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Úvod 

Alternatívnu správu predkladajú Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím organizácie zastupujúce záujmy osôb so zdravotným postihnutím 

v Slovenskej republike. Správa informuje o implementácii Dohovoru o právach 

osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) z hľadiska organizácií osôb 

so zdravotným postihnutím. 

Pre Slovenskú republiku nadobudol Dohovor v súlade s jeho článkom 45 ods. 2 

účinnosť 25. júna 2010. Podľa rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky 

ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej 

republiky prednosť pred zákonmi. Pri uložení ratifikačných listín Slovenská 

republika uplatnila výhradu k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a Dohovoru 

o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s jeho čl. 46 v nasledujúcom 

znení „Slovenská republika uplatňuje ustanovenia článku 27 ods. 1 písm. a za 

predpokladu, že implementácia zákazu diskriminácie na základe zdravotného 

postihnutia pri stanovovaní podmienok náboru, prijímania do práce a trvania 

zamestnania sa neuplatňuje pri prijímaní do služobného pomeru 

príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 

zborov, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby 

a Hasičského a záchranného zboru.“ 

Alternatívna správa organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným 

postihnutím bola vypracovaná v súlade s odporúčaniami Výboru pre práva osôb 

so zdravotným postihnutím. Táto alternatívna správa je kolektívnym dielom 

predstaviteľov členských organizácií Národnej rady občanov so zdravotným 

postihnutím v SR a ďalších domácich a medzinárodných organizácií, 

predovšetkým Mental Disability Advocacy Center. Chceme úprimne poďakovať 

všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na diskusii a príprave tejto správy. 

Branislav Mamojka, predseda NROZP v SR1  

Maroš Matiaško, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 

(ZPMP v SR) a Mental Disability Advocacy Center (MDAC)2. 

                                                           

1
 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP) bola založená v roku 2003. 

Má 19 členských organizácií osôb so zdravotným postihnutím zastupujúcich prakticky všetky 
druhy zdravotného postihnutia. Poslaním NROZP je zabezpečiť, aby osoby so zdravotným 
postihnutím mali úplný prístup ku všetkým ľudským právam prostredníctvom ich aktívneho 
zapojenia sa do rozvoja a implementácie politík v Slovenskej republike a v Európe. Zúčastňuje 

sa na tvorbe a implementácii legislatívy, je aktívna v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť, najmä v jej Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím a v ďalších 
poradných orgánoch a pracovných skupinách. Jej aktivity sú založené na zásadách Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. NROZP je členom Európskeho fóra 
zdravotného postihnutia (EDF). 
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Stručný prehľad 

Alternatívna správa obsahuje stanoviská slovenských a medzinárodných 

organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím. Popisuje 

aktuálnu situáciu v Slovenskej republike a vysvetľuje, v ktorých oblastiach 

legislatíva a prax porušujú konkrétne články Dohovoru. V správe sa tiež 

formulujú dôležité odporúčania, vrátane nasledujúcich: 

• Novelizovať antidiskriminačný zákon tak, aby obsahoval vymedzenie 

primeraných úprav v súlade s článkami 2 a 5 Dohovoru 

zabezpečujúce, aby sa primerané úpravy vzťahovali na všetky 

oblasti života osôb so zdravotným postihnutím. 

• Podporiť a zlepšiť prístupnosť a zabezpečiť, aby sa v plnej miere 

dodržiavala zásada univerzálneho dizajnu. Zaviesť zodpovedajúci 

kontrolný mechanizmus a venovať sa absencii autorizovaných 

odborníkov na hodnotenie prístupnosti. Zabezpečiť, aby verejné 

a súkromné inštitúcie plnili všetky svoje povinnosti. 

• Inovovať občiansky zákonník a zrušiť odoberanie a obmedzovanie 

právnej spôsobilosti, zaviesť nový nástroj založený na podporovanom 

rozhodovaní. Odstrániť všetky automatické dôsledky odoberania 

a obmedzovania právnej spôsobilosti. 

• Zabezpečiť zachovanie a rozšírenie deinštitucionalizácie 

a rozširovanie komunitných služieb. 

• Inovovať legislatívu s cieľom zvýšiť množstvo pomôcok a služieb 

a zjednodušiť podmienky na získanie príspevkov a zliav. 

• Zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti na všetkých 

úrovniach vzdelávania a transformovať segregovaný systém 

špeciálneho vzdelávania. 

• Zabezpečiť dostupnosť a prístupnosť služieb včasnej intervencie. 

• Vo väčšej miere podporovať právo na prácu. Prijať opatrenia s cieľom 

umožniť zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím 

na otvorenom trhu práce, podporovať tvorbu pracovných príležitostí 

a finančne prispievať na vytváranie a udržateľnosť zamestnania. 

                                                                                                                                                                                     

2
 Mental Disability Advocacy Center (MDAC) je medzinárodná organizácia v oblasti ľudských 

práv, ktorá využíva právo ako nástroj na zabezpečovanie rovnosti, začlenenia a spravodlivosti 

v prípade ľudí s mentálnym a psychosociálnym postihnutím na celom svete. Víziu MDAC 
predstavuje rovnoprávny svet, v ktorom sa k rozdielom v emočnej a mentálnej oblasti, ako aj 

v oblasti vzdelávania pristupuje rovnocenne, v ktorom sa v plnej miere rešpektuje vlastná 
autonómia a dôstojnosť každého jednotlivca a v ktorom sa ľudské práva uplatňujú v prípade 

všetkých osôb bez diskriminácie v akejkoľvek jej forme. MDAC má osobitný poradný status 
v rámci Hospodárskej a sociálnej rady OSN a členský status v Rade Európy. 
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• Zabezpečiť primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu. 

• Vytvoriť a podporovať rozvoj procesu s cieľom umožniť organizáciám 

zastupujúcim osoby so zdravotným postihnutím aktívne sa zapájať 

do monitorovania Dohovoru. Podporovať aktivity osôb so zdravotným 

postihnutím v oblasti obhajoby a obhajoby vlastných práv. 

• Mainstreaming problematiky zdravotného postihnutia je potrebné 

uplatňovať takým spôsobom, aby sa ľudia so zdravotným 

postihnutím zahŕňali do všetkých programov a politík vo všetkých 

relevantných sektoroch. 
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Vybrané články Dohovoru 

Článok 5 Dohovoru – Rovnosť a nediskriminácia 

1. Zákaz diskriminácie upravuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (antidiskriminačný zákon), ktorý explicitne obsahuje 

zdravotné postihnutie ako uznávaný dôvod diskriminácie (§ 2 ods. 

1). Zákon napriek spomínanej skutočnosti zostáva problematický, 

pretože chýba vymedzenie konceptu primeraných úprav, ktorý 

v slovenskej legislatíve nie je explicitne upravený. V § 7 zákona sa 

požaduje od zamestnávateľov prijať opatrenia umožňujúce osobám 

so zdravotným postihnutím prístup k zamestnaniu, vykonávanie 

zamestnania a rozvoj v zamestnaní, čo sa môže podobať 

na "primerané úpravy”. Avšak táto povinnosť sa vzťahuje len 

na zamestnávanie, a preto je veľmi obmedzená. Vzhľadom na článok 

5 Dohovoru je potrebné, aby zákon explicitne vymedzoval pojem 

primerané úpravy a aby zabezpečoval ich uplatniteľnosť vo všetkých 

oblastiach života ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalším problémom 

je chýbajúca právna úprava viacnásobnej diskriminácie. Slovenská 

legislatíva tento pojem nepozná, a to napriek tomu, že uznanie 

a vymedzenie viacnásobnej diskriminácie je mimoriadne dôležité pre 

najviac znevýhodnené skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ako 

sú napríklad ženy, deti a seniori alebo Rómovia a migranti. 

Navrhované odporúčania: 

• Novelizovať § 2a zákona č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný 

zákon) tak, aby definoval primerané úpravy v súlade s čl. 2 

a 5 Dohovoru a zabezpečoval tak, aby sa primerané úpravy 

vzťahovali na všetky oblasti života človeka so zdravotným 

postihnutím. 

• Novelizovať § 2a zákona č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný 

zákon) tak, aby bol definovaný pojem viacnásobná 

diskriminácia. 
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Článok 9 Dohovoru – Prístupnosť 

a) Prístupnosť stavieb a územia 

2. Zásady bezbariérového užívania stavieb a územia sú legislatívne 

upravené najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vo vyhláške č. 532/2002 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Problematika prístupnosti v tejto 

časti správy je rozdelená z hľadiska aktuálnej právnej úpravy (ods. 

3 – 6) a navrhovanej právnej úpravy (ods. 7). 

3. Prvý problém sa týka toho, že existujúcou vyhláškou vymedzené 

požiadavky na bezbariérovosť sa vzťahujú prevažne len na „stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“. 

Problém v praxi nastáva pri výklade dotknutých ustanovení vyhlášky. 

Ak sa investor rozhodne, že jeho stavba na bývanie alebo 

zamestnávanie nie je určená na užívanie aj osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, nemusí byť bezbariérová. Takéto 

obmedzenie je podľa nášho názoru neakceptovateľné. 

4. Ďalší problém súvisí s tým, že vo vyhláške nie je jasne 

sformulované, že bezbariérovosť sa vzťahuje na všetky prevádzkové 

časti budovy. Následne je často chybne interpretovaný napr. 

bezbariérový prístup do budovy ako bezbariérovosť celej budovy. 

Zdôrazňuje sa, že stavba v častiach určených na užívanie 

verejnosťou sa musí riešiť s parametrami umožňujúcimi prístup 

osobe na vozíku podľa prílohy vyhlášky. Príloha však obsahuje aj 

parametre prístupnosti týkajúce sa osôb s telesným, zrakovým 

a sluchovým postihnutím, ktoré sú vzhľadom na uvedené 

ustanovenie často zanedbávané. Vyhláška dokonca neobsahuje 

ustanovenia týkajúce sa osôb s mentálnym postihnutím a poruchami 

učenia. 

5. Vyhláška taktiež ustanovuje potrebu označovať stavby 

medzinárodným symbolom prístupnosti. Nie sú však stanovené 

jednoznačné pravidlá jeho používania a ani oprávnené osoby 

na rozhodovanie o oprávnenosti jeho použitia. Následne je jeho 

použitie často mätúce, lebo týmto symbolom sa označujú aj stavby, 

ktoré nespĺňajú kritériá prístupnosti. 
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6. Ako veľmi problematickú vnímame skutočnosť, že vyhláška 

neobsahuje žiadne sankcie za nedodržiavanie zásad prístupnosti 

a zároveň nejestvuje oficiálny kontrolný mechanizmus ich 

dodržiavania. Pritom sa ukazuje, že stavebné úrady, ktoré majú 

v procese povoľovania a kolaudácie stavieb rozhodujúcu úlohu, nie 

sú dostatočne vybavené na presadzovanie bezbariérovosti z hľadiska 

odbornosti, kapacít a kompetencií. Aj preto sa nedodržiavanie zásad 

prístupnosti často vyskytuje nielen u rekonštruovaných, ale aj 

u nových stavieb, ako sú zdravotnícke zariadenia, školy, budovy 

verejnej správy a podobne. Občania s obmedzenou schopnosťou 

pohybu, najmä vozičkári sa napr. často osobne nedostanú do úradov, 

kde si majú vybaviť dávky a sociálne služby. Budovy nie sú vybavené 

prístupnými toaletami a výťahmi, je nedostatok prístupných 

parkovísk pri verejných inštitúciách atď. 

7. V súčasnosti je v záverečnej fáze schvaľovania nový stavebný zákon. 

Návrh už nehovorí o „stavbách užívaných osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie“, ale používa termín „bezbariérové 

užívanie stavieb a územia“, pretože osobám so zdravotným 

postihnutím musia byť prístupné všetky stavby používané 

verejnosťou. Presnejšia špecifikácia stavieb užívaných verejnosťou, 

stavieb na bývanie a zamestnávanie a kritérií pre bezbariérové 

používanie stavieb a územia má byť určená vo vyhláškach, ktoré 

budú vypracované po schválení zákona. Ako problematickú však 

vnímame skutočnosť, že návrh zákona nie je založený na využití 

zásady univerzálneho dizajnu a neobsahuje dostatočný kontrolný 

mechanizmus. Ako určité posilnenie zodpovednosti projektantov 

a investorov zavádza síce ako povinnú súčasť stavebnej 

dokumentácie čestné vyhlásenie o zhode s predpismi 

o bezbariérovom používaní stavieb a územia, ale nerieši absenciu 

autorizovaných odborníkov na posudzovanie bezbariérovosti. 

b) Prístupnosť v doprave 

8. Prístupnosť v oblasti dopravy sa okrem národnej legislatívy reguluje 

najmä nariadeniami EU o právach cestujúcich v oblasti leteckej, 

železničnej, autobusovej a autokarovej dopravy a námornej 

a vnútroštátnej vodnej dopravy. Požiadavky na prístupnosť 

dopravných stavieb sú stanovené vyššie uvedenou vyhláškou 

532/2002 Z.z. Uplatňovanie tejto vyhlášky predstavuje problém aj 

v prípade dopravných stavieb, napr. nedostatočný prístup 
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na nástupištia a prístupnosť informačných systémov, príprava 

obslužného personálu atď. Sprístupňovanie osobnej železničnej 

dopravy, autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy 

prebieha napriek viacerým úspechom pomaly a nerovnomerne najmä 

v dôsledku ešte stále nekomplexnej legislatívy. 

9. Zavádzanie vozidiel zodpovedajúcich požiadavkám prístupnosti pre 

osoby so zdravotným postihnutím (vrátane nízko podlažných vozidiel 

hromadnej dopravy, vnútornej a vonkajšej hlasovej signalizácie pre 

osoby so zrakovým postihnutím, vizuálnej signalizácie pre osoby 

so sluchovým postihnutím) zatiaľ závisí len od finančných možností 

a vôle samosprávnych orgánov a dopravcov a podpory z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. Chýbajú legislatívne predpisy 

zakazujúce uvádzať do prevádzky vozidlá nevyhovujúce požiadavkám 

prístupnosti. 

c) Prístupnosť informácií 

10. Sprístupňovanie internetu a informačných systémov všeobecne 

a špeciálne osobám so zdravotným postihnutím reguluje zákon č. 

275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a na jeho 

základe výnos 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy 

verejnej správy vydaný Ministerstvom financií, ktorý implementuje 

odporúčania WCGA 2.0. Nedostatkom je, že tento výnos je povinná 

rešpektovať len verejná správa a ňou zriaďované inštitúcie. 

Nevzťahuje sa teda na univerzity, súkromné a cirkevné školy, 

súkromné spoločnosti, súkromné inštitúcie finančne podporované 

z verejných prostriedkov, ako aj spoločnosti a inštitúcie dodávajúce 

služby a tovary verejným inštitúciám. Prakticky nie je regulovaná ani 

prístupnosť internetových a mobilných aplikácií. Kritickým 

a neriešeným problémom zostáva aj zabezpečenie prístupnosti 

elektronického bankovníctva, ktoré prakticky výlučne zabezpečujú 

súkromné banky napriek tomu, že bezhotovostná realizácia 

finančných operácií medzi občanom a verejnou správou sa vyžaduje 

v stále väčšej miere. Problémom nie je len vecný dosah výnosu, ale 

aj jeho pomalá implementácia. Okrem prístupnosti z hľadiska 

nevidiacich, slabozrakých, nepočujúcich a telesne postihnutých osôb 

je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj prístupnosti z hľadiska 

osôb s mentálnym postihnutím a poruchami učenia. 
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11. Za významný pokrok považujeme skutočnosť, že plnenie uvedeného 

výnosu je diskvalifikačným kritériom pre všetky projekty bez ohľadu 

na status realizátorov a príjemcov v rámci prioritnej osi 

Informatizácia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

na roky 2014 – 2020. na základe skúseností z programového 

obdobia 2007 – 2013 však máme napriek uvedenej kondicionalite 

ex-ante obavy, že výsledné produkty projektov nebudú spĺňať 

kritériá prístupnosti v uspokojivej miere. 

d) Prístupnosť vo verejnom obstarávaní 

12. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní umožňuje zaradiť 

medzi kritériá verejného obstarávania aj prístupnosť stavieb, 

informačných a komunikačných systémov, služieb a tovarov. 

Uvedené kritériá však nie sú povinné a prakticky vôbec sa 

nevyžadujú v praxi. 

e) Individuálna pomoc v oblasti prístupnosti 

13. Poskytovanie asistencie a ďalšej individuálnej pomoci s cieľom 

uľahčiť prístup do budov, prístup k doprave, informáciám, službám 

a tovarom je legislatívne upravené zákonom č. 447/2008 Z.z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia, ktorý umožňuje poskytovať príspevky na osobnú 

asistenciu, nevyhnutné sprístupňujúce stavebné úpravy bytov 

a rodinných domov užívaných osobou s ťažkým zdravotným 

postihnutím, na uľahčenie individuálnej dopravy a na obstaranie 

pomôcok. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách okrem iného 

umožňuje získať poskytovateľom sprievodcovskej a predčitateľskej 

služby a tlmočenia do posunkovej reči príspevok na vykonávanie 

týchto sociálnych služieb, dotácie na tieto účely však nie sú 

nárokovateľné. Základným problémom je výška príspevkov a jej 

obmedzenia v závislosti od výšky príjmu osoby so zdravotným 

postihnutím. Výška príspevku na osobnú asistenciu nie je motivačná 

pre vykonávanie tejto práce, čo značne sťažuje získanie asistentov, 

najmä v prípade potreby väčšieho rozsahu. Závislosť od príjmu 

osoby so zdravotným postihnutím sa tiež negatívne prejavuje aj 

v prípade vyššieho príjmu, ak tento príjem mnohonásobne prevyšuje 

cena pomôcky. Už niekoľko rokov sa aj zo strany štátu hovorí 

o potrebe zásadne novelizovať oba uvedené zákony, sú ustanovené 

príslušné pracovné skupiny, ale novelizácie sú zatiaľ v nedohľadne. 
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Navrhované odporúčania: 

• Prijať stratégiu systematického sprístupňovania stavieb, 

územia a dopravy určených pre verejnosť. 

• Zaviesť inštitút autorizovaného znalca v oblasti bezbariérového 

používania stavieb a územia. Definovať kategórie stavieb, 

pri ktorých bude vyjadrenie autorizovaného znalca povinnou 

súčasťou stavebnej dokumentácie. 

• Zaviesť systém vzdelávacích programov v oblasti zabezpečenia 

bezbariérového používania stavieb, územia a dopravy pre 

študentov, zamestnancov stavebných úradov, projektantov, 

prevádzkovateľov zariadení pre verejnosť, personál dopravcov 

a staníc. 

• Legislatívne stanoviť ako povinné vybavenie vozidiel 

hromadnej autobusovej a vlakovej dopravy hlasové 

informačné systémy pre osoby so zrakovým postihnutím 

a vizuálne informačné systémy pre osoby so sluchovým 

postihnutím. 

• Legislatívne stanoviť zákaz zavádzať do prevádzky vozidlá 

hromadnej dopravy nevyhovujúce požiadavkám prístupnosti 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáciou. 

• Dôsledne uplatňovať a monitorovať uplatňovanie pravidiel 

prístupnosti v oblasti eGovernmentu a ďalších elektronických 

služieb vo verejnom i súkromnom sektore vrátane 

informačných kioskov, bankomatov, automatov na predaj 

cestovných lístkov, elektronických poradovníkov vizuálne 

vyzývajúcich klientov podľa prideleného poradového čísla 

a pod. 

• Novelizovať zákon o verejnom obstarávaní tak, aby 

obstarávacie podmienky povinne obsahovali kritériá 

prístupnosti v oblasti výstavby, dopravy a IKT. 

Článok 12 Dohovoru – Rovnosť pred zákonom 

14. Problematiku opatrovníctva a spôsobilosti na právne úkony upravuje 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok. Ustanovenie § 10 občianskeho zákonníka 

umožňuje človeka s mentálnym postihnutím pozbaviť spôsobilosti 

na právne úkony alebo obmedziť jeho spôsobilosť na právne úkony. 

Zákon upravuje iba náhradné rozhodovanie, právna úprava 

podporovaného rozhodovania na Slovensku nejestvuje. 
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15. Okrem toho, že človek pozbavený spôsobilosti na právne úkony 

nemôže platne urobiť žiaden právny úkon, automaticky stráca aj 

ďalšie základné práva a slobody, ako je právo uzatvoriť manželstvo, 

či právo voliť a byť volený. Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony 

upravuje § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka tak, že súd môže 

vymedziť niektoré právne úkony, ktoré človek so zdravotným 

postihnutím nemôže platne urobiť. V oboch prípadoch právne úkony 

osoby zbavenej právnej spôsobilosti alebo osoby s obmedzenou 

právnou spôsobilosťou robí jej opatrovník, ktorý je chápaný ako jej 

právny zástupca a vykonávateľ náhradného rozhodovania. Toto 

ustanovenie je taktiež v rozpore s čl. 12 Dohovoru. 

16. V júni 2015 vstúpil do platnosti nový zákon o civilných 

mimosporových konaniach, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od 

júla 2016. Nový zákon upravuje nové procesné pravidlá konania 

o spôsobilosti na právne úkony. na jednej strane ide o veľmi 

pozitívny vývoj, pretože súd nebude môcť pozbaviť človeka 

spôsobilosti na právne úkony, bude môcť iba obmedziť spôsobilosť 

na právne úkony. na druhej strane je problematické, že procesná 

norma nie je sprevádzaná novelizáciou občianskeho zákonníka, 

nezrušili sa inštitúty pozbavenia spôsobilosti na právne úkony 

a obmedzenia spôsobilosti na právne úkony a nezaviedli sa žiadne 

alternatívy. Je preto na mieste novelizovať Občiansky zákonník, 

konkrétne § 10, a zrušiť pozbavenie a obmedzenie spôsobilosti 

na právne úkony. Ďalej treba zaviesť právne nástroje na ochranu 

človeka so zdravotným postihnutím založené na koncepcii 

podporovaného rozhodovania. 

17. Za veľmi problematickú považujeme skutočnosť, že na existenciu 

pozbavenia a obmedzenia spôsobilosti na právne úkony sa viažu 

automatické dôsledky v ďalších oblastiach života človeka 

so zdravotným postihnutím. Ide najmä o právo uzatvoriť manželstvo, 

voliť a byť volený. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z., zákona 

o rodine, manželstvo nemôže uzatvoriť osoba pozbavená spôsobilosti 

na právne úkony. Podľa § 12 ods. 2 osoba obmedzená v spôsobilosti 

na právne úkony môže manželstvo uzatvoriť iba s privolením súdu. 

Vo vzťahu k volebnému právu, podľa § 4 písm. c) zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, je 

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony prekážka výkonu 

volebného práva a podľa § 6 písm. c) je pozbavenie spôsobilosti 

na právne úkony prekážkou práva byť volený. Sme presvedčení, že 
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tieto ustanovenia sú v rozpore s čl. 12 Dohovoru v spojení s čl. 23 

a čl. 29 Dohovoru a je nutné ich zrušiť. 

Navrhované odporúčania: 

• Novelizovať § 10 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

a zrušiť pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, ako aj 

obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Zaviesť nové 

nástroje právnej ochrany a podpory človeka so zdravotným 

postihnutím založené na podporovanom rozhodovaní. 

• Zrušiť všetky automatické dôsledky pozbavenia a obmedzenia 

spôsobilosti na právne úkony. 

Článok 13 Dohovoru – Prístup k spravodlivosti 

18. Prístup k spravodlivosti sa prekrýva s množstvom iných oblastí 

a problémov. Prvý problém sa týka toho, že procesné pravidlá, a to 

najmä § 19 zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok a § 15 

zákona č. 71/1967 Zb., Správny poriadok, predpokladajú, že 

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony automaticky vedie k strate 

spôsobilosti byť účastníkom konania, a teda aj k strate nezávislého 

postavenia pred súdmi či správnymi orgánmi. Rovnaká logika sa 

uplatní v prípade obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. Táto 

situácia zakladá porušenie čl. 13 Dohovoru v spojení s čl. 12 

Dohovoru. 

19. Druhý problém sa týka konkrétnej praxe Sociálnej poisťovne, ktorá 

je tým správnym orgánom, ktorý posudzuje žiadosti o invalidné 

dôchodky. V prípade, že posudzuje žiadosť človeka s mentálnym 

postihnutím, vyžaduje predloženie rozhodnutia o pozbavení alebo 

obmedzení spôsobilosti na právne úkony preto, aby začala konanie. 

Ďalší problém je neprístupnosť právnej pomoci osobám 

so zdravotným postihnutím. Aj keď je právna pomoc dostupná 

prostredníctvom centier právnej pomoci, prístupnosť je závislá od 

príjmu človeka. Hranica príjmu je stanovená veľmi nízko 

(316,94 EUR) a množstvo ľudí s postihnutím, a to aj tí, ktorí majú 

nízke príjmy, túto hranicu prekročia. Navyše, centrá právnej pomoci 

nie sú fyzicky prístupné a čelia nedostatku pracovníkov. Okrem toho 

chýba vzdelávanie sudcov a ďalších osôb pracujúcich v justičnom 

systéme v oblasti práv upravených v Dohovore. 
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Navrhované odporúčania: 

• Novelizovať procesné predpisy tak, aby bolo zaistené, že 

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a obmedzenie 

spôsobilosti na právne úkony nezakladá prekážku prístupu 

k spravodlivosti. 

• Zaistiť, aby štátne orgány nepodmieňovali začatie akéhokoľvek 

konania pozbavením či obmedzením spôsobilosti na právne 

úkony. 

• Zaistiť prístupnosť právne pomoc všetkým ľuďom 

so zdravotným postihnutím. 

• Zaistiť pokračujúce vzdelávanie súdnych a iných osôb 

pracujúcich v justičnom systéme, ako aj 

zamestnancov orgánov verejnej správy v oblasti 

práv upravených v Dohovore. 

Článok 14 Dohovoru – Sloboda a osobná bezpečnosť 

20. Pozbavenie osobnej slobody iba na základe zdravotného postihnutia 

umožňuje zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, zákon 

č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, schválený zákon 

o civilných mimosporových konaniach účinný od júla 2016, ako aj 

zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon. V civilnom konaní ide najmä 

o dva prípady. Prvým je nedobrovoľná hospitalizácia podľa § 6 ods. 9 

písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa tohto ustanovenia 

je možné nedobrovoľne hospitalizovať človeka, ak v dôsledku 

duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba 

alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného 

stavu. Druhý prípad sa týka možnosti nedobrovoľne hospitalizovať 

človeka v konaní o spôsobilosti na právne úkony podľa § 187 ods. 3 

Občianskeho súdneho poriadku až po dobu 3 mesiacov, a to iba 

na základe odporúčania znalca, ak je to nevyhnutné. V trestnom 

konaní je problematický inštitút ochrannej liečby podľa § 73 

trestného zákona, ktoré môže súd uložiť nepríčetnému páchateľovi 

činu, inak trestnému, ak je jeho pobyt na slobode nebezpečný, alebo 

ak ide o páchateľa, ktorý spáchal trestný čin v stave zmenšenej 

nepríčetnosti alebo v stave vyvolanom duševnou poruchou a jeho 

pobyt na slobode je nebezpečný. 
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Navrhované odporúčania: 

• Novelizovať § 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 

starostlivosti a § 73 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon 

tak, aby boli v súlade s čl. 14 Dohovoru a aby samotná 

existencia zdravotného postihnutia nebola za žiadnych 

okolností dôvodom na pozbavenie osobnej slobody. K tomuto 

konzultovať stanovisko Výboru OSN pre práva osôb 

so zdravotným postihnutím (CRPD/C/12/2, Annex IV). 

Článok 19 Dohovoru – Nezávislý spôsob života a začlenenie 

do spoločnosti 

a) Inštitucionalizácia ľudí so zdravotným postihnutím 

21. Na Slovensku sa sociálne služby pre osoby so zdravotným 

postihnutím zaisťujú predovšetkým v ústavných zariadeniach, 

komunitná starostlivosť je zriedkavá. K decembru 2013 bolo 

na Slovensku 300 zariadení pre seniorov, v ktorých žilo 12 237 osôb; 

381 domov sociálnych služieb, v ktorých žilo 18 196 dospelých ľudí 

so zdravotným postihnutím; a 70 špecializovaných zariadení, 

v ktorých žilo 1886 dospelých osôb. Pokiaľ ide o deti so zdravotným 

postihnutím, na Slovensku bolo 44 domov sociálnych služieb iba pre 

deti, v ktorých žilo celkovo 1205 detí. Ide o 33 524 osôb, čo 

predstavuje 0, 62 % celkovej populácie Slovenska. Tieto osoby sú 

často nútené žiť v izolovaných, umelých a segregovaných veľkých 

zariadeniach, napr. kaštieľoch a kláštoroch, bez možnosti zvoliť si 

kde a s kým chcú žiť, čo je v rozpore s požiadavkami čl. 19 

Dohovoru. Okrem toho bolo v Slovenskej republike k decembru 2013 

66 detských domovov, v ktorých žilo 4379 detí, 478 z nich boli deti 

so zdravotným postihnutím. Väčšina z týchto detí čelí celoživotnej 

izolácii, vrátane inštitucionalizácie a pozbavovania spôsobilosti 

na právne úkony. 

22. K tomuto stavu prispieva aj slovenský systém poskytovania 

sociálnych služieb, ktorý je založený na princípe zmlúv. Služby sa 

poskytujú klientom, ktorí podpíšu zmluvu o sociálnych službách. 

Väčšina osôb, ktoré žijú v spomínaných inštitúciách, bola pozbavená 

spôsobilosti na právne úkony, a tak nemôžu platne uzatvoriť zmluvu. 

Preto zmluvy prevažne uzatvára ich opatrovník a klienti pozbavení 

spôsobilosti na právne úkony sú automaticky vylúčení z rozhodovania 

o vlastnej inštitucionalizácii. Hoci poslaním opatrovníkov je chrániť 
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záujmy zneschopnených dospelých osôb a konať v ich mene, v praxi 

sa opatrovníci zriedka stretávajú a konzultujú s uvedenými 

dospelými osobami. Navyše rozhodnutia o umiestnení dospelej osoby 

v inštitúcii sa vo väčšine prípadov robia proti vôli dospelej osoby 

a bez možnosti požiadať o súdne preskúmanie ich umiestnenia. Nie 

je neobvyklé, že opatrovníkmi sú samotné inštitúcie alebo ich 

zamestnanci, a tak zmluvy uzatvárajú sami so sebou. Táto prax je 

v rozpore s čl. 19 Dohovoru v spojení s čl. 12. 

23. V novembri 2011 prijala Slovenská republika Stratégiu 

deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti 3  a v decembri 2011 Národný akčný plán prechodu 

z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych 

služieb na roky 2012 – 20154 a v decembri 2014 Národné priority 

rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Aj keď ide o veľmi 

pozitívny krok, realizácia v praxi je veľmi znepokojujúca a až 

na výnimočné prípady systematicky nerealizovaná. Prvý problém 

spočíva v tom, že transformácia a deinštitucionalizácia sa dotýkajú 

iba 10 vybraných zariadení z takmer 800. Druhý problém je, že 

chýbajú regionálne stratégie a plány, ktoré by mali transformáciu 

a deinštitucionalizáciu zapracovanú ako systematický cieľ, takže 

zatiaľ ide o obmedzenú aktivitu. Tretí problém je, že aj takto 

obmedzená transformácia má veľké meškanie. 

24. Transformácia, deinštitucionalizácia a rozvoj komunitných služieb 

napriek spomínaným problémom pomaly pokračujú a postupne sa 

rozširujú do všetkých regiónov. na podporu tohto procesu vláda 

vyčlenila 214 912 750 EUR v Integrovanom regionálnom operačnom 

programe na roky 2014 – 2020. 5  Samosprávne kraje a krajské 

mestá, ktoré majú v gescii prípravu Regionálnych integrovaných 

územných stratégií, však v dostatočnej miere nezohľadňujú potrebu 

transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v týchto 

dokumentoch v súlade s ustanoveniami čl. 19 Dohovoru. 

                                                           

3
 Dostupné na adrese: http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-

socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html  
4

Dostupné na adrese: http://www.employment.gov.sk/narodny-akcny-plan-

deinstitucionalizacie.html  
5
 Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 – 2020, str. 86, dostupné na adrese: 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006  

http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/narodny-akcny-plan-deinstitucionalizacie.html
http://www.employment.gov.sk/narodny-akcny-plan-deinstitucionalizacie.html
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006
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b) Systém asistencie pre ľudí so zdravotným postihnutím  

25. Základným nástrojom podpory samostatnosti a nezávislosti fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je poskytovanie peňažného 

príspevku na osobnú asistenciu na základe zákona č. 447/2008 Z.z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia. Účelom osobnej asistencie je pritom nielen aktivizácia 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej 

sociálnej inklúzie, ale aj podpora nezávislosti a rozhodovania 

o vlastnom živote vo všetkých oblastiach (rodina, práca, 

vzdelávanie, kultúra, šport, politický a občiansky život). Existuje 

však viac problémov. 

26. Po prvé je to dostupnosť osobnej asistencie. V prípadoch, keď 

asistovaná osoba potrebuje pomoc pri úkonoch osobnej hygieny 

alebo vyšší počet hodín osobnej asistencie počas celého dňa, je 

odmena veľmi nízka. V súčasnosti je odmena za 1 hodinu osobnej 

asistencie 2,76 EUR, čo odrádza potenciálnych asistentov ponúkať 

a poskytovať túto službu. Po druhé, peňažný príspevok na osobnú 

asistenciu sa v plnom priznanom rozsahu vypláca len v prípade, ak 

príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a s ním 

spoločne posudzovaných osôb je nižší ako 792,36 EUR; po 

prekročení tejto hranice sa príspevok kráti v závislosti od príjmu. 

Tento mechanizmus testovania príjmu a následného krátenia 

príspevku môže demotivovať osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím pri hľadaní zamestnania. Dôsledkom je, že príjem 

zo zamestnania mierne nad úrovňou minimálnej mzdy spôsobí 

krátenie príspevku a osoba so zdravotným postihnutím si musí časť 

hodín osobnej asistencie, a v krajnom prípade i celý rozsah, hradiť 

z vlastného príjmu. Po tretie, problémom je aj to, že peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu sa fyzickým osobám s ťažkým 

zdravotným postihnutím po dovŕšení 65. roku veku poskytuje len 

v prípade, ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 

poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku. Pokiaľ sa občan stal 

ťažko zdravotne postihnutým po dosiahnutí tohto veku, príspevok 

na osobnú asistenciu nie je možné priznať, čo komunita občanov 

so zdravotným postihnutím považuje za diskrimináciu z dôvodu 

veku. 

27. Ďalšou formou alternatívy k ústavnej starostlivosti je opatrovateľská 

služba podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Podľa 
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tohto zákona sú obce a mestá povinné zabezpečiť dostupnosť 

a prístupnosť opatrovateľskej služby. Problémom je, že iba 900 obcí 

a miest z celkového počtu takmer 2900 je schopných poskytovať 

alebo zabezpečovať túto službu prostredníctvom iného subjektu. 

Navrhované odporúčania: 

• Zabezpečiť pokračovanie a rozšírenie procesu transformácie 

a deinštitucionalizácie tak, aby sa postupne realizovalo právo 

všetkých osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávisle. 

• Zabezpečiť efektívne čerpanie alokovaných zdrojov 

na transformáciu a deinštitucionalizáciu vyššími územnými 

celkami, ktoré sú zriaďovateľmi pobytových sociálnych služieb. 

• Novelizovať zákon 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a zmeniť 

pravidlá poskytovania peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu tak, aby bol dostupný pre všetkých ľudí 

so zdravotným postihnutím vrátane seniorov na rovnakom 

základe. 

• Zabezpečiť dostupnosť opatrovateľskej služby podľa zákona 

448/2008 o sociálnych službách vo všetkých obciach. 

Článok 20 Dohovoru – Osobná mobilita 

28. Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia obsahuje opatrenia na podporu 

osobnej mobility, ako je príspevok na zakúpenie osobného 

motorového vozidla a na jeho úpravu, príspevok na prevádzku 

motorového vozidla, príspevok na prepravu a príspevok 

na zakúpenie druhého mechanického alebo elektrického vozíka. 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách stanoví pravidlá 

a podmienky poskytovania prepravnej služby. na základe 

zdravotného poistenia je možné získať bezplatne alebo so zľavou aj 

pomôcky na mobilitu, ako sú oporné palice a barly, slepecké palice 

a vozíky. Príspevok na kúpu motorového vozidla je podmienený 

splnením podmienok, ako je dochádzanie do zamestnania, za 

vzdelávaním alebo sociálnymi službami, čo vylučuje časť osôb 

odkázaných na individuálnu prepravu. 

29. Problémom je aj výška doplatkov na zložitejšie pomôcky, hradené 

na základe verejného zdravotného poistenia, najmä elektrické 
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a mechanické vozíky. Okrem neprimerane vysokých 

doplatkov problém spočíva aj v systéme úhrady cien týchto vozíkov. 

Vozíky v štandardnej konfigurácii sú prevažne hradené v plnej výške 

alebo s minimálnym doplatkom. Náklady na úhradu individuálnych 

úprav nutných z dôvodu veľmi ťažkého zdravotného postihnutia 

(elektrické polohovanie opierky chrbta, náklon sedadla, stúpačiek, 

prípadne špeciálne opierky chrbta pri veľkých deformitách chrbtice 

a pod.) pri vozíkoch z verejného zdravotného poistenia hradené nie 

sú, a preto táto skupina osôb nemá prístup ku kvalitným pomôckam. 

Prekážku v dostupnosti kvalitných pomôcok tvoria aj indikačné 

kritériá stanovené tak, že napríklad poskytnutie elektrického vozíka 

a polohovateľnej postele súčasne nie je možné, a tak si má poistenec 

vybrať medzi mobilitou alebo zvládnutím noci bez pomoci inej osoby. 

30. Osoby so zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu 

prepravu v menších obciach nemajú možnosť využívať prepravnú 

službu ani peňažný príspevok na prepravu, ktorá je obyčajne 

zabezpečovaná len vo väčších mestách a pre obyvateľov zariadení 

sociálnych služieb. 

31. Na základe zákona č. 447/2008 Z.z., môže osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu a osoba 

nevidiaca alebo prakticky nevidiaca získať parkovací preukaz. Podľa 

zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke je držiteľ parkovacieho 

preukazu oslobodený od diaľničných poplatkov. Oslobodenie je 

viazané na jedno vozidlo s konkrétnou štátnou poznávacou značkou 

čo spôsobuje problémy pri potrebe použiť iné motorové vozidlo. 

Problém sa vyrieši po spustení prevádzky systému elektronickej 

diaľničnej známky, čo umožní prakticky okamžite presunúť 

oslobodenie na vozidlo s inou štátnou poznávacou značkou. 

Spustenie systému elektronickej diaľničnej známky však mešká 

a termín spustenia nie je známy. 

32. Jednotné zľavy na cestovnom pre osoby so zdravotným postihnutím 

sa zatiaľ darí udržiavať u štátnej železničnej spoločnosti a čiastočne 

aj u súkromných železničných dopravcov. V prípade autobusovej 

diaľkovej dopravy, prímestskej dopravy a mestskej hromadnej 

dopravy je však poskytovanie zliav nejednotné a závisí od regiónu, 

mesta a dopravcu. Niektorí autobusoví dopravcovia 

a prevádzkovatelia mestskej hromadnej dopravy rušia bezplatnú 
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prepravu sprievodcov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázaných na pomoc sprievodcu v zmysle zákona 447/2008. 

Navrhované odporúčania: 

• Novelizovať zákon č. 447/2008 Z.z, zákon č. 448/2008 

a predpisy o zdravotnom a sociálnom poistení s cieľom zvýšiť 

finančnú dostupnosť pomôcok a služieb a zjednodušiť 

podmienky na poskytovanie príspevkov a zliav. 

• Rozšíriť poskytovanie prepravnej služby aj v menších obciach. 

• Pre osoby so zdravotným postihnutím zachovať osobitné 

cestovné vo vnútroštátnej železničnej doprave. Vo verejnej 

autobusovej doprave a v mestskej hromadnej doprave prijať 

stratégiu jednotnej úrovne a spôsobu poskytovania zliav 

a zachovať bezplatnú prepravu sprievodcov. 

Článok 21 Dohovoru – Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup 

k informáciám 

33. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

oprávňuje nevidiace a slabozraké osoby a osoby nepočujúce 

a nedoslýchavé žiadať verejné inštitúcie o poskytnutie informácií v im 

prístupných formátoch. Dorozumievanie sa navzájom 

a dorozumievanie sa s počujúcimi garantuje nepočujúcim osobám 

prostredníctvom tlmočníka posunkovej reči zákon č. 149/1995 Z.z. 

o posunkovej reči nepočujúcich a zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách. Napriek existujúcej právnej úprave služby nie sú 

dostatočne rozvinuté, je nedostatok tlmočníkov posunkovej reči 

a nedostatočná je aj ponuka ich vzdelávania. 

34. Zároveň nie je dostupná služba simultánneho prepisu 

a sprostredkovanie informácií nepočujúcim osobám v prípadoch 

vyžadujúcich vysokú presnosť a rýchlosť prekladu, ako sú súdne 

pojednávania, konferencie a prednášky. 

35. Na obaloch tovarov, v ich dokumentácii, v ponukách tovarov 

a služieb, v dokumentoch zakladajúcich zmluvné vzťahy 

a v podobných listinách sú práve relevantné informácie týkajúce sa 

ceny, záväzkov, súhlasov a povinností účastníkov zmluvného vzťahu 

často vytlačené príliš drobným písmom, prípadne nevhodným typom 

písma. Uvedená skutočnosť výrazne obmedzuje až znemožňuje 
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informovanie ľudí so zdravotným postihnutím a je potrebné riešiť ju 

prostredníctvom zákona. 

Navrhované odporúčania: 

• Zaviesť službu simultánneho prepisu hovorenej reči pre 

nepočujúce a nedoslýchavé osoby, najmä na zabezpečenie ich 

plnej informovanosti pri účasti na súdnych pojednávaniach, pri 

úradných vybavovaniach, na konferenciách a prednáškach. 

• Stanoviť v právnej úprave minimálnu veľkosť a typ písma 

na obaloch tovarov a v ich dokumentácii, na ponukách služieb 

a tovarov a na všetkých listinách zakladajúcich akýkoľvek 

zmluvný vzťah. Stanoviť, aby informácie o cenách, záväzkoch, 

súhlasoch a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu 

nemohli byť vytlačené menším písmom a iným typom písma, 

ako ponuky, výhody a akékoľvek benefity vyplývajúce 

zo zmluvného vzťahu. 

Článok 23 Dohovoru – Rešpektovanie domova a rodiny 

36. Článok 23 Dohovoru vyžaduje prijať efektívne a primerané opatrenia 

na odstránenie diskriminácie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa 

manželstva a konkrétne v čl. 23 ods. 1 písm. a) právo všetkých osôb 

so zdravotným postihnutím, ktoré sú vo veku vhodnom 

na uzatvorenie manželstva, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu. 

Toto konkrétne právo sa systematicky porušuje v prípade ľudí 

so zdravotným postihnutím pozbavených a obmedzených 

v spôsobilosti na právne úkony. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 36/2005 

Z.z. (zákon o rodine) manželstvo nemôže uzatvoriť osoba pozbavená 

spôsobilosti na právne úkony. Osoby pozbavené spôsobilosti 

na právne úkony automaticky toto právo strácajú. Pokiaľ ide o osoby 

obmedzené v spôsobilosti na právne úkony, podľa § 12 ods. 2 takáto 

osoba môže manželstvo uzatvoriť iba s privolením súdu. Ďalej podľa 

§ 12 ods. 3 nemôže manželstvo uzatvoriť ani osoba, ktorá síce nie je 

obmedzená v spôsobilosti na právne úkony, ale má duševnú 

poruchu, ktorá by mohla mať za následok obmedzenie spôsobilosti. 

Sme presvedčení, že táto právna úprava porušuje článok 23 

Dohovoru v spojení s čl. 12 Dohovoru, a navrhujeme, aby tieto 

ustanovenia boli zrušené. 
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Navrhované odporúčania: 

• Zrušiť § 12 zákona č. 36/2005 Z.z. (zákon o rodine). 

Článok 24 Dohovoru – Vzdelávanie 

37. Právo na inkluzívne vzdelávanie zaručuje čl. 24 Dohovoru OSN. 

V Slovenskej republike je právo na vzdelanie garantované v čl. 24 

Ústavy, ďalej v zákone o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. 

a v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 

596/2003 Z.z. Deti so zdravotným postihnutím sú podľa školského 

zákona považované za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú 

deti so zdravotným znevýhodnením, deti so zdravotným 

postihnutím, choré deti, deti s vývinovými poruchami, deti 

s poruchami správania, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a deti s nadaním. Zásadu inklúzie vo vzdelávaní neupravuje žiadny 

právny predpis. 

38. Vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

zaisťuje primárne v špeciálnych školách. Podľa aktuálnych štatistík 

zo septembra 2014 sa v špeciálnych základných školách a triedach 

vzdelávalo 22 300 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Toto číslo zahŕňa deti s autizmom, mentálnym 

postihnutím, zmyslovým postihnutím, problémami v komunikácii, 

telesným postihnutím, poruchami správania a nadané deti. 

Segregovane sa tak vzdelávalo spolu 20 639 detí s mentálnym 

postihnutím. 6  Podľa štatistík sa iba 3537 detí s mentálnym 

postihnutím integrovalo v bežných základných školách.7 Toto číslo je 

ale v skutočnosti oveľa nižšie, keďže viac ako polovicu tvoria 

v štatistikách deti z Prešovského (999) a Košického (890) vyššieho 

územného celku, kde má rómska populácia detí najvyššie 

zastúpenie. Pre porovnanie napríklad v Bratislavskom územnom 

                                                           

6
 Z tohto počtu sa 14 127 detí s mentálnym postihnutím vzdelávalo v špeciálnych štátnych 

školách a 6512 detí s mentálnym postihnutím sa vzdelávalo v špeciálnych triedach pri 

základných školách. 
7
 Všetky štatistické údaje sú dostupné na stránke Ústavu informácií a prognóz školstva:  

http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-specialnych-zs-a-specialnych-tried-pri-zs  

http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-specialnych-zs-a-specialnych-tried-pri-zs
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celku, kde žije porovnateľný počet obyvateľov8, bolo integrovaných 

iba 26 detí s mentálnym postihnutím (sic!). z toho je zrejmé, že 

rómske deti sú nesprávne diagnostikované ako deti s mentálnym 

postihnutím a následne v štatistikách „integrované“ v bežných 

školách. Kritická je teda situácia pri deťoch s mentálnym 

postihnutím. Pri deťoch s telesným postihnutím a so zmyslovým 

postihnutím je prekážkou vyššej úrovne inklúzie najmä bariérovosť 

škôl, nedostatok študijných materiálov v prístupných formátoch, 

na čo upozorňujeme v častiach venovaných čl. 9, 21 a 30, 

a nedostatok vzdelávania a pedagogickej podpory pre učiteľov 

a žiakov bežných škôl.9 

39. Aj keď školský zákon umožňuje deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami navštevovať bežné základné školy, 

individuálna „integrácia“ detí so zdravotným postihnutím nie je 

v zákone formulovaná ako priorita, ani nie je výslovne upravené 

právo dieťaťa na inkluzívne vzdelávanie. z toho dôvodu aj keď zákon 

umožňuje integráciu (nie inklúziu) detí so zdravotným postihnutím, 

niekoľko zákonných ustanovení upravuje prekážky, ktoré prístup 

do bežných škôl sťažujú. Napríklad riaditeľ školy alebo zariadenie 

výchovného poradenstva a prevencie môže rozhodnúť, že integrácia 

nie je v záujme dieťaťa10, alebo že výkonom práv začleneného žiaka 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť 

obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy 

a vzdelávania11. Tieto ustanovenia je potrebné zmeniť. 

40. Odborníci sa zhodujú,12 že na Slovensku nie je vytvorený dostatočný 

legislatívny a politický rámec pre inkluzívne vzdelávanie a v praxi 

existuje veľa problémov už pri integrácii. Odborníci napríklad 

uvádzajú, že integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je veľmi problematická, pretože sa odohráva bez alokácie 
                                                           

8
 V Prešovskom kraji žije 814 527 ľudí, v Košickom kraji 794 756 ľudí, v Bratislavskom kraji 

628 686 ľudí. 
9
 Napr. vo vzdelávacích inštitúciách často chýbajú bezbariérové toalety čo je prvým limitujúcim 

kritériom pre osoby s ťažkým telesným postihnutím pri výbere školy alebo študijného odboru. 
10

 § 29 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
11

 § 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
12

 Viď najmä Zimenová, Z., Havrilová, M. Štart k novej kvalite vzdelávania. Nové školstvo, 

2011. Dostupné na adrese: 
http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/2011_Zimenova-
Havrilova_Start_k_novej_kvalite_vzdelavania.pdf. 

http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/2011_Zimenova-Havrilova_Start_k_novej_kvalite_vzdelavania.pdf
http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/2011_Zimenova-Havrilova_Start_k_novej_kvalite_vzdelavania.pdf
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dostatočných materiálnych, finančných a personálnych zdrojov. 

Výrazný je nedostatok fyzickej prístupnosti škôl a metodickej 

podpory učiteľov. 13  Od roku 2014 Ministerstvo školstva poskytuje 

dotácie na pokrytie žiadostí o asistenta učiteľa, avšak táto podpora je 

závislá od žiadosti školy, a teda aj od rozhodnutia školy dieťa 

so zdravotným postihnutím integrovať. 

41. Ďalej sa poukazuje na to, že pri integrácii štát zaviazal školy, aby 

zaistili primerané vzdelávacie prostredie pre deti so zdravotným 

postihnutím, avšak bez náležitého vymedzenia špecifických 

záväzkov. Školy sa môžu tomuto záväzku vyhnúť s poukazom, že 

nemajú zdroje na vytvorenie adekvátneho vzdelávacieho prostredia. 

Bremeno rozhodnutia leží na škole a tá môže rozhodnúť dvoma 

spôsobmi, ktoré vyústia do neprimeraného výsledku. Škola môže 

dieťa odmietnuť alebo ho prijme bez prostriedkov na zaistenie 

náležitého inkluzívneho vzdelávacieho systému14. 

42. Z hľadiska politík obsahuje Národný program rozvoja životných 

podmienok občanov so zdravotným postihnutím z roku 2014 záväzok 

Ministerstva školstva zaistiť vyššiu dostupnosť individualizovanej 

podpory pre deti so zdravotným postihnutím, najmä zamestnaním 

asistentov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov 15 . 

Dokument však neobsahuje časový harmonogram, ide o tzv. 

kontinuálne záväzky, a preto existuje odôvodnená obava, či dôjde k 

náležitej implementácii. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že táto 

politika je čiastková a nerieši transformáciu segregovaného školstva. 

na tento účel by sa mala vytvoriť komplexná národná politika 

transformácie špeciálneho školstva a postupnej desegregácie 

vrátane konkrétnych cieľov, zodpovedností a termínov tak, aby sa 

zaistilo inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti, žiakov a študentov 

na všetkých úrovniach. 

43. Pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, výsledkom dlhodobého 

vývoja je vyhláška Ministerstva školstva č. 458/2012 o minimálnych 

nárokoch študenta so špecifickými potrebami, podľa ktorej sa 

                                                           

13
 Viď najmä Hapalová, M., Kriglerová, E. o krok bližšie k inklúzii, CVEK 2013, str. 36. 

14
 Hapalová, M., Kriglerová, E. o krok bližšie k inklúzii, CVEK 2013, str. 36. Dostupné 

na stránke: http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/O_krok_blizsie_k_inkluzii.pdf.  
15

 Záväzok č. 4.7.3. 

http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/O_krok_blizsie_k_inkluzii.pdf
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stanovujú výšky finančných príspevkov vysokým školám na základe 

špecifických potrieb študentov súvisiacich s ich zdravotným 

postihnutím. Aj keď sa realizujú pilotné projekty na architektonické 

sprístupňovanie vysokých škôl, bariérovosť je stále vážnym 

problémom. Pretrvávajúca absencia finančných prostriedkov 

na debarierizáciu fyzického prostredia a s ňou súvisiaca nízka úroveň 

prístupnosti sa najmarkantnejšie prejavuje na vysokých školách 

v bratislavskom regióne. Problémom zostáva tiež značná 

neprístupnosť informačných systémov vysokých škôl. Jedným 

z dôvodov je skutočnosť, že na uvedené systémy sa priamo 

nevzťahuje výnos 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy 

verejnej správy. Ďalším dôvodom je nedostatočná implementácia 

zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorý v §100 ods. 1 

hovorí o povinnosti vysokej školy zabezpečiť všeobecne prístupné 

akademické prostredie, ako aj vyhlášky 458/2012 o minimálnych 

nárokoch študenta so špecifickými potrebami, ktorá uznáva nárok 

študenta so zrakovým postihnutím na prístup k informáciám 

a informačnému systému vysokej školy bezbariérovým spôsobom. 

Navrhované odporúčania: 

• Novelizovať zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) tak, aby výslovne upravoval zásadu 

inkluzívneho vzdelávania a formuloval právo každého dieťaťa 

a žiaka na inkluzívne vzdelávanie a aby zaisťoval poskytnutie 

primeraných úprav napríklad aj katalógom podporných 

opatrení. 

• Prijať národnú politiku transformácie a desegregácie 

špeciálneho školstva s konkrétnymi úlohami, zodpovednými 

subjektmi a harmonogramom s cieľom zaistiť právo 

na inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti, žiakov a študentov 

so zdravotným postihnutím na všetkých úrovniach vzdelávania 

v súlade s čl. 24 Dohovoru. 

• Zabezpečiť dostatočné materiálne, finančné a osobné zdroje 

a metodickú podporu na to, aby základné a stredné školy boli 

schopné v praxi zaistiť inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti, 

žiakov a študentov so zdravotným postihnutím. 

• Prijať časový harmonogram architektonického sprístupnenia 

škôl a školských zariadení. 

• Vytvoriť legislatívne a finančné podmienky na zabezpečenie 

prístupnosti informačných systémov vysokých škôl pre 

študentov so zdravotným postihnutím, na debarierizáciu 
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vysokých škôl a realizáciu opatrení na zabezpečenie prístupu 

k terciárnemu vzdelaniu. 

Článok 25 Dohovoru – Zdravie 

44. Prvá vec, na ktorú by sme chceli Výbor upozorniť, je systém včasnej 

diagnostiky a intervencie, ktorá na Slovensku chýbala desaťročia. 

V roku 2014 sa urobili prvé kroky vedúce k zavedeniu systému 

rannej diagnostiky a intervencie. Národný program rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 

obsahuje záväzok Ministerstva zdravotníctva do konca roku 2015 

vytvoriť podporujúce zariadenia pre deti do 3 rokov veku v rámci 

troch detských nemocníc, v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. 

Zároveň od januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V § 33 zavádza sociálnu službu 

včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím do siedmych 

rokov veku.16 Implementácia je Napriek pozitívnemu legislatívnemu 

vývoju problematická. V roku 2015 sa začal realizovať prvý pilotný 

projekt včasnej intervencie financovaný zo zahraničných zdrojov len 

s tromi regionálnymi centrami. Hlavná obava je dostatok zdrojov, 

udržateľnosť a dostupnosť tejto služby vo všetkých regiónoch a pre 

všetky deti so zdravotným postihnutím. 

45. Po druhé, v súvislosti s informovaným súhlasom nás znepokojujú 

právne predpisy týkajúce sa ľudí pozbavených spôsobilosti na právne 

úkony alebo s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. 

Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. 

o zdravotnej starostlivosti považuje automaticky ex lege osoby 

pozbavené spôsobilosti na právne úkony a osoby s obmedzenou 

spôsobilosťou na právne úkony za nespôsobilé dať informovaný 

súhlas. Súhlas v tomto prípade dáva opatrovník, pričom by mala byť 

vhodným spôsobom poučená aj osoba nespôsobilá dať informovaný 

súhlas. Jej nesúhlas však nie je relevantný, jej vyjadrenie sa podľa § 

6 ods. 10 zákona o zdravotnej starostlivosti iba zapíše do zdravotnej 

dokumentácie. Náhradné rozhodovanie sa pritom týka v tomto 

prípade nielen zdravotnej starostlivosti, ale aj hospitalizácie, a teda 

aj obmedzenia slobody. 

                                                           

16
 Zákon o sociálnych službách sa mení a dopĺňa zákonom 485/2013 Z. z. 
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46. Nakoniec, pretrváva nedostatok vhodne prispôsobených 

zdravotníckych zariadení na hospitalizáciu osôb s veľmi ťažkým 

telesným postihnutím, problémy ale pretrvávajú aj pri ambulantnej 

liečbe a vyšetreniach. Väčšina nemocníc nie je prispôsobená 

na prijatie pacienta pohybujúceho sa na vozíku a odkázaného 

na sústavnú pomoc inej osoby architektonicky, technicky, ale ani 

personálne. Často chýba bezbariérový prístup pre tieto osoby. 

Nemocničné lôžka sú bez polohovania, vysoké a matrace iba 

výnimočne antidekubitné. Chýbajú pomôcky na dôstojnú manipuláciu 

s pacientom, dokonca aj pri vyšetreniach. Personálne obsadenie 

na bežných oddeleniach je poddimenzované. 

Navrhované odporúčania: 

• Zabezpečiť dostupnú a prístupnú sieť zdravotných a sociálnych 

služieb včasnej intervencie. 

• Novelizovať § 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 

starostlivosti tak, aby každý človek so zdravotným postihnutím 

mal právo na informovaný súhlas vrátane práva zdravotnú 

starostlivosť odmietnuť. 

• Prijať opatrenia na zabezpečenie bezproblémovej hospitalizácie 

pacientov s najťažšími telesnými postihnutiami aj 

na oddeleniach nešpecializovaných na uvedenú základnú 

diagnózu a stanoviť časový horizont na vybavenie 

zdravotníckych zariadení potrebnými pomôckami. 

Článok 26 Dohovoru – Habilitácia a rehabilitácia 

47. Sociálna rehabilitácia je legislatívne upravená v zákone č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách, považuje sa za odbornú činnosť, ktorú 

môže poskytovateľ sociálnych služieb vykonávať i samostatne. 

Zásadným problémom je zavedený systém financovania sociálnych 

služieb všeobecne a financovania sociálnej rehabilitácie 

a špecializovaného poradenstva ako odborných činností zvlášť. 

Pôvodný zámer predpokladal financovanie sociálnych služieb 

mestami, obcami a samosprávnymi krajmi, z prijatého podielu 

prerozdeľovaných daní a z výnosu ich vlastných daní, čo sa dlhodobo 

v praxi ukazuje ako nefunkčné. Dokazuje to i stála potreba 

dofinancovávania vybraných sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. 

Uvedená skutočnosť úzko súvisí i s rozdelením 

poskytovateľov sociálnych služieb na verejných (zriadených obcami 
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a samosprávnymi krajmi) a neverejných (zriadených prevažne 

občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami), pričom 

napriek snahe o ich legislatívne rovnoprávne postavenie v praxi 

preferujú samosprávne subjekty vlastných poskytovateľov sociálnych 

služieb, čo vytvára nerovnoprávne postavenie verejných 

a neverejných poskytovateľov. K tomu pristupuje aj preferované 

financovanie pobytových sociálnych služieb a opatrovateľskej služby, 

čo sa odráža na nedostatočnom financovaní ambulantných 

a terénnych sociálnych služieb, vrátane financovania samostatne 

vykonávaných odborných činností, poskytovaných neverejnými 

poskytovateľmi. Samosprávne celky navyše preferujú financovanie 

špecializovaného poradenstva pred financovaním sociálnej 

rehabilitácie. Tento postup síce umožňuje zistiť potreby klienta 

a riešiť jeho vzťahové a postojové problémy, ale nevytvára 

dostatočný priestor na rehabilitačný výcvik ako finálnu fázu 

komplexnej sociálnej služby. 

48. Domnievame sa, že štát nenašiel účinný mechanizmus na to, aby 

prinútil samosprávne orgány plniť si v oblasti poskytovania 

a financovania sociálnych služieb povinnosti uložené im zákonom 

o sociálnych službách a rezignoval na akúkoľvek kontrolnú činnosť 

voči týmto orgánom. Okrem financovania poskytovania sociálnych 

služieb samosprávnymi orgánmi je zavedený doplnkový 

nenárokovateľný dotačný systém z prostriedkov štátneho rozpočtu 

spravovaný ministerstvom práce. z hľadiska celkového objemu 

rozdeľovaných finančných prostriedkov tento dotačný systém nie je 

rozhodujúci. Napriek tomu závažným problémom je, že dotáciu 

zo systému je možné poskytovať len na podporu rozvoja sociálnych 

služieb, nie na ich udržanie. 

49. Liečebná rehabilitačná starostlivosť sa občanom poskytuje 

na základe verejného zdravotného poistenia v mieste bydliska. Často 

ale dochádza k vyčerpaniu finančného limitu, ktorý sú zdravotné 

poisťovne ochotné na liečebnú rehabilitáciu uvoľniť, a pacient musí 

akceptovať posunutie rehabilitačnej starostlivosti na neskorší termín, 

než by si vyžadovalo jeho doliečenie. Problematické je tiež, že tieto 

rehabilitačné zariadenia nie sú vybavené potrebnou technikou 

na manipuláciu s ťažko telesne postihnutými osobami, ako je 

napríklad vyloženie na rehabilitačný stôl, a nedisponujú špeciálnymi 

rehabilitačnými pomôckami a náradím, ktoré by mohli tieto osoby 

využívať a ktoré by prispeli k zlepšeniu ich kondície. Personál 
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pomerne často nemá dostatočné skúsenosti a poznatky, ako 

poskytnúť potrebnú rehabilitáciu osobám s ťažkým telesným 

postihnutím. 

50. Špičkovým rehabilitačným zariadením je Národné rehabilitačné 

centrum. Zamerané je na komplexnú prevenciu, diagnostiku 

a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu pohybového aparátu. Je to 

špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou na liečbu 

pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, 

polytraumatizmoch, amputáciách a náročných operačných výkonoch 

na pohybovom systéme. V posledných rokoch sa však sústreďuje aj 

na liečbu po cievnych príhodách. Napriek tomu, že v tomto zariadení 

sú najlepší špecialisti na liečbu pohybového aparátu, pre 

pacientov s chronickým postihnutím pohybového systému nie je 

v rehabilitačnom centre vytvorený priestor a jeho kapacita 

nepostačuje potrebám pacientov. Mnohým je táto liečba zamietnutá, 

čakacie lehoty sú veľmi dlhé a pobyt v tomto zariadení býva často 

ukončený pred výraznejším zlepšením, resp. pred stabilizáciou 

zdravotného stavu napriek tomu, že lokálne rehabilitačné zariadenia 

nie sú obyčajne dostatočne spôsobilé a vybavené pokračovať 

v naštartovanom rehabilitačnom procese. Dochádza tak k porušeniu 

práva postihnutých osôb na poskytnutie zdravotnej a rehabilitačnej 

starostlivosti podľa najnovších poznatkov. V dôsledku toho osoby 

s telesným postihnutím nedosiahnu najvyšší možný dosiahnuteľný 

stupeň zlepšenia zdravotného stavu, mobility a sebestačnosti. 

Navrhované odporúčania: 

• Prijať novú koncepciu financovania sociálnych služieb vrátane 

financovania komplexných habilitačných a rehabilitačných 

programov. 

• Právne i fakticky zrovnoprávniť verejných a neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb. 

• V prípade nedostatkového financovania sociálnych služieb 

zo strany samosprávnych orgánov poskytovať finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu na udržanie všetkých, nielen 

vybraných pobytových sociálnych služieb. 

• Dotačný systém ministerstva práce rozšíriť i na podporu 

udržania už existujúcich sociálnych služieb. 

• Zaviesť účinný kontrolný mechanizmus kontrolujúci plnenie 

povinností samosprávnych orgánov vyplývajúcich im 
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zo zákona o sociálnych službách, najmä plnenie povinností 

voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. 

• Hľadať možnosti rozšírenia kapacity Národného rehabilitačného 

centra. 

Článok 27 Dohovoru – Práca a zamestnávanie 

51. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím je upravená v zákone č. 5/2004 Z.z. o službách 

zamestnanosti. V rámci aktívnych opatrení trhu práce zákon 

upravuje poskytovanie viacerých nenávratných finančných 

príspevkov pre zamestnávateľov, ako aj pre občanov so zdravotným 

postihnutím, ktorí sa rozhodli vykonávať samostatnú zárobkovú 

činnosť. Príspevky sú určené na podporu vytvárania a udržania 

pracovných miest v chránených dielňach a na chránených 

pracoviskách. Hlavnými nástrojmi podpory sú: 

i) príspevok zamestnávateľovi na zriadenie chránenej dielne 

alebo chráneného pracoviska; 

ii) príspevok občanovi so zdravotným postihnutím 

na samostatnú zárobkovú činnosť; 

iii) príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej 

dielne alebo chráneného pracoviska; 

iv) príspevok na činnosť pracovného asistenta. 

52. Základným nedostatkom právnej úpravy je skutočnosť, že až 

na príspevok na pracovného asistenta je poskytovanie zostávajúcich 

príspevkov podmienené zriadením chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska. To je v nesúlade i s Nariadením Komisie 

(EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 

zmluvy (nariadenie o skupinových výnimkách), ktoré podmieňuje 

zriadením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska len 

poskytnutie príspevku zamestnávateľovi na úhradu nákladov 

na výstavbu, inštaláciu alebo modernizáciu výrobných jednotiek 

príslušného podniku. Zákon 5/2004 o službách zamestnanosti však 

podmieňuje podporu individuálneho zamestnávania osoby 

so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce zriadením 

chráneného pracoviska. Takéto zamestnanie potom nie je 

deklarované ako zamestnanie na otvorenom trhu práce. Dôsledkom 

je aj časté podmieňovanie poskytnutia podpory obmedzením výkonu 
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práce na presne priestorovo definovanom mieste, čo zásadne 

obmedzuje možnosti uplatnenia na otvorenom trhu práce. 

53. S účinnosťou od 1. mája 2013 bol rozsiahlo zmenený zákon 

o službách zamestnanosti, a to i v časti upravujúcej aktívne 

opatrenia trhu práce na podporu zamestnávania občanov 

so zdravotným postihnutím. Príspevok zamestnávateľovi na zriadenie 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevok občanovi 

so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť sa 

zmenili z obligatórnych (pri splnení podmienok nárokovateľných) 

na fakultatívne (nenárokovateľné) a znížila sa ich maximálna možná 

výška o 50 až 65 % pôvodnej maximálnej výšky v závislosti od 

regiónu, v ktorom sú poskytované. Pokiaľ sa podpora týka 

zamestnanca, resp. občana so zdravotným postihnutím s mierou 

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je 

ich výška nižšia ako ročná výška príspevku na úhradu prevádzkových 

nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktorý je 

príspevkom nárokovateľným, čo spolu s až prehnanými nárokmi 

na spracovanie projektu nutného k priznaniu týchto 

príspevkov viedlo k radikálnemu zníženiu záujmu o tieto príspevky 

a k zániku chránených dielní (premenou na zariadenie sociálnych 

služieb). Dokumentuje to nasledujúca tabuľka, v ktorej uvádzame 

počet obsadených pracovných miest, na ktoré boli príspevky 

poskytnuté: 

Rok Počet priznaných príspevkov na zriadenie CHD/CHP 

Zamestnávateľovi Občanovi so ZP 

2010 1 631 599 

2011 2 025 523 

2012 2 026 536 

2013 1 710 296 

2014 278 91 

 

54. Zníženie počtu novovytváraných pracovných miest pre občanov 

so zdravotným postihnutím sa prejavilo i vo zvýšení počtu 

uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím 

nachádzajúcich sa v evidencii úradov práce: 



32 

Dátum Počet UOZ so zdrav. 

postihnutím 

31.12.2010 11 218 

31.12.2011 12 755 

31.12.2012 10 487 

31.12.2013 12 223 

31.12.2014 13 078 

 

55. Aj keď štátne orgány uvádzajú, že motiváciou na zmeny bolo 

zvýšenie adresnosti príspevkov na aktívnu politiku trhu práce 

a zabránenie zneužívania príspevkov, sme toho názoru, že hlavným 

motívom zmien bolo ušetrenie finančných prostriedkov doposiaľ 

využívaných na podporu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím. Výsledkom je rapídny pokles záujmu o vytváranie 

nových pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Vo 

väčšej miere sa využíva príspevok na prevádzku chránenej dielne 

a chráneného pracoviska. Dokumentuje to nasledujúca tabuľka17: 

 

Rok 
Dohodnutá suma fin. prostriedkov v tis eur 

1.18 2. 3. 4. Celkom 

2010 13794 5072 2274 11132 32272 

2011 17464 4613 3487 13370 38934 

2012 17657 4741 4099 15772 42269 

2013 14218 2465 4132 17434 38249 

2014 1143 516 3744 20202 25605 

 

                                                           

17
 Štatistické údaje uvádzané v tabuľkách poskytlo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

18 Legenda: 
1. Príspevok zamestnávateľovi na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska   
2. Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť  

3. Príspevok na činnosť pracovného asistenta.  
4. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 
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56. Medzi podporu zamestnanosti môžeme zaradiť i povinnosť 

zamestnávateľov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, 

tzv. kvóta systém. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov 

so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 

zamestnancov, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu 

jeho zamestnancov. Pokiaľ túto podmienku neplní, môže túto 

povinnosť nahradiť zadaním zákazky (nákup tovaru alebo služby) 

zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu, občanovi 

so zdravotným postihnutím vykonávajúcemu samostatnú zárobkovú 

činnosť alebo uhradením sankcie. Za rok 2014 dali až 4 ministerstvá 

prednosť zaplateniu sankcie pred možnosťou zamestnania občanov 

so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky. 

57. Finančná podpora poskytovaná zamestnávateľom na podporu 

zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím sa 

v zmysle legislatívy Európskej únie považuje za štátnu pomoc. 19 

Úrady práce preferujú poskytovanie pomoci podľa schémy de 

minimis, podľa ktorej je pomoc limitovaná sumou 200 000 EUR 

v priebehu každých troch fiškálnych rokov, a len veľmi neochotne 

poskytujú pomoc podľa nariadenia o skupinových výnimkách. To 

značne komplikuje administratívu a značne znevýhodňuje 

zamestnávateľov s vyšším počtom zamestnancov so zdravotným 

postihnutím. 

58. Služby občanom so zdravotným postihnutím na uľahčenie získania 

zamestnania alebo na udržanie zamestnania a taktiež 

zamestnávateľom na uľahčenie získania zamestnanca 

z radov občanov so zdravotným postihnutím poskytujú v rámci 

zákona o službách zamestnanosti agentúry podporovaného 

zamestnávania. Problémom je nedoriešená finančná podpora ich 

činnosti a často nezáujem úradov práce spolupracovať s nimi. 

  

                                                           

19
 Výška štátnej pomoci je regulovaná najmä Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. 

decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc 
de minimis a nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (nariadenie 
o skupinových výnimkách). 
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Navrhované odporúčania: 

• Zosúladiť aktívne opatrenia trhu práce v zákone o službách 

zamestnanosti určené na podporu zamestnávania občanov 

so zdravotným postihnutím s Nariadením Komisie (EÚ) 

č. 651/2014 o skupinových výnimkách. 

• Podporu rozšíriť aj na zamestnancov zamestnaných 

na otvorenom trhu práce. 

• Pri poskytovaní finančnej pomoci preferovať schému štátnej 

pomoci podľa nariadenia o skupinových výnimkách pred 

schémou de minimis; ide o schémy pomoci na rovnakej 

úrovni. 

• Podporovať tvorbu pracovných príležitostí pre osoby 

so zdravotným postihnutím takými finančnými príspevkami, 

ktoré pomôžu tieto pracovné miesta vytvárať/udržať. 

• Upraviť v zákone o službách zamestnanosti inštitút 

náhradného plnenia tak, aby zadanie zákazky chránenej dielni 

bolo pre zamestnávateľa výhodnejšie ako zaplatenie pokuty za 

neplnenie povinného zamestnávania osôb so zdravotným 

postihnutím. 

• Vyriešiť financovanie agentúr podporovaného zamestnávania. 

Článok 28 Dohovoru – Primeraná životná úroveň a sociálna 

ochrana 

59. Finančné zabezpečenie občanov so zdravotným postihnutím, pokiaľ 

ich miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje 

40 % a sú poistencami Sociálnej poisťovne, sa pri splnení ďalších 

zákonom určených podmienok rieši zo systému sociálneho poistenia, 

zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, a to priznaním 

invalidného dôchodku. Je potrebné vyzdvihnúť, že invalidné 

dôchodkové poistenie sa vzťahuje i na občanov, ktorí sa stali 

invalidnými v dobe, keď boli nezaopatrenými deťmi a nemohli byť 

z titulu vlastnej zárobkovej činnosti dôchodkovo poistení. Priemerné 

výšky vybraných dôchodkov k 31. máju 2015 sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke: 
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Druh dôchodku Priemerná výška v EUR 

Starobný dôchodok 408,41 

Predčasný starobný dôchodok 389,75 

Invalidný dôchodok nad 70 % 353,23 

Invalidný dôchodok do 70 % 198,19 

 

60. Je však viac ako otázne, či výšky väčšiny priznávaných invalidných 

dôchodkov, a to i pre invalidných dôchodcov s mierou poklesu nad 

70 %, zabezpečujú primeranú životnú úroveň ich poberateľom. Podľa 

zisťovaní Štatistického úradu SR hranica rizika chudoby20 dosiahla 

v roku 2014 úroveň 4 086 EUR na rok, čo v prípade jednočlennej 

domácnosti predstavuje približne 341 EUR na mesiac. Pokiaľ je 

občan so zdravotným postihnutím odkázaný len na príjem 

z invalidného dôchodku, je jeho príjem v mnohých prípadoch pod 

hranicou rizika chudoby. 

61. V roku 2004 vykonala Slovenská republika rozsiahlu reformu 

dôchodkového systému, ktorá sa zavŕšila zavedením dvojpilierového 

systému. I keď bolo od začiatku zrejmé, že presun časti vybraného 

poistného do systému starobného dôchodkového sporenia 

spravovaného súkromnými dôchodcovskými správcovskými 

spoločnosťami ďalej prehĺbi deficit fondu dôchodkového poistenia 

v Sociálnej poisťovni, štát uisťoval poberateľov invalidných 

dôchodkov, že na výšku ich poberaných dôchodkov táto zmena 

nebude mať žiadny vplyv. Toto tvrdenie štátnych orgánov sa ukázalo 

ako nepravdivé. Štát sa rozhodol po desiatich rokoch dôchodkovej 

reformy znížiť deficit Sociálnej poisťovne znížením výdavkov na už 

priznané dôchodky, čo dosiahol znížením ich každoročnej valorizácie. 

Zavedený a zákonom schválený valorizačný mechanizmus už 

priznaných dôchodkov sa od roku 2014 postupne mení. do roku 

2014 sa priznané dôchodky každoročne zvyšovali percentom, 

určeným ako súčet 50 % medziročného rastu priemernej mzdy 

a 50 % medziročného rastu spotrebiteľských cien. Od roku 2014 sa 

vo vzorci na výpočet percenta zvýšenia dôchodku postupne až 

                                                           

20
 Počítaná ako 60 percent mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu. 
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do roku 2018 znižuje podiel medziročného rastu priemernej mzdy 

a zvyšuje podiel medziročného rastu spotrebiteľských cien, od roku 

2018 sa pri valorizácii priznaných dôchodkov bude prihliadať len 

na percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti 

dôchodcov. Pretože v dlhšom časovom období sa v Slovenskej 

republike predpokladá vyššie tempo rastu miezd oproti rastu 

spotrebiteľských cien, čo tiež potvrdzujú štatistické údaje 

z predchádzajúcich desiatich rokov, uvedená zmena už má a naďalej 

bude mať tri základné dôsledky: 

i) Bude sa zvyšovať rozdiel v životnej úrovni medzi občanmi 

s príjmami zo zárobkovej činnosti a občanmi s príjmami 

z dôchodkových dávok. Rozdiel v životnej úrovni bude tým väčší, čím 

dlhšie je občan odkázaný len na dôchodkové dávky. 

ii) Keďže pri novo priznávaných dôchodkoch sa prihliada len 

na medziročný rast priemernej mzdy, invalidné dôchodky priznávané 

v neskorších rokoch budú vždy vyššie ako invalidné dôchodky 

priznané skôr, i keď ich výška bude určená z relatívne rovnakej výšky 

príjmu a započítaný bude približne rovnaký počet 

rokov dôchodkového poistenia, pretože valorizácia priznaných 

dôchodkov bude výrazne nižšia ako medziročný rast priemernej 

mzdy. Výška už priznaných dôchodkov rastie medziročne nižším 

koeficientom ako výška novo priznávaných dôchodkov. Bude 

dochádzať k nerovnosti medzi občanmi, ktorí počas zárobkovej 

činnosti dosahovali porovnateľné príjmy a získali porovnateľný počet 

rokov dôchodkového poistenia, a to len z dôvodu, že jednému z nich 

bol priznaný napr. invalidný dôchodok skôr a inému až po niekoľkých 

rokoch. 

iii) Hranica rizika chudoby bude stúpať rýchlejšie ako je rast 

priznaných invalidných dôchodkov, takže mnoho občanov, ktorí sú 

na ne dlhodobo odkázaní, sa časom ocitne so svojím príjmom pod 

hranicou rizika chudoby. 

Navrhované odporúčania: 

• Prijať opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa poberatelia 

invalidných dôchodkov so svojim príjmom nedostávali pod 

hranicu rizika chudoby. 

• Zmierniť rozdiel medzi valorizáciou už priznaných dôchodkov 

a rastom novo priznávaných dôchodkov. 
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Článok 29 Dohovoru – Účasť na politickom a verejnom živote 

62. Výkon volebného práva a práva byť volený upravuje zákon č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva. Ako veľmi 

problematickú vnímame skutočnosť, že tento zákon upravuje v § 4 

písm. c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony ako tzv. prekážku 

výkonu volebného práva. To znamená, že automaticky každá osoba 

pozbavená spôsobilosti na právne úkony nemôže voliť. Rovnakým 

spôsobom je formulovaná aj prekážka práva byť volený v § 6 písm. 

c) zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Sme 

presvedčení, že tieto ustanovenia sú v rozpore s čl. 29 Dohovoru 

v spojení s čl. 12 Dohovoru a je potrebné ich zrušiť. 

63. Ako ďalší problém vnímame prístupnosť volebných miestností. 

Ustanovenie § 8 ods. 1 síce ukladá povinnosť vyberať volebné 

miestnosti tak, aby boli prístupné aj osobám so zdravotným 

postihnutím, vyskytujú sa však volebné miestnosti ťažko prístupné 

osobám s obmedzenou pohyblivosťou. Aj keď podľa § 24 ods. 7 

zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môže volič požiadať 

o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej 

schránky, toto opatrenie nerieši samotnú fyzickú neprístupnosť 

volebnej miestnosti. 

64. Ustanovenie § 24 ods. 6 upravuje právo voliča, ktorý nemôže sám 

upraviť hlasovací lístok z dôvodu zdravotného postihnutia alebo 

preto, že nemôže čítať alebo písať, vziať so sebou do priestoru 

na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací 

lístok podľa jeho pokynov. Toto podporné riešenie však nenapĺňa 

právo na tajnú voľbu. Domnievame sa, že je potrebné upraviť 

možnosť elektronického hlasovania, ktoré zaistí prístupnosť volieb aj 

osobám nevidiacim alebo slabozrakým na zásade samostatnosti 

a tajnosti hlasovania. 

Navrhované odporúčania: 

• Zrušiť § 4 písm. c) a § 6 písm. c) zákona č. 180/2014 Z.z. 

o podmienkach výkonu volebného práva. 

• Zaistiť fyzickú prístupnosť všetkých volebných miestností. 

• Umožniť elektronické hlasovanie. 
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Článok 30 Dohovoru – Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, 

záujmových aktivitách a športe 

65. Prepis a vydávanie dokumentov v prístupných formátoch pre osoby 

so zdravotným postihnutím je podporovaný Ministerstvom kultúry, 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom mimovládnych 

organizácií a vlastnými silami dobrovoľníkov a rodinných 

príslušníkov osôb so zdravotným postihnutím. Hlavným zdrojom kníh 

a časopisov vo formátoch vhodných pre osoby so zrakovým 

postihnutím (Braillovo písmo, zvukové nahrávky, reliéfna grafika, 

elektronické dokumenty) je Slovenská knižnica pre nevidiacich 

Mateja Hrebendu v Levoči zriadená Ministerstvom kultúry SR. 

Vydávanie časopisov vo formátoch vhodných pre osoby 

so zdravotným postihnutím je čiastočne podporované 

prostredníctvom dotácií ministerstiev práce a kultúry. Vydávanie 

dokumentov vo formáte ľahko čitateľného textu zatiaľ len sporadicky 

zabezpečujú mimovládne organizácie. 

66. Sprístupňovanie diel vo formátoch prístupných osobám 

so zdravotným postihnutím podporuje § 29 autorského zákona č. 

618/2003 Z.z. Podľa výkladu MK však táto formulácia nedovoľuje 

predávať sprístupnené kópie diel ani za cenu výrobných 

nákladov nevyhnutných na ich zhotovenie, a teda sú určené len 

na vypožičiavanie. Tento problém by sa mal odstrániť prijatím 

nového autorského zákona, ktorého účinnosť sa predpokladá od 1. 

januára 2016. 

67. Sprístupnené dokumenty predstavujú len veľmi malú časť 

dokumentov dostupných verejnosti bez zdravotného postihnutia. 

Zvlášť kritickým je zabezpečovanie literatúry potrebnej 

na vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Napriek zvýšenej 

produkcii podporovanej ministerstvom školstva ide prevažne len 

o prepis vybraných učebníc používaných najmä v špeciálnych 

školách, nie o prepis učebníc podľa individuálnej potreby 

študentov rôznych škôl. Významným opatrením na zvýšenie ponuky 

sprístupnených dokumentov je Marakéšska zmluva, ktorá stanovuje 

súbor pravidiel umožňujúcich ich medzinárodnú výmenu a bezplatné 

cezhraničné využívanie. Slovenská republika Marakéšsku zmluvu 

ešte nepodpísala, čo považujeme za nedostatok. Podpis a ratifikácia 

sú veľmi potrebné. 



39 

68. Sprístupňovanie televízneho vysielania rieši zákon č. 308/2000 Z.z. 

o vysielaní a retransmisii, ktorý určuje vysielateľom povinnosť 

zabezpečiť minimálny rozsah vysielaných programov sprevádzaných 

skrytými alebo otvorenými titulkami a tlmočených do posunkovej 

reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich 

a sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Neurčuje 

však jednoznačne transmiterom, najmä káblovým poskytovateľom 

povinnosť prenášať aj uvedené multimodálne služby. Tiež nedefinuje 

titulky pre nepočujúcich. V súčasnosti je v legislatívnom procese 

novela, ktorá jednoznačne definuje titulky pre nepočujúcich, ukladá 

káblovým poskytovateľom prenášať aj uvedené multimodálne služby 

a ukladá distribútorom pôvodných slovenských audiovizuálnych diel 

a diel v slovenskom jazyku opatriť ich titulkami pre nepočujúcich 

a hlasovým komentárom pre nevidiacich. Schválenie tejto novely 

výrazne zvýši úroveň sprístupnenia televízneho vysielania. 

69. Fyzická prístupnosť zariadení určených na kultúrne predstavenia 

alebo služby, ako sú divadlá, múzeá, kiná, knižnice, historické 

pamiatky a významné miesta národného kultúrneho dedičstva, sa 

rieši prostriedkami spomínanými v článku 9 Prístupnosť. Aj v ich 

prípadoch je implementácia predpisov nedostatočná a prípustné 

stavebné výnimky pre historické pamiatky sa hojne využívajú 

prakticky bez odôvodnenia. 

70. Postupnému zlepšovaniu prístupnosti expozícií múzeí, galérií 

a výstav prispieva preškoľovanie pracovníkov, organizovanie 

špecializovaných konferencií a organizovanie výstav a expozícií alebo 

ich častí špeciálne upravených podľa potrieb osôb so zdravotným 

postihnutím. Pri sprístupňovaní výstav a expozícií v galériách 

a múzeách je potrebné uprednostňovať trvalé sprístupňovanie 

charakteristických exponátov a prehliadkových trás pre danú 

expozíciu pred sporadickým organizovaním dočasných 

špecializovaných výstav. 

71. Podpora rozvoja tvorivého a umeleckého potenciálu osôb 

so zdravotným postihnutím je napriek dotačnej podpore ministerstva 

kultúry nedostatočná a štruktúra finančnej podpory v dostatočnej 

miere nezohľadňuje špecifické potreby osôb so zdravotným 

postihnutím, najmä zvýšené nároky na podporu kvalifikovanými 

pracovníkmi. 
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72. Úloha vytvárať podmienky zabezpečujúce prístup osobám 

so zdravotným postihnutím k službám v oblasti rekreačných, 

turistických, záujmových a športových aktivít by mala byť 

realizovaná v rámci plnenia Stratégie rozvoja cestovného ruchu 

do roku 2020 a v rámci Národného systému kvality služieb 

cestovného ruchu. V stratégii je zapracovaná aj úloha umožniť širšiu 

účasť osôb so zdravotným postihnutím na cestovnom ruchu 

prostredníctvom stavebno-technického riešenia, ktorá sa spolieha 

na práve pripravovaný nový stavebný zákon zmienený v časti 

o článku 9 Prístupnosť Stále však chýba jednotná norma určujúca 

kritériá prístupnosti zariadení cestovného ruchu z hľadiska osôb 

so zdravotným postihnutím. Veľmi zložité je tiež zabezpečovať účasť 

osôb so zdravotným postihnutím na športových podujatiach. Vo 

všeobecnosti chýbajú športové zariadenia s bezbariérovými vstupmi 

a priestormi pre divákov a športovcov, s bezbariérovými šatňami pre 

športovcov, sociálnymi zariadeniami a vstupmi na súťažné plochy. 

Navrhované odporúčania: 

• Výrazne rozšíriť kapacity a finančnú podporu 

na prepis dokumentov do prístupných formátov vrátane 

učebníc pre študentov a ďalších dokumentov. 

• Vybudovať fond audiovizuálnych diel doplnených hlasovým 

komentárom, titulkami pre nepočujúcich, prekladom 

do posunkovej reči alebo v posunkovej reči. 

• Systematicky rozširovať a podporovať sprístupňovanie 

kultúrnych zariadení a služieb, expozícií v múzeách a galériách 

a výstav. 

• Zvýšiť podporu rozvoja tvorivého a umeleckého potenciálu 

osôb so zdravotným postihnutím v oblasti kultúry a ich 

kultúrnych aktivít. 

• Prijať štandard na jednotné hodnotenie úrovne prístupnosti 

zariadení cestovného ruchu z hľadiska osôb so zdravotným 

postihnutím. 

Článok 31 Dohovoru – Štatistika a zhromažďovanie údajov 

73. Zhromažďovanie údajov o osobách so zdravotným postihnutím a ich 

rodinách sa primárne realizuje v kompetencii rôznych agentúr 

v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva. Ide najmä 
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o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnu poisťovňu, 

poskytovateľov sociálnych služieb, zdravotné poisťovne, 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vzdelávacie inštitúcie. 

Napriek množstvu agentúr zhromažďujúcich údaje existujú problémy 

s prístupnosťou, koordináciou a porovnateľnosťou zhromaždených 

údajov. Sociálne štatistiky spracúvané Štatistickým úradom SR nie je 

možné vyhodnocovať z hľadiska zdravotného postihnutia. Napríklad 

údaje o počte pracujúcich a nezamestnaných v rámci zisťovania 

uskutočňovaného štatistickým úradom sú vzhľadom na rozdielnu 

metodiku neporovnateľné s údajmi z evidencie uchádzačov 

o zamestnanie vedenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Štatistické údaje v oblasti prístupnosti fyzického prostredia či 

rovnakého zaobchádzania prakticky nie sú sledované. Takmer úplne 

chýbajú údaje disagregované z hľadiska druhu a stupňa zdravotného 

postihnutia. Chýbajú spoľahlivé štatistické údaje o štruktúre 

obyvateľstva z hľadiska zdravotného postihnutia. Štatistické údaje 

tohto druhu by mali byť dostupné po zavedení elektronickej 

zdravotnej knižky. Jej zavedenie však mešká a termín zavedenia 

nám nie je známy. Dostupné štatistické údaje sú fragmentované 

a rozptýlené v rámci rôznych rezortov. Nedostatok relevantných 

údajov veľmi komplikuje odbornú diskusiu o problematike osôb 

so zdravotným postihnutí, rovnako ako ich zapojenie 

do implementácie Dohovoru. 

74. Výskumu v oblasti zdravotného postihnutia sa venujú najmä 

organizácie ako Inštitút pre výskum práce a rodiny, Výskumný 

ústav detskej psychológie a patopsychológie, vybrané pracoviská 

Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl. V oblasti 

zhromažďovania informácií, ale aj výskumnej činnosti zameranej 

týmto smerom sa angažujú tiež organizácie občianskeho sektora. 

Chýba však dlhodobá koordinácia a komplexnosť výskumu potrebná 

okrem iného na sledovanie vývoja a optimalizáciu rozhodovania 

o opatreniach na prevenciu a prekonávanie dôsledkov zdravotného 

postihnutia. 
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Navrhované odporúčania: 

• Zaviesť systém komplexného zisťovania porovnateľných 

štatistických údajov o osobách so zdravotným postihnutím 

a ich životných situáciách. 

• Urýchliť zavedenie systému elektronickej zdravotnej knižky 

a jeho prostredníctvom získať spoľahlivé údaje o štruktúre 

obyvateľstva z hľadiska zdravotného postihnutia. 

Článok 33 Dohovoru – Vykonávanie Dohovoru na vnútroštátnej 

úrovni a monitorovanie 

75. V súlade s čl. 33 ods. 1 sa dňa 15. marca 2013 zriadilo 

na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny hlavné kontaktné 

miesto iba s dvomi zamestnancami. Aj keď sa v júni 2015 posilnilo 

o ďalšieho zamestnanca, stále považujeme personálne zabezpečenie 

kontaktného miesta za nedostatočné vzhľadom na široký záber 

Dohovoru a množstvo úloh, ktoré je potrebné riešiť. 

76. Základom nezávislého mechanizmu na presadzovanie, ochranu 

a monitorovanie vykonávania tohto Dohovoru v súlade s jeho čl. 33 

ods. 2 by sa mal stať komisár pre osoby so zdravotným postihnutím 

na základe zákona 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi 

pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý nadobudne účinnosť 

dňa 1. septembra 2015. Komisár pre osoby so zdravotným 

postihnutím volený Národnou radou SR bude nezávislým subjektom 

s vlastným úradom a kompetenciami podobnými ako ombudsman. 

77. Pretrvávajúcim a neriešeným problémom je absencia podmienok 

účasti a zahrnutie do monitorovacieho procesu občianskej 

spoločnosti najmä osôb so zdravotným postihnutím a ich 

reprezentatívnych organizácií tak, ako sa to požaduje v čl. 33 ods. 3 

Dohovoru. Hlavnou príčinou je neexistencia systematickej finančnej 

podpory reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným 

postihnutím na vykonávanie monitorovania a udržanie minimálnej 

odbornej kapacity. Túto činnosť sú schopné vykonávať len 

sporadicky a v značne zúženom rozsahu na základe projektového 

financovania a sponzoringu. 

Navrhované odporúčania: 

• Posilniť kapacity hlavného kontaktného miesta. 
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• Vytvoriť podmienky na systematickú účasť reprezentatívnych 

organizácií osôb so zdravotným postihnutím na monitorovaní 

Dohovoru a rozvoj odbornej kapacity na túto činnosť. 
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Zoznam organizácií 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR 

Mental Disability Advocacy Center 

Asociácia Marfanovho syndrómu 

Asociácia nepočujúcich Slovenska 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR 

Liga proti reumatizmu na Slovensku 

Otvorme dvere, otvorme srdcia 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

Slovenské hemofilické združenie 

Slovenské združenie stomikov 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 

Slovenská únia sluchovo postihnutých 

Slovenský zväz sclerosis multiplex 

Slovenský zväz telesne postihnutých 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Zväz diabetikov Slovenska 

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí 

Fórum pre ľudské práva 

Československá odborná spoločnosť pre komunitné služby 


