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„Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku“ 
“Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.” 

———————————————————————————————————————— 

odborný okrúhly stôl na tému 
“Optimalizácia procesu poskytovania služby včasnej intervencie na Slovensku” 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Palisády 29, Bratislava  
8.6.2018 | 8:45 - 13:45 hod 

PROFILY PREZENTUJÚCICH 

 

 JANA ŽITŇANSKÁ 
poslankyňa Európskeho parlamentu 

Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) pôsobí v politickej skupine Európskych konzervatívcov a 
reformistov od roku 2014. V Európskom parlamente je podpredsedníčkou Výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť, členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, podpredsedníčkou Skupiny pre 
práva ľudí so zdravotným postihnutím a členkou Skupiny pre práva detí. Ako poslankyňa NR SR 
pôsobila vo Výbore pre vzdelávanie, mládež a šport. Dlhodobo sa angažuje v podpore a ochrane 
ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, detí a mladých rodín a presadzuje skvalitnenie školstva. 
Jana Žitňanská je bývalá novinárka, štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a 
na Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) v Paríži. 
 

ANNA ŠMEHILOVÁ 
odborná garantka projektu 

Odborníčka pre sociálnu oblasť a zdravotné postihnutie a odborná garantka sociálnych služieb v o. 
z. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského. Aktívne pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte 
sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Bola členkou pracovnej skupiny Výboru pre osoby so 
zdravotným postihnutím pre prípravu a finalizáciu časti stratégie týkajúcej sa práv osôb so 
zdravotným postihnutím v procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 
v SR. Pôsobila ako expertka pri tvorbe vzdelávacích programov v rámci Národného 
projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a 
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služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - I. Je členkou Výboru expertov pre 
deinštitucionalizáciu zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a členkou 
Výboru nezávislej platformy sociálnych MNO - SocioFórum. Je autorkou viacerých odborných 
publikácií zo sociálnej oblasti a z oblasti zdravotného postihnutia. 

 

VLADISLAV MATEJ  
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien 

V súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ nadácie na podporu sociálnych zmien SOCIA a 
podpredseda Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (APPVI), ktorá je 
strešnou členskou organizáciou. Medzi jeho hlavné aktivity pre APPVI sa radí jej zastupovanie 
navonok, koordinácia medzinárodnej spolupráce, expertná a školiaca činnosť. V nadácii zodpovedá 
okrem iného za prípravu a koordináciu kampaní zameraných na zmenu postojov verejnosti voči 
znevýhodneným/ohrozeným skupinám občanov, za prípravu a presadzovanie systémových zmien 
v oblasti sociálnych služieb, od roku 2013 za koordináciu dlhodobého programu „Rozvoj včasnej 
intervencie na Slovensku“ a od roku 2015 za prípravu a zabezpečovanie tréningov pracovníkov 
včasnej intervencie. V minulosti aktívne pôsobil ako konzultant a koordinátor expertnej skupiny pre 
Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu, v oblasti výberu, hodnotenia a 
monitoringu podporených projektov. Súčasne má skúsenosť v práci asistenta v chránenom bývaní či 
terapeuta v priamej práci so znevýhodnenými klientmi. 

 
  
ERIKA TICHÁ  
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. 
Asociácia poskytovateľov a podporovateľo v včasnej intervencie, o.z. 
  

Založila a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka a špeciálna a liečebná pedagogička v Centre včasnej 
intervencie Bratislava. Súčasne riadi Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva 
centra včasnej intervencie a pôsobí ako predsedníčka Asociácie poskytovateľov a podporovateľov 
včasnej intervencie. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti prednáškovej, vedecko-výskumnej a 
publikačnej činnosti. Aktívne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v 
Bratislave, kde okrem iného vedie diplomové práce a modelovú špeciálnopedagogickú poradňu. 
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Súčasne má skúsenosť v práci na pozícii terapeuta v korekčnom programe a terapeuta v autistickej 
skupine. Dlhodobo sa vedecky a v sociálnej praxi venuje včasnej intervencii, špeciálnej pedagogike, 
špeciálnopedagogickej a liečebnopedagogickej diagnostike, ranej starostlivosti, pedagogickej 
terapii, špeciálno-pedagogickému poradenstvu, alternatívnym edukačným postupom a výchove 
hrou. Je autorkou viacerých odborných publikácií okrem iného aj v oblasti včasnej intervencie. 
 

MONIKA FRIČOVÁ  
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením o.z. 
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, o.z. 

Zakladajúca členka a laická poradkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. 
Zabezpečuje autentické poradenstvo rodiča rodičom detí so zdravotným znevýhodnením, 
vzdelávanie odborníkov zariadení sociálnych služieb a služieb včasnej intervencie, advokáciu 
potrieb rodín detí so zdravotným znevýhodnením, reflexiu potrieb rodín odborníkom a 
kompetentným zástupcom verejnej správy a sieťovanie odborníkov a rodičov detí so zdravotným 
znevýhodnením. Súčasne pôsobí ako tajomníčka Asociácie poskytovateľov a podporovateľov 
včasnej intervencie, kde aktívne zabezpečuje sieťovanie a poradenstvo poskytovateľom služby 
včasnej intervencie, organizáciu odborných fór na tému včasnej intervencie a prípravu analýz a 
podkladov za účelom zvýšenia dostupnosti a kvality včasnej intervencie na Slovensku. V minulosti 
okrem iného pôsobila aj ako asistent pre osoby so zdravotným postihnutím a ako manažér kvality. 

EMÍLIA REVAJOVÁ BUJŇÁKOVÁ 
poverená vedením Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva 
Košický samosprávny kraj 

Poverená vedením Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja. 
V sociálnej oblasti pracuje od roku 1995 na rôznych úrovniach. Deväť rokov pôsobila 
u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb a šesť rokov v miestnej samospráve – Mesto 
Košice. V roku 2000 získala vzdelanie v odbore sociálna práca na Prešovskej univerzite. Od roku 
2009 aktívne pôsobí v regionálnej samospráve, kde sa zasadila o množstvo inovatívnych opatrení 
pre oblasť sociálnych služieb vrátane podpory a aktívneho zapojenia KSK do procesu 
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb. 
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ANA MARIA SERRANO 
EURLYAID – The European Association on Early Childhood Intervention 
(EAECI) 

Medzinárodná expertka pre oblasť včasnej intervencie. V súčasnosti pôsobí ako predsedníčka 
Európskej asociácie včasnej intervencie - EURLYAID a ako univerzitná profesorka v Portugalsku. 
Vyštudovala psychológiu, magisterské vzdelanie ukončila v oblasti včasnej intervencie a svoje 
doktorandské vzdelanie absolvovala pre oblasť špeciálne vzdelávanie - včasná intervencia. 
Zúčastnila sa mnohých výskumných projektov v spomínaných oblastiach jej záujmu. Pôsobí ako 
koordinátorka skupiny psychosociálneho vývinu, vzdelávania a špeciálnych potrieb vo Výskumnom 
centre pre vzdelávanie na univerzite v Portugalsku. Je riaditeľkou magisterského štúdia špeciálne 
vzdelávanie. Šesť rokov bola zodpovedná za riadenie Katedry pedagogickej psychológie a 
špeciálneho vzdelávania na Univerzite Minho v Portugalsku. Aktívne participovala na procese 
transformácie služby včasnej intervencie s aktívnym prepojením troch rezortov zdravotníctva, 
sociálnych vecí a školstva v Portugalsku.  
 

LAURA SALOMONSOVÁ 
Inštitút sociálnej politiky 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Analytička na Inštitúte sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky.  Vyštudovala politológiu na univerzite Konstanz v Nemecku a medzinárodný rozvoj na 
London School of Economics v Spojenom Kráľovstve, následne pôsobila ako konzultantka pre 
Medzinárodnú organizáciu práce. Na Inštitúte sociálnej politiky sa venuje najmä hodnoteniu  
vplyvov, nákladov a prínosov verejných politík a programov v sociálnej oblasti a oblasti trhu práce.  
V jednom z výstupov sa podrobnejšie venuje ekonomickým vplyvom a návratnosti podpory včasnej 
intenzívnej intervencie pre deti s poruchami autistického spektra na Slovensku.
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