
 
 

 
 

Srdečne vás pozývame na odborný seminár zameraný                  
na tému Európsky pilier sociálnych práv v súvislosti s formálnou                              
a neformálnou starostlivosťou o občanov EÚ. 

 

Dátum konania:  

3.  november 2016 

Miesto konania:  

Literárna kaviareň Viola, Tkáčska 6507/2, 080 01 Prešov 
 
 
 
 
 
 



 
Kontext odborného seminára: 

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie             
v Európskom parlamente 9. septembra 2015 oznámil vypracovanie európskeho piliera 
sociálnych práv. Táto iniciatíva je súčasťou úsilia Komisie o vytvorenie prepracovanejšej 
a spravodlivejšej hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Cieľom piliera je vyjadriť niekoľko 
základných zásad na podporu dobre fungujúcich a spravodlivých trhov práce a systémov 
sociálneho zabezpečenia. Sociálny pilier bude vychádzať z existujúceho „acquis“ na úrovni 
EÚ v sociálnej oblasti a bude ho dopĺňať, pričom zásady, ktoré obsahuje, sa osobitne 
zamerajú na plnenie potrieb a výziev, ktorým čelí eurozóna. Po vypracovaní bude pilier 
slúžiť ako rámecna sledovanie výkonnosti zúčastnených členských štátov  v oblasti 
zamestnanosti  a sociálnych vecí, na podporu reforiem na vnútroštátnej  úrovni a najmä     
na usmernenie obnoveného procesu konvergencie v eurozóne. Cieľom stretnutia bude  
diskutovať a vymieňať si názory a skúsenosti ohľadom budúcej podoby piliera sociálnych 
práv v súvislosti  s formálnou    a neformálnou starostlivosťou  o občanov EÚ. 

 

Neformálna starostlivosť: 

Neformálni opatrovatelia sú ľudia, ktorí poskytujú starostlivosť (spravidla neplatenú)                       
o niekoho, kto má chronické choroby, zdravotné postihnutie alebo potrebuje inú dlhodobú 
zdravotnú a sociálnu starostlivosť,  je v núdzi, mimo odborný alebo formálny rámec. 
Uznanie      a podpora neformálnych opatrovateľov je najpálčivejším problémom v súčasnej 
dobe.  V budúcnosti to bude predstavovať zásadný vplyv pri riešení problémov spojených   
so starnutím spoločnosti, ale rovnako   s nachádzaním modelu jej fungovania, aby sa 
zachoval jej udržateľný chod. Kombinácia rastúceho dopytu po dlhodobej starostlivosti, 
nedostatok profesionálnych opatrovateľov a náklady verejných financií ohrozujú 
udržateľnosť sociálnych a zdravotných systémov a zvyšujú pravdepodobnosť, že bude 
potrebné skĺbiť nielen prácu  a povinnosť starostlivosti o člena rodiny, ale  rovnako 
nachádzať model fungovania štátu, ktorý umožní akcentovať uvedené trendy. Neformálni 
opatrovatelia  v celej EÚ poskytujú viac ako 80 % všetkej starostlivosti, z čoho 2/3 
starostlivosti je zabezpečovaná ženami. Existuje viac ako 100 miliónov opatrovateľov                
v dnešnej Európe – ide o situáciu, ktorá by sa nemala podceňovať, vzhľadom k uznaniu, 
rozpoznávaniu a identifikovaniu (nedostatku adekvátnych nástrojov  na ich identifikáciu) 
opatrovania. Ekonomická hodnota neplatenej neformálnej starosltivosti – ako percenta            
z celkových nákladov na poskytovanie formálnej starostlivosti (charakterizovanej ako 
dlhodobej zdravotnej a sociálnej starosltivosti) sa v členských štátoch EÚ pohybuje od 50 % 
do 90 %. Celková hodnota poskytovania neformálnej starostlivosti sa pohybuje medzi              
20,1 % a 36,8 % HDP EÚ. Starostlivosť o milovaného človeka môže byť zdrojom osobného 
uspokojenia, ale vytvára aj vlastný súbor problémov, okrem iných aj existenčných. 
Neformálna starostlivosť je významným prínosom v európskom systéme starostlivosti, tak 
pre spoločnosť ako aj ekonomiku ako celku a má svoju hodnotu. Neformálna starostlivosť je 
významným prínosom v európskom systéme starostlivosti, tak pre spoločnosť ako                              
aj ekonomiku  a má svoju hodnotu. Byť opatrovateľom sa často spája s chudobou, fyzickými 
a duševnými problémami, izoláciou, ťažkosťami pri zosúladení platenej práce                                       
a opatrovateľskými povinnosťami, často    aj s finančnými starosťami. Pokroky v medicíne 
znamenajú tiež, že opatrovatelia často musia zabezpečovať väčšiu  a sofistikovanejšiu 
úroveň starostlivosti, s veľmi nízkou mierou školenia    a podporou. Prevaha žien medzi 
neformálnymi opatrovateľmi zvyšuje nerovnosti v odmeňovaní žien a mužov                                           
v produktívnom veku, ako aj neskôr v príjmových rozdieloch medzi ženami a mužmi                         
v neproduktívnom (dôchodkovom) veku. 

 

 

 

 



PROGRAM 
 

08:30 Registrácia 

09:00 – 9:15  OTVORENIE  

 PhDr. Peter Seman, člen predstavenstva Slovenskej komory SP a ASP: Stavovské zastrešenie 

sociálnej práce a kompetencie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov ako piliera formálnej 

starostlivosti o občanov EÚ. 

09:15 – 11:00  PANEL I. | V SÚLADE S KONTEXTOM 

Moderátor: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov 
Slovenska 

 PhDr. Mgr. Emil Ragan, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, 

Katedra filozofie a histórie: Prečo Európsky pilier sociálnych práv? O najhlbšom zdroji spravodlivosti  

a sociálnosti.  

 JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu: Podpora práv starších občanov na európskej 

úrovni a odstránenie diskriminačných opatrení – pozitívne príklady aktívneho starnutia. 

 Martin Orth, Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie:  

Predbežný návrh európskeho piliera sociálnych práv – predstavenie zo strany Európskej komisie. 

11:00 – 11:30  O & O – OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

11:30 – 13:00  PANELII. | PRIDANÁ HODNOTA PRE EUROZÓNU A EÚ AKO CELKU 

Moderátor: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov 
Slovenska 

 Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., štatutárny zástupca Inštitútu aplikovanej etiky Prof. Alexandra 

Spesza: Sociálny pilier – užitočnosť aj  spravodlivosť?  

 Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny: Neformálna starostlivosť  

vo výskumnej optike. 

 Mgr. Anton Szalay, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, EHSV – zástupca 

zamestnancov v Bruseli: Práva opatrovateľov bývajúcich v domácnosti – stanovisko EHSV.  

13:00 – 13:30  O & O – OTÁZKY A ODPOVEDE 

13:30 – 14:00  Obedňajšia prestávka 

14:00 – 15:30 PANEL III. | ÚLOHA EURÓPSKEHO PILIERA SOCIÁLNYCH PRÁV AKO SÚČASTI 

PREPRACOVANEJŠEJ A SPRAVODLIVEJŠEJ HMÚ  

Moderátor: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov 
Slovenska 

 Prof. Ing. Mária Uramová, PhD., Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica: 

Neplatená práca v podmienkach slovenských domácností.  
 Ing. Barbora Mazúrová, PhD. a Ing. Ján Kollár, PhD., Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta UMB, 

Banská Bystrica: Produktívne a neproduktívne vládne výdavky v národnom hospodárstve. 

 Ľubica Gálisová, prezidentka, Fórum pre pomoc starším: Rodové nerovnosti v  odmeňovaní 
a dôchodkoch v Slovenskej republike. 

15:30 – 16:00   O & O – OTÁZKY A ODPOVEDE 
 

16:00  ZÁVER | VYHODNOTENIE ODBORNÉHO SEMINÁRA 

 Mgr. Ing. Slavomíra Mareková, Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska 
 
 



Odborný garant: 

 PhDr.  Peter Seman, Slovenská komora SP a ASP, Europe Direct Prešov 

Vedeckí garanti:  

 doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta, Katolícka 

univerzita v Ružomberku 

 doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková PhD., Katedra spoločenských vied, Teologická fakulta, 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

Prípravný a organizačný výbor:  

 Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska 

Kontakt: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková 

Mobil: 0905 597 254 

Mail: slavomirama@gmail.com 
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