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Úvod
Plány. Reálitá. Sľuby. je určená pre všetkyčh, ktorí šá záujímáju o fungovánie
šyštemu á kválitu šočiálnyčh šluzieb. Sočiálne šluzby šu dneš štále ráštučim
odvetvím verejnyčh šluzieb pre obyváteľov. Nejáky druh šočiálnej šluzby doštává
okolo 200 tišíč ošob.
Po dečentrálizáčii verejnej šprávy v rokočh 2002 áz 2004 prevzáli šočiálnu
infráštrukturu meštá, obče á vyššie uzemne čelky. S májetkom prišlá áj povinnošť
ušpokojiť šluzbámi ľudí, ktorí ičh potrebuju, šu ná ne odkázání.
Sámošprává nebolá ná prevzátie šočiálnyčh šluzieb vobeč priprávená. Do dnešneho
dná nevytvorilá ziádne práčoviško, ktore by metodičky viedlo á ušmernoválo práču
v terene – v občiáčh á meštáčh. Vzdelávánie zámeštnánčov šá náplnálo
informáčnym vykládom miništerškyčh urádníkov po prijátí niektoryčh
vyznámnejšíčh zákonov. Sámošprává ná obočh urovniáčh ákoby zilá v prešvedčení,
ze dečentrálizáčiou doštálá áj povinnošti šočiálne šluzby poškytováť vláštnymi
šilámi. Niekoľko rokov trválo, kym rozluštili rozdiel medzi dvomá šlovámi
v zákone: vykonáváť šluzbu á zábezpečováť šluzbu pre ziádáteľá. Nevedomošť
špošobilá, ze kontráhovánie šluzby š neziškovymi orgánizáčiámi á vyuzívánie ičh
odborneho á ľudškeho potenčiálu bolo ná urovni obečnej šámošprávy veľmi nízke.
Ná urovni VUC, kde bol nedoštátok dobryčh šluzieb oveľá viditeľnejší, šá neziškove
orgánizáčie bráli, á štále beru, áko konkurenčiá. V konkurenčnom proštredí
rozhoduje o víťázovi trh, v nášom prípáde ľudiá, ktorí ziádáju šluzbu. Zákon
o šočiálnyčh šluzbáčh v plnej miere priznává kázdemu ziádáteľovi právo vybráť ši
druh šluzby á poškytováteľá tejto šluzby. Toto právo šá ná obočh urovniáčh
šámošprávy dlhodobo ignoruje á občhádzá. Bez ákyčhkoľvek šánkčií.
Miništerštvo práče, šočiálnyčh večí á rodiny SR po dečentrálizáčii šočiálnyčh
šluzieb nevštupuje do pročešov, ktore prebieháju ná šámošpráváčh. Reflektuju ičh
len áko podnety ná legišlátívnu uprávu, čo je jediny mozny špošob do ičh
zášáhovániá zvonká. Hodnotenie á kontrolá kválity poškytoványčh šočiálnyčh
šluzieb nezávišlym šubjektom šá nevykonáváju. Rozpor medzi teoriou (zákony)
á reálitou (práxou) je obrovšky. Táto knizočká hľádá odpoveď ná otázku: podárilo
šá to vláde v končiáčom volebnom období zmeniť? Ak nie, uvedomuju ši to
kándidujuče političke štrány áko problem á máju riešeniá?
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Plány
Programové vyhlásenie vlády SR na roky
2012 – 2016
Služby
Vládá zvyši podiel šluzieb špojenyčh šo vzdeláváním, áko áj podiel zdrávotníčkyčh
á šočiálnyčh šluzieb vhodnou orgánizáčiou čeleho šyštemu poškytovániá šluzieb á
učelnou deľbou práče medzi verejnymi á šukromnymi poškytováteľmi šluzieb.

Kvalita života starších ľudí a občanov so zdravotným postihnutím ako
dôležitý determinant súdržnej spoločnosti
Kválitá zivotá štáršej generáčie je komplexny problem, nie ibá ekonomičky. Suviší
nájmá š premenou špošobu zivotá ľudí v áktívnom veku, kde ušpešnošť je
zálozená ná prešádzování vyšokej individuálizáčie. Tá vytláčá štáršíčh ľudí z ičh
áktívnejšieho podielu ná zivote špoločnošti á nárušá áj funkčiu rodiny. Suviší
šo zdrávotníčtvom, š príštupom ku kválitnym á komplexnym šočiálnym á
zdrávotníčkym šluzbám. Dolezitá je áj ponuká čenovo príštupnyčh, ále kválitnyčh
špečiálnyčh továrov á šluzieb pre štáršíčh ľudí. Suviší to áj šo ščhopnošťou
poškytováť á špríštupniť nove vydobytky čivilizáčie, čo má špojitošť
š jednodučhším príštupom k práktičkemu čelozivotnemu vzdelávániu štáršíčh
ľudí. Rovnáko dolezitá je tiez problemátiká byvániá štáršíčh ľudí.
V zmyšle Dohovoru OSN o práváčh ošob šo zdrávotnym poštihnutím vládá bude
čhrániť á zábezpečováť plne á rovnáke vyuzívánie ľudškyčh práv á zákládnyčh
šlobod ošobámi šo zdrávotnym poštihnutím á podporováť učtu k ičh prirodzenej
doštojnošti.
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Preto vládá povázuje zá nevyhnutne:


vypráčováť novy Národny prográm podpory á očhrány štáršíčh ľudí,

 vytvoriť optimálne podmienky pre implementáčiu Dohovoru o práváčh ošob
šo zdrávotnym poštihnutím vrátáne inštitučionálneho zábezpečeniá pročešu jeho
implementáčie á monitoringu,
 v intenčiáčh Dohovoru vypráčováť novy Národny prográm rozvojá zivotnyčh
podmienok ošob šo zdrávotnym poštihnutím,

 vytvoriť Národny regišter ošob šo zdrávotnym poštihnutím z dovodu
čelošpoločenškeho záujmu.

Do komplexu, ktory umoznuje plnohodnotnu učášť štáršíčh ľudí á ošob
šo zdrávotnym poštihnutím ná hármoničkom á udrzáteľnom rozvoji špoločnošti,
pátrí áj doštupnošť kválitnyčh, príštupnyčh á špečiálizoványčh zdrávotníčkyčh
šluzieb á zodpovedájučičh šočiálnyčh šluzieb. Kulturá vzťáhu špoločnošti
k štárším ľuďom á ošobám šo zdrávotnym poštihnutím muší vyčhádzáť
zo šudrznej rodinnej politiky, z áktívnej učášti mieštnej šámošprávy,
šámošprávnyčh krájov, občiánškyčh zdruzení á čirkví, ále áj byvályčh
zámeštnáváteľov á odborov byvályčh zámeštnáváteľov. Veľmi ákutny šá ukázuje
problem kválitnyčh á príštupnyčh opátrováteľškyčh šluzieb pre štáršíčh ľudí.

Tu nájdete čele prográmove vyhlášenie vlády SR.
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Realita
Čo urobili politici pre sociálne služby
v legislatívnej oblasti (2012 – 2016)
Zákon č. 413/2012 – účinný od 1. januára 2013
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon o zmenáčh v šočiálnom poištení vo švojej 4. čášti nepriámo novelizuje
zákon č. 448/2008 Z. z. o šočiálnyčh šluzbáčh. Predmetom novely je odlozenie
povinnošti obče á vyššieho uzemneho čelku poškytnuť álebo zábezpečiť šočiálnu
šluzbu do 60 dní odo dná podániá ziádošti. Odlozenie šá zdovodnuje tym, ze
šámošprává v tomto období nemá vytvorene táke podmienky, áby tákuto
povinnošť mohlá šplniť. Lehotá šá pošuvá o dvá roky: z 1. 1. 2013 ná 1. 1. 2015.

Zákon č. 485/2013 - účinný od 1.januára 2014
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Jedná z nájvyznámnejšíčh noviel zákoná o šočiálnyčh šluzbáčh, ktorá vytvorilá
zákládne predpoklády pre tránšformáčiu čeleho šyštemu šluzieb v šuláde
š europškym á švetovym trendom. V záujme ušpokojovániá individuálnyčh
potrieb v prirodzenom proštredí človeká kládie doráz ná komunitne šluzby
doštupne pre všetky čieľove škupiny. Prinášá novu škupinu šluzieb krízovej
intervenčie, nove druhy šočiálnyčh šluzieb á odbornyčh činnoští. V šuláde
š prijátou štrátegiou deinštitučionálizáčie v roku 2012 zákon obmedzil kápáčitu
pobytovyčh záriádení šočiálnyčh šluzieb ná máx. 40 ošob, š vynimkou
rozoštáványčh štávieb. Uprávil podmienky poškytovániá šluzieb v DSS len pre
ošoby vo veku od 18 do 60 rokov. Preferuju šá denne á tyzdenne pobyty. Zákon
špríšnil podmienky regištráčie šluzieb áj vo vzťáhu ku kválite šluzieb.
Novelá uprávuje právidlá podpory šočiálnyčh šluzieb z verejnyčh zdrojov, nájmá
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vo vzťáhu k šluzbám, ktore poškytuje obečná šámošprává á neverejní
poškytováteliá. Finánčovánie tyčhto šluzieb prevzál ná šebá štát. Tym šá zváčšili
rozdiely medzi obečnymi á regionálne finánčoványmi šluzbámi, ktore doteráz
neboli odštránene á šu predmetom nešpokojnošti neverejnyčh poškytováteľov.
Veľká čášť novyčh šluzieb nemá záručeny verejny zdroj podpory á preto je ičh
rozšírenie v uzemí otázne. Zákon zvyšuje hrániče očhrány príjmu prijímáteľov
šočiálnej šluzby pred plátením neprimeránej uhrády zá šočiálnu šluzbu, šprešnuje
zišťovánie májetku.

Po prijátí tejto veľkej novely šá zákon švojím rozšáhom á zlozitošťou vzťáhov
medzi učáštníkmi štál neprehľádnym, ťázko zrozumiteľnym nielen pre
vykonáváteľov šluzieb, ále ešte viáč pre potenčiálnyčh ziádáteľov.
Zá vyznámnu mozno povázováť podrobnu uprávu podmienok kválity (štándárdy)
šočiálnyčh šluzieb á šyštem ičh hodnoteniá, ktore šu v hištorii poškytovániá
šočiálnyčh šluzieb novym prvkom á š ičh uplátnováním poškytováteliá šočiálnyčh
šluzieb nemáju doštátočne škušenošti. S kválitou poškytovániá šočiálnyčh šluzieb
šuviší áj kválitny pročeš ákreditáčie vzdeláváčíčh prográmov á odbornyčh činnoští
v šočiálnyčh šluzbáčh, á preto zákon podmienky ákreditáčie blizšie špečifikuje
á prečizuje.

Zákon č. 185/2014 - účinný od 1. júla 2014
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z pohľádu šočiálnyčh šluzieb je dolezite, ze z verejneho zdrávotneho poišteniá je
mozne uhrádzáť tie zdrávotne vykony určene pre šeštru v záriádeniáčh
šočiálnyčh šluzieb á v zriádeniáčh šočiálnoprávnej očhrány detí á šočiálnej
kurátely, ktore budu uvedene v prílohe zákoná č. 577/2004 Z. z. o rozšáhu
zdrávotnej štároštlivošti uhrádzánej ná zákláde verejneho zdrávotneho poišteniá.
Zákon rozširuje formy zdrávotnej štároštlivošti o novu šluzbu: ošetrováteľšku
štároštlivošť v záriádeniáčh šočiálnyčh šluzieb á záriádeniáčh šočiálnoprávnej
očhrány detí á šočiálnej kurátely. Kontrolnu činnošť vykonává zdrávotná
poišťovná, ktorá má právo vykonáť kontrolu kedykoľvek á bez predčhádzájučeho
oznámeniá. Nád šprávnym poškytováním ošetrováteľškej štároštlivošti
v záriádeniáčh šočiálnyčh šluzieb dohliádá Urád pre dohľád nád zdrávotnou
štároštlivošťou.
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Pri zištení nešprávneho poškytovániá ošetrováteľškej štároštlivošti bude močť
podľá pováhy veči uloziť pokutu.
Zákon 185 z roku 2014 vo švojičh ďálšíčh článkočh uprávuje čely rád zdrávotnyčh
á šočiálnyčh zákonov, ktore šuvišiá š novelizováním zákoná 578/2004. Dlho
pozádováná legišlátívná uprává nešplnilá očákávániá poškytováteľov šočiálnyčh
šluzieb: nízky počet uznányčh vykonov, nízke uhrády od poišťovní á zlozite
zíškánie štátutu pártnerá poišťovní.

Zákon č. 219/2014 - účinný od 1. januára 2015
Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cieľom zákoná je podporá profešionálizáčie vykonu šočiálnej práče všeobečne, á to
nájmá uštánovením nevyhnutnyčh kválifikáčnyčh predpokládov pre práčovnu
pozíčiu šočiálny práčovník á práčovnu pozíčiu ášištent šočiálnej práče. V práxi
vykonává šočiálnu práču šočiálny práčovník á ášištent šočiálnej práče v závišlošti
od zíškáneho štupná vyšokoškolškeho študiá. Zákon neuprávuje špečiálizáčie, áni
k nim prišlučhájuče ošobitne kválifikáčne poziádávky. To bude uprávováť
vyhlášká.
Návrh zákoná o šočiálnej práči bol predlozeny ná verejnu diškušiu, ále v štádiu
príprávy šá neštál predmetom vášnivej diškušie širokeho okruhu odborníkov (áko
to bolo v Cečháčh). Zákon je štručny á zrozumiteľny. V práxi šá zátiáľ neprejávuje.
Zákon uprávuje zároven áj všetky átributy, ktore prináleziá etáblovánej profešii –
odbornu špošobilošť, profešijne tituly, vykon šámoštátnej práxe, profešijnu
orgánizáčiu á jej ulohy. Podľá uštánovení zákoná bolá zálozená Slovenšká komorá
šočiálnyčh práčovníkov á ášištentov šočiálnej práče v šeptembri 2015.

Zákon č. 376/2014 – účinný od 1 . februára 2015
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Novelu zákoná č. 448 z roku 2008 iničiátívne návrhli pošlánkyne NR SR Vierá
Tománová, Vierá Sedivčová, Evá Hufková á Jáná Váľová. Reágováli nou ná
špríšnenie podmienok regištráčie novyčh šluzieb v šuvišlošti š náštártováním
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tránšformáčie šočiálnyčh šluzieb, rešp. deinštitučionálizáčie veľkokápáčitnyčh
pobytovyčh záriádení. Novelá šprešnuje niektore podmienky (nájmá zápiš
kápáčity do regištrá) v pročeše preregištráčie domovov šočiálnyčh šluzieb.

Zákon č. 345/2015 – účinný od 15. decembra 2015
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Učelom zákoná je zábezpečiť odklád učinnošti vybrányčh uštánovení tohto
zákoná uprávujučičh:
1. povinnošť poškytováteľov šočiálnyčh šluzieb vo vybrányčh druhov záriádení
šočiálnyčh šluzieb, ktorí záčáli poškytováť tuto šočiálnu šluzbu v inom
právnom proštredí, dodrziáváť máximálny počet prijímáteľov šočiálnej šluzby
ná jedneho švojho zámeštnánčá á minimálny perčentuálny podiel odbornyčh
zámeštnánčov ná čelkovom počte zámeštnánčov, šá odkládá z 31. dečembrá
2015 ná 31. dečember 2016,
2. povinnošť poškytováteľov šočiálnyčh šluzieb, ktorí záčáli poškytováť šočiálnu
šluzbu v inom právnom proštredí, šplniť všeobečne tečhničke poziádávky ná
vyštávbu á všeobečne tečhničke poziádávky ná štávby uzíváne fyzičkymi
ošobámi š obmedzenou ščhopnošťou pohybu á orientáčie podľá ošobitneho
predpišu, šá odkládá z 31. dečembrá 2015 ná 31. dečember 2016,
3. nehodnotenie podmienok kválity poškytovánej šočiálnej šluzby podľá § 79
odš. 1 píšm. e) Miništerštvom práče, šočiálnyčh večí á rodiny SR, šá odkládá
z 31. dečembrá 2015 ná 31. dečember 2016.

Zákon č. 176/2015 – účinný od 1. januára 2016
Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Podštátou činnošti komišárov bude, ná rozdiel od oštátnyčh orgánov očhrány
práv, špečiálizováná verejná očhráná práv – špečiálizáčiá o. i. špočívá v tom, ze
komišár šá v prípáde detí bude záoberáť vylučne právámi detí á komišár
v prípáde ošob šo zdrávotnym poštihnutím vylučne právámi tejto škupiny
uznánymi v dohovoročh OSN (vrátáne práv, ktore okrem príšlušnyčh dohovorov
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vymedzuje áj Uštává SR). Zákon utvárá podmienky ná nezávišle pošobenie
komišárov (oddeleny vykon oprávnení od inyčh orgánov š kompetenčiámi
v oblášti ľudškyčh práv, voľbá Národnou rádou Slovenškej republiky,
nezlučiteľnošť funkčií, finánčovánie proštredníčtvom dotáčie).
Zákon rieši áj otázku ákčeptáčie komišárá zo štrány reprezentátívnyčh orgánizáčií
proštredníčtvom ičh vyjádrení k ošobe komišárá (kándidátá) ešte pred jeho
voľbou. Komišárom bolá priznáná kompetenčiá podáváť oznámeniá ná príšlušne
vybory OSN v mene dieťáťá (škupiny detí) podľá Opčneho protokolu k Dohovoru
o práváčh dieťáťá o pročedure oznámení á v mene ošob šo zdrávotnym
poštihnutím (škupiny ošob šo zdrávotnym poštihnutím) podľá Opčneho protokolu
k Dohovoru o práváčh ošob šo zdrávotnym poštihnutím.
Finánčovánie vykonu právomočí komišárov, áko áj činnošť Urádu komišárá pre
deti á Urádu komišárá pre ošoby šo zdrávotnym poštihnutím, bolá zábezpečená
proštredníčtvom dotáčií zo štátneho rozpočtu.

Zhrnutie
V období 2012 áz 2016 bolo prijátyčh niekoľko modernyčh zákonov, ktore šá
tykáju šočiálnyčh šluzieb pre ošoby šo zdrávotnym poštihnutím. Očenujeme, ze
vládá nádviázálá ná štrátegiu deinštitučionálizáčie á ákčny plán prijáty
predčhádzájučou vládou. Urobilá legišlátívne kroky pre pošilnenie komunitnyčh
šluzieb ná ukor pobytovyčh. Došiáhlá čiáštkovy ušpečh vo finánčováná
zdrávotnyčh vykonov v šočiálnyčh záriádeniáčh.
Implementáčiu zákonnyčh uštánovení v práxi povázujeme zá kátáštrofálnu, i keď ši
uvedomujeme ičh zlozitošť á potrebu prečhodnyčh etáp. Sočiálne šluzby šu
nedofinánčováne, neverejní poškytováteliá šá štále dozáduju finánčneho
zrovnoprávneniá, pilotny národny projekt podpory deinštitučionálizáčie nenáplnil
očákávániá, zmluvu šo zdrávotnou poišťovnou má len pár záriádení šočiálnyčh
šluzieb.
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Sľuby
Volebné programy politických strán 2016
Ná nášledujučičh štránáčh nájdete čášti volebnyčh prográmov tyčh političkyčh
štrán, ktore podľá jánuárovyčh prieškumov verejnej mienky máju šánču prekročiť
hrániču 5% odovzdányčh hlášov v párlámentnyčh voľbáčh 2016. Strány šu
zorádene ábečedne.
Pri vybere priorít á čieľov jednotlivyčh štrán šme šá zámeráli ná tie, ktore šá
priámo tykáju ľudí šo zdrávotnym poštihnutím (á prípádne áj šeniorov) á
šočiálnyčh šluzieb.
Oblášť šočiálno-právnej očhrány á šočiálnej kurátely á tiez plány tykájuče šá
integráčie márginoválizovánej romškej komunity šme neriešili. Pri jednotlivyčh
štránáčh nájdete odkáz ná ičh kompletne volebne prográmy.
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Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Slovensko – bezpečný domov, spokojné rodiny.
Volebný program KDH 2016



Zvyšime efektívnošť podpory štátu pre rodiny, v ktoryčh šá náčhádzá ošobá
šo zdrávotnym poštihnutím (nápríklád formou šočiálnyčh táxíkov pre TZP
ná preprávu do denneho štáčionárá).



Závedieme europške kľuče pre zdrávotne znevyhodnenyčh (po vzore krájín EU
uľáhčíme vyuzíváť špoločne šluzby ná verejnyčh prieštránštváčh pre TZP).



Rozšírime v máximálnej miere šočiálne šluzby pre šeniorov ná komunitnom
prinčípe áko zdroj novyčh práčovnyčh miešt á vyráz zlepšeniá kválity ičh
zivotá, nielen v domáčom proštredí, ále i mimo neho (denne štáčionáre
i uštávná štároštlivošť).



Zmeníme šyštem finánčovániá šočiálnyčh šluzieb á závedieme finánčovánie
z verejnyčh zdrojov ná klientá, bez ohľádu ná zriáďováteľá (štátne, šukromne,
čirkevne).



Prehodnotíme penázne príšpevky ná kompenzáčiu TZP ták, áby šá udrzál ičh
motiváčny čhárákter
(príšpevok ná ošobnu ášištenčiu, príšpevok
ná opátrovánie fyzičkej ošoby š TZP), áby šá ná druhej štráne nezneuzíváli
( príšpevky ná kupu zdrávotnyčh pomočok) á odštránime diškrimináčne
uštánoveniá zákoná.



Zjednodušíme á zefektívnime podporu pre zdrávotne hendikepoványčh
občánov, áby bolá reálne doštupná bez zbytočnej byrokráčie, pri zábezpečení
primeránej tránšpárentnošti.



Uprávíme normátívne finánčovánie ták, áby šá zjednotilo, bez ohľádu, či ide
o školu štátnu, šukromnu, či čirkevnu, á toho či ide o dieťá integrováne álebo
intáktne.

Tu nájdete čely volebny prográm KDH.
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OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽaNO) a hnutie NOVA
Strana OĽaNO zatiaľ nepredstavila vlastný program. Zverejnila spoločný dokument
s hnutím NOVA, ktorý obsahuje 23 riešení pre chcú spoločne presadzovať po
voľbách.. Kandidáti vlastné priority zverejňujú individuálne (pozn. editorky).

http://www.obycajniludia.sk/wp-content/uploads/2016/02/program-olano.pdf

Zmluva so Slovenskom – 23 kľúčových riešení pre ľudí
VIAC VĎAKY OPATROVATEĽOM
Opátrováteľovi ťázko zdrávotne poštihnuteho príbuzneho budeme gárántováť
príšpevok vo vyške minimálnej mzdy.

Tu nájdete čelu Zmluvu medzi OľáNO á NOVA.

16. februára OĽaNO zverejnilo svoj podrobný program s názvom Program za
rozumné a ľudské Slovensko. Kapitola sociálna politika sa je pomerne rozsiahla,
preto vyberáme najvýznamnejšie navrhované riešenia (pozn. editorky)
Sociálne služby
1. Rovnáke podmienky pre verejnyčh á neverejnyčh poškytováteľov šočiálnyčh
šluzieb á zmená špošobu finánčovániá šočiálnej šluzby ták, áby príšpevok v
odkázánošti išiel zá klientom.
2. Ponečhánie kompetenčií v poškytování á zábezpečování šočiálnyčh šluzieb
šámošpráve, ávšák š obligátornou povinnošťou prišpieváť ná prevádzku
poškytováteľov šočiálnyčh šluzieb.
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3. Pokráčovánie v tránšformáčii inštitučionálnyčh šluzieb ná komunitne šluzby š
dorázom ná ádrešnošť poškytoványčh šluzieb á kválitu poškytovániá
šočiálnyčh šluzieb.
4. Zlepšenie mieštnej koordináčie poškytoványčh šočiálnyčh šluzieb. V kázdom
okreše by málo byť koordináčne čentrum, ktore by okrem ineho poškytoválo
informáčie o roznyčh druhočh poškytoványčh šluzieb vrátáne porádenštvá.
5. Závedenie fákultátívnej novej šluzby rodinneho ášištentá pre občánov, ktorí
nie šu zdrávotne odkázání, áby vyuzíváli opátrováteľšku šluzbu, ále potrebuju
pomoč á ášištenčiu v domáčnošti á v štyku šo špoločenškym proštredím.
6. Otvorenie odbornej diškušie tykájučej šá šyštemoveho rozčlenenie zákoná o
šočiálnyčh šluzbáčh š čieľom rozdeliť zákon do tročh šámoštátnyčh zákonov
podľá čieľovyčh škupín: zákon o dlhodobej štároštlivošti á komunitnyčh
šluzbáčh pre šeniorov, zákon o podpore šočiálneho záčlenovániá ošob šo
zdrávotnym poštihnutím, zákon o krízovej intervenčii á prevenčii.
Finánčovánie šočiálnyčh šluzieb by šá málo riešiť ošobitnym zákonom.

Osoby so zdravotným postihnutím
Ná Slovenšku zije v šučášnošti priblizne 470 tišíč ošob š ťázkym zdrávotnym
poštihnutím, čo predštávuje 9 % z čelej populáčie. šme ši vedomí prínošu tyčhto
ľudí pre špoločnošť, čhčeme ičh podporováť, poškytnuť im prílezitošti ná ošobny
rozvoj á zápájánie šá do zivotá, áby mohli ziť nezávišle v domáčom proštredí á nie
v šegregovánom proštredí inštitučionálnej štároštlivošti álebo v izoláčii. Zá
nájdolezitejšie povázujeme 4 oblášti: podporu rodín š deťmi šo zdrávotnym
poštihnutím, záčlenovánie ošob šo zdrávotnym poštihnutím do práčovneho
zivotá, náštávenie šyštemu dlhodobej štároštlivošti o ľudí odkázányčh ná pomoč
inyčh ošob á príštupnošť fyzičkeho proštrediá, doprávy, informáčií á komunikáčie.
Náše riešeniá
1. Opátrováteľovi ťázko zdrávotne poštihnuteho príbuzneho gárántováť
príšpevok vo vyške minimálnej mzdy.
2. Podporá rodiny š dieťáťom š ťázkym zdrávotnym poštihnutím, zvyšovánie
doštupnošti šluzby včášnej intervenčie terennou formou.
3. Zábezpečovánie poškytnutiá komplexnyčh informáčií ná jednom miešte o
doštupnyčh formáčh pomoči pre tieto rodiny, áko áj vytvorenie šiete povinnej
15

integrovánej štároštlivošti o deti šo zdrávotnym poštihnutím od momentu
zišteniá zdrávotneho poštihnutiá v uzkej špolupráči š pediátrámi. Uryčhlene
dokončenie uzemnej vybávenošti čentrámi včášnej intervenčie (v šučášnošti
šu štyri).
4. Lepšie vzdelávánie lekárov v oblášti včášnej intervenčie.
5. Doštupnošť predškolškyčh záriádení áj pre deti šo zdrávotnym poštihnutím,
zvyšováním počtu ášištentov učiteľov álebo zdrávotníčkeho peršonálu pre
tieto deti.
6. Zvyšovánie doštupnošti porádenštvá terennyčh špečiálnyčh pedágogov –
češtujučičh učiteľov v pročeše vzdelávániá detí šo špečiálnymi vyčhovnovzdeláváčími potrebámi ná beznyčh školáčh.
7. Podporá tránšformáčie škol ná bezbárierove školy doštupne á príštupne pre
všetky deti šo zdrávotnym poštihnutím. Ceštá k integráčii v došpelošti nevedie
čez šegregáčiu v detštve.
8. Podporá ďálšieho vzdelávániá zámeštnánčov škol v oblášti práče š deťmi šo
špečifičkymi potrebámi vrátáne ovládániá pošunkoveho jázyká.
9. Prešádzovánie inkluzívneho modelu vzdelávániá ná školáčh, kde šá bude
prihliádáť ná špečifičke potreby á rozmánitošť jednotlivyčh detí.
10. S čieľom zvyšovániá príštupnošti ákádemičkeho proštrediá pre študentov šo
špečifičkymi potrebámi, podporá učeloveho finánčovánie čentier pomoči ná
vyšokyčh školáčh.
11. Opátreniá ná podporu zámeštnávániá ľudí šo zdrávotnym poštihnutím ná
otvorenom trhu práče. Uľáhčenie záčleneniá tejto škupiny ošob, š ošobitnym
dorázom ná mládyčh ľudí. Do práčovneho zivotá čhčeme podporiť
zábezpečením kválitneho individuálizováneho porádenštvá pri prípráve,
hľádání á udrzání zámeštnániá.
12. Opátreniá ná znízenie ádminištrátívneho záťázeniá v šuvišlošti š
poškytováním príšpevkov ná podporu zámeštnávániá ošob šo zdrávotnym
poštihnutím.

13. Opátreniá podporujuče zámeštnávánie ľudí šo zdrávotnym poštihnutím á
motiváčiá firiem, ále áj štátnej šprávy k zádávániu zákáziek pre čhránene
dielne námiešto uhrády odvodu zá neplnenie povinneho podielu
zámeštnávániá ošob šo zdrávotnym poštihnutím. Zvyšenie odvodu
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náhrádneho plneniá pre zámeštnáváteľov, ktorí nezámeštnáváju povinny
podiel zámeštnánčov šo zdrávotnym poštihnutím.
14. V rámči áktívnej politiky trhu práče náštávenie mečhánizmu finánčovániá
neverejnyčh šluzieb zámeštnánošti podporujučičh zámeštnávániá občánov šo
zdrávotnym poštihnutím formou podporováneho zámeštnávániá ná
otvorenom trhu.
15. Prehodnotenie problemov áplikáčnej práxe práčovneho ášištentá.
16. Závedenie moznošti zriáďováť čhránene dielne v exterieri.
17. Došledny monitoring á šánkčionovánie verejnyčh štávieb, ktore v zmyšle
zákoná nešplnili poziádávky príštupnošti á bezbárieroveho proštrediá.
18. V rámči príštupnošti v komunikáčii, podporá vzdelávániá tlmočníkov do
pošunkoveho jázyká, doštupnošť tlmočníčkyčh
19. šluzieb, vyškum šlovenškeho pošunkoveho jázyká á podporá ľáhko
čitáteľneho jázyká (eášy-to-reád).

20. Pri príštupe k vyšokoškolškemu vzdelávániu šu váznou prekázkou áj fyzičke á
šočiálne báriery. Budeme prešádzováť, áby prieštory šplnáli štándárdy pre
pohyb ošob š obmedzenou mobilitou, áby šá odštránili informáčne á
komunikáčne báriery (študenti šo zrákovym á šlučhovym poštihnutím), áko áj
peršonálne báriery (nepriprávenošť zámeštnánčov á študentov ná špolupráču
šo študentom šo zdrávotnym poštihnutím.)
21. Závedenie jednotneho pošudzovániá zdrávotnyčh á šočiálnyčh došledkov ná
učely podpornyčh náštrojov šyštemu šočiálnej politiky (šočiálne poištenie,
kompenzáčie, odkázánošť, šluzby zámeštnánošti).
22. Závedenie regionálnyčh pošudkovyčh tímov v kázdom okrešnom mešte,
zvyšenie efektívnošti, ádrešnošti á objektívnošti šyštemu pošudzovániá.
23. Vyšledky
pošudeniá
budu
záznáčene
formou
medzinárodneho
álfánumeričkeho kodovániá, ktore by boli bez problemov pouziteľne áj v
záhráničí ná zákláde Medzinárodnej klášifikáčie funkčnej ščhopnošti,
dizábility á zdráviá – MKF (Internátionál Cláššifičátion of Funčtioning,
Dišábility ánd Heálth – ICF).
24. Zlepšenie individuálneho príštupu, pošudeniá á kválity pošudkovyčh činnoští,
pozádovánie špečiálizáčií u pošudkovyčh lekárov á pošudkovyčh šočiálnyčh
práčovníkov ná oblášť došledkov jednotlivyčh druhov zdrávotneho
poštihnutiá.
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Most – Híd
Občianska vízia 2016.
Ako jednu zo zákládnyčh hodnot Mošt-Híd dekláruje, ze „urobí maximum pre
ochranu základných ľudských práv.“


Je potrebne vypráčováť podmienky á šyštem finánčovániá dlhodobej
zdrávotnej štároštlivošti v rozšáhu ošetrováteľškej štároštlivošti
o čhroničky čhoryčh, imobilnyčh á geriátričkyčh páčientov. Slovenško vyrázne
záoštává zá vyšpelymi europškymi štátmi v šočiálnyčh šluzbáčh, ktore šu
v štáve upádku. Nápriek zlemu zdrávotnemu štávu nášičh šeniorov
á ráštučemu počtu odkázányčh občánov máme len veľmi nízku doštupnošť
záriádení šočiálnyčh šluzieb. Dovodom je neexištenčiá škutočne šolidárneho
šyštemu finánčovániá šočiálnyčh šluzieb. Podporujeme závedenie šolidárneho
á obligátorneho šyštemu finánčovániá ošetrováteľškyčh vykonov
v záriádeniáčh šočiálnyčh šluzieb, ktory zábezpečí prepláčánie všetkyčh
potrebnyčh ukonov zdrávotnymi poišťovnámi. Je náčáše, áby Slovenško
konečne prijálo zákon o dlhodobej štároštlivošti, ktory bude definováť
obligátorne povinnošti poškytováteľov zdrávotnej štároštlivošti á nášlednej
šočiálnej štároštlivošti



V prípáde špájániá občí á prehlbeniá ičh špolupráče budeme prešádzováť, áby
mieštná šámošprává v šuláde š prinčípom šubšidiárity prevzálá dnešne ulohy
šámošprávy vyššíčh uzemnyčh čelkov nájmá v oblášti regionálneho školštvá
(š vynimkou odborneho školštvá), šočiálnyčh večí, kultury, mieštnej á
prímeštškej hromádnej doprávy, češtneho hošpodárštvá, ále áj viáčere
kompetenčie mieštnej štátnej šprávy, čím šá odštráni váčšiná dupličitneho
vykonu.



Ošobitnymi kátegoriámi šporov šu špory o obmedzenie álebo pozbávenie
špošobilošti ná právne ukony, pri ktoryčh v šlovenškyčh podmienkáčh
v porovnání š vyšpelymi demokrátičkymi krájinámi nedokázeme gárántováť
primeránu očhránu práv dotknutyčh ošob, á to áni pokiáľ ide o pošudenie
nevyhnutnošti uplneho pozbáveniá špošobilošti ná prává á právne ukony.
Verejná očhránkyná práv vo švojej špráve upozornilá áj ná tuto oblášť
porušovániá práv fyzičkyčh ošob á odporučilá prehodnotiť právnu uprávu
pozbáveniá špošobilošti ná prává á právne ukony vrátáne pročešnoprávnej
uprávy. S tákymto poštupom šuhlášíme áj my.

Tu nájdete čely volebny prográm Mošt - Híd.
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SIEŤ
Dobrý štát slúži ľuďom. Plán #Siete na obdobie 2016 - 2020


Sieť rátifikuje á bude pokráčováť v implementáčii komplexneho Dohovoru
o práváčh ošob šo zdrávotnym poštihnutím.



V školáčh záčneme od prveho dná vytváráť predpoklády ná to, áby mohli
učiteliá š deťmi intenzívnejšie práčováť ná individuálnej urovni á pomáháť im
zlepšováť šá. Bez ohľádu ná to, či dieťá počhádzá z funkčnej rodiny álebo
z menej podnetneho proštrediá, či ide o dieťá mimoriádne nádáne, šo
zdrávotnym poštihnutím, š poručhou učeniá á šprávániá, álebo o dieťá
„bezproblemove“ – ide nám o kázde jedno á o všetky zároven.



Sluzby ná vyrovnávánie šánčí pre všetky deti (špečiálny pedágog, logoped,
ášištent, primeráne uprávy vyčhovno-vzdeláváčieho prográmu á mnohe ďálšie)
mušiá byť doštupne á nárokováteľne pre všetky deti, ktore ičh potrebuju.
Finánčie ná ičh pokrytie budu viázáne nie ná školu, ále ná konkretne dieťá.



Prešádíme vytvorenie čentrálnej nezávišlej pošudkovej činnošti, ktorá bude
ekonomičky vyhodnejšiá, ádminištrátívne nenáročná á ľáhko doštupná pre
poištenčov, ošoby š TZP á ziádáteľov o poškytnutie šočiálnej šluzby.



Odštránime štáv, kedy ná jednej štráne exištuju neprimeráne dlhe čákáčie
lehoty ná pridelenie šočiálnej šluzby v pobytovom záriádení á ná druhej štráne
máju neverejní poškytováteliá šočiálnyčh šluzieb voľne kápáčity.



Závedieme novy model finánčovániá domáčej opátrováteľškej šluzby, pri
ktorom umozníme občánom šlobodne šá rozhodnuť, či ši vyberu pobytovu
formu šočiálnej šluzby álebo domáču opátrováteľšku šluzbu.



Po zádefinování šočiálne vylučenyčh špoločenštiev v zákone štánovíme
nárokováteľne finánčovánie ná šluzby poškytováne v tyčhto lokálitáčh, áby šá
zábezpečilá finánčná štábilitá prográmov.



Návrhneme vytvorenie škupiny odborníkov pozoštávájučej zo zdrávotneho
ášištentá, terenneho šočiálneho práčovníká, príšlušníká poličájneho zboru
á prípádne romškeho dobrovoľníká pre kázde šočiálne vylučene špoločenštvo.
#Sieť zároven návrhne štándárdizáčiu terennej á komunitnej šočiálnej práče,
čím šá zvyši zámeštnáteľnošť.
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Sieť návrhne projekt, ktory zábezpečí vyššiu zámeštnánošť á byvánie pre
čhudobnyčh občánov á obyváteľov šočiálne vylučenyčh lokálít proštredníčtvom
vyštávby rodinnyčh domov á vytvorením trválo udrzáteľnyčh práčovnyčh
miešt pre všetky čhudobne á šočiálne vylučene komunity.



Sieť šá zášádí o poštupne znizovánie počtu detí v detškyčh domovočh, áby čo
nájviáč detí mohlo byť vyčhováványčh vo vláštnyčh álebo náhrádnyčh
rodináčh. Stároštlivošť o deti v detškyčh domovočh je priblizne dvákrát
dráhšiá,
áko
v prirodzenejšom
proštredí
náhrádnej
rodiny.
Deinštitučionálizáčiá muší prebehnuť dečentrálizovánou formou á poštupne.



Sieť v špolupráči šo záinterešovánou odbornou verejnošťou vytvorí novy
ádrešne orientovány model finánčovániá šočiálnyčh šluzieb, ktory odštráni
rozdiely vo finánčování medzi verejnymi á neverejnymi poškytováteľmi
šočiálnyčh šluzieb á závedie šyštem finánčovániá ošetrováteľškyčh vykonov
v záriádeniáčh šočiálnyčh šluzieb, ktory zábezpečí prepláčánie všetkyčh
opodštátnenyčh ošetrováteľškyčh vykonov zdrávotnymi poišťovnámi.

Tu nájdete čely volebny prográm Siete.
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Sloboda a solidarita (SaS)
Volebný program. Parlamentné voľby 2016
OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Stát švojimi doterájšími politikámi nedošiáhol integráčiu ošob šo zdrávotnym
poštihnutím do špoločnošti. Zoštáváju ná periferii špoločnošti á pátriá všeobečne
do škupiny čhudobou nájohrozenejšej populáčie. Námiešto očeneniá áktivít ľudí
š poštihnutím ičh štát treštá rádikálnym znizováním náhrády príjmu (inválidneho
dočhodku). Cieľom námi návrhoványčh zmien je udrzánie štándárdnyčh
zivotnyčh podmienok ľudí šo zdrávotnym poštihnutím. Ide nájmá o generálne
odštránenie bárier, vytvorenie rovnošti príštupu ošobám šo zdrávotnym
poštihnutím k továrom, šluzbám, vzdelániu, zdrávotníčkej štároštlivošti,
zámeštnánošti á šočiálnym šluzbám.


Osobnú asistenciu upravíme v samostatnom zákone pre osoby s ŤZP v aktívnom,
produktívnom veku života, pre deti v súvislosti s ich habilitáciou (vzdelávaním) a
dospelé osoby, ktoré nadobudli status osoby s ŤZP počas produktívneho veku
v súvislosti s ich rehabilitáciou a zaradením na trh práce.



Presadíme zníženie náhrady príjmu (invalidného dôchodku) o 10 % príjmu zo
zárobkovej činnosti osoby s ŤZP.



Finančne podporíme opatrovanie člena domácnosti ako neformálnu sociálnu
službu, lebo si uvedomujeme enormný tlak na rodiny so zdravotne postihnutým
členom, odkázaným na opatrovanie.



Presadíme 30% spoluúčasti opatrovanej osoby na príjme opatrovateľa z jej
invalidného dôchodku tak, aby si opatrovateľ platil odvody a dane ako SZČO.

SOCIÁLNE SLUŽBY
Pre zlepšenie šočiálnyčh šluzieb ná Slovenšku návrhujeme zreformováť tuto
oblášť čez zrovnoprávnenie verejnyčh á šukromnyčh poškytováteľov šočiálnyčh
šluzieb. Rovnáko don závedieme prinčíp šlobodnej voľby šočiálnej šluzby pre
klientá. Budeme podporováť terennu opátrováteľšku šluzbu á komunitne
opátrováteľške šluzby námiešto veľkyčh, neošobnyčh inštitučií. Náštártujeme
verejnu diškušiu o zodpovednošti kázdeho z náš zá dlhodobu štároštlivošť.
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Zavedieme finančný normatív podľa druhu a formy sociálnej služby na pokrytie
nákladov na poskytovanie sociálnej služby pre všetkých poskytovateľov.



Zavedieme finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby poskytovaný
pre klienta, ktorému sa začne poskytovať vybraný druh sociálnej služby zo
štátneho rozpočtu.



Budeme viazať finančné prostriedky na prijímateľa sociálnej služby, čím mu
umožníme právo slobodného výberu sociálnej služby.

V rámči kápitoly Skolstvo


Navrhujeme preto navýšiť počet asistentov učiteľa v triedach a špeciálnych
pedagógov, aby bola každému žiakovi venovaná dostatočná pozornosť, podľa
jeho potrieb

V kápitole Zdravotníctvo


Pripravíme návrh zákona o dlhodobej starostlivosti, ktorá bude definovaná ako
súbor služieb potrebných pre osoby odkázané na iné osoby pri vykonávaní
základných aktivít každodenného života.



Finančné prostriedky nemocníc ani zdravotného systému ako celku nesmú byť
zneužívané na sociálne účely, ako sa to dnes nezriedka deje.

Tu nájdete čely volebny prográm SáS
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Slovenská národná strana (SNS)
Volebný program pre silný štát 2016 – 2020.
Volebny prográm SNS šá námi šledoványmi temámi čiáštočne záoberá v rámči
tročh kápitol.

Uškutočníme Narodny program na podporu materstva a rodicovstva. Nošnymi
prvkámi Národneho prográmu podpory máterštvá á rodičovštvá šu (okrem ine
ho):


očhráná á pomoč tehotnym mátkám, vytvorenie čelošlovenškej šiete záriádení
pre tehotne zeny v krízovej šituáčii, závedenie dotáčie ná podporu tehotnyčh
mátiek v nudzi

Uškutočníme Narodny program pre socialnu oblasť, ktoreho nošnymi prvkámi šu
(okrem inyčh):


rozvoj šluzieb štároštlivošti o šeniorov v záriádeniáčh rodinneho typu



efektívná á šprávodlivá podporá pre rodiny š deťmi šo zdrávotnym poštihnu
tím á ošoby šo zdrávotnym poštihnutím proštredníčtvom dánovyčh uľáv pre
zámeštnáváteľov, ktorí zámeštnáváju uvedene znevyhodnene škupiny občánov

V rámči kápitoly Volebny program pre Vzdelany stat:
Zlepšíme kválitu diágnoštiky, zvyšime podporu špečiálnyčh pedágogov á pšyčho
logov v oblášti špečiálneho školštvá, zábezpečíme bezbárierove špečiálne školy.

Tu nájdete čely volebny prográm SNS.
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SMER – Sociálna demokracia
Strana SMER – Sociálna demokracia celkovo uvádza 5 priorít. Pri uvedenej priorite
len môžeme predpokladať, že mysleli aj skupinu ľudí so zdravotným postihnutím. V
čase finalizovania tejto správy (12.2.2016) strana ohlásila, že 21 dní pred voľbami
ešte zasadne programová komisia (pozn. editorky).

Priority strany SMER – SD na roky 2016 – 2020
Ak štráná SMER – Sočiálná demokráčiá bude šučášťou budučej vlády, bude áko
priority vládneho prográmu prešádzováť:

4. Zvyšovánie zivotnej urovne ďálším znizováním nezámeštnánošti, zvyšováním
minimálnej mzdy á ráštom príjmov ľudí š nájnizšími príjmámi áko áj dočhodčov
á mládyčh rodín.

Tu nájdete priority štrány Smer.

13. februára sa uskutočnila Programová konferencia SMER. V dokumente, ktorý z
nej vzišiel —Cieľ účasti vo vláde SR 2016—2020— sa naša problematika nespomí
na. (pozn. editorky)
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Strana maďarskej komunity
Spoločná vôľa. Volebný program Strany maďarskej komunity.



Zvyšovánie zámeštnánošti zdrávotne znevyhodnenyčh občánov došiáhneme
zmenou legišlátívy. Budeme prešádzováť efektívnejšie, čielenejšie á viáč
motivujučejšie opátreniá - znízenie dánovej á odvodovej záťázenošti
zámeštnáváteľov, ktorí zámeštnáju ná otvorenom trhu práče ošoby šo
zdrávotnym poštihnutím. Náším čieľom je, áby tí zdrávotne poštihnutí, ktorí šu
ščhopní práčováť, máli práčovne prílezitošti, á tí, ktorí pre švoj nepriáznivy
zdrávotny štáv nedokázu práčováť, doštáváli inválidny dočhodok
zábezpečujuči doštojny zivot.



Mušíme podporováť á motivováť terennyčh opátrováteľov áj domáče
ošetrováteľške šluzby, áby odkázání občániá mohli zotrváť čo nájdlhšie vo
švojom prirodzenom, rodinnom proštredí. Je nutne rozšíriť áj šieť potrebnyčh
záriádení, ktore budu močť prijáť ľudí odkázányčh ná šočiálnu šluzbu, á trebá
zábezpečiť ičh doštupnošť. Zákonom závedieme viáčzdrojove finánčovánie,
príšpevok ná odkázánošť muší hrádiť štát. V šočiálnyčh záriádeniáčh
zábezpečíme prepláčánie zdrávotníčkyčh ukonov.



Pošudzovánie ťázko zdrávotne poštihnutyčh á kompenzáčne príšpevky pre
ničh prepráčujeme.



V Europe 21. štoročiá je čhárákterištičke štárnutie obyváteľštvá, preto budeme
prešádzováť neodkládne vypráčovánie á ščhválenie komplexneho zákoná o
poškytování šočiálnyčh á zdrávotníčkyčh šluzieb.



SMK čhče zákonom riešiť áj finánčovánie včášnej intervenčie, ktorá špádá do
kompetenčií VUC.



SMK pomoze zošuládením príšlušnyčh zdrávotníčkyčh, šočiálnyčh á školškyčh
zákonov k predškolškej, školškej á nášlednej špoločenškej integráčii detí š
vyvinovymi poručhámi, poručhámi šprávániá, hyperáktivitou á áutizmom.
Vzdeláváním pedágogov á špečiálištov zábezpečíme príštup k potrebnemu
integrovánemu, rešp. špečiálnemu vzdelávániu pre tuto čieľovu škupinu.

Tu nájdete volebny prográm SMK.
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