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Mentálne postihnutie – prekážka na získanie ľudskej dôstojnosti? 

 

Júlia KLEMBÁROVÁ 

 

V súčasnosti často badáme u mladých jednotlivcov silnú túžbu po jedinečnosti a 

originalite. Byť niečím iný, častokrát predstavuje motív správania a konania ľudí, ktorí svoj 

život podriaďujú tlaku spoločnosti a snažia sa vymaniť zo skupiny „obyčajných“ ľudských 

bytostí. Túžia sa určitým spôsobom zviditeľniť, vyjsť z tieňa ostatných ľudí a ukázať tak 

svoju tvár, ktorá je v mnohých prípadoch zahalená rôznymi čudnými „maskami“, o ktorých si 

títo ľudia myslia, že im k ich jedinečnosti dopomôžu.  

Ich združovanie sa do skupín má za následok vznik určitého spoločenstva 

s podobnými záujmami, hodnotami, s rovnakým štýlom obliekania, výzorom a so svojským 

spôsobom správania sa. Chcú sa oddeliť od bežných ľudí a byť vnímaní ako niečo iné, 

špeciálne a jedinečné. No spoločnosť ich skôr vníma ako dôsledok rýchleho tempa života, 

dynamických zmien, pluralizmu a z toho prameniacej nestability ľudí, ktorí sú v danej spleti 

prúdov a rôznych tlakov spoločnosti tak zmietaní, že túžia po originálnosti, jedinečnosti. 

Napriek ich snahám sú vnímaní ako bežní ľudia, ktorí sa iba potrebujú „prebojovať“ cez 

obdobie svojho dospievania a zaradiť sa tak do bežného života. 

V každej spoločnosti môžeme nájsť ešte (minimálne) jednu skupinu s opačnými 

snahami. Ide o ľudí s postihnutím. Ich túžbou je začleniť sa do normálneho života, byť 

rovnakým človekom ako ľudia bez neho. No je potrebné podotknúť, že splnenie tohto ich sna 

je pomerne zložité, keďže väčšina ľudí o nich uvažuje ako o ľuďoch nenormálnych, 

postihnutých, chorých. Je pravdou, že na základe svojho postihnutia sa odlišujú od ostatných 

ľudí, zaradzujú sa takpovediac do inej skupiny, do skupiny so svojimi vlastnými špecifikami. 

Napriek atribútom, ktoré ich opisujú a ktoré charakterizujú ich život a rôzne potreby a robia 

ich tak trochu odlišnými od nás, nesmieme zabúdať na to, že títo ľudia sú rovnako ako my 

cítiacimi bytosťami, jedinečnými osobnosťami so svojimi právami, povinnosťami, radosťami 

a starosťami v živote.  

Svoju pozornosť sústredíme na ľudí s mentálnym postihnutím1, keďže sa čoraz 

častejšie stávajú predmetom plodných diskusií, či už z pohľadu ľudských práv, diskriminácie, 

ich dôstojnosti a hodnoty ich života.  

                                                 
1  Na úvod je potrebné povedať, že rôzni autori charakterizujú mentálne postihnutie (mentálnu retardáciu) rôzne 
a preto sa stretávame aj s viacerými definíciami tohto fenoménu, no spoločným menovateľom ostáva zníženie 
inteligencie rozličného stupňa.  
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Ak sa na mentálne postihnutie pozrieme z medicínskeho hľadiska, zistíme že ide 

o zníženie intelektuálnych schopností, objavujú sa rôzne poruchy, problémy pri seba 

obslužných činnostiach, spomalenie, respektíve celkové zastavenie vývoja človeka. Pri tomto 

druhu postihnutia rozlišujeme niekoľko stupňov a každý jeden má svoje špecifiká. Tie 

predstavujú určité prvky „diagnózy“ a zároveň následky, s ktorými sa človek s mentálnym 

postihnutím počas svojho života stretáva a musí sa s nimi vyrovnať. Ak sa mu to podarí, 

dokáže viesť v rámci jeho možností a za pomoci blízkych plnohodnotný život. Považujeme za 

dôležité povedať, že z tohto uhla pohľadu mentálne postihnutie nepredstavuje závažné 

obmedzenie, ktoré by mohlo mať veľký vplyv na kvalitu života2. Plnohodnotný život sa dá 

prežiť aj s takýmto atribútom, ale pri hodnotení by sme sa na konkrétnu situáciu mali pozerať 

očami osoby s týmto druhom postihnutia. 

Kategória ľudských práv predstavuje ďalšiu rovinu, v akej môžeme o mentálnom 

postihnutí uvažovať. Vzniká otázka, či tu má mentálne postihnutie nejaké špeciálne 

postavenie, ktoré by ohraničovalo práva človeka. Ľudské práva sú neodňateľné a prislúchajú 

každému jednému človeku. Už aj v prvom článku Všeobecnej Deklarácie ľudských práv 

nájdeme: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti a v právach. Sú nadaní 

rozumom a svedomím a majú spolu vychádzať v duchu bratstva“ (Všeobecná deklarácia 

                                                                                                                                                         
Vašek definuje mentálne postihnutie z viacerých aspektov. Z medicínskeho aspektu hovoríme o difúznom 
poškodení mozgovej hmoty človeka, následkom čoho sa objavujú nedostatky v maturácii, ktorých dôsledky sa 
manifestujú zníženými mentálnymi výkonmi. Z psychologického pohľadu charakterizuje mentálne postihnutie 
ako zníženú inteligenciu a miera tohto zníženia sa vyjadruje hlavne pomocou inteligenčného kvocientu. Môžeme 
vidieť, že spoločným jadrom v jeho definíciách je znížená intelektuálna úroveň (Vašek 2006, s. 175).  
Švarcová mentálne postihnutie chápe ako trvalé zníženie rozumových schopností, ktoré vzniklo v dôsledku 
organického poškodenia mozgu (Mišová 2005, s. 32).  
Pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) je mentálna retardácia stav subnormálnej inteligencie takého 
stupňa a povahy, že si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Bližšie mentálnu retardáciu interpretuje ako komplexné 
narušenie schopností, ktoré vznikne v období vývoja a ktoré ovplyvňuje všeobecnú úroveň inteligencie 
(poznávacie, rečové, motorické a sociálne zručnosti) (WHO, 2006).  
Svetová zdravotnícka organizácia ďalej uvádza klasifikáciu mentálneho postihnutia podľa ICDH-10 
(Medzinárodná klasifikácia chorôb, postihnutí a handicapov, MKN- 10, WHO, 2006). Pri mentálnom postihnutí 
rozlišujeme nasledovné stupne postihnutia na základe inteligenčného kvocientu: 

1. ľahká mentálna retardácia  IQ 50 - 69  
2. stredná mentálna retardácia IQ 35 - 49 
3. ťažká mentálna retardácia  IQ 20 - 34 
4. hlboká mentálna retardácia IQ menej ako 20 
5. Iná mentálna retardácia 
6. nešpecifikovaná mentálna retardácia (WHO, 2006). (Pre bližšiu charakteristiku jednotlivých stupňov 

pozri Slowík 2007, s. 114). 
2 Slowík zastáva názor, že aj mentálne postihnutého človeka môžeme považovať za zdravého. Keď je napríklad 
človek s mentálnym postihnutím momentálne v dobrom fyzickom stave, bez príznakov akejkoľvek choroby, 
zároveň je v príjemnom psychickom rozpoložení, nachádza sa v dobrom, fungujúcom a pokojnom rodinnom 
prostredí, kde sa cíti dobre, je okolím prijímaný a cíti náklonnosť a ak má navyše ešte aspoň niekoľko dobrých 
priateľov, ktorí mu pomáhajú napĺňať jeho emocionálne potreby, v tom prípade nemáme žiadny dôvod 
považovať takého človeka za chorého (Slowík 2007, s. 29).  
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ľudských práv, 1948). Slovo „všetci“ zahŕňa každého človeka, aj ľudí s postihnutím, 

konkrétne aj s postihnutím mentálnym. Aj keď je otázne, ako je realizovaná schopnosť 

rozumného uvažovania a svedomia v ťažkých prípadoch mentálneho postihnutia, zákon 

stanovuje, že ľudia s postihnutím majú všetky práva, rovnako ako ľudia zdraví. „Ústavy 

demokratických štátov vylučujú diskrimináciu zdravotne postihnutých občanov a zaručujú im 

rovnaké práva s ostatnými občanmi“ (Bilasová 2008, s. 63).  

O rovnakých právach pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich zdravotný stav nás uisťuje 

aj Deklarácia práv postihnutých z 9. decembra 1975, kde v článku č. 3 nájdeme: „Ľudia 

s postihnutím majú neoddeliteľné právo na rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti. Ľudia 

s postihnutím, bez ohľadu na pôvod, typ a závažnosť postihnutia, majú tie isté základné 

ľudské práva, ako ich spoluobčania toho istého veku, čo zahŕňa v prvom rade a predovšetkým 

právo na dôstojný život, normálny a plný, ako je len možné “ (Deklarácia práv postihnutých 

1975, s. 23). Teda ani v rovine ľudských práv nenájdeme žiadne zmienku o tom, že by ľudia 

s mentálnym postihnutím mali byť vylúčení z diania, alebo že by mali byť pozbavení svojich 

prirodzených práv3. 

 

Mentálne postihnutie ako výzva pre etiku 

 

Ak pri nahliadaní na mentálne postihnutie použijeme optiku etiky, musíme uznať, že 

v tejto súvislosti vzniká viacero dôležitých otázok, o ktorých by bolo potrebné uvažovať. 

Spomalenie, alebo stagnácia vývoja častokrát znamená, že človek s týmto druhom postihnutia 

zostáva na mentálnej úrovni malých detí a preto nedisponuje rovnakými schopnosťami ako 

zdravý jednotlivec, respektíve rovnakou úrovňou týchto schopností, ako je tomu u zdravého 

človeka. Vznikajú rôzne otázky o etických aspektoch jeho postihnutia, kde zaraďujeme 

otázky ohľadom autonómie človeka s mentálnym postihnutím, rozlišovania medzi dobrom 

a zlom, otázky o zodpovednosti, slobodnej vôli a slobodnom rozhodovaní o vlastnom konaní, 

taktiež otázky o ich identite, hodnote života a v neposlednom rade otázky o ich ľudskej 

dôstojnosti.  

Práve pri takýchto výzvach sa otvára priestor pre etiku, ktorá sa snaží o podobných 

aspektoch uvažovať a prostredníctvom jej praktického charakteru uplatniť svoju normatívnosť 

častokrát aj v hraničných prípadoch, kde sa na prvý pohľad zdá, že miesto pre ňu nie je. Aj 

                                                 
3 Aby sme predišli problémom, ktoré sa spájajú  s vymedzením politických práv a slobôd občanov s mentálnym 
postihnutím, považujeme za dôležité upresniť, že sme tu, pod všeobecným názvom „ľudské práva“ mali na mysli 
hlavne práva, ktoré sa dotýkali ľudskej dôstojnosti každého človeka (keďže práve dôstojnosť človeka je 
centrálnou otázkou, ktorej sa chceme venovať). 
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v týchto citlivých otázkach neustále vznikajú nové podnety pre etiku, či už v jej filozofickej, 

alebo aplikovanej podobe, aby svojim prínosom pomohla pri riešení často zdanlivo 

neriešiteľných situácií.    

Mentálne postihnutie a následne spomalený vývoj u človeka zahŕňa aj zníženú 

schopnosť racionality. Tá pre mnohých autorov predstavuje základné kritérium na priznanie 

ľudskej dôstojnosti. Vzťah mentálneho postihnutia, racionality a ľudskej dôstojnosti 

predstavuje dôležitú otázku, o ktorej je potrebné uvažovať. Naliehavosť diskusií vyvstáva 

z úzkeho prepojenia so životom človeka a mentálne postihnutie tomuto životu pripisuje 

špecifikovanejšiu a zložitejšiu, no nikdy nie menej hodnotnú podobu.  

* 

 Imanuel Kant, predstaviteľ deontologickej etickej koncepcie zastával názor, že rešpekt 

by mal smerovať iba k osobám a nikdy nie k veciam. Za osobu pokladal racionálnu morálnu 

bytosť, teda človeka, ktorý je schopný morálneho zdôvodňovania a konania v súlade 

s mravnými princípmi na základe rozumu (Warren 2003, s. 440). Tieto osoby, alebo morálni 

aktéri sú cieľmi o sebe, majú vnútornú hodnotu (ľudskú dôstojnosť) a nikdy nemôžeme s nimi 

zaobchádzať ako s prostriedkami na dosiahnutie nášho cieľa (Collste 2002, s. 145).  

Keď pozornosť sústredíme na ľudí s mentálnym postihnutím, musíme konštatovať, že 

im táto schopnosť racionality chýba a na základe Kantovho tvrdenia ich zaraďujeme do 

skupiny vecí a tým nemáme voči nim žiadne záväzky. Z toho vyplýva, že sa môžeme k nim 

správať aj ako k prostriedkom na dosiahnutie našich vlastných cieľov. No je to naozaj pravda? 

Môžeme ľudí s mentálnym postihnutím využívať pre svoje zámery? Môžeme sa k nim 

správať iba ako k „veciam“, ktoré predstavujú prostriedok na získanie nášho vlastného blaha? 

Nie, nemôžeme. Sú rovnakými ľuďmi ako my, ich inakosť spočíva iba v ich postihnutí, za 

ktoré ani nemôžu.  

Konanie, v ktorom by sme ich vnímali iba ako veci, je podľa nášho názoru hlboko 

neprípustné, keďže ich život by bol pre nás hodnotný iba do tej miery, do akej by nám 

pomáhali dosahovať naše ciele. Takýmto spôsobom by sme ich životom a ich osobnostiam 

prisúdili iba inštrumentálnu hodnotu. Urobili by sme z ľudí s mentálnym postihnutím iba veci, 

ktoré nám majú napomôcť získať a dosiahnuť náš cieľ, pre ktorý sme sa rozhodli. 

Prítomnosť ich postihnutia z nich ešte nerobí menej hodnotných, alebo horších ľudí, 

ako sme my sami. Preto zastávame názor, že by sme si pri úvahách o rešpekte a priznaní 

dôstojnosti ľuďom s mentálnym postihnutím mali sami pre seba odpovedať na tieto otázky: 

„Je správne to, že z mentálneho postihnutia urobíme prekážku na získanie ľudskej 

dôstojnosti? Čo nás oprávňuje, aby sme človeku s mentálnym postihnutím priznali nižšiu 
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mieru dôstojnosti, alebo mu ju celkovo odopreli? Budeme schopní niesť následne 

zodpovednosť za takéto rozhodnutia? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky by si mal každý 

jednotlivec vo svojom vnútri uvedomiť, že mentálne postihnutie by nemalo byť chápané ako 

bariéra pri pripisovaní rešpektu, úcty a dôstojnosti ostatným ľuďom. 

* 

Zaujímavým prístupom je uvažovať o ľudskej dôstojnosti jednotlivca s mentálnym 

postihnutím v súvislosti s mravným subjektom, ktorý predstavuje dôležitý prvok 

Gluchmanovej teórie ľudskej dôstojnosti. Slúži ako základné kritérium na pripísanie vyššej 

miery dôstojnosti.  

Gluchman pod mravným subjektom rozumie dospelého, mentálne zdravého 

jednotlivca, ktorý sa na základe svojej slobodnej vôle dokáže rozhodovať o svojom konaní 

a niesť za svoje konanie a jeho následky zodpovednosť (Gluchman  2008, s. 109). Každý 

človek svojim narodením získava základnú mieru ľudskej dôstojnosti, ktorá je pripísaná 

všetkým ľuďom bez rozdielov (Gluchman 2008, s. 98). Na priznanie vyššej miery ľudskej 

dôstojnosti je potrebné byť mravným subjektom a ďalšie napredovanie závisí od sociálnych 

dôsledkov konania človeka.  

Na základe tohto tvrdenia môžeme konštatovať, že keďže jednotlivec s mentálnym 

postihnutím nespĺňa podmienky na dosiahnutie úrovne mravného subjektu, nemôže ani 

získavať vyššiu mieru ľudskej dôstojnosti na základe jeho konania a prípadných pozitívnych 

dôsledkov, ktoré by z neho mohli vzniknúť. Tu sa nám však natíska otázka. Nemôže konanie 

človeka, ktorý nie je mravným subjektom, prinášať pozitívne sociálne dôsledky? Zastávame 

názor, že aj jednotlivec, ktorý nie je mravným subjektom môže konať s pozitívnymi 

sociálnymi dôsledkami4. A keď prináša dané dôsledky, nepredstavujú predpoklad, aby mohol 

získať vyššiu mieru dôstojnosti? 

Mnoho ľudí s mentálnym postihnutím je schopných žiť samostatným životom 

v spoločnosti bez väčšej sociálnej a administratívnej pomoci od štátu (Stavrovská 2005, s. 7). 

Ak sú schopní žiť samostatne, v tom prípade sú schopní sami sa rozhodovať a konať 

v bežných situáciách. Z toho vyplýva, že keď sú schopní sami sa rozhodovať, potom sú 

schopní uvažovať aj o dôsledkoch, ktoré z ich konania môžu vzniknúť a následne niesť 

zodpovednosť za svoje skutky.  

                                                 
4 Môžeme sa stretnúť s prípadmi, kde dieťa, aj keď nie je mravným subjektom, môže pomôcť druhému človeku. 
Podobne je to aj pri človeku s mentálnym postihnutím, kde napriek postihnutiu dokáže pomôcť iným a v každom 
smere obohatiť ich život. Práve preto zastávame názor, že, výsledkom jeho konania môžu byť aj pozitívne 
sociálne dôsledky.  
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 Ak je tomu tak, čo im vlastne bráni, aby im mohla byť priznaná vyššia miera 

dôstojnosti než len tá, ktorú získajú pri narodení? Predstavuje mentálne postihnutie prekážku 

na získanie vyššej miery ľudskej dôstojnosti? Môžeme im odoprieť nárok na vyššiu mieru 

ľudskej dôstojnosti na základe faktu, že nespĺňajú podmienku mentálne zdravého človeka? 

Kvôli tejto charakteristike nespĺňajú podmienku na prisúdenie „statusu“ mravného subjektu 

a následne nemôžu prejsť vyššie, čo sa miery ich dôstojnosti týka.  

Tieto otázky predstavujú len nepatrnú časť z problémov, ktoré je potrebné v tejto 

oblasti vyriešiť. Vyriešiť, respektíve skôr o nich uvažovať, hovoriť, lebo celkom vyriešiť sa 

ich asi nepodarí nikdy, keďže sa spájajú s tým najchúlostivejším a zatiaľ najdôležitejším 

„produktom“, ľudskou bytosťou.  

Podľa nášho názoru, by sme nemali ľuďom s mentálnym postihnutím odopierať to, čo 

im prislúcha na základe ich podstaty a rovnako aj na základe zákona. Nemali by sme ani 

znižovať mieru ich ľudskej dôstojnosti, alebo ju určitým spôsobom ohraničovať a tak 

zamedzovať slobodnému rozvoju ich potenciálu, ktorý v sebe nesú napriek svojmu 

postihnutiu.  

Zastávame názor, že pri ľahšej forme postihnutia, o ktorej sme teraz uvažovali, by sme 

mali k mentálnemu postihnutiu pristupovať ako k vlastnosti človeka, ktorá ho robí 

jedinečným a hodnotným a nie naopak, ako k veci, ktorá z neho robí osobnosť s nižšou 

mierou ľudskej dôstojnosti. Postihnutie je skutočnosť, s ktorou sa človek rodí, nemôže sa sám 

autonómne rozhodnúť, či ju chce, alebo nie. Jednoducho ju dostane ako nejaký „dar“ pri 

narodení a ostáva s ním vo väčšine prípadov po celý život.  

Áno, musíme uznať, že prítomnosť postihnutia predstavuje určitú rozdielnosť človeka 

v porovnaní so zdravými ľuďmi. No pokúsme sa neodvracať hlavu od postihnutia 

a neschopnosti daného človeka a začnime danú situáciu vnímať iba ako niečo iné, než to, čím 

disponujeme my5. Snažme sa, aj keď je to niekedy zložité, o postihnutí uvažovať ako o súčasti 

ľudského života a človeka a nie ako o atribúte, ktorý nám umožňuje selektovať ľudí na 

mravné subjekty a objekty morálky a tie nechávať bokom.  

                                                 
5 Pekný príklad uvádza Jonathan Glover v jeho knihe Choosing children .Koncom 19.  a začiatkom 20. storočia  
v istej oblasti  nebola hluchota vnímaná ako postihnutie, pretože na každých 155 narodených detí pripadalo 
jedno hluché. Predstavovalo to 35 krát väčší počet, ako v priemernej Americkej komunite. Hluchota tu bola 
vnímaná ako niečo, čo sa môže stať každému a ľudia s týmto defektom netvorili oddelenú skupinu. Kvôli 
veľkému počtu hluchých ľudí, ktorý používali posunkovú reč, aj tí, bez tejto vady sa posunky naučili a taktiež 
ich začali používať. To prekonalo bariéry v komunikácii s hluchými ľuďmi a iba ťažko sa dalo všimnúť, kto je 
hluchý a kto nie. V tejto oblasti prevládal názor, že hluchí ľudia neboli postihnutí, ale boli iba hluchí (Glover  
2006, s. 7). 
 



 192

Uznávame, že pri ťažších prípadoch, kde je postihnutie naozaj vážne a človek si nie je 

vedomý, čo sa práve deje, sa nedá hovoriť o slobodnom rozhodovaní, konaní a následnej 

zodpovednosti. No napriek tomu, zastávame názor, že nie je správne diferencovať mieru ich 

dôstojnosti v porovnaní so zdravými ľuďmi, ktorí dokážu využívať svoju slobodnú vôľu a 

racionalitu, rozhodovať o určitom správaní a následne niesť zodpovednosť za následky svojho 

konania. Človek s mentálnym postihnutím patrí do skupiny ľudí so špeciálnymi potrebami. 

Na rovnaké činnosti ako človek zdravý, on potrebuje určité pomôcky, pomoc druhých ľudí, 

teda má okrem bežných druhov potrieb aj svoje potreby špeciálne, ktoré sa spájajú s jeho 

postihnutím. Práve tieto ich špeciálne potreby by mali slúžiť ako stabilný základ pri 

uvažovaní o ich ľudskej dôstojnosti. Zo zákona, teda na základe ľudských práv im vyplýva 

rovnaká ľudská dôstojnosť ako všetkým ľuďom. No vo svetle etickej reflexie, keď chceme 

hlbšie analyzovať možnosti, ktoré môžu nastať pri uvažovaní o ľudskej dôstojnosti osôb 

s mentálnym postihnutím, by podľa nášho názoru malo byť prihliadané predovšetkým na ich 

špeciálne potreby. Ak etika pokladá za nevyhnutné vytvoriť akúsi stupnicu ľudskej 

dôstojnosti, mala by prihliadať na konkrétne prípady postihnutia na základe ich špeciálnych 

potrieb a charakteristík, ktorými ľudia s mentálnym postihnutím disponujú. To umožní, aby 

na základe ich konania a pozitívnych sociálnych dôsledkov sa miera ich dôstojnosti mohla 

zvyšovať. Hranica mravného subjektu by už nepredstavovala relevantné kritérium a zároveň 

veľké „stop“ pre ľudí s mentálnym postihnutím. 

Naším cieľom by nemalo byť to, že ľuďom s mentálnym postihnutím ukážeme ich 

hranice a tým obmedzíme to, čo môžu dokázať. Práve naopak, mali by sme sa pokúsiť otvoriť 

im dvere ich možností, mali by sme sa neustále snažiť „poháňať“ ľudí s postihnutím (myslíme 

s postihnutím všeobecne) vpred a tým im dokázať, že aj oni majú svoju hodnotu, svoju ľudskú 

dôstojnosť, ktorú im priznávame prostredníctvom rešpektu, úcty  a ochrany voči ich osobám. 

Kontroverznosť v tejto oblasti, teda v oblasti diskusií o mentálnom postihnutí a 

ľudskej dôstojnosti je častým sprievodným javom všetkých úvah. Je potrebné zdôrazniť, že 

nič neplatí absolútne a ako v každej oblasti, aj tu má relativizmus svoje miesto. No primárnym 

cieľom človeka by nemalo byť iba konštatovanie, že sa určitá vec nedá, skôr by sa mal 

pokúšať nájsť a rozmýšľať o spôsoboch, ako by sa to dalo. Snažme sa prestať svoju pozornosť 

sústreďovať na nedostatky človeka a namiesto toho sa venovať jeho pozitívam, ktoré 

predstavujú nesmierny prínos pri formovaní celej spoločnosti a aj budúcich generácií. Podarí 

sa nám to, ak prestaneme na mentálne postihnutie (a postihnutie všeobecne) nahliadať ako na 

problém pri žití dobrého a najmä dôstojného života. 
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