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Zdravotné postihnutie a vnímanie ľudských práv občanov so zdravotným 

postihnutím 

 

Marianna ZUZČÁKOVÁ 

 

Úvod 

„Zdravie predstavuje pre človeka podľa rôznych sociologických výskumov 

najdôležitejšiu hodnotu, pravdepodobne z dôvodu, že človek si uvedomuje súvis medzi 

dobrým zdravotným stavom a kvalitou svojho života“ (Matulayová, 2001, s. 247). Množstvo 

ľudí však berie dobrý zdravotný stav ako niečo samozrejmé, neuvedomuje si dopady 

nepriaznivého zdravotného stavu na život človeka. Jedným z dôvodov môže byť aj 

skutočnosť, že sa priamo nestretávajú s ľuďmi so zdravotným postihnutím, nepoznajú preto 

ich potreby, obmedzenia a bariéry, ktoré títo ľudia musia každodenne prekonávať. 

Na rozdiel od príslušnosti k národnostnej menšine, o ktorej sa rozhoduje každý 

dobrovoľne, príslušnosť k menšine zdravotne postihnutých nie je obyčajne dobrovoľná, nie je 

výsledkom vlastnej voľby. Vo vzťahu k zdravotnému postihnutiu, a teda i k ľuďom so 

zdravotným postihnutím, sa v histórii rozvinuli dva modely prístupu. Medicínsky model 

hovorí, že nevýhody, ktoré človek so zdravotným postihnutím musí znášať, sú priamym 

následkom jeho postihnutia. Naproti tomu sociálny model, ktorý sa rozvíja od polovice 

minulého storočia zdôrazňuje, že zdravotné postihnutie je takzvaný „spoločenský výtvor“ a 

teda vzniká pôsobením rôznych bariér v spoločnosti. 

Ako uvádza Pavlína Starová (in Matoušek, 2005) podľa uskutočnených výskumov 

sami občania so zdravotným postihnutím potvrdzujú, že nestoja o súcit, nechcú byť len 

obsluhovaní v najlepších ústavoch a nemocniciach, ale podobne ako všetci ostatní ľudia chcú 

viesť normálny osobný a rodinný život, žiť vo vlastnom byte, nájsť si primerané pracovné a 

spoločenské uplatnenie a tým dosiahnuť osobné uspokojenie. Chcú mať rovnaké práva ako 

ľudia bez zdravotného postihnutia i keď je zrejmé, že často budú potrebovať pomoc inej 

osoby. 

Cieľom danej práce je poukázať na jednotlivé každodenné problémy občanov so 

zdravotným postihnutím v ich snahe o sociálnu integráciu do spoločnosti a problémy s 

uplatňovaním ich práv v bežnom živote. Zároveň chcem priblížiť základný legislatívny rámec 

Slovenskej republiky zaoberajúci sa ochranou ľudských práv osôb so zdravotným 

postihnutím, ktorý sa stále rozširuje v legislatívnej forme, ale je nutné aby sme si všetci 
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uvedomili, že tieto právne normy je treba implementovať v čo najväčšej miere i do 

praktického života. 

 

Zdravie a zdravotné postihnutie  

 

Ľudská bytosť je otvorený systém, ktorý je v ustavičnej interakcii s meniacim sa 

prostredím, ktoré nie je neutrálne ale môže zdravie človeka podporovať, alebo ho 

poškodzovať.  

Zdravie zahrňuje viaceré komponenty, a to fyzické, psychické, spirituálne, sociálne, 

intelektuálne a environmentálne. Kompletná definícia tohto pojmu nie je jednoduchá. Ako 

uvádza Dana Farkašová (2005) najznámejšie je jeho vymedzenie Svetovou zdravotníckou 

organizáciou z roku 1947 (WHO), ktorá definuje zdravie ako „stav úplnej fyzickej, psychickej 

a sociálnej pohody a nie len ako chýbanie choroby či slabosti“. Naproti tomu, narušenie 

telesných alebo duševných funkcií, ktoré môže vyústiť do zníženej výkonnosti alebo skrátenej 

dĺžky života, nazývame chorobou Tá môže byť zvládnutá, prípadne narásť do trvalých 

následkov, invalidity či prechodu do chronického štádia ochorenia.  

V bežnom živote, ale aj v odbornej literatúre sa stretávame s rôznymi vymedzeniami a 

definíciami zdravotného postihnutia. Štefan Strieženec (1996, s. 158) vymedzuje zdravotné 

postihnutie ako „ujmu spôsobenú telesnou alebo duševnou poruchou alebo ich kombináciou“. 

Pre potreby sociálnej práce a intervencií sociálneho pracovníka, podľa Kvetoslavy 

Repkovej (in Žiaková, 2005, s. 139) vyplýva z najširších odborných kontextov rámec, v 

ktorom môžeme pracovne definovať zdravotné postihnutie ako „znevýhodnenie, ktoré má 

človek s dlhodobou alebo trvalou telesnou alebo duševnou poruchou v štandardne 

usporiadanom životnom a sociálnom prostredí a ktoré je potrebné minimalizovať 

intervenciami v rámci sociálnej politiky a práce“.  

Pavel Hartl (2000, s. 442) uvádza, že postihnutie je „akákoľvek porucha duševná alebo 

telesná, dočasná, dlhodobá alebo trvalá, alebo handicap, ktorý jednotlivcovi bráni účinne sa 

prispôsobovať bežným nárokom života“. 

Zdravotné postihnutie zahŕňa množstvo rôznych funkčných obmedzení, ktoré sa 

vyskytujú v každej populácii vo všetkých krajinách na svete, môže byť telesné, psychické 

alebo kombinované.  

Telesné postihnutie je postihnutie tela, čiže orgánov, či zmyslov, ako napríklad 

postihnutie pohybového aparátu (napr. odkázanosť na vozík), zraku (slabozrakosť/slepota), 
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sluchu (nedoslýchavosť/hluchota), chronické ochorenie (napr. ochorenie kardiovaskulárneho 

systému, cukrovka, hemofília, roztrúsená skleróza), atď. 

K duševnému postihnutiu môžu viesť duševné poruchy či ochorenia (ako je napríklad 

schizofrénia, depresia, úzkostná porucha), ak svojou závažnosťou limitujú plnohodnotné 

uplatnenie človeka v spoločnosti a tiež sem patrí vrodená či získaná duševná zaostalosť.  

Vrodené (ako je napríklad Downov syndróm) či získané (ako je napríklad dôsledok 

komplikovaného pôrodu) stavy vedúce k postihnutiu, spôsobujú telesné postihnutie či 

duševnú zaostalosť (podľa starého termínu mentálna retardácia, podľa novej medzinárodnej 

terminológie postihnutie intelektu), prípadne kombinované postihnutie. Takéto chyby, 

poruchy alebo choroby môžu mať trvalý alebo prechodný ráz . 

 

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

Ako uvádza K. Repková (1999) pojem občan alebo fyzická osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím bol špeciálne vyvinutý pre potreby sociálnej starostlivosti, hoci v 

systéme nie je presne legislatívne vymedzený. Využíva sa na účely poskytovania peňažných 

príspevkov, služieb sociálnej starostlivosti a vecnej pomoci s cieľom zmierniť, prekonať alebo 

odstrániť dôsledky, ktoré majú občania z titulu svojho zdravotného postihnutia v 

každodennom živote. 

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím na účely zákona č. 447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je 

najmenej 50%.  

Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností 

fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako 

jeden rok. Miera funkčnej poruchy vyjadruje rozsah zdravotného postihnutia a stanovuje sa v 

desiatkach percent podľa druhov zdravotného postihnutia uvedených v prílohe zákona.  

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má 

fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou 

bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie 

je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama. 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov definuje 

na svoje účely občana so zdravotným postihnutím ako občana s mierou poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť. 
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Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov definuje na 

účely nároku na invalidný dôchodok kedy je poistenec invalidný a to, ak pre dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 40% v 

porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Zákon definuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 

ako stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa 

poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.  

Zákonník práce, zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov používa pojem 

zamestnanec so zdravotným postihnutím. 

 

Zmeny osobnosti ľudí so zdravotným postihnutím 

 

Človek sa počas života ocitá v náročných situáciách, ktoré ho zaťažujú. Ak nemá 

dostatok energie adaptovať sa na negatívne vplyvy, narúšajú jeho rovnováhu, vyvolávajú u 

neho napätie, strach a pod. Na základe skúseností môžeme povedať, že v náročných životných 

situáciách sa mení prežívanie i správanie každého jedinca. V prípade ťažkých životných 

situáciách akýkoľvek defekt nepostihuje len určitý orgánový systém, ale ovplyvňuje celú 

osobnosť postihnutého jedinca. 

Neexistuje jednotná definícia pojmu osobnosti, nakoľko nie je možné všetky 

teoretické i metodologické prístupy k osobnosti zhrnúť do jednej definície. 

„Osobnosť je integrovaný súhrn vnútorných čŕt a zvláštností človeka, cez ktoré sa 

lámu všetky vonkajšie vplyvy. Subjektívne v osobnosti (zážitky, postoje) je neoddeliteľné od 

objektívnych vzťahov vznikajúcich medzi človekom a obklopujúcou skutočnosťou“ (Boroš, 

2002, s.277). 

Ako uvádza Eva Žiaková (in Tokárová a kol., 2007) pojem osobnosť v psychológii 

popisuje a vysvetľuje variabilitu (rôznorodosť) a zároveň integritu (jednotnosť) duševného 

diania.  

Zdravotné postihnutie predstavuje v psychickej oblasti primárne obmedzenia v rozvoji 

normálnych funkcií a sekundárne obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vlastnosti osobnosti 

postihnutého človeka. Každá osobnosť sa vyvíja pod vplyvom prostredia. Určitou záťažou je i 

rozdielnosť akceptácie takého človeka jeho okolím, obmedzením sociálnych kontaktov alebo 

jeho extremizáciou. 

Choroba a okolnosti spojené s ňou vždy porušia rovnováhu organizmu – je záťažovou 

situáciou, ktorá môže ovplyvniť psychiku a vlastnosti osobnosti postihnutého. Človek s 

ťažkým zdravotným postihnutím prechádza počas choroby určitými adaptačnými fázami. 
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Podľa Marie Vágnerovej (1999) sa delia fázy adaptácie na chorobu nasledovne: 

1. fáza - negácia - šok a popretie: „to nie je možné, to nemôže byť pravda“. 

2. fáza – akceptácia – záujem o ďalšie informácie o chorobe a zároveň sa tu 

prejavuje obranný postoj hľadania náhradného vinníka až agresia voči nemu. 

3. fáza – realizmu - zmierenie so skutočnosťou až adaptácia na túto skutočnosť. 

Problémom ľudí s postihnutím býva na jednej strane nedostatok obdobne 

znevýhodnených a zároveň imponujúcich vzorov chovania a na druhej strane väčšie riziko 

negatívneho výsledku porovnania seba samého so zdravými vrstovníkmi. Vedomie vlastnej 

odlišnosti vedie k väčšej neistote. Významnú úlohu tu hrá aj subjektívne hodnotenie vlastného 

defektu, to znamená, za aký závažný ho považuje a posudzuje sám postihnutý.  

 Spôsoby ako sa ľudia vyrovnávajú s postihnutím sú rôzne. Väčšina ľudí si v týchto 

životných situáciách uvedomuje potrebu pomoci a vyhľadáva ju spravidla u najbližších osôb, 

teda u rodiny. Podľa K. Repkovej (1999) tu veľmi dôležitú úlohu zohráva aj stratégia 

zvládania stresových situácií u členov rodiny, rovnako od vôľových vlastností členov rodiny, 

ich schopnosti hľadať príjemné aj v ťažkých životných situáciách. Nespravodlivosť vlastného 

osudu vedie niekedy k zmenám osobnosti človeka so zdravotným postihnutím, pričom veľký 

význam má sociálne, emočné zázemie a podpora blízkych ľudí.  

 

Sociálna politika štátu vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím 

 

Občanov so zdravotným postihnutím spájajú v ich životnej situácií niektoré spoločné 

problémy a potreby, ktorých riešením sa zaoberá sociálna politika štátu. Jej úlohou je vytvárať 

podmienky pre dôstojný život každého človeka. Pojem sociálna politika je odborníkmi 

chápaný so širokým záberom a jeho vymedzenie nie je v odbornej literatúre jednotné. 

Rudolf Šíma (1996) chápe sociálnu politiku ako politický nástroj a systém 

cieľavedomých činností, zameraných na regulovanie sociálnej sféry, na praktické riešenie 

aktuálnych a strategických sociálnych otázok a problémov na rozličných úrovniach a v 

rôznych oblastiach spoločnosti, a to mnohorakými subjektmi sociálnej politiky, za aktívnej 

integračnej funkcie „sociálneho štátu“, v duchu sociálnej spravodlivosti. 

Anna Žilová (in Tokárová a kol., 2007) chápe pod pojmom sociálna politika 

predovšetkým cieľavedomú činnosť štátu, na ktorej participujú rôzne inštitúcie, podniky a iné 

spoločenské subjekty, ktoré majú vplyv na stav sociálnej rovnováhy a na zabezpečenie 

spoločenskej solidarity. 
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Sociálnu politiku uskutočňujú rozličné subjekty, ktoré za jej výkon nesú aj 

zodpovednosť. Ako uvádza Rastislav Bednárik (in Tokárová a kol., 2007) hlavným 

subjektom, ktorý do značnej miery určuje poňatie, obsah, ciele a úlohy sociálnej politiky v 

danom časovom období, je štát a jeho orgány ( na Slovensku je to predovšetkým vláda, 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Vyššie územné celky, Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – odbory sociálnych vecí, 

Sociálna poisťovňa, poskytovatelia zdravotníckych služieb ...).  

Ďalšími subjektmi sociálnej politiky sú zamestnávatelia a zamestnanci ( a ich 

odborové zväzy), obce, nevládne občianske iniciatívy, nadácie, združenia, rôzne cirkevné 

organizácie, charitatívne inštitúcie, medzinárodné organizácie, politické strany, ale aj samotní 

občania, rodiny a domácnosti. 

Podľa R. Bednárika (in Tokárová a kol., 2007) je sociálna politika budovaná na 

štyroch základných princípoch: 

 sociálnej spravodlivosti – spravodlivosť v právnom slova zmysle t.j. súhrn právnych 

noriem a zásad a spravodlivosť sociálna, ktorú možno vymedziť pravidlami, podľa 

ktorých sú v spoločnosti rozdeľované predpoklady a prostriedky verejného blahobytu 

medzi jednotlivé subjekty, 

 sociálnej solidarite – vzájomná podpora a spolunáležitosť ( základom je poznanie 

nutnosti harmonickej spolupráce medzi ľuďmi), 

 subsidiarite – poskytovanie pomoci, kde je každý povinný najskôr pomôcť sám sebe, 

ak si nemôže pomôcť sám, má mu pomôcť jeho rodina, priatelia, obec, charita.. a až 

keď vyčerpá tieto možnosti má sa obrátiť na štát. Na druhej strane má každý sociálny 

aktér pre svojpomoc spoločnosťou vytvorené podmienky. 

 participácii – občan má mať reálnu možnosť zúčastniť sa na procese prijímania a 

realizácie tých sociálno – politických opatrení, ktoré ovplyvňujú kvalitu jeho života. 

Cieľom sociálnej politiky vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím je 

odstrániť (na úrovni celospoločenskej) obmedzenia a znevýhodnenia, s ktorými sa občan so 

zdravotným postihnutím denno – denne stretáva, t.j. vytvoriť základné podmienky pre 

nezávislý život občanov so zdravotným postihnutím a tak ich integrovať do spoločenského 

života. 

Realizácia sociálnej politiky, ktorá vychádza zo základných princípov a napĺňa 

základné funkcie, závisí na voľbe a použití zodpovedajúcich nástrojov. Nástroj je vlastne 

prostriedok, za pomoci ktorého sa napĺňajú zámery sociálnej politiky. Existuje široká a 
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rôznorodá paleta nástrojov, z ktorých medzi základné patria – nástroje právnej a finančnej 

povahy, masovokomunikačné prostriedky, nátlakové akcie, sociálne programy, kolektívne 

vyjednávanie. 

Významným nástrojom sociálnej politiky v integračných procesoch, t.j. v integrácii 

občanov so zdravotným postihnutím, je právo. Právne normy vytvárajú základné podmienky a 

predpoklady integrácie. 

  

Integrácia občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti 

 

Pojem integrácia sa za posledné roky používa dosť často v súvislosti s ľuďmi so 

zdravotným postihnutím. Pod daným pojmom možno rozumieť návrat, zaradenie sa do 

spoločnosti. Pri integrácii však nejde len o vyrovnanie príležitostí pre hendikepovaných, o 

úpravu vzťahov „majority“ a „minority“ a ich spolužitiu, ale tiež o úspešnosť začleňovania 

jedincov so zdravotným postihnutím do spoločnosti. 

Hlavným predpokladom pre úplné začlenenie ťažko zdravotne postihnutých do 

spoločnosti by malo byť zvyšovanie si uvedomenia zo strany štátu. Táto integrácia bude 

možná, ak štát pre zdravotne postihnutých zabezpečí rovnaké podmienky prístupu ku 

všetkému ako majú ľudia bez postihnutia. To znamená, verejné priestory budú prístupné pre 

ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, budú zrozumiteľne označované pre ľudí s postihnutím 

zraku či sluchu, každý bude môcť v systéme vzdelávania čo najviac rozvinúť a potom v 

zamestnaní maximálne využiť svoje schopnosti a podobne.  

Okrem podmienok pre život ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré poskytuje štát, je 

však veľmi dôležitý prístup verejnosti k tejto skupine ľudí. Je dôležité ako občania vnímajú 

potreby ľudí so zdravotným postihnutím vo svojom okolí, či berú človeka s postihnutím ako 

záťaž, alebo ako rovnocenného partnera, ktorý v určitých situáciách potrebuje prispôsobené 

podmienky. Napokon, aj tvorcovia zákonov a predstavitelia výkonnej moci štátu sú 

zástupcami verejnosti a celkové názory či predsudky voči občanom so zdravotným 

postihnutím sa prejavujú aj v oficiálnej stratégii riešenia životných podmienok ľudí s 

postihnutím. Preto je dôležité aby zástupcovia štátu iniciovali a podporovali informačné 

kampane o zdravotne postihnutých osobách a o riešení ich problémov, ktoré by prízvukovali, 

že zdravotne postihnutí sú občania s rovnakými právami a povinnosťami ako ostatní.  
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Vnímanie práv občanov so zdravotným postihnutím 

 

Diskusia o právach občanov so zdravotným postihnutím nie je len o špecifických 

právach pre túto skupinu ľudí, ale o tom, ako zabezpečiť, aby mohli rovnocenne využívať 

všetky práva ako ostatní členovia spoločnosti. O tom, že problematika zdravotného 

postihnutia je v oblasti ochrany ľudských práv relatívne nová, svedčí aj fakt, že hoci sa 

občianske združenia, reprezentujúce ľudí so zdravotným postihnutím, snažia už dlho o 

presadzovanie práv svojich členov, organizácie na ochranu všeobecných ľudských práv len 

pomaly zameriavajú svoju pozornosť aj na oblasť zdravotného postihnutia.  

Taktiež právnici, ktorí sa zaoberajú diskrimináciou na základe náboženstva, rasy, 

sexuálnej orientácie, často nie sú ochotní uznať, že vylúčenie ľudí so zdravotným postihnutím 

je podobne neakceptovateľné. Pritom množstvo prekážok, s ktorými sa ľudia so zdravotným 

postihnutím stretávajú, pochádza z predsudkov spoločnosti voči postihnutiu či postihnutému. 

Podľa Oldřicha Matouška (2005) princíp rovnakých práv znamená, že potreby 

každého jednotlivca sú rovnako dôležité, že všetky zdroje musia byť dostupné každému. 

Občania so zdravotným postihnutím sú predovšetkým ľudia, ktorí majú právo žiť vo svojej 

pôvodnej komunite a mala by im byť zabezpečená taká podpora, akú v rámci štandardných 

štruktúr vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zamestnávania a sociálnych služieb potrebujú. 

Keď osoby so zdravotným postihnutím dosiahnu rovnaké práva, mali by mať tiež rovnaké 

povinnosti. 

Keď hovoríme o potrebe zabezpečiť rovnaké práva a životné podmienky pre ľudí so 

zdravotným postihnutím tak, ako majú ich spoluobčania bez postihnutia, musíme v prvom 

rade spomenúť základný predpoklad a to je prístupnosť.  

Prístupnosť znamená umožnenie prístupu ku všetkým zariadeniam, službám a 

možnostiam v rovnakej miere pre ľudí s postihnutím či bez postihnutia. Jedná sa najmä o 

prístupnosť fyzického prostredia a prístupnosť informácií. Samozrejme, keď hovoríme o 

ľuďoch so zdravotným postihnutím, hovoríme o veľmi rôznorodej skupine. Iné potreby má 

človek so sťaženou pohyblivosťou, odkázaný na invalidný vozík, iné človek s epilepsiou, 

sluchovo či mentálne postihnutý. 

Prístupnosť fyzického prostredia znamená umožnenie prístupu do verejných budov a 

priestranstiev, prostriedkov verejnej dopravy, do priestorov vlastného bývania. Mnohé verejné 

budovy, ako napríklad vládne a samosprávne agentúry, zdravotnícke zariadenia, kliniky, 

úrady majú vážne architektonické bariéry pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou či 

odkázaných na vozík. Školy len veľmi pomaly odstraňujú architektonické bariéry, ktoré 
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bránia väčšiemu využívaniu integrácie zdravotne postihnutých detí do bežných škôl. Kultúrne 

zariadenia sú v prevažnej miere neprístupné ľuďom s telesným postihnutím pre bariérovosť.  

Pre osoby so zdravotným postihnutím (a ich rodinných príslušníkov) je nevyhnutný 

prístup k informáciám o samotnom postihnutí, o dostupných službách, právach a 

možnostiach, ako aj orientačné informácie vo verejných priestoroch. Je potrebné, aby boli 

informácie dostupné v zrozumiteľnej podobe pre každého. Už si pomaly zvykáme, že 

informácie pre verejnosť sa čiastočne poskytujú aj vo forme zrozumiteľnej pre osoby s 

postihnutím zraku či sluchu. Samozrejme, veľmi veľa je ešte v tomto smere potrebné urobiť.  

Najvyššou inštitúciou, zodpovednou za zabezpečenie životných podmienok ľudí so 

zdravotným postihnutím je Vláda Slovenskej republiky. 

 

Legislatívny rámec právnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím 

 

 Základným nástrojom ochrany ľudí so zdravotným postihnutím sú zákony a ďalšie 

záväzné právne predpisy. Ako uvádza Lýdia Brichtová a K. Repková (2009) existuje 

množstvo kľúčových dokumentov na celosvetovej, európskej či národnej úrovni, ktoré priamo 

determinujú obsah verejných politík v oblasti sociálnej ochrany starších ľudí a ľudí so 

zdravotným postihnutím. 

Pri ich dôslednej sumarizácii by sme museli začať východiskovým medzinárodným 

dokumentom, ktorým je Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948, pokračovať 

Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv (1950), zastaviť sa pri Európskej sociálnej 

charte v jej prvom znení (platnosť od roku 1965) a pokračovať cez Štandardné pravidlá na 

vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prijalo Valné 

zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) v roku 1993. Mnohé štáty, vrátane 

Slovenskej republiky (SR), použili tento dokument ako návod pri tvorbe stratégií pre 

zlepšenie života ľudí so zdravotným postihnutím. A postupne by sme sa dostali až k 

súčasnosti, kedy sa Slovenská republika pripravuje na ratifikáciu OSN – Dohovoru o ochrane 

práv osôb so zdravotným postihnutím. Dohovor prijalo Valné zhromaždenie OSN dňa 6. 

decembra 2006 s cieľom presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké užívanie 

všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a 

presadzovať rešpektovanie ich prirodzenej ľudskej dôstojnosti. 

  Obsah Štandardných pravidiel je v Slovenskej republike premietnutý v Národnom 

programe rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých 

oblastiach života, ktorý bol prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky v roku 2001. 
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Národný program obsahuje opatrenia, ktoré majú byť vo vzťahu k občanom so zdravotným 

postihnutím vykonané zo strany ministerstiev a ďalších verejnoprávnych inštitúcií. To 

znamená, že na vnútroštátnej úrovni je potrebné prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia 

osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému 

prostrediu, k doprave, k informáciám, komunikácii vrátane informačných technológii, k 

ďalším prostriedkom a službám poskytovaným a dostupným verejnosti. 

Slovensko má čiastočne zakotvené a legislatívne upravené sociálne práva pre ťažko 

zdravotne postihnutých ľudí aj v Ústave Slovenskej republiky, č. 460/1992 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

V článku 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa uvádza, že „základné práva a 

slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, 

farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny 

pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. 

Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať, alebo znevýhodňovať“. 

Z daného ustanovenia nevyplýva jednoznačne, že poškodzujúcim faktorom by nemalo 

byť zdravotné postihnutie, preto sa v druhej hlave piateho oddielu Ústavy ( článok 35-43) 

špecifikujú niektoré práva, ktoré sa bezprostredne týkajú ochrany životných podmienok ľudí 

so zdravotným postihnutím. Patria tam :  

 právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky (čl.38, 

ods.1), 

 právo na osobitnú ochranu pracovných vzťahov a na pomoc pri príprave na povolanie 

pre mladistvých a zdravotne postihnuté osoby (čl.38, ods.2), 

 právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri neprispôsobilosti na prácu, 

ako ja pri strate živiteľa (čl. 39, ods. 1), 

 právo na ochranu zdravia, na bezplatnú zdravotnícku starostlivosť a zdravotnícke 

pomôcky. (čl.40) 

Medzi ďalšie významné legislatívne dokumenty, ktoré sú svojím obsahom zamerané 

na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, sú napr. Európsky akčný plán: Rovnaké 

príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, (prijatý v roku 2003), Akčný plán Rady 

Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím a ich plnej účasti v 

spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným postihnutím Európe v rokoch 2006 – 

2015 (prijatý v roku 2006).  
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K. Repková (in Matulayová, 2007) zdôrazňuje, že v súčasnosti sa v sociálnej politike 

(a následne aj v sociálnej práci) vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím najviac 

zdôrazňuje antidiskriminačný prístup (tzv. prístup základnej rovnosti – občan so zdravotným 

postihnutím má mať rovnaké možnosti ako človek bez zdravotného postihnutia) a koncept 

preferenčného zaobchádzania (alebo koncept kompenzácie znevýhodnení).  

Východiskom integrácie je rešpektovanie princípu rovnosti. Znamená to, že každý 

človek by mal mať rovnakú príležitosť (teda nie automaticky rovnakú úroveň) realizovať 

svoje plány a predstavy o živote a vo vzťahu k ostatným by mal mať vytvorené porovnateľné 

podmienky na rozvoj vlastnej aktivity vedúcej k ich napĺňaniu. 

Druhý v poradí uvádzaný koncept je v SR realizovaný v rámci systému sociálnej 

pomoci ako forma riešenia sociálnej núdze kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia. Túto oblasť v súčasnosti právne upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. o 

peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. januára 2009.  

Legislatíva Slovenskej republiky zakazuje priamu aj nepriamu diskrimináciu na 

základe zdravotného postihnutia a táto výslovná formulácia sa nachádza v zákone č. 365/2004 

Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach, o ochrane pred diskrimináciou a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. Antidiskriminačný zákon), ktorý bol prijatý v máji 

2004. Prijatím antidiskriminačného zákona sa Slovenská republika zaradila medzi krajiny s 

komplexnou úpravou zákazu diskriminácie vo svojom právnom poriadku. Antidiskriminačná 

legislatíva v slovenskom kontexte vychádza z troch základných zdrojov: Ústavy SR, 

medzinárodných dohovorov o ľudských právach a práva Európskej únie. 

Priama diskriminácia na základe zdravotného postihnutia znamená, že s osobou so 

zdravotným postihnutím sa zaobchádza menej priaznivo ako s osobou bez postihnutia v 

podobnej situácii. 

Nepriama diskriminácia nastáva, keď podmienky či požiadavky sú rovnaké pre ľudí s 

postihnutím aj bez postihnutia, v praxi však človek s postihnutím tieto požiadavky kvôli 

svojmu postihnutiu nedokáže splniť, prípadne podmienky ho poškodzujú. 

Antidiskriminačný zákon (AZ) v § 6 hovorí, že v pracovnoprávnych a obdobných 

právnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia osôb z dôvodu ich pohlavia, náboženského 

vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Paragraf 7 AZ ukladá zamestnávateľovi 

povinnosť prijímať vhodné opatrenia pre osoby zdravotne postihnuté v zamestnaní, aby 

pracovné prostredie nevytváralo podmienky na nerovnosť a diskrimináciu. Antidiskriminačný 
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zákon ukladá povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania orgánom štátnej správy, 

samosprávy, fyzickým ako aj právnickým osobám v oblastiach, ktoré upravuje. 

Jednou z najvýznamnejších foriem podpory zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím v Slovenskej republike, ktorú upravuje zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, je možnosť zriaďovania chránených dielní a chránených pracovísk, ako aj 

priame finančné príspevky poskytované na podporu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím. Chránené dielne a chránené pracoviská sú určené predovšetkým na pracovné 

uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť 

vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. 

Bežná prax však nezodpovedá zákonným ustanoveniam. Väčšina zamestnávateľov 

nemá vytvorené pracovné podmienky na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov. 

Mnohí zamestnávatelia ani nemajú dostatočné informácie o možnostiach ich zamestnávania, 

nepoznajú ich potreby a obávajú sa aj častej chorobnosti, úrazovosti, prípadne nedostatočného 

pracovného výkonu. Takéto správanie zamestnávateľov môže vyvolať u zdravotne 

postihnutých osôb obavu zo všeobecného znevýhodnenia, vyplývajúceho z nepriaznivého 

zdravotného stavu, pocit menejcennosti a nerovnosti šancí. 

Eliminácii diskriminácie v oblasti zamestnávania zdravotne postihnutých osôb a 

pomoci odstraňovať nízku mieru informovanosti o možnostiach ochrany a pomoci v prípade 

výskytu diskriminačných praktík zo strany štátnych orgánov, zamestnávateľov a samospráv sa 

venujú medzinárodné i domáce inštitúcie, ako napr. Európske fórum zdravotného postihnutia, 

Komisia vysokej úrovne pre problematiku zdravotného postihnutia EK, Rada vlády SR pre 

osoby so zdravotným postihnutím, ako aj niektoré občianske združenia, ako napr. Národná 

rada občanov so zdravotným postihnutím v SR – je to občianske združenie organizácií 

tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia, Únia nevidiacich a 

slabozrakých, Slovenský zväz telesne postihnutých a ďalšie.  

 

Záver 

Transformácia sociálnej sféry, legislatíva a prax je jednou z podmienok politickej 

stability a ekonomickej prosperity spoločnosti. Osoby so zdravotným postihnutím žijú na 

celom svete a vo všetkých vrstvách spoločnosti, ich počet je vysoký a neustále narastá. Všade 

na svete existujú prekážky, ktoré bránia týmto ľuďom uplatňovať svoje práva a sťažujú im 

plne sa zapojiť do spoločenských aktivít. Štát by mal byť zodpovedný za to, aké opatrenia k 

odstráneniu daných prekážok prijme a následne zavedie do praktického života.  
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Ako uvádza Repková (1999) v priebehu historického vývinu boli ľudia s ťažkým 

zdravotným postihnutím spoločnosťou znevýhodňovaný dvakrát. Na jednej strane sa vytvorili 

objektívne prekážky uspokojovania ich potrieb - pohybu v životnom priestore, komunikácie, 

potreba prístupnosti k získaniu potrebných prostriedkov na každodennú existenciu. Na strane 

druhej boli okrádaní o vlastnú zodpovednosť, nemali možnosť rozvíjať svoje vyššie sociálne 

potreby, čo znížilo ich pripravenosť k zmene či schopnosť zmenu iniciovať. 

Súčasný spôsob riešenia problémov zdravotného postihnutia je výsledkom vývoja za 

posledných dvesto rokov, v mnohom odráža všeobecné podmienky života, sociálnu a 

hospodársku politiku jednotlivých období. Myslím si, že v našej spoločnosti je veľmi dôležité, 

aby sme okrem iného neustále podporovali rast úlohy právneho vedomia ako preventívno – 

výchovného činiteľa proti porušovaniu práva a súčasne, aby sme prehlbovali výchovné 

pôsobenie spoločnosti na tých, ktorí porušujú pravidlá spolužitia a výsledkom tohto 

náročného procesu musí byť nielen zachovávanie princípov a základných práv a slobôd 

spoločnosti, ale aj vytváranie kvalitatívne vyšších vzťahov medzi občanom a spoločnosťou 

ako i medzi občanmi navzájom.  
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