiť kvalifikáciu ľudí ekono-
mickému vývoju, presnejšie požiadavkám trhu práce, in-
tenzívne využívať existujúce finančné zdroje EÚ, prípad-
ne ich ďalej prispôsobovať aktuálnym potrebám a  ne-
báť sa sociálnej inovácie. Pretože Európa, ktorú chceme 
a potrebujeme, spočíva v kombinácii slobody, solidarity 

a bezpečnosti. V tejto súvislosti považujem za nutné zdôraz-
niť, na čo by sme nemali zabúdať: sociálna dimenzia našej od-
povede na krízu sa dotýka Európanov, ich každodenného ži-
vota i celkovej životnej úrovne.

Vladimír Špidla,
člen Európskej komisie pre zamestnanosť, 

 sociálne veci a rovnosť príležitostí 
príspevok z konferencie Solidarita..., 

(skrátené)
20. februára 2009, Bratislava

Mnohé aspekty finančnej a  ekonomickej krízy, ktoré 
sa začínajú hromadiť, sa nás všetkých hlboko dotýkajú. Vy-
hliadky na  hospodársky pokles ohrozujú nielen podniky 
a zamestnanosť, ale aj úspory a investície venované na dô-
chodky a ďalšie oblasti sociálneho zabezpečenia. 

Pracovníci na celom svete budú pravdepodobne čeliť dvo-
jitému krátkodobému, aj dlhodobému ohrozeniu – svojho za-
mestnania a  aj sociálneho zabezpečenia, keďže výnosové zá-
klady systémov sociálneho zabezpečenia sa skracujú. Podnika-
telia tiež čelia súčasnému zmenšovaniu sa obchodných príleži-
tostí a aj toku investičného kapitálu z dôchodkových úspor, ako 
aj možnému nárastu príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo 
daní, ktoré skôr či neskôr príde.

Vlády na celom svete konali rýchlo, keďže rozoznali potrebu 
stabilizovať finančné trhy. Ďalším krokom však bude signalizova-
nie paralelného nebezpečenstva hroziaceho sociálnemu zabez-
pečeniu ľudí a životaschopnosti systémov sociálneho zabezpe-
čenia a ich financovania. 

Niektoré očakávané dosahy na systémy sociálneho zabez-
pečenia sú očividné, počínajúc nárokmi na  systémy poistenia 
pre prípad nezamestnanosti a sociálnej podpory, ktoré budú tr-
pieť ako všetky ostatné systémy sociálneho zabezpečenia pod 
dvojitým bremenom klesajúcich príjmov z daní z príjmov či z prí-
spevkov a zvyšujúcich sa výdavkov, vzhľadom na stúpajúci po-
čet príjemcov dávok. Keď sa finančná kríza vyvinie do plnohod-
notného hospodárskeho úpadku, potom budú aj zdravotné sys-
témy a  systémy podpory v nezamestnanosti čeliť okamžitým fi-
nančným problémom. Nároky na predčasný dôchodok pomo-
cou účelových dohôd budú rásť, aby sa zmenšovali dosahy zni-
žovania počtu pracovných miest na nezamestnanosť. To vytvo-
rí dodatočné bremená pre financie dôchodkových systémov či 
už zamestnaneckých alebo spravovaných organizáciami sociál-
neho zabezpečenia.

Dosahy trhového poklesu ako je ten súčasný, ťažko dopada-
jú na prispievateľov aj poberateľov dôchodkov. Je potrebné ob-
noviť minimálne garancie výšky dôchodkov založené na solida-
rite, aby sme sa vyhli tomu, že stratíme pôdu pod nohami s ohľa-
dom na jestvujúci prah chudoby a aj na mieru poskytovaného 
náhradného príjmu, garancie, ktoré musia zaručiť jednotlivé štá-
ty. Taktiež je potrebné okamžite chrániť úroveň dôchodkov tých, 
ktorí nemajú do dôchodku ďaleko. Minimálny dôchodok, zalo-
žený na priemernej miere návratnosti, by mal byť financovaný 
alebo aspoň garantovaný štátom. Toto bude, našťastie, potreb-
né len na prechodné obdobie. Štát môže oprávniť dôchodkové 
systémy, aby znížili úroveň zhodnocovania, ale tiež na prechod-

né obdobie. 
Teraz už to vyzerá tak, že súčasná kríza bude nevyhnutne 

viesť k  hlbokému a  dlhotrvajúcemu hospodárskemu úpadku, 
čo bude mať za následok zvýšenú nezamestnanosť. Prijímajú sa 
plány na boj s týmto nebezpečenstvom. Ak sa však miera a prie-
merné trvanie nezamestnanosti zvýši, výsledkom bude ďalšie 
znižovanie budúcich príjmov z  dôchodkových systémov. A  tu 
sa opäť objavuje potreba zabezpečenia minimálnych garancií 
na ochranu mužov, ale najmä žien, ktorých kariéra je, zvyčajne 
z dôvodov nezamestnanosti, rodinnej zodpovednosti a mater-
ských dovoleniek, kratšia. 

Preto nastal teraz čas na systematické preskúmanie globál-

Slušný pracovný program a sociálne 
zabezpečenie

Jeden z najpútavejších príspevkov predniesol Assane Diop, výkonný riaditeľ 
Odboru sociálnej ochrany Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve.
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nych dôchodkových politík. Medzinárodná organizácia práce 
má množstvo nástrojov, ktorými je možné takéto potreby ad-
resovať, najmä normy sociálneho zabezpečenia (formalizova-
né v príslušných nástrojoch, akými sú Dohody 102 a 128, ktoré 
boli, ako môžem s potešením konštatovať, obe ratifikované Slo-
venskou republikou). Budovali sa mnoho desaťročí a špecifikujú 
spôsob, akým by mali systémy sociálneho zabezpečenia poskyt-
núť takéto garancie. Ešte nikdy nebolo také aktuálne obnoviť, 
propagovať a aplikovať tieto princípy. Vhodné garancie sa dajú 
aplikovať na obidva a dôchodkové systémy. 

Aby sme pripravili konkrétne návrhy v tejto oblasti, chystá-
me sa preskúmať minulé politiky a reformy, aby sme zanalyzo-
vali následky krízy a navrhli strednodobé a dlhodobé stratégie.

Je jasné, že finančná kríza zmenšuje dôchodkové rezer-
vy, a tým ovplyvňuje súčasné a budúce vyplácanie dôchodkov 
a že širšia ekonomická kríza bude viesť k zníženým výnosovým 
tokom do príspevkových programov sociálneho zabezpečenia 
v tom istom čase, ako sa budú zvyšovať nároky na dávky (keď-
že počet ľudí bez dostatočného príjmu zo zamestnania bude 
stúpať). Zároveň je dobre známe, že v takýchto krízových situ-
áciách je zabezpečenie dávok sociálnej ochrany - vyplácaných 
nezamestnaným pracovníkom a iným zraniteľným príjemcom, 
dvojnásobne cenné, pretože, nielenže pomáha zabraňovať, aby 
jednotliví muži a ženy a ich rodiny upadali do hlbokej chudoby, 
ale slúži aj na zamedzenie pádu súhrnného dopytu a tak obme-
dzuje potenciálnu hĺbku hospodárskeho poklesu a otvára ces-
tu k uzdraveniu. 

Práve preto je kriticky dôležité v  mnohých krajinách, kde 
existujú programy sociálneho zabezpečenia a  príjmovej pod-
pory, aby ich ekonomické stimulačné balíčky posilnili rozširova-
ním podmienok ich vhodnosti, podporovaním výšky dávok, ako 
aj zvyšovaním ich rozpočtového prideľovania. Ich zvýšené pri-
deľovanie v rámci rôznych programov sociálneho zabezpečenia 
predstavuje súčasť Plánu obnovy európskeho hospodárstva. 
Pri odporúčaní stimulovania dopytu na krátku dobu, ako uvá-
dza tento dokument: „Opatrenia, ktoré sa dajú zaviesť rýchlo 
a ktoré sa zameriavajú na domácnosti, ktoré sú zvlášť ťažko 
zasiahnuté spomalením ekonomiky, budú veľmi pravdepo-
dobne viesť priamo k spotrebe, napríklad: dočasne zvýše-
né pomoci nezamestnaným alebo domácnostiam s nízkym 
príjmom alebo dočasné predĺženie trvania podpory v neza-
mestnanosti.“

Rozpočet Belgicka na  rok 2009 zahŕňa 600 miliónov eur 
na  zvýšené dávky v  nezamestnanosti a  dodatočné prideľova-
nie sociálnemu zabezpečeniu. Dánsko plánuje zvýšiť výdavky 
na krátkodobé sociálne kompenzácie. Španielsko poskytne do-
datočných 1,1 miliardy eur na verejné práce organizované obca-
mi. Francúzsko zvýši prídel do svojho systému tzv. revenu de so-
lidarité o 800 miliónov eur. Taliansko pridelí dodatočných 2,5 mi-
liardy eur na podporu rodinám s nízkym príjmom a dávky v ne-
zamestnanosti. Holandsko dáva zo štátneho  rozpočtu dodatoč-
ných 200 miliónov eur na dávky v nezamestnanosti. 

Plán obnovy európskeho hospodárstva zároveň odporúča 
dlhodobé opatrenia, ktoré by dostali podporu z výdavkov Eu-
rópskeho sociálneho fondu:
•	v rámci flexicurity (rovnováhy medzi flexibilitou a bezpečnos-

ťou) stratégií, urýchlené posilnenie aktivačných schém, 
najmä pre nekvalifikovaných pracovníkov, vrátane osob-
ného poradenstva, intenzívneho preškoľovania pracov-
níkov a zvyšovania ich kvalifikácie, výučnej doby a iných 
dotovaných schém zamestnanosti, ako aj príspevkov pre 

samostatné podnikanie a začatie podnikania
•	zmenu zamerania programov tak, aby sústredili podporu 

na najzraniteľnejších členov spoločnosti a  tam, kde je to 
potrebné, treba voliť plné financovanie projektov zo spolo-
čenstva počas tohto obdobia

•	 lepší monitoring a  aktualizácia existujúcich a  predpoklada-
ných pracovných miest, čo sa bude implementovať v  úzkej 
spolupráci so sociálnymi partnermi, verejnými službami prá-
ce a univerzitami.

Okrem implementovania opatrení na skrátenie trvania krí-
zy a utlmenia jej dosahov, sa však musíme pozrieť aj na korene 
krízy a pracovať na odstránení štrukturálnych problémov, ktoré 
ju spôsobili.

Na  poslednom, 8. regionálnom stretnutí Medzinárodnej 
organizácie práce (MOP) v Lisabone, upozornil generálny riadi-
teľ Juan Somavia, že „kríza bola už pred súčasnou finančnou 
a  ekonomickou krízou“. Medzinárodná organizácia práce 
začala biť na poplach už pred niekoľkými rokmi na zákla-
de zistení Svetovej komisie pre sociálnu dimenziu globali-
zácie. Ako tiež povedal J. Somavia: „Globalizácia pôsobila 
v etickom vákuu, čo ju robilo morálne neprijateľnou a poli-
ticky neudržateľnou. Hospodársky rozmach nevytváral do-
statok slušnej práce. Nerovnosti v rámci krajín a aj medzi 
krajinami sa zväčšovali. Úloha trhov sa preceňovala, úloha 
štátov podceňovala a dôstojnosť práce znehodnocovala“. 

Medzinárodná konferencia MOP v júni 2008 jednohlas-
ne prijala Deklaráciu o sociálnej spravodlivosti pre spravod-
livú globalizáciu, aby sa posilnila národná a medzinárodná čin-
nosť zameraná na to, aby priniesla spravodlivosť do procesu glo-
balizácie. Deklarácia ustanovuje koncept dôstojnej práce, 
ktorý Medzinárodná organizácia práce vyvíjala od roku 1999 ako 
inštitúciu. Deklarácia dôrazne potvrdzuje hodnoty Medzinárod-
nej organizácie práce, ktoré sa dajú zhrnúť v dvoch základných 
stanoviskách: práca nie je tovar a chudoba kdekoľvek predstavu-
je nebezpečenstvo prosperite všade. 

Účastníci 8. regionálneho stretnutia Medzinárodnej orga-
nizácie práce sa zhodli na  špecifickej úlohe sociálneho zabez-
pečenia v obnovení ekonomickej a sociálnej stability počas krí-
zy a po nej. Sociálne zabezpečenie efektívne utlmí negatív-
ne dosahy krízy, ak sa posilnia jeho základy založené na so-
lidarite. Aby sme to dosiahli, politika sociálneho zabezpe-
čenia by sa mala riadiť predovšetkým Dohodou Medziná-
rodnej organizácie práce číslo 102 o minimálnych normách 
v  sociálnom zabezpečení a  základnými princípmi obsiah-
nutými v týchto normách: 
•	Univerzálne krytie zabezpečenia príjmu a  zdravotných 

systémov
•	Dávky a ochrana proti chudobe ako právo
•	Účtovná ekvivalencia príspevkov a úrovní dávok
•	Rozumné financovanie
•	Zodpovednosť v spravovaní

Solidarita, sociálna spravodlivosť a  dôstojná práca sú 
kľúčom k prekonaniu súčasnej krízy. Ale sú aj nevyhnutné 
na  zabezpečenie toho, aby bol globálny ekonomický sys-
tém spravodlivý – a tým aj udržateľný.

Assane Diop,
výkonný riaditeľ odboru sociálnej ochrany MOP, Ženeva 

z príspevku na konferencii Solidarita... 
(skrátené)

20. februára 2009, Bratislava
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Už dlhší čas, počas niekoľkých rokov v našej spoloč-
nosti pozorujeme zmeny vo viacerých oblastiach. V dvoch 
oblastiach sa týkajú možností zamestnania a osobnej ka-
riéry (vzhľadom na  požiadavky veľkých zamestnávate-
ľov), ako aj v hospodárení domácností (vzhľadom na pod-
mienky fi nancovania veľkých osobných investícií). Tlak 
globálnej krízy začína na Slovensko doliehať v čase, keď 
sa ešte celkom neskončila zmena dlhodobých návykov 
ľudí, ktoré sa vytvorili v  centrálne plánovanom hospo-
dárstve. 

Žiada sa preto verejný dialóg o  oblasti vzdelávania, ob-
lasti rozvíjania ľudského kapitálu, dosahovania zhody názoru 
na ekonomické a sociálne ciele, aj optimalizácii ekonomickej 
politiky štátu. Aj preto sa pod vedením Doc.Mgr. Jána Bun-
čáka, PhD., vedúceho Katedry sociológie Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Komenského uskutočnil v polovici roka 2008 repre-
zentatívny prieskum o hodnotení stavu spoločnosti a pripra-
venosti ľudí čeliť dôsledkom globálnej krízy na Slovensku. 

Doc.  J. Bunčák na  medzinárodnej konferencii Solidari-
ta v čase globálnej fi nančnej krízy zdôraznil, že pri prieskume 
sa rozhodol pre vox populi (hlas ľudu). Teda, v  centre záuj-
mu jeho prieskumu boli odpovede na otázky o tom, ako ľudia 
hodnotia svoju situáciu. 

Boli zaznamenané názory ľudí krátko pred prvými prejav-
mi krízy. Skúmalo sa napríklad to, ako vidia faktory vysokej 
životnej úrovne, ako aj faktory úspešnosti človeka. Res-
pondenti odpovedali aj na otázky o tom, čo bude mať, pod-
ľa ich názoru, väčší a čo menší vplyv na budúci vývoj Slo-
venska. Prieskumníci kládli opýtaným aj otázku, týkajúcu sa 
dôvery v spoločnosti, ako napríklad: 

Myslíte si, že vo všeobecnosti sa dá väčšine ľudí dôvero-
vať? Odpoveď dáva nasledujúca tabulka:

Prieskumníkov zaujímalo tiež Aké univerzálne hodnoty 
občania uznávajú.

Zaujímavé boli aj odpovede opýtaných na otázku o tom, 
či vnímajú príjem svojej domácnosti za dostatočný? Vyše 
39,3 percent opýtaných odpovedalo, že im príjem do domác-
nosti stačí, ale nič neušetria, ale 26,8 percenta odpovedalo, 
že im príjem stačí len na najlacnejší tovar. Len 20,8 percenta 

opýtaných odpovedalo, že im príjem stačí na všetko a ešte aj 
ušetria. A 8 percent odpovedalo ináč alebo slovom „neviem“ , 
ďalej 5,1 percenta opýtaných odpovedalo, že im príjem nesta-
čí ani na najlacnejší tovar.

Pozornosť si zaslúžia aj odpovede na  otázku: „Čo v  sú-
časnosti robíte pre to, aby ste dosiahli vyššiu životnú úro-
veň?“ Na  túto otázku sa 25,6 percenta opýtaných vyslovilo: 
„Usilovne pracujem“, ďalej 19,6 percenta sa vyslovilo: „Sporím, 
šetrím, investujem usporené peniaze“, ďalej 16,7 percenta od-
povedalo: „Vzdelávam sa, učím sa nové veci“. Ďalej 10,6 per-
centa odpovedalo: „Učím sa cudzí jazyk“. Ďalej 9,3 percenta 
odpovedalo: „Hľadám a budujem si užitočné známosti, kon-
takty“. Ďalej 3,9 percenta odpovedalo: „Podnikám a rozvíjam 
svoje podnikanie“. Ďalej 3,6 percenta odpovedalo: „Vymýš-
ľam a navrhujem nové veci“. Až 7,7 percenta opýtaných po-
skytli rôzne odpovede, ktoré neobsahujú nič z  uvedeného 
a 3 percentá uviedli iné odpovede. Z toho vyplýva, že 52 per-
cent opýtaných má aktívny postoj – vzdeláva sa, učí sa nové 
veci, cudzí jazyk, hľadá a buduje užitočné známosti a kontak-
ty, podniká a rozvíja podnikanie, vymýšľa a navrhuje nové veci 
alebo postupy. Naproti tomu 30 percent opýtaných má defen-
zívny postoj s odpoveďami ako: pracujem a sporím, šetrím, in-
vestujem usporené peniaze. Až 18 percent opýtaných má pa-
sívny postoj – nerobí nič z uvedeného alebo vyhýbavo odpo-
vedá. Aktívny životný postoj prevláda však aj v odpovediach 
zoradených podľa rôznych druhov zamestnania opýtaných.

Jedna z ďalších otázok znela: Myslíte si, že väčšinou sa 
ľudia snažia pomáhať iným? Odpoveď sa nachádza v nasle-
dovnej tabulke:

Opýtaní odpovedali aj na otázku: Ktoré oblasti treba cie-
lene podporiť v rámci hospodárskej politiky? Z odpovedí 
opýtaných vyplýva, že najviac by podporili stavebníctvo, naj-
mä výstavbu nájomných bytov, rekonštrukciu pamiatok, kulti-
váciu krajiny, cestovný ruch, dopravnú infraštruktúru a remes-
lá so širokým uplatnením.

Zaznamenala: (mš)
(skrátené)

Hodnotenie stavu spoločnosti 
a pripravenosť ľudí čeliť dôsledkom 

globálnej krízy
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Prílohu č. 1 pripravila Margita Škrabálková.

Podľa predbežnej prognózy, ktorú Európska ko-
misia zverejnila v  polovici januára 2009, sa v  tomto 
roku v Európskej únii očakáva pokles rastu hrubého 
domáceho produktu (HDP) o  1,8 percenta. Je to vý-
sledok vplyvu zosilnenej finančnej krízy na  reálne 
hospodárstvo a  z  toho vyplývajúceho celosvetové-
ho útlmu, ktorý sa prejavuje výrazným obmedzením 
svetového obchodu a  výrobnej kapacity a  v  niekto-
rých krajinách korekciou trhu   s  nehnuteľnosťami. 
Spotreba verejnej správy a  verejné investície však 
poskytnú úľavu. Skutočnosť, že inflačné tlaky zo-
slabli, takisto prispieva k  súkromnej spotrebe. Zá-
važnosť hospodárskeho útlmu bude mať v  období, 
na ktoré sa vzťahuje táto prognóza, významný vplyv 
na zamestnanosť a verejné financie. 

Podľa predbežnej prognózy sa ďalej odhaduje, že 
hospodársky rast v roku 2008 poklesol v EÚ aj v eurozó-
ne približne na  1 percento, a  to z  úrovne tesne pod 3 
percentá v roku 2007*. V roku 2009 sa v obidvoch oblas-
tiach očakáva výrazný pokles reálneho HDP o 1,8 percen-
ta v EÚ a 1,9 percenta, v eurozóne, a to pred tým, ako sa 
v roku 2010 dosiahne oživenie asi o 0,5 percenta. 

Recesia hospodárstva vo svete
V  poslednom štvrťroku roku 2008 hospodárska čin-

nosť na  celom svete výrazne poklesla. Pokles, ktorý sa 
odráža v nedávno zisťovaných údajoch okrem iného na-
značuje, že táto slabosť v krátkodobom horizonte prav-
depodobne pretrvá. Očakáva sa, že hospodársky útlm 
bude mať široký rozsah a  že bude čoraz viac negatívne 
ovplyvňovať hospodárstva vznikajúcich trhov. Odhaduje 
sa, že sa rast celosvetového HDP počas celého roka 2009 
spomalí na  0,5 percenta (z  úrovne 3,3 percenta v  roku 
2008 a výnimočne silného priemeru 5 percent v rokoch 
2004 – 2007). Očakáva sa, že od  druhej polovice roku 
2009 začne celosvetový rast postupne, hoci mierne sil-
nieť v dôsledku zlepšujúcej sa situácie na finančnom trhu 
a  vzrastajúceho vplyvu uvoľňovania makroekonomickej 
politiky (a  to nielen v  USA). Očakáva sa, že celosvetový 
rast HDP dosiahne v roku 2010 približne 2,75 percenta. 

Ťažký úder aj pre hospodárstvo EÚ
V treťom štvrťroku roku 2008 poklesol HDP v eurozó-

ne aj v EÚ o 0,2 percenta. Naznačuje to, že eurozóna pr-
výkrát vstúpila do technickej recesie, pretože HDP sa zní-
žil v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Vzhľadom 
na ďalší prepad v zistených údajoch týkajúcich sa jednot-
livých odvetví a krajín a výrazné zhoršenie ďalších hlav-
ných ukazovateľov v  štvrtom štvrťroku, sa počas prvé-
ho polroka tohto roka očakával pokračujúci pokles HDP. 
Predpokladá sa, že pokles bude mať v  jednotlivých kra-
jinách široký rozsah v  dôsledku prejavovania sa finanč-

nej krízy, globálneho cyklu a v niektorých štátoch aj krízy 
v  oblasti nehnuteľností. Očakáva sa, že pokles súkrom-
ného a čistého zahraničného dopytu bude pre rast HDP 
výraznou záťažou, pričom úľavu bude predstavovať len 
spotreba verejnej správy a verejné investície.

Najmä súkromné investície, ktoré boli hlavnou hna-
cou silou rastu, čelia náhlemu spomaleniu v  dôsledku 
výrazného poklesu v  miere využitia kapacity, zhoršenia 
hospodárskeho výhľadu a prísnejších podmienok finan-
covania.

Vzrastajúca nezamestnanosť 
Situácia na trhu práce sa v roku 2008 začala vo väč-

šine členských štátov EÚ zhoršovať. Vzhľadom na  spo-
malenú reakciu na  zmeny v  raste HDP sa očakáva, že 
rast zamestnanosti nadobudne tohto roku negatívny 
trend a  že zamestnanosť v  EÚ klesne o  3,5 milióna pra-
covných miest. V  dôsledku toho sa očakáva zvyšovanie 
miery nezamestnanosti v EÚ v roku 2009 na 8,75 percen-
ta (a na 9,25 percent v eurozóne) a jej ďalšie zvyšovanie 
v roku 2010.

Značná neistota v súčasnej kritickej situácii
Túto prognózu znovu obklopuje značná neisto-

ta, keďže svetové hospodárstvo čelí od  druhej sveto-
vej vojny najhoršej kríze. Riziká v  rastovom výhľade sú 
vyvážené. Na  jednej strane existuje riziko klesajúceho 
trendu v závislosti od toho, aký vplyv bude mať finanč-
ná kríza (aj v  odvetví nehnuteľností) a  aká silná bude 
negatívna spätná väzba medzi hospodárskymi odvet-
viami financií a nehnuteľností. Na druhej strane by mo-
hol byť rast silnejší, ako sa očakáva, ak by napríklad,. fiš-
kálne balíčky obnovili dôveru investorov a  spotrebite-
ľov rýchlejšie, ako sa predpokladá. Vzhľadom na  vývoj 
cien komodít a  celosvetové zhoršenie hospodárskych 
vyhliadok, sa riziká ovplyvňujúce výhľad inflácie takis-
to javia vyrovnané. 

Zdroj: MPSVR SR

* Európska komisia zvyčajne uverejňuje svoje predbežné 
prognózy vo februári a  týkajú sa inflácie a  rastu v  danom 
roku, a to len pre sedem najväčších hospodárstiev EÚ. Pred-
metný dokument má skôr črty jarných a jesenných prognóz 
a je vypracovaný vzhľadom na výnimočne rýchlo sa zhoršu-
júcu hospodársku situáciu a výhľad od jesene, ako aj na vý-
znamnosť odzrkadliť túto skutočnosť v  každoročnom hod-
notení programov stability a  konvergenčných programov 
členských štátov.

Prognóza Európskej komisie na roky  
2009 – 2010

Útlm ovplyvní zamestnanosť v Európe



Milióny v prospech ľudí v núdzi
Spoločnosť ECO-INVEST, a.s. Bratislava, priemys-

lovo-investičný holding s  európskou pôsobnosťou, 
pod vedením Ing. Milan Fiľa (na prvom obrázku titul-
nej strany obálky), už celé roky pomáha pri riešení 
mnohých finančných a materiálnych problémov ľudí, 
ktorí sa ocitli v núdzi alebo v chorobe a sú odkázaní 
na pomoc iných. Len v minulom roku vďaka M. Filo-
vi 53 685 162 Sk, t.j. 1.782 020,91 € bolo venovaných 
na  charitu, na  podporu vzdelávania detí a  mládeže, 
na  kultúrno-spoločenské i  športové aktivity mláde-
že, ako aj na pomoc nemocniciam. 

Tak napríklad, dlhodobo podporuje Ústrednú vo-
jenskú nemocnicu SNP v Ružomberku, Detskú organizá-
ciu Zväzu diabetikov Ruža v  Ružomberku, Fakultnú ne-
mocnicu v Bratislave, Kardiocentrum, Fond srdca i hniez-
da záchrany v SR. Finančná podpora spoločnosti sa tiež 
orientuje na  oblasť školstva, najmä na  pomoc deťom, 
detským domovom a občianskym združeniam, ktoré or-
ganizujú voľný čas detí. Ďalšie prostriedky vlani venova-
la na aktivity športovcov, aj paralympionikov.

Nemožno však neuviesť, že Ing. Milan Fiľo, počas šty-
roch rokov finančne podporoval aj výstavbu operačného 
traktu Nemocnice Mary Immaculate v Mapuordite, Fakul-
ty zdravotníctva Trnavskej univerzity pre operácie vojno-

vých poranení obetí občianskej vojny v Južnom Sudáne, 
vo výške 1,1 mil. Sk. Všetky investície boli použité na vý-
stavbu a na zakúpenie prístrojov do tejto slovenskej ne-
mocnice v  Afrike. Okrem finančnej dotácie osobne ria-
dil výstavbu operačného traktu a aj projekt nemocnice. 

Za nesmierne úsilie pomôcť podľa možností čo naj-
viac ľuďom v  núdzi, zdravotne postihnutým a  chorým 
zlepšiť ich ťaživú životnú situáciu, Čestná komisia SHR 
rozhodla a udelila Milanovi Fiľovi cenu Dar roka 2008 a ti-
tul Hlavný laureát v kategórii fyzické osoby. 

Významná pomoc Nezábudke

Spoločnosť Pfizer Luxenbourg SARL, O.Z., na Slo-
vensku, sídlo ktorej je v Bratislave, venovala vlani fi-
nančný dar vo výške 300 000.-Sk (9 958 €) na podpo-
ru projektu Ligy za  duševné zdravie – Nezábudka. 
Tieto prostriedky poskytovala najmä na aktivity Ga-
lérie Nezábudka, Motivačného centra a odbornej po-
radne pre ľudí s psychickými poruchami. 

Na  Slovensku ide o  unikátny projekt podporujúci 
umeleckú činnosť talentovaných ľudí s duševnými poru-
chami, ktorí nemajú akademické vzdelanie, ale často veľ-
mi hodnotne a  na  vysokej úrovni umelecky tvoria: ma-
ľujú krásne obrazy, modelujú sochy i píšu básne. Vďaka 
programu Ligy za duševné zdravie - Nezábudka a aj vďa-
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Prezident SHR Ivan Sýkora víta účastníkov slávnostného oceňovania 
Dar roka 2008 v Zrkadlove sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Dar roka 2008
Príklady ľudskosti, obetavosti  

a nezištnej pomoci

Predstaviteľ spoločnosti Pfizer Brandan O‘Brian prevzal cenu Dar roka 
2008 v kategórii právnicke osoby.



14

ka jeho sponzorskej podpore, sa na prezentáciu ich diel 
konali v roku 2008 výstavy, workshopy, poradne a tvori-
vé sympóziá, aby sa o ich tvorbe dozvedela širšia verej-
nosť a aby sa rozvíjala možnosť ich umeleckého rastu. 

Spoločnosť Pfizer poskytla v  roku 2008 uvedené 
prostriedky na výstavy s názvom: „Hľadá sa talent“ a „In-
špirujúce slová“, ako aj na sympózium, kde boli pozvaní 
aj laickí autori, ocenení Ligou za  duševné zdravie. Spo-
ločnosť Pfizer Luxenbourg SARL, O.Z. pomáha nadaným 
ľuďom s duševnými poruchami v SR už celé roky. Toto dl-
horočné partnerstvo umožňuje Lige za duševné zdravie 
udržiavať kontinuitu aktivít na pomoc ľuďom s duševný-
mi poruchami. Spoločnosť Pfizer Luxenbourg SARL, sa 
práve preto sa stala Hlavným laureátom a  získala cenu 
Dar roka 2008 v kategórii právnické osoby. Cenu prevzal 
generálny riaditeľ spoločnosti Brendan O´ Brian, ktorý sa 
na podujatí Dar roka 2008 sa cítil veľmi dobre, ako sám 
povedal po  slávnostnom oceňovaní v  Zrkadlovej sieni, 
kde vo svojom príhovore podrobne objasnil spoluprácu 
spoločnosti Pfizer s Ligou za duševné zdravie na Sloven-
sku, osobitne podporu projektu Galérie Nezábudka.

Laureát Daru roka 2008 In memoriam

Slovenská humanitná rada nikdy nezabudne 
na svetoznámeho detského kardiochirurga profeso-
ra Doc.  MUDr.  Jaroslava Simana CSc., ktorý bol nie-
len skvelým lekárom, ale niekoľko rokov, až kým ho 
nezaskočila zákerná choroba, aj členom Čestnej ko-
misie Slovenskej humanitnej rady pre morálne oce-
ňovanie Dar roka. Členovia Čestnej komisie sa roz-
hodli udeliť profesorovi Jaroslavovi Simanovi titul 
Laureát Daru roka 2008 In memoriam za  ústretovú 
a  dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu so Slovenskou 
humanitnou radou. Ocenenie prevzala jeho manžel-
ka Ing. Soňa Simanová.

Šľachetnosť, cit a láska k ľuďom na prvom mieste
To, že členovia Základnej a  detskej organizá-

cie Zväzu diabetikov Slovenska – Ruža v Ružomber-
ku v zastúpení Anny Koštialovej a kolektívu a tiež aj 
rodičia detí, ktoré trpia na cukrovku, napríklad: Pra-
ženicovci, Gleckí, Sedláčkovci, Valušiakovci, Vese-

lovskí, Dechtárovci a  Funiakovci navrhli predsedu 
Detskej organizácie Ruža Ivana Štulajtera z  Černo-
vej na  ocenenie Dar roka 2008, nie je náhoda. Šľa-
chetnosť, cit a láska k ľuďom, to sú dlhodobé priori-
ty hodnotového rebríčka tohto humanitne založené-
ho človeka. 

Svedčia o  nich jeho skutky, ktorými aj v  minulom 
roku významne pomáhal ťažko chorým starším ľuďom, 
ale aj deťom, aby prežili najťažšie chvíle v chorobe, keď 
sa ocitli na  okraji životnej priepasti. Za  všetky uvedie-
me len zopár príkladov zo skutkov, za ktoré sú mu ľudia 
vďační: v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou 
v Ružomberku pomohol včas vybaviť operáciu ciev dol-
ných končatín pacientovi, ktorý už bol presvedčený, že 
príde o nohu. Desiatkam ťažko chorých ľudí pomohol vy-
baviť hospitalizáciu a odborné vyšetrenia, ktoré si sami 
nemohli a nevládali vybavovať. Pre vojenskú nemocnicu 
v  Ružomberku zaobstaral glukomery aj s  prúžkami po-
trebnými na meranie glykémie. Šiestim rodinám s deťmi 
trpiacimi na cukrovku venoval spolu 36-ticíc korún (1 196 
€). V  Tatranských Matliaroch zabezpečil rekondičný po-
byt 55 účastníkom, členom Zväzu diabetikov Sloven-
ska. Na  tento pobyt zaobstaral potrebných 368 tisíc Sk 
(12 215 €). Na osvetovú a edukačnú činnosť členov orga-
nizácie Ruža zabezpečil ďalších 80- tisíc korún (2 655,50 
€). To je len časť zo skutkov, ktoré charakterizujú jeho 
humánne cítenie, česť, statočnosť a najmä jeho nezištnú 
pomoc bezvládnym a trpiacim. Ivan Štulajter vždy hovo-
rieva: „Deti sú naša budúcnosť. Vzali sme ich do našej or-
ganizácie a urobíme pre ne čo je v našich silách“ a týchto 
slov sa doteraz pridržiava. Ivan Štulajter zaslúžene dostal 
titul Laureát Daru roka 2008.

U zdravotne postihnutých veľa ráz zabodoval
Pán Peter Mikulášik z  Kežmarku, predseda Ob-

čianskeho združenia pre zachovanie jazdeckého 
športu vo Vysokých Tatrách a zároveň zástupca Zvr-
chovaného rádu maltézskych rytierov v SR, dlhodo-
bo spolupracuje so Slovenskou humanitnou radou. 
Jeho charitatívne aktivity nezostali v jeho okolí, ale 
ani v SHR bez povšimnutia. 

Čestná komisia SHR pre Dar roka tentoraz vysoko vy-
hodnotila jeho humanitné aktivity, ako aj finančné a ma-

Ing. Soňa Simanová prezvala ocenenie za svojho zosnulého manžela pro-
fesora Jaroslava Simana z rúk podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Ivan Štulajter, laureát Daru roka 2008.
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teriálne dary vo výške sumy 53 110,27 €, ktoré prostred-
níctvom SHR poskytol v  prospech zdravotne postihnu-
tých, často imobilných osôb, ako aj za podiel na prípra-
ve podujatí spojených s hipoterapiou určenou pre teles-
ne a zdravotne postihnuté deti, napríklad aj také, ktoré 
prekonali detskú mozgovú obrnu. Za obetavosť a osob-
né nasadenie v prospech zdravotne postihnutých získal 
Peter Mikulášik titul Laureát na Dar roka 2008. 

Pomoc v najhoršom ako zázrak

Vdova, Renáta Janoviaková, učiteľka na  Základ-
nej škole v Trstenej a matka šiestich nezaopatrených 
detí vo veku 9 až 18 rokov, sa vlani ocitla vo veľmi 
ťažkej situácii po smrti manžela, ktorý zanechal dlhy 
a  sčasti rozpadnutý starý dom. Keď bolo jej rodine 
najhoršie, prišla nečakaná pomoc od Pavla Cimerma-
na, riaditeľa spoločnosti ADRA, Agentúry pre pomoc 
a rozvoj v Banskej Bystrici. Poprosil aj svojich priate-
ľov a spoločnými silami vdove pomohli. 

Vymenili na starom dome okná a dvere, steny domu 
zateplili a  urobili aj ďalšie nutné opravy jej rodinného 
domu. Túto pomoc vnímala pani Renáta ako zázrak, kto-
rý sa stal skutočnosťou za  niekoľko dní. Vlastnými sila-
mi by bez prostriedkov nebola mohla svoj dom v  krát-

kom čase opraviť. Za  pomoc, ktorú jej a  deťom posky-
tol spolu so svojimi priateľmi, navrhla Pavla Cimermana 
na ocenenie Dar roka 2008. Pavel Cimerman opakovane, 
no naozaj zaslúžene aj tentoraz opäť získal titul Laureát 
Daru roka. 

Prekonala samu seba, aby pomohla chorým

Margareta Puškárová, kotrú volajú aj Grétka, sa 
už v strednej škole zapájala do dobrovoľníckych ak-
tivít. Po pomaturitnom štúdiu začala študovať na vy-
sokej škole v  Prešove, odbor liečebná pedagogika, 
kde sa špecializovala na  zrakové postihnutie. (Jej 
sestra Libuška totiž zdedila po svojej babke diagnó-
zu, ktorá má názov pigmentová degenerácia očnej 
sietnice. Grétka chcela pomocou vzdelávania hlbšie 
vniknúť do  problému zrakového postihnutia člove-
ka, aby v budúcnosti vedela sestre, aj iným zrakovo 
postihnutým ľuďom pomáhať. V  roku 2008 v  Prešo-
ve získala bakalársky titul. Teraz študuje ďalej, ale 
na  Pedagogickej fakulte UK v  Bratislave, na  magis-
terskom štúdiu). 

Pozoruhodné však je, že už niekoľko rokov chodie-
va spolu s   matkou a  sestrou aj darovať krv. Príkladom 
jej bola mama a teta, ktoré v roku 2006 naraz získali Zla-
tú plaketu Jana Janského. Práve to ju veľmi inšpirova-
lo. Napriek tomu, že v  detstve omdlievala, keď  uvide-
la čo len kvapku krvi, teraz chodieva darovať krv pravi-
delne. Okrem toho v roku 2008 odovzdala aj krvnú plaz-
mu 6-krát a jej sestra a matka si vzali príklad zasa z nej. 
Spoločne všetky tri darovali v minulom roku nielen krv, 
ale aj krvnú plazmu, a to niekoľko ráz. Okrem toho Grét-
ka pomáha aj ináč. Viac razy bola medzi deťmi v mater-
skej škole, aj v základných školách a chodieva za deťmi aj 
do  detských domovov. Rozprávala im tam spolu s  mat-
kou o  poslušnosti slepeckých psov a  deti zasa maľovali 
obrázky s motívom psíkov. V decembri minulého roku sa 
podujala aj na rolu Mikuláša a rozdávala deťom darčeky. 
V Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidia-
cich na Svrčej ulici 6 v Bratislave sa podieľala na poduja-
tí, počas ktorého deti pokrstili reťazou z perníčkov, ktoré 
doma piekla a ktorá merala vyše 20 metrov, knihu ROK. 
Kniha je v Braillovom písme a vytlačená  aj čiernotlačou, 

Laureát Daru roka 2008, Peter Mikulášik, preberá ocenenie z rúk preziden-
ta SHR Ivana Sýkoru.

Laureát Daru roka 2008, Pavol Cimerman pri preberaní ocenenia.

Laureátka Daru roka 2008, Margareta Puškárová, študentka odboru lie-
čebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.



16

ako aj s  hmatovými obrázkami. Ilustroval ju Grétkin brat 
Juraj. Osem hodín trvalo robenie tejto reťaze. Každý per-
níček z  nej symbolizoval jeden deň v  roku. Grétka bola 
vlani však aj na inom podujatí, aby mohla pomôcť čistiť 
les a sadiť stromčeky. Bola to dobrovoľná práca, čiže ne-
bola platená. Kto Grétku pozná, hovorí o nej, že je milá, 
priateľská, rozveseľuje okolie, rada spieva, tancuje, máva 
skrátka dobrú náladu a  je úprimná, svedomitá, cieľa-
vedomá a  učí sa s  elánom. Po  skončení vysokoškolské-
ho štúdia by chcela pracovať v materskej škole s malými 
deťmi. Praxovala rada najmä v škôlke, lebo má deti rada. 
Tie deti, ktoré ju spoznali, si ju hneď obľúbili. V škole sa 
viackrát s úspechom podujala na aktivizovanie spolužia-
kov aj odber krvi. 

To všetko boli dôvody, ktoré viedli k tomu, že Maga-
réta Puškárová zo Stupavy sa, vďaka svojej mnohostran-
nej dobrovoľníckej činnosti a viacnásobnému darovaniu 
krvi a plazmy, stala Laureátkou Daru roka 2008.

Pomohol tisíckam ohrozených detí
PhDr.  Štefan Matula pracuje už vyše tri desaťro-

čia ako renomovaný psychológ. V  súčasnosti pôso-
bí vo Výskumnom ústave detskej psychológie a  pa-
topsychológie v  Bratislave. Stál však aj pri zrode 
Detského fondu SR, ktorého je predsedom. Pracu-
je v  prospech ohrozených detí mnoho rokov. Navy-
še pomáha ako dobrovoľník a   nielen deťom, ktoré 
sa ocitli na „šikmej ploche“ alebo v ohrození, naprí-
klad, kvôli drogám, záškoláctvu či zlej rodinnej situ-
ácii. Pomáha mnohým rodinám odbornými radami, 
a to aj vo svojom voľnom čase. 

Aj minulý rok sa mu podarilo pomôcť desiatkam detí 
v  predškolskom i  školskom veku, no aj   dospievajúcim 
mladým ľuďom, ktorí sa ocitli na scestí alebo po skončení 
školy zostali bez práce. Ani deň neprejde, aby sa Štefan 
Matula nezaoberal problémami konkrétnych detí, a  to 
bez ohľadu na  svoj voľný čas. Pomáha aj rodičom, kto-
rí ho oslovili a ktorých deti sú ťažko zvládnuteľné, aby sa 
ich problémy a problémy ich detí čo najskôr mohli vyrie-
šiť a aby sa situácia v ich rodinách zlepšila. Práve za túto 
záslužnú dobrovoľnú službu v prospech zdravého vývo-
ja mladej generácie sa PhDr. Štefan Matula zaslúžene stal 
Laureátom Daru roka 2008.

Liečivé piesne
Na  Slovensku nemáme veľa osobností takej du-

chovnej veľkosti ako je známa umelkyňa, speváč-
ka ľudových piesní, Darina Laščiaková. Vyše 30 ro-
kov pracovala v hudobnej redakcii Slovenského roz-
hlasu. Ako redaktorka chodievala do slovenských la-
zov a zbierala tam staré ľudové pesničky ako dokla-
dy o  ľudových tradíciách, ktoré zostávajú v  archív-
nom fonde Slovenského rozhlasu. Nebyť tejto jej ini-
ciatívy, dnes by sme mnohé z nich už nepoznali. Na-
príklad i známu Svadobnú odobierku a iné pesničky, 
ktoré tak čarovne intrerpretovala. Svoje spomienky, 
vlastne časť z  nich, nedávno vydala knižne na  pod-
net vydavateľa Milana Stana. Vyšli pod názvom Ži-
vot s piesňou. 

Zo slov Darinky Laščiakovej prýšti láska k slovenské-
mu ľudu, jeho tradíciám, k  prostému slovenskému člo-
veku. Napriek tomu, že dnes je už v dôchodkovom veku 
a  napriek svojim zdravotným ťažkostiam, v   roku 2008 
a  ani v  tomto roku nikdy neodmietala pozvania a  po-
nuky na  spevácke vystúpenia. Spieva však bez nároku 
na  honorár v  školách deťom, v  kostoloch, v  domovoch 
dôchodcov... V  rôznych kútoch Slovenska, v obciach pri 
príležitosti sviatkov a  jubileí, pretože tvrdí, že pokiaľ jej 
„dar od  Boha – hlas - ešte tak dobre slúži, je povinnos-
ťou odovzdávať ľuďom radosť z piesne a podeliť sa o ten-
to dar boží“. Všade tam, kde sa objaví, jej piesne pôso-
bia na ľudí priam liečivo. Bolo to tak, aj keď si Darina Laš-
čiaková prevzala ocenenie. Aj v  Zrkadlovej sieni pozdra-
vila prítomných svojím spevom. A  ako sama povedala, 
keď spieva slovenskú ľudovú pieseň, akoby sa modlila 
a  keď navyše ju spieva v  ľudovom kroji, je to ako mod-
liť sa dvakrát. Okrem piesní šíri  láskavé slovo, dobrú ná-
ladu, úctu k  ľuďom, krásu ľudovej tradície a  lásku k Slo-
vensku. Čestná komisia SHR na návrh redaktorky Andrey 
Eliášovej preto vysoko vyhodnotila prínosy Dariny Laš-
čiakovej, vrátane dobrovoľných umeleckých aktivít me-
dzi verejnosti a udelila jej titul Laureátky Daru roka 2008.

PhDr. Štefan Matula, laureát Daru roka 2008, rozpráva prítomným v Zrkad-
lovej sieni o svojej práci v prospech ohrozených detí.

Darina Laščiaková, laureátka Daru roka 2008, známa speváčka ľudových 
piesní, potešila prítomných svojím stále nádherným spevom.
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Obdivuhodné skutky pre športovcov z  detských do-
movov

Karol Polák je nielen svetoznámy reportér národ-
ných i  medzinárodných športových podujatí. Spolu 
s manželkou Evou Polákovou už roky pracuje dobro-
voľne - v  prospech športujúcich detí z  detských do-
movov. Osobne sa angažuje v  organizovaní unikát-
nej futbalovej súťaže detí z detských domovov. Táto 
súťaž mala už v l. ročníku - v roku 2003 veľký úspech. 
Zúčastnilo sa v  nej 48 detských domovov na  Slo-
vensku. V roku 2008 sa pod označením Appelia Cup 
na štadióne v Štrbe konal už jej 5. ročník. Nedávno sa 
konal už 6. ročník tejto súťaže, pričom organizačné 
veci zabezpečil Karol Polák spolu s manželkou. 

Okrem zabezpečenia ihrísk a  rozhodcov detského 
futbalového turnaja, prevzal na seba úlohu komunikova-
nia s riaditeľmi detských domovov, ako aj s Asociáciou ria-
diteľov detských domovov, sponzormi stravovania a uby-
tovania detí počas konania sa turnajov. Propaguje toto 
podujatie v  tlači, rozhlase i  televízii. V  tejto činnosti mu 
pomáha manželka Eva. Vďaka veľkému nasadeniu man-
želov Polákovcov a využitiu osobných kontaktov, sa krás-
na myšlienka zmysluplnej súťaže a  športu mladých ľudí 
bez rodinného zázemia stále sľubne rozvíja a vďaka nej sa 
rozvíja aj mnoho talentov mladých športovcov. Manželia 
Polákovci sa práve preto stali laureátmi na Dar roka 2008.

Veľký príklad nezištnosti a obetavosti
Príbeh, ktorý napísal Ing. Milan Vavruš, z Nemšo-

vej vo svojom liste Slovenskej humanitnej rade, si na-
ozaj zaslúži pozornosť. Išlo v ňom o príkladnú a ne-
zištnú dobrovoľnú starostlivosť o  smrteľne chorého 
pacienta s onkologickým ochorením, ktorú poskyto-
vala chorému pani Eva Vavrušová. 

Ťažko chorý Peter, narodený v  roku1955 pochádza-
júci z  Dolnej Súče, bol slobodný a  nemal žiadneho sú-
rodenca. Keď mal dva roky, pri autonehode mu tragicky 
zahynula matka a  jeho zostal invalidom. V  januári 2008 
Petra pripútala choroba na lôžko. Keďže nemohol chodiť 
na onkologické kontroly a mával neopísateľné nočné bo-
lesti, pani Vavrušová musela k pacientovi veľa ráz zavolať 

lekára. Po troch mesiacoch sa vytvoril na jeho chrbte de-
kubit, ktorý mu denne ošetrovala. Po niekoľkých dňoch 
mu bol zavedený aj vývod, aby mohol močiť. Eva Vavru-
šová však nestrácala silu a ďalej sa snažila vyrovnať sa so 
všetkým, čo im prišlo do  cesty. Nakoniec pacient svojej 
zákernej chorobe podľahol v  júni 2008. Pani Vavrušová 
sa starala sa o pacienta bez ohľadu na čas, vo dne v noci. 
Pritom sa starala aj o chod svojej domácnosti, o svoju ro-
dinu, taktiež aj o 87- ročnú tetu, ktorá žije s ňou v spoloč-
nej domácnosti. Počas tejto starostlivosti jej neposkyt-
li pomoc úrady a  ani obec Dolná Súča. V  období od  ja-
nuára do konca júna 2008 Eva Vavrušová nezarobila ani 
korunu, ale odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne 
za ňu boli zaplatené. Platil ich jej syn, Milan Vavruš, kto-
rý ju povzbudzoval slovami: „Ty to dokážeš, ty to zdoláš“, 
ako prezradila prítomným v Zrkadlovej sieni. 

Pani Eva Vavrušová si za svoju nesmiernu obetavosť 
a  nezištnú pomoc vyslúžila titul laureátky na  Dar roka 
2008.

Oblička od bratranca mu vrátila chuť do života
Tridsaťročný Pavol Baláž mal od roka 2006 vážne 

zdravotné ťažkosti, ktoré sa z roka na rok stále zhor-
šovali. Na  vine bolo zlyhávanie obličiek. Východis-
kom bola najprv vyčerpávajúca dialýza a  napokon 
sa lekári rozhodli pre transplantáciu jednej obličky. 
Kto Pavlovi daroval obličku? Bol to jeho rovesník – 
bratranec Michal Šutka. 

Ako nám obdarovaný prezradil, po  vyšetreniach 
a rozhovoroch v rodine sa odhodlal na darovanie obličky 
ako prvý v poradí bratranec Michal, s tým, že teta zosta-
ne pre prípad nutnosti opakovanej transplantácie. Boli 
sme na  viacerých konzultáciach v  zdravotníckych zaria-
deniach v Prahe, Banskej Bystrici a Bratislave. Nakoniec sa 
transplantácia uskutočnila v Bratislave, na Internej klinike 
nemocnice na Kramároch pod vedením prof. MUDr. Bre-
zu, 6.októbra 2008. Trvalo to prakticky celý deň, najskôr 
ráno odobrali obličku darcovi, potom na obed voperova-
li obličku príjemcovi. „Prebudil som sa podvečer, hneď 
po prebudení mi oznámili, že oblička funguje“, povedal 
Pavol Baláž a dodal: „Obaja sme to zvládli bez výraznej-
ších komplikácií.  Kvalita života pred a  po  transplantá-

Karol Polák s manželkou Evou si prevzal z rúk prezidenta SHR titul laureát 
a cenu Dar roka 2008 za zásluhy o rozvoj talentovaných mladých špor-
tovcov - futbalistov z detských domovov.

Eva Vavrušová, laureátka Daru roka 2008, získala ocenenie za obetavosť 
pri dobrovoľnom opatrovaní ťažko chorého pacienta.
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cii sa nedá porovnať. Aj keď som aj naďalej  obmedzo-
vaný v strave a musím brať silné imunosupresívne lieky 
s vedľajšími účinkami, cítim sa plný síl a dúfam, že oblič-
ka bude fungovať minimálne zopár rokov“. Pre Michala 
to bolo určite náročné rozhodnutie. Jeho obavy sa stup-
ňovali s blížiacou sa operáciou. Má tak ako Pavol Baláž 30 
rokov, čiže ako mladý človek sa rozhodol riskovať a pod-
stúpil túto náročnú operáciu. „Veľmi ťažko sa opisuje slo-
vami, čo to pre mňa znamená. Jeho zásluhou som dostal 
šancu prežiť kvalitnejší život, preto som sa rozhodol na-
vrhnúť svojho bratranca Michala Šutku na morálne oce-
nenie Dar roka Dar života,“ uviedol obdarovaný. 

Čestná komisia veľmi rada odsúhlasila Michalovi Šut-
kovi mimoriadnu cenu Dar života 2008.

Zachránil neznámemu mladý život 

Michal Marinčák na  polnočnej oslave s  prícho-
dom Nového roka na  námestí v  Senici netušil, že sa 
stane záchrancom života 20-ročného mladíka, ktoré-
mu svetlica z ohňostroja zranila spánkovú kosť počas 
silvestrovskej zábavy.

Keď zbadal, že ktosi pred ním stál a  zrazu nečaka-
ne spadol na  zem, nestratil odvahu a  duchaprítomnosť 

a  neváhal mu okamžite pomôcť, hoci tak ako jeho ka-
maráti, oslavoval príchod Nového roka.. Pozrel sa zblíz-
ka na  zraneného chlapca a  videl, že krváca. Ihneď mu 
poskytol prvú pomoc. Podarilo sa mu zastaviť krvácanie. 
Za záchranu svojho života môže neznámy mladík ďako-
vať predovšetkým Michalovi Marinčákovi a následne le-
károm, ktorí mu ranu na hlave včas v  nemocnici ošetrili. 

Pán Michal Marinčák získal za záchranu života mimo-
riadne ocenenie Dar života 2008.

Nominácie  
Daru roka 2008

Aj postihnutí majú právo na úctu 
„Veľká žena srdcom a obetavosťou“ aj takto mož-

no nazvať PhDr.  Annu Pavlovičovú, PhD, riaditeľku 
Domova sociálnych služieb pre mentálne postihnu-
tých dospelých v  obci Zavar, ktorá  toto zariadenie 
vedie od roku 2002. Tento návrh vznikol preto, že A. 
Pavlovičová svojím novým, empatickým prístupom 
k  svojim klientom, ako aj zamestnancom a  svojou 
obetavosťou v práci, zmenila život k  lepšiemu mno-
hým ľuďom odkázaným na pomoc iných. 

Motivovala klientov k aktívnemu životu v snahe o ich 
integrovanie sa do spoločnosti v obci Zavar aj tak, že ich 
angažovala v  spoločných kultúrnych a  spoločenských 
podujatiach, ktoré iniciovala v spolupráci s obcou. Stala 
sa príkladom aj pre iné sociálne zariadenia, ktorých za-
mestnanci prichádzali do DSS v  Zavare na semináre a ex-
kurzie. Aj Občianske združenie Humánum, ktorého člen-
mi sú zamestnanci a aj klienti DSS Zavar, vzniklo na pod-
net riaditeľky A. Pavlovičovej. Krédom A. Pavlovičovej 
je: „Všetci zápasíme o  to, aby sme objavili svoju identi-
tu – identitu človeka, ktorým sme a chceme byť“. Je pri-
tom veľmi dôležité zohľadňovať individualitu človeka, je-
dinečnosť a rovnako aj autonómnosť komunity, v ktorej 
žije. PhDr. Anna Pavlovičová zaslúžene získala nomináciu 
na Dar roka 2008.

Spoločne za humanizáciu detského domova
Detský domov v Púchove má už 80 rokov. Budovu 

na Štefánikovej ulici v centre mesta, kde sídli, posta-
vili v roku 1931 ako sociálny dom. Neskôr slúžil aj ako 
dojčenský ústav pre 60 detí, ale v roku 2005 ho trans-
formovali a zrekonštruovali. V súčasnosti v ňom býva 
34 detí, pričom najstaršie má 7 rokov. Vďaka ústreto-
vému postoju štyroch sponzorov, podnikateľov zo ži-
linského regiónu a ich ochote pomôcť, má dnes kaž-
dé z týchto detí svoj kútik a nielen to. 

Vďaka Pozemným stavbám Púchov, konkrétne Ro-
mana Svatoňa, spoločnosti Elektroinštalácie v  zastúpe-
ní Ing. Rastislava Sládka a spoločnosti Sadro, v zastúpe-
ní Ing. Ľubomíra Solčanského, sa za tri týždne prác na re-
konštrukcii mohlo päť detí presťahovať do prvých dvoch 
nových izbičiek tohto detského domova, kde si píšu do-
máce úlohy a kde sa hrajú. Cena tohto daru predstavuje 
vyše tritisíc eur. 

Veľké ĎAKUJEM od Danky Zemanovej, riaditeľky Det-

Michal Marinčák získal mimoriadne ocenenie Dar života 2008 za záchra-
nu zraneného mldého muža počas silvestrovskej oslavy.

Michal Šutka získal mimoriadne ocenenie Dar života 2008 za darovanie 
obličky svojmu ťažko chorému bratrancovi.
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ského domova v  Púchove patrí aj 4. spoločnosti, kórej-
skej firme Carmel Auto pôsobiacej v Žiline, osobitne jej 
prezidentovi, Park Jong-Bumovi, ktorý daroval detské-
mu domovu nové osobné auto Kia Cee´d Sporty Wagon, 
v cene 500-tisíc Sk, čiže 16 597 €. Staré auto totiž domo-
vu už dávno doslúžilo a nové potrebujú najmä na prevoz 
detí k lekárovi a do nemocnice. V detskom domove je aj 
oddelenie pre ťažko zdravotne postihnuté malé deti a tie 
potrebujú lekársku starostlivosť častejšie. Napriek tomu, 
že miestni lekári ochotne vychádzajú v ústrety a reagujú 
na požiadavky v prospech zdravia detí, často treba s nimi 
cestovať aj do  Detskej fakultnej nemocnice do  Bratisla-
vy. Ako prezradil pán Park Jong-Bum: „Deti mám veľmi 
rád a aj moji zamestnanci sú ako moje deti“. Tento príbeh 
je veľkým príkladom solidarity, spoločnej pomoci a po-
zitívneho postoja k potrebám ľudí, ktorým treba pomá-
hať bez rozdielu viery, národnosti, veku a  spoločenské-
ho postavenia. 

Štyria sponzori púchovského detského domova zís-
kali nomináciu na Dar roka 2008.

Všestranná opora mladým reumatikom
Finančný dar vo výške 6  175 eur, vecné dary vo 

výške 1  494 eur, ale aj sprostredkovanú podporu 
prednášok a tréningov uskutočnených pre ľahšiu in-
tegráciu členov Sekcie mladých reumatikov do  spo-
ločnosti a  podporu ich klubu vo výške 16  198 eur, 
to všetko poskytol významný partner Ligy proti re-
umatizmu, farmaceutická spoločnosť Wyeth Export 
GmbH v  zastúpení MUDr.  Martina Matejku v  roku 
2008. 

Za  týmito sumami sú úspešné aktivity mladých re-
umatikov, napríklad integračný a rekondičný pobyt detí 
z klubu Kĺbik v kúpeľoch v Dudinciach, sponzorstvo tla-
če knihy Kamienky z  mozaiky, príspevok na  prepravu 
mladých reumatikov na  kongres EULAR v  Budapešti, aj 
na  výročné stretnutie členov Ligy proti reumatizmu pri 
príležitosti Svetového dňa reumatizmu v júli 2008 v Pieš-
ťanoch, ako aj ďalšie príspevky na sociálny program. Far-
maceutická spoločnosť Wyeth Export GmbH získala pre-
to zaslúžene nomináciu na Dar roka 2008.

Pomoc diabetikom v Levickom okrese
Aj keď je chorý, stále podáva pomocnú ruku ťaž-

ko zdravotne postihnutým, najmä invalidným diabe-
tikom. Reč je o  Jánovi Švolíkovi z  Lipovej pri Tlma-
čoch, ktorý chodieva v  Leviciach a  okolí viacerým 
diabetikom merať glykémiu a  v  prípade potreby im 
podá inzulín alebo odvezie chorého k  lekárovi, ak 
treba. Takúto službu poskytuje dobrovoľne aj star-
ším ľuďom žijúcim v Domove dôchodcov v Leviciach, 
za čo ho Ivan Štulajter, predseda Základnej a detskej 
organizácie Ruža v Ružomberku navrhol na ocenenie 
Dar roka 2008. 

V roku 2008 sa zúčastnil aj na výstave a poľnohospo-
dárskom veľtrhu Agrokomplex v Nitre, kde vo výstavnom 
stánku Zväzu diabetikov Slovenska odmeral glykémiu 
a  tlak krvi asi sedemsto návštevníkom výstavy. Ľuďom 
s vysokou glykémiou odporúča vždy návštevu u  lekára.
Zasadzuje sa za včasnú zdravotnú prevenciu, ale aj pred-
chádzanie komplikáciám v prípadoch neliečenej cukrov-
ky. Svojou obetavosťou a ľudským prístupom k ľuďom už 
pomohol zachrániť život nejednému človeku, za čo si ne-
sporne morálne ocenenie zaslúži. 

Ján Švolík získal nomináciu na Dar roka 2008.

Rovnocennosť, povzbudenie, spolupráca
Na zimné posedenie pri jedličke pred sa členovia 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých každý 
rok veľmi tešia. Nikdy na  ňom nechýba dobrá zába-

Park Jong-Bum, predstaviteľ spoločnosti Carmel auto s.r.o. Žilina získal 
nomináciu Dar roka 2008 za darovanie osobného auta Detskému domo-
vu v Púchove. Na obrázku s prezidentom SHR Ivanom Sýkorom.

MUDr. Martin Matejka zastupujúci farmaceutickú spoločnosť Wyeth Ex-
port GmbH, ktorá získala nomináciu Dar roka 2008. Na obrázku s navr-
hovateľkou Janou Černákovou, predstaviteľkou Sekcie mladých reuma-
tikov a klubu Kĺbik.
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va ani tombola. A práve pri tejto príležitosti ukázalo 
viacero občanov, ako zdravým záleží na  spoluobča-
noch, ktorí sú zdravotne postihnutí. Svoju účasť pre-
javili ich povzbudením, spoluprácou pri organizácii 
posedenia, ale aj konkrétnymi užitočnými, vecnými 
darmi, ktoré venovali v  prospech účastníkov tohto 
posedenia. 

Darcami boli: Peter Král, predseda Výboru Základ-
nej odborovej organizácie Chemických závodov v Nová-
koch, Alexandra Švajlenová zo Solčian, Mária Smondeko-
vá, vedúca Drogérie v  Novákoch, ale aj primátor mesta 
Nováky, Ing. Dušan Šimka. Menovaných navrhla na oce-
nenie Anna Barčíková, predsedníčka Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v  Nová-
koch na poďakovanie a morálne ocenenie Dar roka 2008. 
Všetci piati sponzori získali nomináciu na Dar roka 2008.

Predsudky a bariéry búra umením
Domov sociálnych služieb pre deti a  dospelých 

v  Šoporni – Novákoch sa snaží o  zmysluplný život 
svojich obyvateľov tak, aby sa podľa možností čo 
najlepšie integrovali do spoločnosti, aby sa ich úro-
veň života aspoň trochu priblížila životu zdravých 
obyvateľov. Súčasným 54 obyvateľom DSS v  Šopor-
ni – Štrkovci sa to darí vďaka nezištnej pomoci spon-
zorov. Patrí medzi nich aj Dušan Fóka, ktorý je súk-
romný podnikateľ, ale najmä spevák a hudobník. Je 
to človek s otvoreným srdcom a s úsmevom na tvári, 
aj pre klientov Domova sociálnych služieb v Šoporni. 

Pozná ich, aj ich problémy a rád sa s nimi porozpráva, 
ale aj pre nich vystupuje na rozličných kultúrnych podu-
jatiach. Aj vďaka nemu sa darí búrať bariéry a predsudky 
spoločnosti voči mentálne postihnutým ľuďom. To boli 
dôvody, prečo ho Mária Tóthová, riaditeľka DSS v Šopor-
ni – Štrkovci navrhla na ocenenie Dar roka 2008.

Pán Dušan Fóka si svojimi skutkami a  charizmatic-
kým postojom získal aj Čestnú komisiu SHR, ktorá mu 
udelila nomináciu na Dar roka 2008.

Rady nad zlato a bezplatne
Ján Juráš, pracujúci v Agentúre AP Projekt v Bra-

tislave, nezištne a  veľmi významne pomohol opa-

kovane, aj v  roku 2008, aj tohto roku občianskemu 
združeniu Ambrelo, ktoré sa na Slovensku snaží roz-
širovať kultúru a  umeleckú činnosť zrakovo postih-
nutých. Pomohol veľakrát radou, získavaním potreb-
ných kontaktov, aj pri prezentácii a propagovaní ďal-
ších aktivít zrakovo postihnutých ľudí. Pomáha ich 
zviditeľňovať aj propagáciou koncertov, ktoré orga-
nizuje združenie Ambrelo pre verejnosť. 

Poskytol jeho členom možnosť vystupovať aj v  sérii 
ďalších podujatí, ktoré zorganizovala napríklad, mimovlád-
na organizácia Na kolesách proti rakovine, aby sa spoloč-
nými silami podieľali na  prospešnej veci. Pri benefi čných 
aktivitách bol Ján Juráš vždy ochotný priložiť ruku k  die-
lu. Aktivít združenia Ambrelo bolo a je naozaj veľa. V roku 
2008 to boli napríklad: benefi čný ples nevidiacich, benefi č-
ný koncert Vidíme srdcom - projekt známych hudobných 
umelcov a nevidiacich spevákov a hudobníkov na podpo-
ru Detského domova Sluníčko vo Vitějoviciach v  Česku, 
kde pomáhal aj odbornými radami. Ďalej pri benefi čnom 
koncerte Smejeme sa v tme na podporu nevidiacich v Sen-
ci, pri benefi čnom koncerte Návraty - výťažok z koncertu 
v  Klátovej Novej Vsi v  sume 20   tisíc korún združenie ve-
novalo imobilnému Jurajovi Kremlovi na kúpu invalidného 
vozíka, kde aj Ján Juráš pomohol odbornými radami ako 
treba postupovať v danej veci. Pomáhal tiež pri propagá-
cii a osvete, ktorú toto združenie vykonáva pomocou vý-
chovno-vzdelávacích programov určených deťom základ-
ných a stredných škôl. Tento osvetový program má názov 
Pozerajte našimi očami. Ján Juráš pokračuje v spolupráci s  
Občianskym združením Ambrelo aj v tomto roku. Teší nás, 
že si vyslúžil nomináciu na Dar roka 2008.

Jej dobro si vážia malí i veľkí
PhDr.  Oľga Slivková je žena nesmiernych morál-

nych kvalít. Verejnosti je známa ako manželka po-
predného slovenského dokumentaristu a  etnogra-
fa profesora Martina Slivku. A hoci jej manžel zaslú-
žene získal počas svojho života množstvo ocenení, 
mnohé jej pozoruhodné činy zostávajú ukryté pred 
zrakmi iných. Vedia však o nich tí, ktorí pani Oľgu po-
znajú a ktorým pomohla. 

Už počas života svojho manžela pomáhala mnohým, 
ktorí za  ňou prichádzali s  rôznymi prosbami. Má dobré 
srdce so zmyslom pomáhať. Pomohla deťom, opuste-
ným a starším ženám, ktoré sa ocitli v núdzi, ale i prisťa-
hovalcom z iných krajín (napríklad aj vietnamskej rodine 
s malými deťmi). Zo skromného dôchodku finančne stále 
pomáha niekoľkým ženám aj ich rodinám v núdzi.Nikdy 
sa na nič nesťažuje. Je optimististka a snaží sa pomáhať 
a povzbudzovať tých, ktorí nevládzu riešiť svoje problé-
my. Oľga Slivková, pôvodným povolaním učiteľka a ger-
manistka, je hlboko veriaca žena a práve to formuje celý 
jej život a odráža aj jej ušľachtilé skutky v prospech blíž-
nych. Spoznala aj rodinu z Oravy, ktorá sa ocitla v sociál-
nej núdzi, ktorú finančne dlhodobo podporuje. Svojím 
humorom dokáže strhnúť aj svoje okolie. Pre toto všetko 
Oľga Slivková získala nomináciu na Dar roka 2008. 

Áno pre život ťažko skúšaných žien s deťmi
Za  účinnú službu a  pomoc v  riešení krízovej ži-

Vzácni hostia oceňovania Dar roka 2008, medzi ktorými bol aj podpredse-
da vlády SR, Dušan Čaplovič, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Viera Tomanová, ako aj 1. námestník veľmajstra Zvrchovaného vojenského 
špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Rodosu a Malty, jeho Jasná vý-
sosť princ Mariano Hugo Windisch-Graetz (na snímke vľavo) vedľa vicepre-
zidenta SHR Jaroslava Hinšta.
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votnej situácie mnohých žien s deťmi, ktoré boli tý-
rané a museli v roku 2008 náhle opustiť svoje bydlis-
ko, aby sa zachránili pred domácim násilím, navrh-
lo mesto Rajecké Teplice (primátor RNDr.  Peter Do-
beš) kolektív neziskovej organizácie Áno pre život 
na ocenenie Dar roka 2008. 

Tento kolektív pomohol pod vedením riaditeľ-
ky Mgr.  Anny Verešovej, a  predsedníčky správnej rady 
Ing. Marcely Dobešovej s  členkami jej kolektívu: Mgr. An-
dreou Bezákovou, Mgr.  Janou Hrnkovou, Marianou Hu-
decovou, Máriou Jasenovskou, Mgr.  Denisou Pálescho-
vou, Martou Praznovcovou, Martou Repkovou a  Katarí-
nou Verešovou počas 10 rokov svojho pôsobenia vyše 
štyristo ženám s  deťmi. Jednou z  nich je Matilda Hor-
váthová a jej deti, ktorým do konca roka 2008 poskyto-
vala pomoc organizácia Áno pre život. Vďaka tejto orga-
nizácii získala ubytovanie, aj sociálnu a aj právnu pomoc 
v zariadení sociálnych služieb – Domove Gianny B. Molla. 
Matilda Horváthová je odchovankyňa detského domova. 
V minulom roku sa jej podarilo osamostatniť sa. Našla si 
prácu i podnájom. Absolvovala však predtým výcvik ko-
munikačných zručností, skupinovú terapiu, kurz počíta-
čovej gramotnosti, podobne ako aj jej mnohé spolubý-
vajúce. Hodnota služby v prospech Matildy Horváthovej 
a jej dvoch detí, podobne ako aj ďalších klientiek uvede-
ného zariadenia, je nevyčísliteľná. Bez podania pomoc-
nej ruky by boli zostali v akútnom ohrození života. Aktu-
álnosť a veľký význam uvedenej pomoci spočíva aj v od-
straňovaní predsudkov a tabu, ktoré v kauzách domáce-
ho násilia stále vo väčšine prípadov pretrváva. Dôsled-
ná pomoc obetiam násilia má nesmierny spoločenský 
význam, pretože ženy a deti, ktoré boli kvôli domácemu 
násiliu na okraji spoločnosti, našli útočisko a vďaka tomu, 
začali viesť plnohodnotný život. 

Kolektív organizácie Áno pre život získal nomináciu 
na Dar roka 2008. 

Skutočná opora sluchovo postihnutým a nepočujúcim
Pani Jana Gajdošová dlhodobo pôsobí vo Zvä-

ze sluchovo postihnutých. Vo svojom voľnom čase, 
často na  úkor súkromného života, pomáha nepoču-
júcim  potrebnými informáciami, aj kompenzačnými 
pomôckami i praktickým poradenstvom.

Na  podujatia v  sále kultúrneho domu, ktoré orga-
nizuje, chodieva aj primátor Ilavy a  miestni poslanci, 
ale najmä mnohí sluchovo postihnutí, ktorí ju oslovujú 
s  otázkami a  prosbami o  radu a  pomoc. Stála pri zrode 
Základnej organizácie sluchovo postihnutých v  Dubni-
ci nad Váhom a aj vedie Základnú organizáciu sluchovo 
postihnutých v  Ilave. Sama je ťažko sluchovo postihnu-
tá, no napriek tomu, si ako dobrovoľná funkcionárka po-
čína veľmi aktívne a obetavo, vždy v prospech jej členov. 

Za svoju obetavosť, a nezištnú pomoc a rady postih-
nutým získala nomináciu na Dar roka 2008.

Komu ďakuje Humanita pre život
Humanitná spoločnosť Humanita pre život za 16 

rokov svojho pôsobenia zorganizovala 220 huma-
nitárnych a  benefičných podujatí. Konali sa nielen 
na Slovensku. Medzi nimi boli niektoré medzinárod-
né a  uskutočnili sa, napríklad na  Ukrajine - v  pro-
spech detí postihnutých záplavami, ale aj vo Voj-
vodine - na pomoc deťom postihnutých vojnou. Vý-
znamne jej pritom pomáhali viaceré podniky a  ich 
zamestnanci. 

Medzi nimi sú dve, ktoré spoločnosť Humanita pre 
život nominovala na ocenenie Dar roka 2008. Je to Elek-
troset, s.r.o. Krompachy, za  finančnú i  materiálnu pod-
poru kultúrnych a  športových podujatí, z  ktorých bol 
výťažok v  roku 2008 vo výške 70  tisíc korún, t.j. 2  300 
eur venovaný zdravotne postihnutým a  sociálne odká-
zaným deťom. Spoločnosť Elektroset poskytovala or-
ganizácii Humanita pre život aj svoje automobily na  jej 
dobročinné podujatia. V roku 2008 poskytla aj bezplat-
ný prenájom svojich uvoľnených priestorov a  s  nimi aj 
počítačové vybavenie kancelárie s pripojením na  inter-
net. Okrem riaditeľa spoločnosti A. Mikulu, pomáha Hu-
manite pre život aj jeho manželka Amália a dcéra Anna. 

Druhou spoločnosťou, ktorú Humanita pre život na-
vrhla na  ocenenie Dar roka 2008, je STI, s.r.o., Krompa-
chy, za finančnú i materiálnu pomoc, bezplatné zapožiča-
nie automobilov na podujatia spoločnosti Humanita pre 
život, aj za  materiálnu pomoc. Firma navrhnutá na  oce-
nenie finančne prispela na zmiernenie žalostnej situácie 
hendikepovaných detí v roku 2008 sumou 30  tisíc korún, 
t.j. tisíc eur a treba dodať, že pomáha spoločnosti Huma-
nita pre život už 17 rokov. V roku 2008 pomohla získať aj 
nových kolektívnych členov. Ku kolektívnej pomoci tre-
ba pripočítať aj osobnú pomoc Jána Kovalčíka, ktorý bol 
po  10 rokov podpredsedom organizačného výboru Me-
dzinárodných majstrovstiev vo varení bryndzových halu-
šiek a  organizačne ich zabezpečoval na  Slovensku i  Be-
kešskej Čabe v  Maďarsku. Pomáhal však aj surovinami 
na varenie halušiek, aj cenami do tomboly, ako aj pri ná-
kupe materiálneho vybavenia pre detské domovy, mater-
ské školy a detské jasle, ale aj rozličných vecí ľuďom po-
stihnutým povodňami. Obidvaja menovaní sponzori or-
ganizácie Humanita pre život si s plným rešpektom čest-
nej komisie SHR vyslúžili nomináciu na dar roka 2008.

Šanca do života telesne postihnutej mládeže 
PhDr.  Miroslav Kuric, riaditeľ Odborného učilišťa 

na  Dúbravskej ceste 1 v  Bratislave, je zároveň aj riadi-

Prezident SHR Ivan Sýkora blahoželá predstaviteľkám neziskovej organi-
zácie Áno pre život k nominácii Dar roka 2008.
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teľom Domova sociálnych služieb Rosa, sídliaceho rov-
nako na  Dúbravskej ceste 1, kde kedysi sídlilo  niekdaj-
šie Osobitné učilište pre telesne postihnutú mládež s ce-
loslovenskou pôsobnosťou. Jeho neobyčajná obetavosť 
a podnetný prístup k žiakom tohto učilišťa a  k DSS oslo-
vila publicistku T. Bašťovanskú, ktorá navrhla Miroslava 
Kurica na cenu Dar roka 2008. 

Pri zdolávaní nepriaznivej situácie na  pracovnom 
trhu, na ktorom  ubúdajú možnosti uplatnenia sa aj pre 
absolventov učilišťa s mentálnym a kombinovaným po-
stihnutím, so svojím úsilím uspel na  výbornú. Učiliš-
te pod vedením PhDr.  Miroslava Kurica „odpovedalo“ 
na  problémy hľadaním a  odstraňovaním príčin znižujú-
cej sa zamestnanosti zdravotne postihnutých mladých 
ľudí. Vychádzajúc z požiadaviek trhu práce, z roka na rok 
prispôsoboval spôsob prípravu svojich žiakov do života 
a  dopĺňal skladbu učebných odborov. Za  ostatných se-
dem rokov otvoril šesť nových učebných odborov (sa-
nitár, kuchár, domáce práce a  služby, ľudovoumelecká 
tvorba, predavač, cukrárska výroba) a  aj v súčasnosti už 
intenzívne pripravuje rozbeh ďalšieho žiadaného odbo-
ru, ktorým je maliar. K 1.9.2008 malo učilište 160 žiakov 
a neustálym dopĺňaním učebných odborov sa ich počet 
stále zvyšuje. Za  každým novootvoreným odborom je 
ohromné množstvo práce celého kolektívu, spočívajúce 
nielen vo vybavení potrebných formalít a odborného za-
bezpečenia výučby, ale aj úmorné hľadanie sponzorov, 
ktorí prispeli k plynulému zabezpečeniu odborného vý-
cviku žiakov. Práve skutočnosť, že mladí získavajú odbor-
né znalosti v škole a v dielňach praktického vyučovania 
a majú možnosť praxovať v rôznych prevádzkach, a teda 
získavajú zároveň cenné pracovné návyky, ovplyvnila to, 
že   sú schopní neskôr zvládať záťažové situácie v  reál-
nom živote. V mnohých prípadoch mladí po svojom vy-
učení zostanú v danej prevádzke pracovať. (V uplynulom 
roku až 68 percent telesne a zdravotne postihnutých žia-
kov získalo po skončení učilišťa pracovné miesto – čo je 
vzhľadom na  charakter ich postihnutia veľmi dobrý vý-
sledok. Miroslav Kuric získal si naozaj plne zaslúži ocene-
nie akým je nominácia Dar roka 2008.

Významné prínosy škole pre slabozraké deti
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej „Vzde-

lanie a zdravie pre všetkých“ v Bratislave minulý rok 
významne pomohla uľahčiť výučbu nielen súčasným, 
ale aj budúcim slabozrakým žiakom tým, že poskyt-
la špeciálne stolíky pre zrakovo postihnutých žia-
kov do dvoch špeciálnych učební a darovala špeciál-
ne stolíky spolu za 142 217 Sk do dvoch špeciálnych 
učební.

Aj tohto roku pomohla. Poskytla prostriedky na špe-
ciálne softvérové vybavenie za 50.099,54,- Sk (1663,- eur) 
na výučbu predmetov cez interaktívnu tabuľu v Základ-
nej špeciálnej škole na  Svrčej 6 v  Bratislave internátnej 
pre zrakovo postihnutých žiakov. Nadácia pod vedením 
Silvie Gašparovičovej spolu s  viceprezidentkou nadácie 
Elvírou Chadimovou a  manažérkou Silviou Kopkovou 
rozpracováva v prospech zrakovo postihnutých žiakov aj 
ďalšie projekty. Zameriava sa najmä na pomoc tým, kto-
rí to najviac potrebujú - hendikepované deti, dlhodobo 

nezamestnaní, sociálne znevýhodnení či týrané ženy.
Škole pre slabozraké deti na Svrčej 6 v Bratislave však 

pomohli aj študenti a pracovníci Gymnázia Ladislava Sáru 
v Bratislave tak, že opäť, podobne ako vlani, zorganizo-
vali vianočný bazár a   výťažok z neho v sume 38 213 Sk, 
t.j. vyše 1268 eur venovali slabozrakým deťom. Podpred-
sedovia Benefičného združenia slabozrakých detí Paed-
Dr. Marián Šimko a PaedDr. Jozef Šimko sú vďační spolu 
so svojimi  žiakmi aj dlhodobému sponzorovi Ing. Mila-
novi Redererovi, ktorý zastupuje spoločnosť Miraco a tá 
tiež každý rok prispieva k skvalitneniu školskej starostli-
vosti o slabozraké deti uvedenej školy.

 Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej „Vzdelanie 
a zdravie pre všetkých“, žiaci a pracovníci Gymnázia Ladi-
slava Sáru v Bratislave i spoločnosť Miraco majú veľa spo-
ločného: humánne cítenie, zmysel pre solidaritu a  zod-
povednosť a  chuť pomáhať ľuďom, ktorí pomoc potre-
bujú. Nominácia na Dar roka 2008 nech je pre nich aspoň 
symbolickým poďakovaním.

S extrémnou silou na pomoc zdravotne postihnutým
Nie nadarmo ho volajú aj Košický Herkules „Svo-

je svaly ovládam v prospech ľudí so svalovou dystro-
fiou“ a  s  odkazom „Mám vás rád“ odhodlal sa silák 
Juraj Barbarič pri príležitosti svojho krásneho život-
ného jubilea - 50 rokov (ktoré oslávil v  roku 2008), 
na mimoriadny čin. 

V  období od  27. mája do  27. júna 2008 ťahal sám 
na vzdialenosť 500 km, osobný automobil. Hlavnou myš-
lienkou tohto podujatia bolo šíriť osvetu medzi verejnos-
ťou o tom, že existuje svalová dystrofia, ťažké a nelieči-
teľné ochorenie a že muskulárni dystrofici potrebujú po-
moc iných, a to nielen materiálnu, ale aj fyzickú, ale naj-
mä  obyčajné ľudské porozumenie. Zvládnutím tejto fy-
zicky náročnej úlohy, Juraj Barbarič podporil Organizá-
ciu muskulárnch dystrofikov (OMD) v SR a aj ľudí s mus-
kulárnou dystrofiou. 

V tom istom roku, v júli 2008 sa odhodlal aj na ďalší 
mimoriadny výkon druhýkrát. Zdvihnutím tzv. lesníckej 
činky, čo je jeden meter dreva, ktoré váži 320 kg, preko-
nal počas 5. ročníka Dňa stromu v Čiernom Balogu ďal-
ší rekord. Štátny podnik Lesy SR, ako organizátor pod-
ujatia, vďaka prekonaniu tohto rekordu podporil OMD 
v  SR čiastkou 10 tisíc korún, čiže 331,94 eura. Organizá-
ciu OMD v SR Juraj Babrbarič sám oslovil už  roku 2004, 
na základe reportáže v médiách o chlapcovi s muskulár-
nou dystrofiou, ktorý musel byť napojený na dýchací prí-
stroj. Chlapec  kvôli prieťahom so zdravotnou poisťov-
ňou strávil rok v nemocnici. Podujatia plné rekordov boli 
výsledkom nápadov J. Barbariča! 

Juraj Barbarič – „košický Herkules“ získal preto nao-
zaj veľkou námahou korunovanú nomináciu na Dar roka 
2008.

Podpora rodinám hodná ocenenia
Na  kolektív redaktorov Rádia Lumen pod vede-

ním Doc.ThDr. Juraja Spuchľáka, PhD. z Banskej Bys-
trice upozornila Slovenskú humanitnú radu svo-
jím návrhom Dr.  Eva Šothová, z  Bratislavy, manžel-
ka bývalého veľvyslanca SR v  Rumunsku. Význam-
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ný prínos kolektívu redaktorov Rádia Lumen spočíva 
v tom, že sprostredkovali podporu a stále ju posky-
tujú všetkým ľudom, ktorí si ctia duchovné hodno-
ty, aj tým, ktorí ležia chorí v  nemocnici alebo doma 
a  potrebujú sa duchovne posilniť aspoň počúvaním   
tohto rádia. Predstavujú však skutočne podanú po-
mocnú ruku aj Slovákom žijúcim v zahraničí. 

„Viem oceniť aj ja, ako veľmi mi vysielanie Rádia Lu-
men pomohlo, keď sme boli dlhodobo v  cudzine. Patrí 
nu naozaj veľká vďaka. Je to jediné médium, ktoré myslí 
aj na cudzincov, žijúcich u nás, lebo denne vysiela spra-
vodajstvo aj v anglickom jazyku.“, napísala nám pani Eva 
Šothová. Rádio Lumen je jedinečné ešte v  jednej, veľmi 
dôležitej oblasti nášho moderného života.   V  čase  naj-
väčších problémov   odrážajúcich sa aj v  rodinách, kde 
sa neraz vzájomná úcta podceňuje, vlani a aj tohto roku 
veľmi veľa vysielacieho priestoru a  času venovalo a  ve-
nuje Rádio Lumen podpore rodín, a  to reláciami a  sú-
ťažami pre rodiny. Rádio Lumen bolo aj spolutvorcom 
XXIII. Medzinárodného kongresu rodiny v  septembri 
2008 na tému „RODINA A MÉDIÁ“. Navyše, generálny ria-
diteľ  J. Spuchľák, začal vybavovať možnosť vysielania ich 
rádia pre   Slovákov v Rumunsku a Maďarsku. Je to krás-
na myšlienka pomoci prostredníctvom slovenského ja-
zyka medzi krajanmi. Kolektív Rádia Lumen pod vede-
ním pána Juraja Spuchľáka získal plným právom nominá-
ciu na Dar roka 2008.

Najlepší priatelia nevidiacich 
Najlepší a  zároveň najkvalitnejší štvornohí pria-

telia nevidiacich sa nezískavajú ľahko nikde vo svete. 
Väčšina nevidiacich na  Slovensku si nemôže dovoliť 
kúpiť dobre vycvičeného vodiaceho psa v zahraničí. 
Riešiť tento problém a pomôcť nevidiacim na Sloven-
sku tak, aby mali k dispozícii na svoj slobodný pohyb 
po vonku skutočne kvalitných vodiacich psov, sa roz-
hodla Výcviková škola pre vodiacich psov pri ÚNSS 
v Bratislave v spolupráci Jánom Dudášom, preziden-
tom Lion´s Clubu Bratislava-Pressburg. 

Ján Dudáš nezištne podal pomocnú ruku a poskytol 
49  790 eur na  dve stavby prvého chovného centra pre 
vodiacich psov na  Slovensku, ktoré bolo dobudované 
a  odovzdané v  roku 2008. Význam daru spočíva v  tom, 
že len vo vlastnom chovnom centre pre vodiacich psov 
môže ÚNSS zabezpečovať naozaj vysokú kvalitu vodia-
cich psov pre nevidiacich na  Slovensku. Túto potrebu 
a  význam vlastného chovu vodiacich psov potvrdila aj 
Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov. 

Za finančnú pomoc, charizmatický postoj a dlhodo-
bý prínos si Ján Dudáš vyslúžil nomináciu na  Dar roka 
2008.

Významná pomoc malým pacientom 
Pán Štefan Homza z  Bratislavy tak ako v  roku 

2007, aj v   roku 2008 nezištne pomohol ťažko cho-
rému malému pacientovi. Z  vlastných prostriedkov 
prostredníctvom Slovenskej humanitnej rady veno-
val finančný dar v  prospech ťažko chorého dieťaťa. 
V roku 2008 tento dar predstavoval sumu 12 500 Sk, 
t.j. 415 eur na  kúpu potrebných liekov pre Martina 

Kadlečíka. Obdarovaný, ktorý pochádza zo sociálne 
slabšej rodiny, bol v roku 2008 hospitalizovaný a za-
kúpené lieky súrne potreboval na  to, aby ho mohli 
lekári včas pripraviť na operačný zákrok, konkrétne 
na príjem darovanej kostnej drene. Operácia malého 
Martina sa vydarila.

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Možno to pokojne po-
vedať aj o pani Jazmíne Balážovej z Bratislavy, ktorá po-
dobne ako v roku 2007, aj v  roku 2008 tiež nezištne po-
skytla z vlastných prostriedkov prostredníctvom Sloven-
skej humanitnej rady finančný príspevok, tiež vo výške 
12 500 korún, čiže 415 eur, ktoré boli venované na kúpu 
potrebných liekov ako pomoc ťažko chorému dieťaťu. 
Obdarovaný, 12-ročný Peter Čory, ktorý tiež pochádza zo 
sociálne slabej rodiny a bol v roku 2008 takisto hospita-
lizovaný a  lieky súrne potreboval na  to, aby mohol byť 
včas pripravovaný na operačný zákrok a príjem darova-
nej kostnej drene. Operácia, ktorá zachránila aj tomuto 
malému pacientovi život, bola úspešná. 

Obidvaja, Štefan Homza, aj Jazmína Balážová získali 
nominácie na Dar roka 2008. 

Pomáhajú s radosťou a  s úsmevom v tvári
Majú spoločné najmä to, že šíria okolo seba ra-

dosť a   ochotne pomáhajú iným s  úsmevom i  poko-
jom v tvári. Patrí k nim Mária Virsiková, predsedníč-
ka Konferencie sv. Ondreja v Bratislave. 

Hoci má už 74 rokov a  vychovala tri deti a  má už 4 
vnúčence, popri mnohých aktivitách, ktorým sa dote-
raz venovala, pomáhala a ďalej pomáha rodinám v núdzi 
po hmotnej a duchovnej stránke vo svojom okolí a aj inde 
na Slovensku. Jej pomoc spočíva v príprave a odosielaní 
balíkov so šatstvom sociálne slabým rodinám na  celom 
Slovensku. Dostáva množstvo ďakovných listov od obda-
rovaných. Mária je ale obdarená aj inými, dnes tak vzác-
nymi darmi. Ak je potrebná pomoc, hneď reaguje s ocho-
tou. Navrhnutá na ocenenie bola v roku 2008 za príklad-
nú dobrovoľnú službu ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. 

Podobne aj Augustína Jarošová z  Košíc – Šace. Je 
mladšia než Mária Virsíková, ale už má aj ona vnúčen-
ce. Venuje sa však nielen im, ale aj aktivitám Spolku sv. 
Vincenta de Paul, kde je členkou od  roku 1998. Má veľ-
mi veselú povahu a  tak do charitatívnej činnosti, v kto-
rej je veľa problémov a starostí, vnáša radosť a potrebnú 
nádej. Pravidelne, aj v roku 2008 navštevovala a stále na-
vštevuje aj väznicu a nemocnicu v Šaci. Stretáva sa s od-
súdenými a  po  sv. omši s  nimi zotrváva v  rozhovoroch. 
Aj ležiacich pacientov v  nemocnici vlani povzbudzova-
la a aj v tomto roku povzbudzuje pri nemocničných lôž-
kach. V roku 2008 sa venovala a naďalej sa venuje o aj by-
vateľom v Sociálnom centre – Útulku Spolku sv. Vincen-
ta v Košiciach - Šaci. Je organizátorkou spolkových stret-
nutí. Zapája sa aj do rôznych iných aktivít v obci a vo far-
nosti. Skutky dobra sa pre ňu stávajú každý deň čoraz 
potrebnejšími a dôležitejšími. Prinášajú jej radosť, pokoj 
a obohatenie. Ľudí vo svojom okolí aj teraz povzbudzuje 
ku konaniu humánnych skutkov. 

Za  svoju obetavosť a  dobrovoľnú službu ľuďom 
v núdzi si obidve ženy, Mária Virsíková, aj Augustína Ja-
rošová, vyslúžili nomináciu na Dar roka 2008.
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Ďalšie nominácie Daru roka 2008, udelené za finančné 
a materiálne dary :

Peter Král, predseda závodného Výboru Odborové-
ho zväzu chémie v Nováckych chemických závodoch za fi-
nančný dar Základnej organizácii Zväzu zdravotne postih-
nutých v Novákoch,

Alexandra Švajlenová, za vecný dar Základnej organi-
zácii Zväzu zdravotne postihnutých v Novákoch,

Mária Smodeková, vedúca Drogérie v  Novákoch – 
za vecný dar (čistiace potreby, svietniky a kozmetické vý-
robky) pre Klub zdravotne postihnutých v Novákoch, 

Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky - za darče-
kové koše do tomboly na posedení pri jedličke, ktoré ve-
noval členom Základnej organizácie Zväzu zdravotne po-
stihnutých v Novákoch,

SUXXEZZ, s.r.o., Bratislava v zastúpení Alexandra Lay-
tona – finančná pomoc domovu sociálnych služieb v Rož-
ňave, 

BON DOMUS RENT, Bratislava v zastúpení Ing. Micha-
ela Jahna - za finančný dar na skvalitnenie sociálnych slu-
žieb DSS v Rožňave,

MID Rožňava, s.r.o., v zastúpení: Mgr.Ladislava Paloma 
a Balasza Fuchsa - za finančný dar na aktivity DSS v Rožňa-
ve, 

TRADIX Slovakia s.r.o., Košice, v  zastúpení Ľubice Ga-
ľovej, za materiálny dar – maliarske potreby na arteterapiu 
v DSS Rožňave, 

Mgr. Art. Peter Koreň, reštaurátor z Rožňavy, za finanč-
ný dar na skvalitnenie sociálnych služieb DSS v Rožňave, 

BRANTNER GEMER, s.r.o., Rimavská Sobota za finančný 
dar na aktivity DSS v Rožňave,

Spoločnosť Novoker, a.s., Lučenec - za materiálny dar, 
obkladačky na rekonštrukciu budovy Rehamentium v Rož-
ňave,

Spoločnosť ABB, s.r.o., Bratislava v zastúpení: Ing. An-
dreja Tótha - za materiálny dar, elektroinštalačný materiál 
na rekonštrukciu budovy Rehamentium v Rožňave,

a  Rytiersky a  špitálsky Rád sv. Lazara z  Jeruzalema, 
Veľkopriorát Slovensko, Komenda Košice, v  zastúpení 
Ing.  Zdenka Tomčíka - za  materiálny dar- drevenej plá-
vajúcej podlahy do  miestností budovy Rehamentium 
v Rožňave.

HUMANITA Plus – špecializovaná príloha pre zdravotne postihnutých a znevýhodnených ľudí. Vychádza ako súčasť časopisu dobrovoľníckeho 
sektora Slovenskej republiky HUMANITA. Vydáva Slovenská humanitná rada s podporou grantu MPSVaR SR. Registrácia pod č. MK SR 710/92, 
ISSN 1336-2208. Distribútor: Mediaprint-Kappa, Pressegrosso, a.s., Bratislava, expedícia Versus, a.s., Bratislava. Náklad 3 500 kusov. Objednávky 
prijíma redakcia. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Šéfredaktorka PhDr. Margita 
Škrabálková. Adresa redakcie: Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2, telefón: 02-5020 0520, fax: 02-5020 0522, e-mail: tlacove.shr@changenet.sk, 
web: www.shr.sk. Grafická úprava: PHOTODESIGN, s. r. o., Bratislava. Snímky Valéria Zacharová. Tlač: RAX, s. r. o., Bratislava. © SHR 

Prílohu č. 2 pripravila Margita Škrabálková.

Medzi vzácnymi hosťami oceňovania Dar rok 2008 nechýbali ani členo-
via Čestnej komisie SHR pre Dar roka profesor Miron Zelina (vľavo), vedľa 
neho Ing. Milan Gliviak, vedľa neho rímskokatolícky kňaz Marian Červený 
a na obrázku vpravo Mgr. Art. Jozef Holec.

Slávnosť oceňovania Dar roka sa aj tentoraz stretla s veľkým záujmom 
verejnosti.

Slávnostné oceňovanie spestrila svojím speváckym vystúpením aj kon-
certná umelkyňa, speváčka Monika Stanislavová.


