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Tlačová správa: TISÍCKY DÔCHODCOV SA NEVEDIA DOSTAŤ KU SVOJIM DÔCHODKOM
PRE CHYBU V OPATRENIACH NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19
Na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (Stredisko) sa obrátili viacerí dôchodcovia
a dôchodkyne, ktorí si pre prísny zákaz vychádzania nemôžu vyzdvihnúť na pobočkách Slovenskej
pošty svoje dôchodky.
Občania a občianky starší ako 65 rokov, ktorí sa rozhodli z obavy o svoje zdravie riadiť všeobecným
odporúčaním dodržiavať zákaz vychádzania a nezúčastnili sa celoplošného testovania si nemôžu
vyzdvihnúť svoje dôchodky na pošte.
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16 ustanovuje výnimku len na cestu v nevyhnutnom
rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a
zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre
zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie
pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť. Cesta na
poštu a návšteva miesta poskytujúceho poštové služby do tejto výnimky nepatria.
Stredisko kontaktovalo v tejto veci aj Slovenskú poštu, a. s. ktorá potvrdila, že návšteva pošty nespadá
medzi výnimky. Pobočky Slovenskej pošty tak od všetkých návštevníkov a návštevníčok vyžadujú,
aby sa v súlade s príslušnou vyhláškou pri vstupe na poštu preukázali príslušným certifikátom
dokladujúci negatívny výsledok na prítomnosť ochorenia COVID-19.
Popri ochrane zdravia je dôležité, aby vláda SR prihliadala aj na riadne finančné zabezpečenie
dôchodcov a dôchodkýň tak, aby mali prístup k dôchodkom, na ktoré majú zákonný nárok a aby
nedošlo zhoršeniu finančného postavenia tejto najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva a ich ohrozenia
chudobou. Úrad verejného zdravotníctva SR by mal bezpodmienečne vzniknutú situáciu riešiť
s prihliadnutím na ochranu zamestnancov a zamestnankýň pošty ako i zákonných nárokov dôchodcov
a dôchodkýň.
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