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Výročná správa za rok 2020 
Správa o činnosti Slovenskej siete proti chudobe v roku 2020 

Rok 2020 bol špecifický rok: od marca do augusta zmrazené aktivity spôsobené pandémiou 

COVID-19 . Od augusta až do decembra sme boli veľmi zaneprázdnení, s novou inšpiráciou 

zameranou na duševné zdravie, well-being.  

Začiatkom roka 2020 sme sa stretli v Bratislave 27. februára so schválenými novými SAPN 

Stanovami, s novou SAPN adresou na Liptove – Jakubovanoch a novým výborom SAPN po 

voľbách v novembri 2019. Pripravili sme nový pracovný program na rok 2020, rozhodli sme sa 

vytlačiť nové aktualizované SAPN brožúry aj v anglickom jazyku pre našich zahraničných 

partnerov s novou adresou, pôsobením na Liptove v Jakubovanoch s ozdravnými pobytmi .  

Kúpili sme si letenky do Bruselu, aby sme si na stretnutiach národných koordinátorov a EXCO- 

exekutívnych koordinátorov vymenili skúsenosti s našimi kolegami a partnerskými 

organizáciami pod záštitou Európskej siete proti chudobe (EAPN). Tieto osobné stretnutia sa 

na neurčito zrušili. Prebiehala on-line komunikácia a zoom stretnutia.  

V našom pracovnom programe na rok 2020 dominovala nová paradigma EÚ "Európa pre ľudí, 

well-being  a planétu  po voľbách do Európskeho parlamentu 2019. Namiesto pôvodnej 

paradigmy o ekonomicky prosperujúcej Európy, s dôrazom na Well-being (vnútornú 

spokojnosť) a zdravú planétu. Ide o holistický prístup a duševné zdravie euroobčanov, čo je 

vyššia úroveň.  

Pripravili sme nový  harmonogram zameraný na 4.Verejné vypočutie v parlamente v júni 2020 

s novozvolenými poslancami a Správu o sledovaní chudoby 2020 v septembri. Počas 

jej  prípravy  sme spojili členov SAPN, ľudí žijúcich v chudobe (PEP), odborníkov na chudobu, 

ambasádorov EMIN, verejné orgány, nových politických lídrov po parlamentných voľbách na 

Slovensku 29. februára 2020, ľudí s rozhodovacími právomocami, mimovládne organizácie, 

aktivistov, cirkev , charitatívne  organizácie, odborárov, Červený kríž , študentov, učiteľov,  

europoslancov, poslancov Slovenskej národnej rady, ľudí z menšín, rôznych kultúr, 

náboženstiev a profesií diskutovať o spôsoboch posilnenia demokracie, rešpektovaní ľudských 

a sociálnych práv, boji za sociálnu Európu bez chudoby. Včítane práva na zdravie v rámci 

schválenej Rezolúcie OSN 69/131 spolu s Medzinárodným dňom jogy – 21. júna. Uznáva sa, že 

joga poskytuje holistický prístup k zdraviu. 

Mali sme možnosť pomôcť ľuďom v núdzi počas lock-down. Zabezpečovali sme pre nich 

potrebné veci. Vďaka synergickému efektu a novej vláde mali chudobní ľudia rovnakú 

zdravotnú starostlivosť ako majorita. Požadované zvýšenie minimálneho príjmu, zavádzanie 

minimálnej mzdy a spravodlivej mzdy vyvrcholili v našej spoločnosti rozporom medzi odbormi 

a pánom Krajniakom, novým ministrom sociálnych vecí a rodiny.  Novou poradkyňou pre 

sociálne veci prezidentky Z.Čaputovej sa stala akademička Zuzana Kusá, predchádzajúca EXCO 

a predsedníčka SAPN. Diskutovali sme s ňou o správe Poverty Watch Report 2020 zameranej 

na pracujúcich chudobných a prekážky, ktorým čelia starší ľudia a menšiny, najmä rómska 

komunita, vo svojej práci, s problematickým prístupom k zamestnaniu.  
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Foto: Igor Matovič – predseda vlády SK s 

viceministerMrs.Gaborčáková a Emília Baštová- členka 

výboru SAPN.  

Pandémia korony zmenila niektoré naše plány a 

od 15.3.2020 čelíme 1. a 2. vlne korony s 

rastúcim počtom infikovaných a mŕtvych ľudí, 

najmä počas prebiehajúcej 2. vlny. Situácia na 

Slovensku, počas lock-downu a obmedzeného 

pohybu je mimoriadne zložitá. 

Od júna 2020 sme kompletne zmenili náš 

pracovný program s plánovaným väčším 

počtom stretnutí a ozdravných pobytov 

v našom novom centre na Liptove 

v Jakubovanoch, v jednom z najchudobnejších 

regiónov Slovensku  a ciest do Košíc, na južné 

Slovensko a na miesta s najväčším počtom  

chorých ľudí na kovid. Viac informácií sme vám poslali v našej  Analýze dopadov pandémie na 

chudobných ľudí.  

Od mája 2020 počas lock-downu pripravujeme projekt pre základné školy zameraný na 

vzdelávanie k tolerancii, psychohygienu, na spoluprácu s chudobnými a rómskymi spolužiakmi. 

Náš nový podpredseda SAPN, ktorý je vyštudovaným pedagógom,  rómskym aktivistom, nám 

vysvetlil, aké dôležité je inkluzívne vzdelávanie rómskych detí, pretože vzdelávanie je cesta 

von z chudoby.   Najmä počas pandémie a počas dištančného učenia, keď chudobné deti 

nemajú prístup k počítaču a internetu.  

 

3.6.2020 sme sa stretli s našou  EMIN ambasádorkou (European minimum income network) 

Sonou Gaborčákovou, ktorá sa po nových voľbách stala štátnou tajomníčkou MSVaR. Pripravili 

sme nové kroky vpred v našej sociálnej agende. Nominovali sme našich 3 členov – odborníkov 

do troch sociálnych komisií pre mládež a deti, pre sociálne aféry a rovnosť pohlaví.  
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V roku 2020 sme sa stali členmi Rady vlády pre mimovládne organizácie. Spomedzi cca 30 000 

mimovládnych organizácií na Slovensku je v Rade vlády cca 28 aktívnych platform a sietí. Je to 

pre nás veľký úspech a odmena za našu prácu.   

Počas pandémie sme mali možnosť pripraviť nový projekt Reštart seniorov po pandémii 

COVID-19 (od 15. augusta do 31. augusta 2020) a náš projekt bol čiastočne schválený. 

Nemohli sme organizovať komplexné víkendové pobyty so zdravým životným štýlom 

(zdravou stravou, osvojením si psychohygienických návykov, relaxácie, stresmanažmentu, 

jogových cvičení, Schultzeho autogénneho tréningu) ale mohli sme zorganizovať cvičenia 

vonku, ukážky prípravy zdravej stravy, besedy s odborníkmi počas spoločných vychádzok, 

denne konzultácie, osobné stretnutia s cvičením, telefonické a zoom rozhovory a diskusie, 

záverečnú konferenciu a vydali sme 2 knihy (Zdravá planéta. Európa pre ľudí.) Prvá publikácia 

bola zameraná na novú víziu EÚ a postoj zameraný na ľudí, ich duševné zdravie. Porozumenie, 

čo je zdravie podľa definície World Health Org, duševná hygiena, zdravý životný štýl. Najmä 

seniori nechápu, čo znamená well-being v starobe, vnútorná spokojnosť so svojím životom. 

Ako reštartovať je popísané v 2. publikácii s názvom Reštart seniorov.  
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19.8.2020 sme sa opäť stretli so štátnou 

tajomníčkou Soňou Gaborčákovou a jej 

vládnym tímom a jej odborníkmi na 

sociálne problémy (20 osôb) a spoločne 

sme diskutovali o Powerty Watch Report 

2020. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí chcú 

spolu s nami odstrániť chudobu na 

Slovensku.  

Takže hoci pandemická situácia na 

Slovensku bola od septembra horšia a ľudia 

sa mohli stretnúť len so 6 osobami, 

cestovali sme po celej krajine a diskutovali sme o situácii chudoby a o  zmene životného štýlu 

v menších skupinách. Vzájomná výmena dobrých praktík najmä v oblasti Reštartu aj ostatných 

vekových kategórii a zraniteľných skupín, vylúčených skupín.  

V septembri a októbri sme počas Medzinárodného dňa boja proti chudobe 17. októbra 2020 

na Liptove  Jakubovanoch zorganizovali verejnú diskusiu Poverty Watch 2020. Informovali 

sme novinárov o tejto téme a tiež sme túto Správu zaslali decision-makers, premiérovi, 

prezidentke, ministrom, europoslancom, EAPN atď.   

Pokračujeme v strategickej spolupráci s našimi partnerskými organizáciami Centrom 

kontinuálneho celoživotného vzdelávania v Bratislave, Jesko – ktoré pracuje s rómskymi deťmi 

a mládežou,aby sa rozvíjali hudbou, tancom, športom.  Zoo-kontakt na Liptove 

s mládežníckymi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú starať sa o zvieratká, a sú príkladom dobrej 

praxe. Mnohočetné rodiny v Nitre, mimovládna organizácia 

nepočujúcich Banská Bystrica, Oáza- centrum pre najchudobnejšie 

rodiny (300 osôb), úspešne fungujúce vyše 15 rokov, schopné postaviť  

ľudí na nohy, s duševným rozvojom a odolnosťou, pod vedením pátra 

Gombitu. Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva  a jej cvičitelia 

odviedli veľký kus práce s  ľuďmi, ktorí sa rozhodli doma cvičiť a osvojiť si jogové, dýchacie a 

relaxačné cvičenia.  

 

Pracovná cesta 22. októbra 2020 do centra: Oáza - 

nádej pre nový život. 

Organizácia, ktorú vedie otec Gombit pre 

bezdomovcov. 

Otec Peter Gombita - riaditeľ tohto centra a člen 

SAPN Róbert Žatko - podnikateľ a riaditeľ farmy 

Ďumbier v Brezne, Ivan Malek - SAPN / Národný 

koordinátor EAPN 

Člen SAPN. R. Žatko je jedným z podnikateľov, ktorí 

zamestnávajú miestnych farmárov, ľudí, ktorí si nájdu prácu doma na farmách, ako je Ďumbier 
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v Brezne, s vysokou technologickou úrovňou a 

výrobou zdravých ekologických mliečnych potravín 

a nemusia dochádzať do zahraničia. R. Žatko 

prejavil záujem pomôcť centru Oáza v 

Bernátovciach pri Košiciach a tiež sa stretnúť  s 

otcom Gombitom. Jeho očakávania sa naplnili, ako 

si predstavoval toto centrum a keď videl vnútorný 

prerod najchudobnejších, kedysi bezdomovcov,  na 

vlastné oči. Rozhodol sa pomôcť s kravami, ovcami. 

S odborníkmi na chudobu ako je otec Peter Gombita, zakladateľ Oázy, členskej organizácie 

SAPN, sme s viacerými spolupracovali. Členka výboru SAPN Marta Vasilová podporila 

oblečením a potravinami centrum Žákovce kňaza Kuffu.  Pomohli sme najchudobnejším 

prakticky a viditeľne prostredníctvom dokumentárnych filmov, diskusií, so 

starostami/županmi najchudobnejších regiónov ako Rimavská Sobota, Orava, Kysuce, Prešov 

a pod.  Do našej činnosti sme sa zapojili odborníkov ako Ing. Martin Brňák PhD . – 

vysokoškolský pedagóg a predseda Červeného kríža v Žiline, (člena SAPN), Elena Novotná PhD 

– odborníčka, zakladateľka Pomoc 

ľuďom v núdzi (členská org. SAPN) 

a ďalších. Títo lídri, ktorí denne 

pracujú s ľuďmi v núdzi a materiálne 

im úspešne pomáhajú, i duševne 

postaviť sa na vlastné nohy, sa stali 

lídrami v projekte Reštart seniorov, 

i v ďalších našich pripravovaných 

projektoch. Majú celoživotné 

skúsenosti a know-how, ktoré denne 

realizujú.    

Sme vďační európskym lídrom, vedúcim predstaviteľom štátov EÚ, EP, EK, za schválený Plán 

obnovy a projektu ďalšie generácie. Ale snívanie o obrovských peniazoch v posledných 

mesiacoch spôsobilo silný politický boj medzi novou vládou a opozíciou, predchádzajúcou 

vládou. Tieto politické boje sa stali silnejšími a transformovali sa v psychologický boj. Nielen o 

eurofondoch a najväčšej finančnej podpore. Chamtivosť a strach z uväznenia sa miešajú 

dohromady. Nový  premier I. Matovič vyhral voľby vďaka novému toku energie, ktorý vytvoril 

a motivoval investigatívny novinár – obeť p. Kuciaka a jeho partnerka, ktorí objavili „skvele“ 

organizovanú štruktúru korupcie medzi štátnymi orgánmi, sudcami, politikou, prokuratúrou, 

políciou, ktorí ľudí nechránili. Nová vláda teda otvorila ruky novým ministrom, policajtom, 

sudcom, špeciálnemu prokurátorovi a mnohí z nich sú už uväznení, napr.bývalý hlavný 

špeciálny prokurátor, šéf tajnej polície,  atď. Aj najbohatší ľudia zapojení do korupcie 

eurofondov. Takže je tu boj, strach zmiešaný s násilím, aby sa zabránilo trestu, aby sa vrátili z 

väzenia späť domov. Tak denne čelíme počas silnej 2. vlny COVID-19 klamstvám, útokom, 

intrigám, manipulácii ľudí, aby sme zabudli na Janka Kuciaka so svojou partnerkou, ktorý 

zomrel kvôli objaveniu korupčnej reťaze a štruktúry. Navyše, nové politické strany, ktoré 
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protestovali po smrti mladého páru a neboli zvolení do parlamentu, silne rezonujú s politickou 

opozíciou. Chudobní ľudia a pracujúci chudobní, členovia odborov sú v tomto boji zneužívaní. 

 

 

 

I. Podujatia súvisiace so stretnutiami PeP boli zamerané na vplyv pandémie a 

chudoby a diskusiu o správe Poverty Watch Report.  

Počas 2020 sa uskutočnilo šesť stretnutí.  

1. 27. februára 2020 sme v Bratislave pripravili  krátky pracovný plán, rozpočet a stratégiu na 

rok 2020. Účastníkov: 6  

2.  3. júna 2020 sme sa stretli so S. Gaborčanovou štátnou tajomníčkou MPSV a R 

Účastníci : 8 

3. Stretnutie odborníkov SAPN so štátnou tajomníčkou S.Gaborčakovou a členmi 

sociálneho výboru v Bratislave, 19. augusta. 

Účastníkov : 22 

4. Stretnutie ľudí žijúcich v chudobe s miestnymi úradmi a orgánmi verejnej moci v 

Topoľčanoch.  
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August 2020 : Návšteva centra pre drogovo odkázaných a darovanie handričiek , 

potravín v Žakovciach, Účastníci: 30 

a) Rómsky líder a náš podpredseda V. Sendrei otvorili centrum pomoci ľuďom v núdzi v 

Košiciach.  s približne 40 účastníkmi, najmä z najchudobnejšieho regiónu Rimavská 

Sobota, juhovýchodné Slovensko.  Bol v spravodajstve televízie JOJ. 

b) 2. november – Stretnutie vo Zvolene s odborníkom. Účastníkov: 7  

 

II. Európa 2020 – aktivity 

 

 Stretnutie "Európa pre ľudí, well-being a planétu " počas Medzinárodného dňa chudobných 

17. Október v Liptove Jakubovany s on-line konferenciou.  Odborníci na chudobu, interaktívne 

diskutovali s účastníkmi.    Všetci v atmosfére depresívnych nálad a rušivých  emócií počas 

pandémie a lock-downu vyslali signál upevniť duševné zdravie. Ide o budúcnosť Európy. Silné 

sociálne štáty apelujú na zníženie chudoby, 

vylúčenia a nerovnosti v EU, na národnej úrovni. 

 

Stretnutie 27. – 30. 11. 2020 a on-line konferencia 

28. 11. 2020 14h – 16h 

Téma Európa pre ľudí, well-being a planétu( II. 

Časť). Miesto: Jakubovany Liptov. 

Účastníci: 12 osôb  plus on-line účasť na 

konferencii. 
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 2. Project EMIN 2 – Európska sieť minimálneho príjmu 

Vo februári 2020 bol projekt EMIN 2 ukončený 

poslednou platbou.  

Anna Galovičová sa zúčastnila on-line 

konferencií organizovaných EAPN o vplyve 

korona pandémií v spoločnosti, najmä na 

chudobných. V rámci stretnutí  EXCO , 

exekutívnych koordinátorov.  

Ivan Malek sa zúčastnil on-line konferencií organizovaných EAPN pre národných 

koordinátorov.  

Anna Galovičová a Marta Vasiľová sa zúčastnili na onliine konferencie  organizovanej vládou 

SR.  

Elena Novotná a Anna Galovičová sa zúčastnili na zasadnutí Rady vlády pre mimovládne 

organizácie vo vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.   

Cieľom je prehĺbiť naše chápanie sociálneho piliera a pomôcť ho realizovať na Slovensku.  

Dúfame, že diskusie preniknú hlboko do inštitucionálneho, ústavného a spoločenského vývoja, 

dynamiky politických strán v roku parlamentných volieb na Slovensku.  Ďakujeme EAPN a 

EMIN za inšpiráciu, prepojenie s novými partnermi, podporu, usmernenie, užitočné analýzy, 

on-line konferencie, mobilizáciu na akcie.  

     

C. Práca súvisiaca so zapojením sa do legislatívneho procesu  

Počas pandémie COVID-19 došlo k skráteniu legislatívneho procesu.   

3. Preklad dokumentov EAPN 

Preložili sme priložené dokumenty z angličtiny do slovenského jazyka a distribuovali sme 

Správu o sledovaní chudoby za rok 2020 vedúcim predstaviteľom štátu, prezidentke 

Z.Čaputovej, premiérovi I. Matovičovi, štátnej tajomníčke Gaborčákovej, partnerským 

organizáciám ako ČERVENÝ KRÍŽ, JESKO, Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Centra 

pre kontinuálne celoživotné vzdelávanie,  europoslancom, na podporu naplnenia poslania 

SAPN a jeho aktivít zameraných na dôstojný život pre každého. Aj chudoba spôsobuje zlý 

zdravotný stav, nízku kvalitu života, lebo ľudia musia žiť v prostredí, ktoré ich udržuje 

v chudobe, bez miestnosti na karanténu, on-line prácu z domu, homeoffice, bez miestností 
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pre dištančné učenie detí, bez prístupu k službám, 

k starostlivosti o vlastné zdravie, možnosti opraviť si 

zuby. 

5. Spolupráca s EAPN a medzinárodné aktivity 

Anna Galovičová sa podieľala na príprave projektu 

Zelená dohoda ako partnerská organizácia.  

    

Odkazy na masmédiá: 

Televízia Liptov – televízna debata o Reštarte seniorov po pandémii, Rádio Liptov – diskusia o 

Európe pre ľudí, well-being a planéte.  

AB Piešťanské noviny – článok o Psycho-neuro-imunológii a Reštarte seniorov. 

Tlačová správa – 17. Októbrový Medzinárodný deň boja proti chudobe.  

http://www.liptovmagazin.eu/?p=14612 

Dobrovoľníctvo ako základňa občianskej spoločnosti 

Dobrovoľníci sú hnacou silou občianskej spoločnosti počas pandémie COVID-19. Prinieslo to 

veľký pocit zodpovednosti za komunitu, najmä za zraniteľných a seniorov... Počas aktivít a 

podujatí SAPN začali občania aktívne pristupovať k prinášaniu pozitívnych zmien v sociálnej 

oblasti. Darovali handričky, potraviny, pomáhali s upratovaním, nákupmi, automobilovou 

dopravou a dezinfekciou nášho centra. Začali sa starať aktívne o vlastné telo a duševné 

zdravie. 

Zodpovedná: Anna Galovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liptovmagazin.eu/?p=14612
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