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Abstrakt 
 
Na základe žiadosti Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
sa v tejto štúdii skúma situácia detí so zdravotným postihnutím na Slovensku 
s cieľom identifikovať nedostatky právnych rámcov a ich vykonávania, prekážky, 
ktorým čelia deti so zdravotným postihnutím, a najlepšie postupy. Táto štúdia 
krajiny je súčasťou väčšej štúdie, v ktorej sa analyzuje všetkých 28 členských 
štátov. V prvej fáze štúdie bola vypracovaná porovnávacia analýza na základe 
18 štúdií krajín. V druhej fáze tejto štúdie sa analyzovala situácia vo zvyšných 
desiatich krajinách a v Škótsku. Celková správa s názvom Politiky členských 
štátov pre deti so zdravotným postihnutím obsahuje viacero odporúčaní pre 
opatrenia EÚ na zlepšenie situácie detí so zdravotným postihnutím. 
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ZHRNUTIE 
Slovenské právne predpisy len čiastočne spĺňajú požiadavky dohovorov UNCRPD a CRC, 
pokiaľ ide o deti so zdravotným postihnutím. Deti a osoby so zdravotným postihnutím 
požívajú všeobecnú ochranu vymedzenú v ústave a vo viacerých právnych aktoch, 
neexistuje však žiadny osobitný právny rámec na úpravu situácie detí so zdravotným 
postihnutím. Existujúce právne predpisy sú roztrieštené, zahŕňajú celé spektrum otázok, 
napr. vzdelávanie, rodinné záležitosti, sociálne služby, sociálne dávky, sociálnu a právnu 
ochranu detí.  
 
Slovenská republika ratifikovala obidva dohovory CRC a UNCRPD. Práva a zásady 
ustanovené v týchto dohovoroch o ľudských právach však nie sú uznané či vykonávané 
v plnej miere. Hlavné problémy sa týkajú práva na inkluzívne vzdelávanie v rámci 
všeobecného vzdelávania, obmedzeného chápania zásady primeraného prispôsobenia vo 
vnútroštátnom antidiskriminačnom zákone, nedostatočného zvyšovania informovanosti 
a chýbajúceho monitorovacieho mechanizmu. Chýba cielená a konkrétna politika na 
uľahčenie prechodu zo špeciálneho vzdelávania na inkluzívne vzdelávanie. V zákone 
dokonca ani nie je uznaná integrácia ako právo detí a literatúra je kritická, pokiaľ ide o 
nedostatočné prideľovanie vhodných materiálov či finančnej a personálnej kapacity vo 
vzdelávaní. Nezabezpečenie práva na inkluzívne vzdelávanie je v skutočnosti 
najznepokojujúcejším problémom v Slovenskej republike.   
 
Hlavné priority týkajúce sa situácie detí so zdravotným postihnutím sú predstavené 
v Národnom akčnom pláne pre deti na roky 2013 – 20171 a v Národnom programe rozvoja 
životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím2. Chýba osobitná politika pre deti so 
zdravotným postihnutím. V posledných rokoch boli zavedené viaceré legislatívne reformy 
a zmeny na podporenie detí so zdravotným postihnutím a ich rodín. Vláda v súčasnosti 
kladie dôraz na transformáciu ústavnej starostlivosti a na rozvoj včasnej intervencie.  
 
Potrebné sú opatrenia na zriadenie správneho rámca a štruktúr na zabezpečenie realizácie 
inkluzívneho vzdelávania a premeny segregovaného vzdelávania na inkluzívne vzdelávanie. 
Ďalej je potrebná zmena antidiskriminačného zákona na zabezpečenie toho, aby bolo 
vo vnútroštátnom práve uznané primerané prispôsobenie pre všetky oblasti života, nielen 
pre zamestnanosť a odbornú prípravu.   
 
Celkovo sa situácia detí so zdravotným postihnutím vyznačuje nedostatočnými 
informáciami, chýbajúcimi konkrétnymi politikami, chýbajúcimi jasnými a zameranými 
cieľmi v existujúcom politickom rámci a nedostatočnými systémami monitorovania 
a hodnotenia situácie detí so zdravotným postihnutím. Jedným z hlavných problémov je, že 
neexistuje osobitný orgán na ochranu záujmov detí so zdravotným postihnutím, a zdá 
sa, že otázka detí so zdravotným postihnutím nie je verejným záujmom. V prípade diskusie 
o deťoch so zdravotným postihnutím je diskusia zameraná na konkrétne otázky a chýba 

                                                 
1 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017. Dokument je k dispozícii na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-
rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-2017.pdf.  
2 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Dostupný 
na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-
program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf. 
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komplexný pohľad. Napriek prijímaniu konkrétnych a cielených krokov v určitých 
oblastiach, najmä v oblastiach deinštitucionalizácie a včasnej intervencie, sú stále potrebné 
dôležité zlepšenia na vykonávanie dohovorov UNCRPD a CRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa o Slovensku pre štúdiu politík členských štátov pre deti so zdravotným postihnutím 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

8 

 

ÚVOD 
Európska únia v decembri 2010 podpísala dohovor Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). EÚ tým uznala problémy, ktoré 
majú osoby so zdravotným postihnutím pri zabezpečovaní svojich práv, a zdôraznila, že je 
potrebné, aby boli opatrenia EÚ pevnou súčasťou programu Európskej únie a jej členských 
štátov. 
 
Deti so zdravotným postihnutím sú zraniteľné už len preto, že sú deti. Ich zdravotné 
postihnutie ešte zvyšuje ich zraniteľnosť. Preto si od EÚ a jej členských štátov zaslúžia 
osobitné záruky a ochranu.  
 
Hlavný právny rámec pre opatrenia EÚ v tejto oblasti tvoria rozhodnutie EÚ ratifikovať 
dohovor UNCRPD, požiadavka ustanovená v článku 10 ZFEÚ, že EÚ musí bojovať proti 
diskriminácii založenej na zdravotnom postihnutí, ako aj cieľ EÚ presadzovať práva dieťaťa 
ustanovený v článku 3 ZEÚ. Tento rámec poskytuje EÚ jedinečnú pozíciu na presadenie 
ďalšej ochrany práv detí so zdravotným postihnutím a na vypracovanie právnych predpisov 
alebo politických iniciatív. Dohovor OSN o právach dieťaťa (CRC) poskytuje ďalší základ pre 
opatrenia v tejto oblasti.3 
 
Táto vnútroštátna správa o Slovensku je súčasťou väčšej štúdie, ktorá má Európskemu 
parlamentu poskytnúť prehľad o situácii detí so zdravotným postihnutím vo všetkých 
členských štátoch EÚ s cieľom vyhodnotiť, či sú potrebné európske právne predpisy na 
zlepšenie práv detí so zdravotným postihnutím v Európskej únii. V projekte sa skúmajú 
existujúce právne, politické a inštitucionálne rámce v členských štátoch. V každej správe 
o jednotlivých krajinách sa analyzuje vykonávanie medzinárodných zásad a práv 
vyplývajúcich z dohovorov UNCRPD a CRC s cieľom odhaliť konkrétne oblasti, ktoré si 
vyžadujú ďalšie politické a legislatívne opatrenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. 
V prvej fáze sa analyzovalo 18 vybratých krajín, čoho výsledky tvorili základ porovnávacej 
analýzy v celkovej správe s názvom Politiky členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím, ktorá bola uverejnená v roku 2013. V druhej fáze, ktorá sa realizovala v roku 
2014, sa v osobitných správach o jednotlivých krajinách vrátane tejto správy analyzovala 
situácia detí so zdravotným postihnutím vo zvyšných desiatich krajinách, ako aj v Škótsku. 
 
Medzi hlavné prvky vyplývajúce z dohovorov CRC a UNCRPD, pokiaľ ide o deti so 
zdravotným postihnutím, patria: 

1. záväzok konať v najlepšom záujme dieťaťa; 
2. právo na nediskrimináciu; 
3. zohľadnenie rozvíjajúcich sa schopností dieťaťa; 
4. právo byť vypočuté/zúčastniť sa; 
5. právo nebyť vystavené násiliu; 
6. právo na rodinný život; 
7. právo na pomoc; 
8. právo na vzdelávanie vrátane inkluzívneho vzdelávania. 

                                                 
3 Všetkých 28 členských štátov ratifikovalo CRC a všetkých 28 členských štátov podpísalo UNCRPD (Fínsko, Írsko 
a Holandsko ho podpísali, ale zatiaľ neratifikovali). 
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Členské štáty sú s ohľadom na ratifikáciu4 obidvoch dohovorov OSN povinné prijať potrebné 
opatrenia v rámci svojej jurisdikcie na zabezpečenie dodržiavania práv ustanovených 
v týchto dohovoroch pre každé dieťa alebo osobu so zdravotným postihnutím. Členské štáty 
by mali prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli deti chránené pred 
všetkými formami diskriminácie alebo násilia, vrátane prijímania všetkých právnych 
predpisov, správnych a iných opatrení na vykonávanie týchto práv. Ochrana práv detí so 
zdravotným postihnutím by okrem toho mala byť súčasťou všetkých politík a programov 
v súlade s článkom 4 ods. 3 UNCRPD o účasti osôb so zdravotným postihnutím na všetkých 
rozhodovacích procesoch.  
 
Táto štúdia z dôvodu rozsahu tejto témy a nedostatočných dostupných materiálov 
nepokrýva podrobne široký súbor otázok týkajúcich sa a vyplývajúcich zo situácie detí so 
zdravotným postihnutím. Cieľom nie je poskytnúť podrobnú analýzu, ale skôr prehľad 
situácie práv detí so zdravotným postihnutím na Slovensku. V tejto štúdii je predstavený 
prehľad hlavných problémov a prekážok, s ktorými sa stretávajú deti so zdravotným 
postihnutím a ich rodiny, a načrtnutá právna analýza vykonávania hlavných práv a zásad 
uznaných v dohovoroch CRC a UNCRPD a relevantných v súvislosti so situáciou detí so 
zdravotným postihnutím a štúdia poukazuje na niektoré možné riešenia na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni EÚ na zlepšenie ich situácie.  
 
Všetky správy o jednotlivých krajinách majú takúto štruktúru: najskôr je preskúmaná 
situácia detí so zdravotným postihnutím na vnútroštátnej úrovni. Opísaný je vnútroštátny 
právny a inštitucionálny rámec na ochranu detí so zdravotným postihnutím a analyzuje sa 
vnútroštátne vykonávanie zásad a práv opísaných v dohovoroch OSN (CRC a UNCRPD). 
Potom sa posudzujú konkrétne otázky významné pre situáciu detí so zdravotným 
postihnutím vrátane detí ako podozrivých osôb, rodových otázok a vzdelávania. Napokon sú 
v správe opísané mechanizmy zriadené na vykonávanie právneho rámca, pričom sú 
zdôraznené nedostatky, problémy, najlepšie postupy a odporúčania nájdené v literatúre 
alebo prostredníctvom rozhovorov so zainteresovanými stranami. 
 

                                                 
4 Okrem Fínska, Írska a Holandska, ktoré UNCRPD podpísali, ale ešte neratifikovali. 
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1. PREHĽAD SITUÁCIE A PROBLÉMOV DETÍ SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU 

HLAVNÉ ZISTENIA 

 Vnútroštátna politika je konkrétne zameraná na deinštitucionalizáciu a transformáciu 
starostlivosti o dieťa a v poslednom čase na včasnú diagnostiku a včasnú intervenciu 
a ochranu pred násilím. Zvýšila sa priorita pomoci pre deti so zdravotným 
postihnutím a ich rodiny, najmä z hľadiska sociálnych dávok.   

 Boli určené hlavné nedostatky, problémy a úlohy – najmä v oblasti inkluzívneho 
vzdelávania. V slovenských právnych predpisoch nie sú v oblasti vzdelávania uznané 
pojmy „začleňovanie“ či „inkluzívny prístup“ a chýba cielená konkrétna politika 
o inkluzívnom vzdelávaní. 

1.1. Predstavenie situácie detí so zdravotným postihnutím na Slovensku 
Všeobecný normatívny rámec týkajúci sa ochrany práv detí so zdravotným postihnutím na 
Slovensku je založený na Ústave SR a na Dohovore OSN o právach dieťaťa a na Dohovore 
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú ochranu detí a maloletých detí 
zaručuje článok 41 Ústavy Slovenskej republiky, zatiaľ čo ochranu osôb so zdravotným 
postihnutím – v súvislosti so zamestnávaním – zaručuje článok 38 Ústavy Slovenskej 
republiky.  
 
Bývalá Česká a Slovenská federatívna republika (ČSFR) podpísala 30. septembra 1990 
Dohovor o právach dieťaťa – dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú federatívnu 
republiku platnosť 6. februára 1991. Slovenská republika ako nástupca Českej a Slovenskej 
federatívnej republiky sa stala zmluvnou stranou Dohovoru 28. mája 1993 so spätnou 
účinnosťou od 1. januára 1993. Pokiaľ ide o Dohovor o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohovor 28. apríla 2010 
a ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka OSN 26. mája 2010. Dohovor 
nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 45 ods. 2.5 
Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR majú tieto medzinárodné zmluvy prednosť pred 
vnútroštátnymi zákonmi a zverejnením sa stávajú súčasťou vnútroštátneho právneho 
rámca.  
 
Na Slovensku riadi politický rámec týkajúci sa práv detí najmä Výbor pre deti a mládež 
v rámci Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Výbor 
rozhodnutím č. 17 z 10. septembra 2012 zaviedol Národný akčný plán pre deti na roky 
2013 – 2017,6 čo je základný nástroj pre cielený a koordinovaný prístup k vykonávaniu 
Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov na vnútroštátnej úrovni. Bol 
navrhnutý na doplnenie opatrení, ktoré sa už vykonávajú v rámci iných národných akčných 
plánov, programov, koncepcií a stratégií, ako je opísané nižšie. Akčný plán je rozdelený na 
sedem kapitol, piata kapitola je venovaná základnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnému 

                                                 
5 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z. 
6 Národný akčný plán na roky 2013 – 2017 je k dispozícii na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-
rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-2017.pdf.  
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postihnutiu a sociálnej starostlivosti.7 Pokiaľ ide o alternatívy k ústavnej starostlivosti, 
štvrtá kapitola sa zaoberá rodinným prostredím, náhradnou starostlivosťou a sociálnym 
zabezpečením. Strategickým cieľom je zvýšiť kvalitu a efektívnosť opatrení s cieľom 
poskytnúť deťom potrebnú ochranu ich dobrých podmienok a zabezpečiť ich najlepšie 
záujmy v súlade s dohovorom.  
 
Ďalším významným aspektom situácie detí so zdravotným postihnutím na Slovensku je 
náhradná starostlivosť. Podľa článku 44 zákona o rodine je systém náhradnej starostlivosti 
organizovaný v troch osobitných formách: i) osobná náhradná starostlivosť; ii) pestúnska 
starostlivosť a iii) ústavná starostlivosť. Podľa článku 54 ods. 1 zákona o rodine je ústavná 
starostlivosť poslednou možnosťou. Zo štatistických údajov za rok 2010 vyplýva, že: 8 546 
(61,56 %) detí bolo umiestnených do osobnej náhradnej starostlivosti a pestúnskej 
starostlivosti, 4 332 (31,31 %) detí bolo v detských domov, reedukačných centrách 
a domovoch sociálnych služieb, 986 (7,13 %) detí bolo umiestnených v profesionálnych 
rodinách detských domovov. 
 
Ústavná starostlivosť sa väčšinou vykonáva v detských domovoch, detských domovoch pre 
maloletých bez sprievodu a krízových strediskách. Ústavná starostlivosť v detských 
domovoch má dve formy: i) detské domovy a ii) detské strediská (do štyridsať detí). 
Detské domovy možno ďalej rozdeliť na dve skupiny: i) starostlivosť v profesionálnych 
rodinách a ii) samostatné diagnostické skupiny. Starostlivosť v profesionálnej rodine je 
vymedzená v článku 52 ods. 1 ako starostlivosť poskytovaná v domácom prostredí 
zamestnanca detského domova, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí 
v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome 
alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo 
spoločným nájomcom.  
 
Vláda prijala 30. novembra 2011 uznesenie č. 761/2001 – Stratégia 
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 
v Slovenskej republike.8 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej 
republiky schválilo 14. decembra 2011 na základe prijatia tejto všeobecnej stratégie 
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 
v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.9 Tento akčný plán sa zaoberá 
dvomi osobitnými oblasťami, prechodom z inštitucionálnej starostlivosti všeobecne 
a podporou náhradnej starostlivosti o deti. Obidve oblasti sa týkajú detí so zdravotným 
postihnutím.  
 
V súčasnosti sa pripravuje národný projekt na podporu deinštitucionalizácie systému 
sociálnych služieb s cieľom vykonať pilotnú transformáciu a deinštitucionalizáciu siedmich 

                                                 
7 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017, s. 27 – 30. Dokument je k dispozícii na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-
rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/narodny-akcny-plan-pre-deti-na-roky-2013-2017.pdf.  
8 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. 
Dostupná na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-
socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf.  
9 Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 
2012 – 2015. Dostupný na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nap_di.pdf.  
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vybratých poskytovateľov sociálnych služieb v pobytových zariadeniach v Slovenskej 
republike, ktorí poskytujú aj pobytovú starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím.10  
 
V oblasti náhradnej starostlivosti sú ciele zmien takéto: zabrániť umiestneniu dieťaťa do 
zariadení na výkon súdnych nariadení, znížiť počet detí v ústavnej starostlivosti, zabezpečiť 
výkon súdnych nariadení v profesionálnych rodinách a v malých zariadeniach na 
komunitnej úrovni, zabrániť opakovaným zlyhaniam v rodinách po návrate detí zo zariadení 
na základe výkonu súdnych nariadení.11 
 
Vláda prijala v januári 2014 nové komplexné opatrenie – Národný program rozvoja 
životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím.12 Jasne odkazuje na UNCRPD 
a na európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie rokov 2010 – 2020. 
Viaceré podkapitoly sa zaoberajú deťmi so zdravotným postihnutím v súvislosti s UNCRPD, 
okrem iných podkapitola 4.5 (nezávislý život), podkapitola 4.6 (rodina a domov), 
podkapitola 4.7 (vzdelávanie) a podkapitola 4.14, ktorá sa zaoberá osobitne deťmi so 
zdravotným postihnutím. V národnom programe sa v súvislosti s deťmi so zdravotným 
postihnutím zdôrazňujú tieto strategické ciele: 

 zabezpečiť, aby deti so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe 
s ostatnými právo na slobodný prejav svojho názoru vo všetkých záležitostiach, 
ktoré sa ich týkajú, a aby boli podporované pri vykonávaní tohto práva,  

 zabezpečiť včasnú diagnostiku a terapiu s cieľom vytvoriť rovnaké príležitosti 
a začlenenie detí so zdravotným postihnutím,  

 zabezpečiť dostupnosť špecializovaných domovov pre skupiny detí so zdravotným 
postihnutím a poskytovanie starostlivosti pre deti, ktorých zdravie si vyžaduje stály 
lekársky dohľad a upravený režim, ktoré nemožno zabezpečiť v bežnej skupine 
profesionálnych rodín.   

Konkrétne v záležitostiach zdravotnej starostlivosti je ministerstvo zdravotníctva 
zodpovedné za vykonávanie Národného programu starostlivosti o deti a dorast na 
roky 2008 – 201513, ktorý slovenská vláda schválila v roku 2008.14 Tento program je 
zameraný na prevenciu a následnú lekársku starostlivosť a koordináciu činností a služieb, 
pokiaľ ide o zlepšenie zdravia detí a mladistvých. Hoci sa včasná diagnóza považuje za 
jedno z dôležitých východísk na dosiahnutie začlenenia detí so zdravotným postihnutím do 
spoločnosti, neboli na splnenie tohto cieľa vymedzené žiadne osobitné úlohy.  

1.2. Prehľad problémov a identifikácia možných regulačných medzier 
Hlavné problémy týkajúce sa situácie detí so zdravotným postihnutím, v súvislosti s ktorými 
bol vypracovaný politický rámec alebo boli zistené regulačné medzery, patria prevažne do 

                                                 
10 Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-di/zakladne-
informacie-npdi.  
11 Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Východiskovej správe Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb 
so zdravotným postihnutím, odseky 244 až 247. Dostupné na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/vychodiskova-sprava-sr-k-dohovoru-pravach-osob-so-zdravotnym-
postihnutim.pdf.  
12 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Prijatý 
uznesením vlády č. 25/2014. Dostupný na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-
program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf.  
13 Národný program starostlivosti o deti a dorast na roky 2008 – 2015. Prijatý uznesením vlády č. 192/2008. 
Dostupný na stránke: 
http://www2.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/AD11FFDDE529B486C125758500321408?OpenDocument.  
14 Uznesenie vlády SR č. 192/2008. 
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troch oblastí: a) včasná intervencia; b) inkluzívne vzdelávanie, uznanie primeraného 
prispôsobenia a c) ústavná starostlivosť.  
 
Politický rámec je upravený najmä Národným akčným plánom pre deti na roky 2013 –
 2017 a Národným programom rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím z roku 2014. V národnom akčnom pláne je uznané, že Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím je osobitne významný, pokiaľ ide o práva detí so 
zdravotným postihnutím. Hoci je piata kapitola venovaná zdravotnej starostlivosti, 
zdravotnému postihnutiu a sociálnej starostlivosti, chýbajú konkrétne a zamerané ciele 
na zabezpečenie komplexného začlenenia detí so zdravotným postihnutím do spoločnosti. 
Čiastkový cieľ 5.1. je označený všeobecne ako „Integrovať deti so zdravotným postihnutím 
do života spoločnosti“. Opatrenia na zabezpečenie plnenia sú však príliš všeobecné 
a obmedzené, aby boli účinné: vymedzené sú ako „rozvoj všetkých podporných 
nástrojov na účely integrácie detí so zdravotným postihnutím do spoločnosti, za účelom 
prístupu ku všetkým druhom služieb a bezbariérovej prepravy do inštitúcii, najmä 
vzdelávacích a kultúrnych“.  
 
Systém včasnej diagnostiky a intervencie bol spustený v roku 2014, po rokoch, 
keď v Slovenskej republike nebola v tejto oblasti žiadna náležitá činnosť. 
Odborníci15 opakovanie poukazovali na to, že je veľmi podstatné poznať a chápať existujúce 
poruchy a postihnutia v ranom detstve a rodičia by mali nájsť všetky potrebné informácie 
a podporu potrebné na zabezpečenie vhodného rozvoja svojho dieťaťa so zdravotným 
postihnutím. V Slovenskej republike sa včasná intervencia nepovažovala za nezávislú 
a komplexnú interdisciplinárnu formu podpory pre rodiny s deťmi so zdravotným 
postihnutím. Rodičia museli s deťmi so zdravotným postihnutím cestovať dlhé vzdialenosti, 
aby mali prístup k poskytovaným službám – odchádzali zo svojho rodinného kruhu na ešte 
dlhšie obdobia.16 V Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím z roku 2014 sa od ministerstva zdravotníctva požaduje vybudovať podporné 
zariadenia pre deti do troch rokov veku v troch hlavných detských nemocniciach 
v Slovenskej republike – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Lehota na vykonanie je 
rok 2015.  
 
Okrem toho v januári 2014 nadobudli účinnosť komplexná zmena a doplnenie zákona 
o sociálnych službách, ktoré boli zamerané najmä na problémy inštitucionalizácie 
a chýbajúcich služieb včasnej intervencie. Zaviedli včasnú intervenciu pre deti so 
zdravotným postihnutím do siedmich rokov veku.17 Táto nová sociálna služba by mala 
poskytovať rad odborných činností špecializovaných napr. na poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu, rôzne preventívne činnosti a rôzne metódy a postupy senzorickej a motorickej 
stimulácie. Včasnú intervenciu možno poskytovať v ambulanciách alebo v prostredí dieťaťa. 
Aj keď to predstavuje pozitívny krok, zostáva hlavný problém zdrojov a dostupnosti, 
spoločne s potrebou hodnotenia po určitom časovom období.  
 

                                                 
15 Pozri najmä Cangár, M., Cangárová, L., Nincová, D., Else a Eme (nezávislý život v komunite), Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci 2014, s. 12; Záhorcová, V., Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery. 
Dostupné na stránke:http://www.zpmpvsr.sk/index.php/co-robime/nase-projekty/uzitocne/vcasna-
starostlivost/117-vcasna-intervencia-hlavne-koncepcne-zamery?showall=&limitstart=. 
16 Záhorcová, V., Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery. Dostupné na stránke: 
http://www.zpmpvsr.sk/index.php/co-robime/nase-projekty/uzitocne/vcasna-starostlivost/117-vcasna-
intervencia-hlavne-koncepcne-zamery?showall=&limitstart=.  
17 Zmena a doplnenie prostredníctvom zákona č. 485/2013 Z. z. 



Správa o Slovensku pre štúdiu politík členských štátov pre deti so zdravotným postihnutím 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

14 

 

Pokiaľ ide o vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím, v Slovenskej republike 
prevažuje segregované vzdelávanie. Odborníci v minulosti poukázali na problém 
segregácie rómskych detí a inkluzívne vzdelávanie sa chápalo len prostredníctvom 
segregácie založenej na etnickej príslušnosti, nikto však nevyzdvihol otázku segregácie detí 
so zdravotným postihnutím. Až v poslednom čase začali odborníci, akademická obec 
a mimovládne organizácie systematicky diskutovať o komplexnom inkluzívnom vzdelávaní 
a zdôrazňovať systémové chyby a medzery, a to aj v súvislosti s deťmi so zdravotným 
postihnutím.18 Z pedagogického hľadiska boli podľa posledných stanovísk19 štátne 
vzdelávacie programy, ktorými sú vymedzené základné podmienky vzdelávania žiakov so 
zdravotným postihnutím, príliš striktné, neposkytovali podporné mechanizmy pre učiteľov, 
ani jasne nevymedzovali vzdelávacie normy.20 Súčasný vzdelávací systém navyše 
neumožňuje pružné vzdelávacie prostredie v bežných školách, ktoré by mohli bez 
problémov absorbovať deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Preto sa často vykonáva 
preventívna selekcia detí s odôvodnením „ochrany detí so zdravotným postihnutím“, čo 
vedie k ich vylúčeniu z bežných škôl a zaradeniu do iných vzdelávacích prostredí, ktoré sa 
môžu považovať za vhodnejšie.21 Okrem toho je metodologická podpora pre učiteľov, ktorí 
pracujú s deťmi v inkluzívnych systémoch, nedostatočná, najmä pre nízky počet asistentov, 
psychológov, špeciálnych pedagógov a iných odborníkov v školách.22 
 
Z právneho hľadiska bolo v predchádzajúcom školskom zákone, ktorý platil do roku 2009, 
upravené len vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v špeciálnych 
školách. Nový školský zákon umožňuje deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami23 
chodiť za určitých podmienok do bežných škôl prostredníctvom „školskej integrácie“.24 
Individuálna „integrácia“ detí so zdravotným postihnutím nie je v zákone uznaná ako 
priorita a v zákone nie je uznané ani právo na vyučovanie najmä v inkluzívnom prostredí25. 
Navyše neexistujú žiadne vnútroštátne politiky alebo iné vnútroštátne právne dokumenty, 
ktoré by fungovali ako právny alebo politický rámec na zabezpečenie, aby bol záväzok 
vlády zriadiť inkluzívny vzdelávací systém realitou.  
 
Zatiaľ čo šiesta kapitola Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 je 
venovaná vzdelávaniu, neexistencia čiastkových cieľov pre inkluzívne vzdelávanie je 
identifikovaná ako hlavný problém pre zabezpečenie skutočného vykonávania. 

                                                 
18 Pozri napr. Hapalová, M., Kriglerová, E., O krok bližšie k inklúzii, CVEK, 2013. Dostupné na 
stránke:http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/O_krok_blizsie_k_inkluzii.pdf.  
19 Zimenová, Z., Havrilová, M., Štart k novej kvalite vzdelávania, Nové školstvo, 2011, s. 21. 
20 Zimenová, Z., Havrilová, M., Štart k novej kvalite vzdelávania, Nové školstvo, 2011, s. 8 – 9. Dostupné na 
stránke: 
http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/2011_Zimenova-Havrilova_Start_k_novej_kvalite_vzdelavania.pdf.  
21 Zimenová, Z., Havrilová, M., Štart k novej kvalite vzdelávania, Nové školstvo, 2011, s. 21. 
22 Zimenová, Z., Havrilová, M., Štart k novej kvalite vzdelávania, Nové školstvo, 2011, s. 22. 
23 V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), článku 2 písm. i) je uvedené, že sa 
rozumie: „špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód 
a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia 
alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj 
schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 
začlenenia do spoločnosti“. 
24 V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), článku 2 písm. s) je uvedené, že sa 
rozumie: „školskou integráciou výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb“. 
25 „V Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím je uznané, že aby osoby so zdravotným postihnutím 
mohli vykonávať toto právo, musia byť zriadené inkluzívne vzdelávacie systémy, takže právo na vzdelávanie je 
právo na inkluzívne vzdelávanie.“ Správa Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské 
práva, 18. decembra 2013, A/HRC/25/29. 
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V slovenských právnych predpisoch nie je navyše uznaný pojem „začleňovanie“ alebo 
„inkluzívny prístup“ vo vzdelávaní, a aj keď je Národný program rozvoja životných 
podmienok osôb so zdravotným postihnutím z roku 2014 všeobecne pomerne podrobný, nie 
je uspokojivý. Ustanovuje povinnosť ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zmeniť 
a doplniť školský zákon a odstrániť ustanovenie, v ktorom je uznaná možnosť vylúčenia 
dieťaťa so zdravotným postihnutím z bežného vzdelávania, ak ohrozuje práva ostatných 
študentov.26 Ministerstvo školstva má navyše povinnosť zabezpečiť, aby bola pre deti so 
zdravotným postihnutím k dispozícii vo vzdelávaní individualizovaná podpora, najmä 
zamestnaním asistentov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov;27 to je 
stanovené ako pretrvávajúca povinnosť bez konkrétnej lehoty. 
 
Ďalším zásadným problémom je nedostatok jasného uznania primeraného prispôsobenia na 
základe antidiskriminačného zákona so zreteľom na všetky oblasti života. V slovenskom 
antidiskriminačnom zákone28 je ustanovená zásada rovnakého zaobchádza na základe 
zákazu priamej diskriminácie, nepriamej diskriminácie, obťažovania, pokynu na 
diskrimináciu, nabádania na diskrimináciu a viktimizácie. V článku 7 je obmedzené 
používanie koncepcie primeraného prispôsobenia na oblasť zamestnania a odbornej 
prípravy, takže nie sú pokryté všetky aspekty života, ako sa požaduje v UNCRPD. Vo 
vnútroštátnych politikách nebola táto medzera uznaná a neplánuje sa v tejto súvislosti 
zmeniť a doplniť antidiskriminačný zákon. 
 
Pokiaľ ide o ústavnú starostlivosť o deti so zdravotným postihnutím, môžeme rozlišovať 
medzi transformáciou pobytovej ústavnej sociálnej starostlivosti a transformáciou 
starostlivosti v náhradných rodinách. Pokiaľ ide o starostlivosť v náhradných rodinách, 
v Stratégii deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 
v Slovenskej republike sú stanovené konkrétne úlohy na úpravu systému starostlivosti 
v náhradných rodinách, čo je začlenené aj v novom ustanovení o výkone súdnych 
rozhodnutí v detských domovoch na obdobie rokov 2011 – 2015 v Pláne transformácie 
a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.29 Cieľmi stratégie EÚ sú: 

 podporovať výkon opatrení na sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu 
rehabilitáciu v prirodzenom prostredí rodín,  

 podporovať starostlivosť v náhradných rodinách (vrátane formálnej starostlivosti 
príbuznými),  

 znížiť počet detí žijúcich v ústavnej starostlivosti, a zároveň venovať veľkú 
pozornosť podporovaniu rozvoja profesionálneho rodičovstva. Opatrenia by mali 
vytvoriť podmienky na ďalšie zvýšenie počtu detí umiestnených u profesionálnych 
rodičov.  

V súčasnosti sa v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele vyžaduje, že 
deti do veku šesť rokov sa umiestňujú do profesionálnej rodiny, len ak zo špecifického 
dôvodu nemôžu žiť so svojou vlastnou rodinou alebo náhradnou rodinou. V zákone je 
ustanovený časový rozvrh na postupné vykonávanie tejto povinnosti voči deťom a je 
ustanovené, že od roku 2015 bude každé dieťa do veku osem rokov a od roku 2020 každé 
                                                 
26 Povinnosť č. 4.7.2. 
27 Povinnosť č. 4.7.3. 
28 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou. 
29 Conception of provision for the execution of court judgements for the period 2011–2015 with perspective to 
2020. Plan for the transformation and deinstitutionalisation of institutional care in children's homes. (Koncepcia 
zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020. 
Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti). Dostupné na stránke: 
http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/OVOZ/Koncepcia.pdf.  
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dieťa do veku desať rokov umiestňované v profesionálnej rodine v detskom domove – 
výnimky sú dovolené v prípadoch, keď musia byť zachované súrodenecké vzťahy alebo keď 
si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej nezávislej 
skupine.30 Opatrenia na vykonávanie transformácie náhradnej starostlivosti podľa 
prijatej stratégie neboli stále prijaté a neskúma sa efektívnosť akčného plánu. 
 
Problematická je aj transformácia sociálnej starostlivosti v zariadeniach. Slovenská 
republika investovala v období rokov 2007 – 2011 takmer 200 miliónov EUR do 
vybudovania veľkých a izolovaných pobytových zariadení, namiesto investícií do 
prispôsobených služieb založených na komunite.31 Hoci vláda prijala uvedenú stratégiu 
a politiku deinštitucionalizácie, jej vykonávanie sa odďaľuje, čo vzbudzuje obavy, pokiaľ 
ide o plnenie záväzkov slovenského štátu vyplývajúcich z článku 19 Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

                                                 
30 Východisková správa Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, odsek 246. 
Dostupná na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/vychodiskova-sprava-sr-k-dohovoru-pravach-osob-so-zdravotnym-
postihnutim.pdf. 
31 Betinský, J., Burajová, B., Duháčková, J., Ďurana, R., Monitoring čerpania štrukturálnych fondov v sociálnej 
oblasti v období 2007 – 2011, INESS, 2013. Nákladné zvyšovanie počtu nových lôžok a zariadení, izolácia klientov 
od komunít pretrváva. Dostupné na stránke: 
http://www.iness.sk/stranka/8058-Monitoring-cerpania-strukturalnych-fondov.html.  
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2. PREHĽAD VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVNEHO RÁMCA 
HLAVNÉ ZISTENIA 

 Slovensko využíva dualistický aj monistický prístup. Ratifikované medzinárodné 
zmluvy o ľudských právach sú však nadradené vnútroštátnemu právu. Slovenská 
republika v rokoch 1993 a 2010 podpísala a ratifikovala dohovory CRC a UNCRPD, 
ktoré tvoria súčasť vnútroštátneho právneho systému.  

 Neexistujú osobitné právne predpisy o základných právach dieťaťa alebo o ochrane 
detí so zdravotným postihnutím.  

 Predpisy sú roztrieštené v rôznych oblastiach a všeobecné zásady chýbajú alebo nie 
sú vymedzené a štandardizované.  

 V práve Slovenskej republiky nie je jednotné vymedzenie „zdravotného postihnutia“ 
či „dieťaťa so zdravotným postihnutím“.  

2.1. Všeobecný prehľad vnútroštátneho právneho a inštitucionálneho rámca 
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický štát, ktorý sa riadi zásadami právneho 
štátu. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich 
volených zástupcov alebo priamo. Je to unitárny štát, čiastočne decentralizovaný. 
Slovenský právny systém je kontinentálny právny systém. Sú dva zdroje primárneho 
práva: ústavné zákony – sú vždy primárne, a zákony – primárne alebo odvodené 
z ústavných zákonov. Sekundárne právne predpisy zahŕňajú nariadenia vlády, právne 
normy ústredných orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a právne normy 
výnimočne vydávané inými než štátnymi orgánmi.32 Zákony prijíma národná rada 
(parlament), ktorú tvorí 150 poslancov. Na to, aby bol zákon prijatý, musí zaň hlasovať 
najmenej polovica prítomných poslancov. Ústava môže byť zmenená a jednotlivé články 
zrušené len na základe súhlasu kvalifikovanej väčšiny, čo znamená troch pätín všetkých 
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (3/5 zo 150). Národná rada Slovenskej 
republiky je uznášaniaschopná, keď je prítomná najmenej polovica jej členov. Zákony sa 
formálne zverejňujú v Zbierke zákonov.  
 
Slovenská republika využíva dualistický aj monistický prístup. Monistický prístup 
(s prioritou medzinárodného práva), na základe ktorého musí byť medzinárodná zmluva 
o ľudských právach ratifikovaná, aby sa stala súčasťou vnútroštátneho právneho systému, 
je založený na článku 7 ods. 5 ústavy. Toto ustanovenie však má účinok „ex nunc“ 
(s okamžitou platnosťou), ktorý sa vzťahuje na zmluvy ratifikované po nadobudnutí 
účinnosti ústavného zákona č. 90/2001, takže tieto zmluvy sú priamo uplatniteľné vo 
vnútroštátnom práve. Pokiaľ ide o medzinárodné zmluvy ratifikované a zverejnené pred 
ústavným zákonom č. 90/2011, pretrváva mäkký dualistický prístup podľa článku 154c 
ústavy,33 v ktorom sa vyžaduje, že tieto zmluvy sú nadradené vnútroštátnemu právu, len 
ak v porovnaní s ústavou zabezpečujú väčší rozsah ľudských práv.  
 
Všeobecne majú medzinárodné zmluvy o ľudských právach prednosť pred vnútroštátnym 

                                                 
32 Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_svk_sk.htm.  
33 Shelton, D., (ed.) International law and domestic legal systems (Medzinárodné právo a domáce právne 
systémy), Oxford, 2011, s. 566.  
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právom na základe článku 7 ods. 5 ústavy, v ktorom je ustanovené, že: „Medzinárodné 
zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých 
vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva 
alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované 
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“ 
 
Bývalá Česká a Slovenská federatívna republika (ČSFR) podpísala 30. septembra 1990 
Dohovor o právach dieťaťa a dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú federatívnu 
republiku platnosť 6. februára 1991. Slovenská republika ako nástupca bývalej Českej 
a Slovenskej federatívnej republiky sa stala zmluvnou stranou Dohovoru 28. mája 1993 so 
spätnou účinnosťou od 1. januára 1993. 
 
Národná rada Slovenskej republiky schválila Dohovor o právach osôb so zdravotným 
postihnutím a rozhodla, že to je medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred 
vnútroštátnymi zákonmi podľa článku 7 ods. 5 ústavy. Prezident Slovenskej republiky 
ratifikoval dohovor 28. apríla 2010 a ratifikačná listina bola uložená u generálneho 
tajomníka OSN 26. mája 2010. Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 
25. júna 2010.34 
 
Slovenská republika má dvojstupňový súdny systém. Súdny systém tvorí Najvyšší 
súd Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave a ostatné súdy (článok 143 Ústavy SR), t. j. 
krajské a okresné súdy. Okresné súdy sú súdy s príslušnosťou na rozhodovanie v konaniach 
v prvom stupni. Krajské súdy rozhodujú vo veciach ako odvolacie súdy. Najvyšší súd 
Slovenskej republiky má funkciu súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch, a nikdy 
nepôsobí ako súd prvého stupňa. Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny 
orgán, ktorý rozhoduje o ústavnosti právnych aktov (článok 124 Ústavy Slovenskej 
republiky) a o súlade nižších právnych noriem s vyššími právnymi normami na základe 
žiadosti určitých orgánov, ako sú ombudsman alebo poslanci Národnej rady. Jednotlivci 
nemôžu požadovať ústavné preskúmanie prijatých právnych noriem, ale môžu požiadať 
o ústavné preskúmanie rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.35 
 

2.2. Osobitný právny a inštitucionálny rámec pre deti so zdravotným 
postihnutím 

2.2.1. Právny rámec 
V právnych predpisoch Slovenskej republiky nie je samostatná kodifikácia základných práv 
dieťaťa, ako napríklad osobitný zákon o právach dieťaťa. Základ právneho rámca pre 
práva dieťaťa je ustanovený v ústave. V Ústave Slovenskej republiky je ustanovená 
zásada osobitnej ochrany detí a maloletých detí výslovne v článku 41 ods. 1, ktorý znie 
takto: „Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“ Ostatné základné práva 
a základné slobody ustanovené v ústave sú uznané pre všetky osoby, a v tomto zmysle 
prináležia tieto práva a slobody aj všetkým deťom – ako ľudským bytostiam aj ako 
občanom. Ústavná zásada osobitnej ochrany detí ustanovená v článku 41 ods. 1 sa ďalej 

                                                 
34 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, oznámenie č. 317/2010 Z. z. 
35 Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke:  
http://wwwold.justice.sk/wfn.aspx?pg=lb0&uc=l4/l41; 
http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277989.  
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uvádza v rôznych právnych predpisoch, najmä v oblasti občianskeho práva36, rodinného 
práva37, pracovného práva38, správneho práva39, práva sociálneho zabezpečenia40, práva 
sociálnych služieb41, práva týkajúceho sa výchovy a vzdelávania42, práva týkajúceho sa 
zdravotnej starostlivosti43 a trestného práva44. 
 
Zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou (ďalej len „antidiskriminačný zákon“)45 sa zriaďuje všeobecne 
uplatniteľná zásada rovnakého zaobchádzania založená na zákaze diskriminácie z viacerých 
dôvodov vrátane zdravotného postihnutia a ustanovujú sa prostriedky právnej ochrany 
v prípade porušenia tejto zásady. 
 
Právo dieťaťa na vyjadrenie svojho názoru v súdnom konaní je ustanovené v článku 100 
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku46. Ďalej je v zákone o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele47 v článku 8 stanovené, že každé dieťa má právo 
požadovať pomoc – a to aj bez vedomia rodičov alebo osôb zodpovedných za jeho výchovu 
– od orgánov zodpovedných za sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, t. j. obce, 
vyššieho územného celku alebo akreditovaného subjektu48, s cieľom chrániť záujmy dieťaťa. 
Okrem toho sú všetci povinní oznámiť orgánom zodpovedným za sociálnoprávnu ochranu 
detí a sociálnu kuratelu akékoľvek porušenie práv dieťaťa.   
 
Trestný zákon poskytuje osobitnú ochranu práv dieťaťa. Na účely trestného zákona je 
osoba do osemnástich rokov veku klasifikovaná ako „dieťa“, pokiaľ nie je plnoletosť 
dosiahnutá skôr. Podľa článku 139 ods. 1 písm. a) sa dieťa považuje za chránenú osobu. 
V trestnom zákone sú ustanovené kvalifikované skutkové podstaty trestného činu 
obchodovania s ľuďmi a obchodovania s deťmi, ako aj ďalšie zločiny v súvislosti s deťmi. 
V samostatnom ustanovení článku 209 ods. 1 trestného zákona je výslovná zmienka 
o zdravotnom postihnutí, keď je prvkom základných faktov zločinu. 

2.2.2. Inštitúcie a orgány 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zodpovedné za 
zamestnanosť, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je to dôležitý 
štátny správny orgán na sociálnoprávnu ochranu detí a koordináciu rodinnej politiky.49 

                                                 
36 Predpis č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník; Predpis č. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok. 
37 Predpis č. 36/1964 Z. z. – zákon o rodine; Predpis č. 305/2005 Z. z. – zákon o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele. 
38 Predpis č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce. 
39 Predpis č. 71/1967 Zb. – zákon o správnom konaní (správny poriadok). 
40 Predpis č. 461/2003 Z. z. – zákon o sociálnom poistení; Predpis č. 600/2003 Z. z. – zákon o prídavku na dieťa; 
Predpis č. 447/2008 Z. z. – zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia; 
Predpis č. 448/2008 Z. z. – zákon o sociálnych službách; Predpis č. 561/2008 Z. z. – zákon o príspevku na 
starostlivosť o dieťa; Predpis č. 571/2009 Z. z. – zákon o rodičovskom príspevku. 
41 Predpis č. 448/2008 Z. z. – zákon o sociálnych službách. 
42 Predpis č. 596/2003 Z. z. – zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve; Predpis č. 245/2008 Z. z. 
– zákon o výchove a vzdelávaní. 
43 Predpis č. 576/2004 Z. z. – zákon o zdravotnej starostlivosti. 
44 Predpis č. 300/2005 Z. z. – trestný zákon; Predpis č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok; Predpis č. 475/2005 Z. 
z. – zákon o výkone trestu odňatia slobody. 
45 Predpis č. 365/2004 Z. z. – zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
46 Predpis č. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok. 
47 Predpis č. 305/2005 Z. z. – zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
48 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele umožňuje tiež akejkoľvek osobe 
alebo odborníkovi akreditovaným podľa článku 77 a nasl. prijímať opatrenia vymedzené v tomto zákone.  
49 Predpis č. 575/2001 Z. z. – zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, článok 15. 
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Ministerstvo je základný subjekt na vykonávanie dohovoru UNCRPD a poskytuje tiež 
administratívnu podporu výborom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť vrátane Výboru pre deti a mládež.  
 
Výbor pre deti a mládež je stály odborný subjekt Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť a je zodpovedný za návrh a aktualizáciu úlohy 
Národného akčného plánu pre deti a za podávanie správ o ich vykonávaní. 
 
Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej rehabilitácie sú štátne správne 
orgány pod riadiacou právomocou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Najdôležitejším orgánom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré riadi 46 úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj 33 pobočiek. Centrum pre medzinárodnoprávnu 
ochranu detí a mládeže zaručuje sociálnu a právnu ochranu spoločne so samosprávnymi 
orgánmi, ako sú obce alebo vyššie územné celky.  
 
Orgán zodpovedný za deinštitucionalizáciu je Implementačná agentúra (bývalý Fond 
sociálneho rozvoja), ktorá patrí pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredný 
orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné a vyššie vzdelávanie, 
vzdelávacie zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a štátnu podporu pre šport a mládež. 
Toto ministerstvo riadi školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky.50 
 
Verejný ochranca práv (ombudsman) je nezávislý ústavný orgán, ktorý chráni základné 
práva a slobody fyzických osôb a právnych subjektov v konaniach pred verejnými 
správnymi orgánmi a inými verejnými orgánmi v rozsahu a podľa metód ustanovených 
v zákone o verejnom ochrancovi práv. 
 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislá inštitúcia na ochranu 
ľudských práv zriadená zákonom s cieľom zabezpečiť vykonávanie a podporovať ochranu 
ľudských práv v Slovenskej republike.51 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 
môže poskytovať právne služby pro bono pre obete diskriminácie.  

2.2.3. Vymedzenie pojmov 
Právo Slovenskej republiky nemá jednotné vymedzenie pojmu zdravotné 
postihnutie. V zákone o sociálnom poistení52 sa používa pojem „nepriaznivý zdravotný 
stav“, v zákone o službách zamestnanosti53 sa používa pojem „zdravotné postihnutie“. Na 
základe článku 9 ods. 2 preukazuje občan so zdravotným postihnutím invaliditu 
a percentuálnu mieru poklesu svojej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu 
telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo 
oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa 
osobitného predpisu. V Zákonníku práce sa tiež používa pojem „zdravotné postihnutie“ a na 
účely tohto zákona je zamestnanec so zdravotným postihnutím zamestnanec uznaný 

                                                 
50 Predpis č. 575/2001 Z. z. – zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, článok 17. 
51 Predpis č. 308/1993 Z. z. – zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného 
strediska pre ľudské práva. 
52 Predpis č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky. 
53 Predpis č. 36/2005 Z. z. – zákon o rodine. 
53 Predpis č. 305/2005 Z. z. – zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
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zamestnávateľom za invalidného podľa osobitného predpisu. V zákone o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia54 sa používa pojem „ťažké 
zdravotné postihnutie“ a je vymedzené ako zdravotné postihnutie s mierou funkčnej 
poruchy najmenej 50 %. Na účely tohto zákona je funkčná porucha nedostatok telesných 
schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska 
predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.  
 
Podľa článku 127 ods. 1 Trestného zákona je dieťaťom osoba mladšia ako osemnásť rokov. 
Neexistuje jednotné vymedzenie pojmu dieťa so zdravotným postihnutím. Podľa 
článku 2 písm. l) školského zákona55 je dieťa so zdravotným postihnutím alebo žiak so 
zdravotným postihnutím dieťa alebo žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, 
zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným 
postihnutím. Podľa článku 2 písm. k) školského zákona je dieťa so zdravotným 
znevýhodnením alebo žiak so zdravotným znevýhodnením dieťa alebo žiak, ktorý: je chorý; 
zdravotne oslabený; s vývinovými poruchami alebo s poruchou správania.  
 

                                                 
54 Predpis č. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok. 
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3. PRÁVNY RÁMEC PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM NA SLOVENSKU 

HLAVNÉ ZISTENIA 

 Celkovo je právny rámec čiastočne uspokojivý a vyžaduje si zmeny a doplnenia 
v rôznych oblastiach. Napríklad Výbor pre práva dieťaťa zdôraznil nedostatočné 
uznanie zásady najlepšieho záujmu dieťaťa56. Vláda sa zaviazala zabezpečiť 
primerané začlenenie všeobecnej zásady najlepších záujmov dieťaťa do všetkých 
právnych predpisov a do všetkých materiálov, ktoré sa týkajú detí57, zatiaľ to však 
nebolo vykonané. 

 Koncepcia primeraného prispôsobenia je obmedzená na oblasť zamestnania 
a odbornej prípravy v rámci antidiskriminačného zákona. 

 Výbor OSN pre práva detí vyzval Slovenský štát, aby reformoval takzvaný program 
„hniezd záchrany“, aby rodiny mohli dostať psychosociálnu a ekonomickú podporu, 
a zabránilo sa tak tomu, že rodičia budú opúšťať svoje deti. 

 Okrem potreby legislatívnych zmien sa zdá, že nefunguje praktické vykonávanie 
viacerých ustanovení, čo sa musí starostlivo pozorovať. Medzi najvýznamnejšie patrí 
požiadavka zabezpečiť individualizovanú podporu pre deti so zdravotným 
postihnutím v bežnom vzdelávaní alebo dostupnosť včasnej intervencie.  

 Pokiaľ ide o vykonávanie práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC, situácia je 
osobitne znepokojivá v oblasti vzdelávania, v ktorej ústava ani školský zákon 
neustanovujú zásadu integrácie vo vzdelávaní a úplne chýba systematické 
vykonávanie inkluzívneho vzdelávania.  

3.1. Vykonávanie ustanovení dohovorov UNCRPD a CRC 

3.1.1. Najlepšie záujmy dieťaťa (článok 3 CRC, článok 7 UNCRPD) 
V článku 41 Ústavy58 Slovenskej republiky je ustanovená osobitná ochrana detí a mládeže, 
nie je tam však výslovne zahrnutá zásada najlepších záujmov dieťaťa. Zásada je vyjadrená 
v zákone o rodine, v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V zákone 
o rodine, Občianskom súdnom poriadku a Trestnom poriadku sú zmienky o záujmoch 
dieťaťa, ale bez uznania priority záujmov dieťaťa. V slovenských právnych predpisoch nie sú 
okrem opatrenia v školskom zákone (pozri ďalej v texte) žiadne osobitné opatrenia 
týkajúce sa najlepších záujmov dieťaťa so zdravotným postihnutím.  
 
Podľa zákona o rodine59 sa záujmy dieťaťa majú na základe článku 24 rešpektovať 
v rozhodnutiach týkajúcich sa rozvodu alebo na základe článku 25 pri schvaľovaní 
rodičovských dohôd o výkone rodičovských práv a povinností. Ďalej sa záujmy dieťaťa 
zohľadňujú podľa článkov 45 a 48 vždy, keď sa prijímajú rozhodnutia o umiestnení dieťaťa 
do náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti. Podľa článku 57 sa záujmy 
dieťaťa zohľadňujú aj pred adopciou. V článku 47 ods. 3 zákona o rodine sa od súdu 

                                                 
56 Výbor pre práva dieťaťa, Záverečné poznámky o Slovenskej republike 2012, odsek 31.  
57 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017, odsek 2.1. 
58 Predpis č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky. 
59 Predpis č. 36/2005 Z. z. – zákon o rodine. 
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vyžaduje, že musí vždy zohľadniť najmä citové väzby, vývojové potreby a stabilitu dieťaťa. 
Podľa článku 37 súd zohľadňuje záujem maloletého dieťaťa pri rozhodovaní o výchovných 
opatreniach.  
 
V zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele60 je zahrnutá zásada 
najlepších záujmov dieťaťa a ochrany jeho blaha v úvodnom článku 1 ods. 2 s odkazom na 
Dohovor o právach dieťaťa. Záujmy dieťaťa sú podľa článku 12 hlavnou zásadou všetkých 
opatrení týkajúcich sa náhradnej starostlivosti o maloleté deti (umiestnenie do ústavnej 
starostlivosti, profesionálnej rodiny, adopcia). Najlepšie záujmy dieťaťa sa zohľadňujú aj na 
základe článku 29 pri prijímaní neodkladných úkonov týkajúcich sa maloletého bez 
sprievodu do vymenovania jeho poručníka. Podľa článku 53 ods. 3, ak je to v záujmoch 
dieťaťa, môže detský domov rozhodnúť, kde sa bude dieťa stretávať s rodičmi.  
 
V školskom zákone nie sú medzi jeho hlavnými zásadami výslovne uvedené najlepšie 
záujmy dieťaťa. Riaditeľ školy však na základe článku 61 ods. 3 môže odporučiť, aby rodičia 
vybrali inú školu, ak dospel k záveru, že potreby dieťaťa so zdravotným postihnutím sa 
zmenili. Ak rodič nekoná v záujmoch dieťaťa, riaditeľ môže túto vec na základe článku 29 
ods. 10 školského zákona postúpiť na rozhodnutie všeobecnému súdu. Záujmy dieťaťa sa 
ďalej na základe článku 125 zohľadňujú v rozhodnutiach o výchovných opatreniach 
v špeciálnych výchovných zariadeniach, najmä pri rozhodovaní o opatreniach týkajúcich sa 
dohľadu nad stykom s rodičmi a inými blízkymi osobami alebo umiestnenia do karanténnej 
miestnosti.  
 
Procesné ochrany detí sú upravené v Občianskom súdnom poriadku61. Záujmy dieťaťa 
sa podľa článku 102 dodržiavajú vždy, keď sa rozhoduje o predbežných opatreniach 
týkajúcich sa starostlivosti o dieťa, a v konaniach týkajúcich sa maloletých detí súd 
vymenuje poručníka, ktorý zastupuje záujmy dieťaťa.  
 
Trestný poriadok62 obsahuje povinnosť štátnych orgánov osobitne zohľadňovať záujmy 
maloletých detí a mladistvých v trestných konaniach. Maloleté obete trestných činov majú 
vždy poručníka, ktorý zastupuje ich záujmy. Rodičia obvinených maloletých detí sú 
informovaní o vypočutí a majú osobitné práva v trestnom konaní. Mladiství odsúdení sú vo 
väzení umiestnení vždy oddelene od dospelých. Podľa článku 8 ods. 3 a 4 zákona o výkone 
trestu odňatia slobody môže byť mladistvý odsúdený umiestnený spoločne s dospelým len 
výnimočne v jeho vlastných záujmoch a s jeho súhlasom63.  
 
Všeobecná zásada najlepších záujmov dieťaťa nie je výslovne uznaná vo všetkých 
legislatívnych a správnych opatreniach a programoch relevantných pre deti. Tento 
nedostatok považuje za problematický aj Výbor pre práva dieťaťa64. Vláda preto do 
Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 začlenila cieľ zabezpečiť primerané 
začlenenie všeobecnej zásady najlepších záujmov dieťaťa do všetkých právnych predpisov 

                                                 
60 Predpis č. 305/2005 Z. z. – zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
61 Predpis č. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok. 
62 Predpis č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok, maloleté dieťa ako obeť – článok 48 ods. 2, maloleté dieťa ako 
obvinená osoba – článok 37 ods. 1 písm. d), článok 168 ods. 2, článok 172 ods. 2, článok 173 ods. 3, článok 176 
ods. 3, článok 186 ods. 1, článok 232 ods. 2, článok 292 ods. 1 a článok 295 ods. 3.  
63 Predpis č. 475/2005 Z. z. – zákon o výkone trestu odňatia slobody.  
64 Výbor pre práva dieťaťa, Concluding observations on the Slovak Republic 2012 (Záverečné poznámky 
o Slovenskej republike 2012), odsek 31.  
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a všetkých materiálov týkajúcich sa detí65. Zásada najlepších záujmov chýba najmä 
v školskom zákone, ktorý sa týka celej oblasti vzdelávania detí.  

3.1.2. Nediskriminácia (článok 2 CRC, články 3 a 5 UNCRPD) 
Podľa článku 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa základné práva a slobody na 
území Slovenskej republiky zaručujú pre všetkých 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. V ústave nie 
je medzi dôvodmi diskriminácie výslovne uvedené zdravotné postihnutie, zdravotné 
postihnutie však možno zahrnúť pod pojem „iné postavenie“66. 
 
V antidiskriminačnom zákone67 je ustanovená zásada rovnakého zaobchádzania na 
základe zákazu diskriminácie z jasne špecifikovaných dôvodov. Zdravotné postihnutie je 
výslovne uvedené medzi dôvodmi diskriminácie v článku 2 ods. 1. Antidiskriminačný zákon 
sa uplatňuje v týchto oblastiach: zamestnanie a rovnaké právne vzťahy, sociálne 
zabezpečenie, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a poskytovanie tovarov a služieb. Zákon 
zahŕňa vymedzenia priamej diskriminácie, nepriamej diskriminácie, obťažovania, pokynu na 
diskrimináciu, nabádania na diskrimináciu a viktimizácie. V článku 7 je obmedzené 
používanie koncepcie primeraného prispôsobenia na oblasť zamestnania a odbornej 
prípravy. Zákon umožňuje prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení určených na 
odstránenie foriem sociálnej a hospodárskej nevýhody vyplývajúcej zo zdravotného 
postihnutia s cieľom dosiahnuť de facto rovnosť príležitostí (pozitívna diskriminácia). 
 
V školskom zákone je výslovne uvedený zákaz diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní 
a výchove68. Ďalej je v zákone ustanovené právo všetkých detí na rovnaký prístup 
k vzdelávaniu69. Zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele sú 
zaručené rovnaké práva pre všetky deti pri vykonávaní opatrení ustanovených v zákone 
a je zakázaná diskriminácia okrem iného na základe zdravotného postihnutia70.   
 
V antidiskriminačnom zákone je v článku 9 ustanovený mechanizmus presadzovania. 
Poškodená strana môže podať žalobu na súd s tvrdením, že jej právo na rovnaké 
zaobchádzanie bolo porušené. V zákone sa poskytuje osobitné postavenie organizáciám, 
ktoré chránia obete diskriminácie a ktoré môžu podať actio popularis, keď je diskriminovaná 
viac ako jedna osoba alebo ide o neznámy počet osôb. 
 
Centrum právnej pomoci poskytuje široký súbor služieb právnej pomoci pre ľudí 
v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii (ktoré sa pohybujú od právneho poradenstva, 
cez zastupovanie advokátom centra alebo externým advokátom na súde, až po urovnanie 
sporov prostredníctvom mediácie vo vhodných prípadoch). Dôležitým prostriedkom na 
zvýšenie dostupnosti právnej pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím je poskytovanie 
                                                 
65 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017, odsek 2.1. 
66 Východisková správa Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, odsek 30. 
Dostupná na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/vychodiskova-sprava-sr-k-dohovoru-pravach-osob-so-zdravotnym-
postihnutim.pdf. 
67 Predpis č. 365/2004 Z. z. – zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou. 
68 Článok 3 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 
69 Článok 144 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 
70 Článok 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
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právneho poradenstva emailom v súlade s metodickým pokynom č. 1/2011 Centra právnej 
pomoci, ktorý bol vydaný v apríli 2011. Ľudia so zdravotným postihnutím sa môžu 
s centrom skontaktovať prostredníctvom jeho emailovej adresy a môžu klásť konkrétne 
otázky na usmernenie v otázkach práva, a ako majú vyriešiť právne problémy. Centrum má 
pracoviská na celom Slovensku, ktoré sú dostupné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ak 
chce osoba so zdravotným postihnutím získať právnu pomoc, ale jej stav jej nedovoľuje, 
aby sama predložila žiadosť o právnu pomoc, môže poveriť inú osobu, aby za ňu podala 
žiadosť a konala v jej mene pri posudzovaní žiadosti o právnu pomoc71. 
 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sleduje diskrimináciu, zhromažďuje 
informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme na Slovensku, poskytuje právnu pomoc 
obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie a uverejňuje odborné stanoviská 
o záležitostiach týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania. Je to 
nezávislý právny subjekt na vnútroštátnej úrovni s právomocou vo viacerých oblastiach. 
 
Okrem toho môže ktokoľvek, kto sa domnieva, že jeho základné práva a slobody boli 
porušené v konaní, rozhodnutí alebo nečinnosťou verejného správneho orgánu v rozpore 
s právnom alebo zásadami demokratického štátu a právnymi normami, využiť pomoc 
ombudsmana na základe článku 11 zákona o verejnom ochrancovi práv. Ombudsman je 
nezávislý ústavný orgán, ktorý chráni základné práva a slobody fyzických osôb 
a právnických osôb v konaniach pred verejnými správnymi orgánmi a inými verejnými 
orgánmi v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o ombudsmanovi72.  
 
Vo februári 2013 bola v rámci Výboru pre ľudské práva zriadená pracovná skupina na 
vypracovanie legislatívneho rámca na zavedenie inštitúcie detského ombudsmana 
a ombudsmana pre osoby so zdravotným postihnutím73. Medzitým spustila kancelária 
ombudsmana osobitné webové sídlo s poradenstvom pre deti o ich právach. Deti môžu 
klásť otázky o svojich právach prostredníctvom online formulára. Webové sídlo obsahuje 
tiež informácie o vzorových prípadoch dohovoru CRC a ďalšie informácie o právach detí. 
 
Obmedzenie antidiskriminačného zákona týkajúce sa primeraného prispôsobenia 
v oblasti zamestnanosti a odbornej prípravy je problematické. Znamená to, že deti so 
zdravotným postihnutím nepožívajú ochranu na úrovni dohovoru UNCRPD v školách 
a vzdelávaní, vo verejných službách, v zdravotnej starostlivosti a ďalších oblastiach života.  
 
Hoci je procesný právny rámec ochrany pred diskrimináciou uspokojivý, skutočná 
prístupnosť obetí násilia, najmä detí so zdravotným postihnutím k procesným opravným 
prostriedkom môže byť ťažká (pozri oddiel 4). Náklady a dĺžka konania zohrávajú tiež určitú 
úlohu pri odradení obetí diskriminácie, aby sa usilovali o ochranu súdu.  

                                                 
71 Východisková správa Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, odsek 109. 
Dostupná na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/vychodiskova-sprava-sr-k-dohovoru-pravach-osob-so-zdravotnym-
postihnutim.pdf.  
72 Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke: http://www.vop.gov.sk/. 
73 Rozhodnutie je dostupne na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/rozhodnutie-predsedu-vyboru.pdf.  
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3.1.3. Rozvíjajúce sa schopnosti dieťaťa (článok 5 CRC a článok 3 UNCRPD)74 
Všeobecne nie je jasne uznaná zásada rozvíjajúcich sa schopností detí alebo detí so 
zdravotným postihnutím, ale sú rôzne oblasti práva s rôznymi vymedzeniami alebo 
systémami vykonávania.  
 
Zásada rozvíjajúcich sa schopností je uznaná najmä v Občianskom zákonníku a týka sa 
schopnosti prijímať rozhodnutia (právna spôsobilosť). Na základe článku 8 Občianskeho 
zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať 
na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou, čo 
je 18 rokov. Pred dosiahnutím 18 roku môže byť dosiahnutá sobášom, ak je maloleté dieťa 
staršie ako 16 rokov. Podľa článku 9 Občianskeho zákonníka majú maloletí pred 
dosiahnutím plnoletosti spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou 
primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.  
 
V súvislosti so súdnymi konaniami, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa 
maloletých detí, je v článku 100 ods. 3 občianskeho súdneho poriadku ustanovené, že ak 
maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť 
samostatne svoj názor, je účastníkom konania, súd na jeho názor prihliadne.  
 
V rodinných veciach sa podľa článku 43 ods. 1 zákona o rodine musí prihliadať na vek 
a rozumovú vyspelosť dieťaťa. Vo vzdelávaní má podľa článku 144 ods. 1 písm. e) 
školského zákona každý žiak právo na individuálny prístup, v ktorom budú rešpektované 
jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav. Konkrétnejšie je v článku 144 ods. 2 
školského zákona zaručené právo pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím na 
vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 
a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.  

3.1.4. Právo byť vypočuté/zúčastniť sa (článok 12 CRC, články 7 a 30 UNCRPD) 
Právo byť vypočuté nie je uznané v Ústave Slovenskej republiky a jasné uznanie chýba aj 
v určitých dôležitých zákonoch, ako sú zákon o správnom konaní, Trestný poriadok 
a školský zákon. Právo byť vypočuté je však uznané v občianskoprávnych konaniach.  
 
V článku 100 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku je ustanovené, že ak maloleté dieťa, 
ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, 
je účastníkom konania, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého dieťaťa súd zisťuje 
prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov alebo 
iných osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa. Podľa článku 21 zákona 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, ktorý je zodpovedný za zistenie názoru dieťaťa, poskytnúť dieťaťu 
potrebnú pomoc vo vhodnom prostredí na uľahčenie účasti dieťaťa v konaní. Podľa článku 
20 ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele orgán pôsobiaci ako 

                                                 
74 Koncepciou rozvíjajúcich sa schopností dieťaťa je ustanovené, že ako deti získavajú lepšie schopnosti 
a skúsenosti, znižuje sa potreba usmerňovania a deti majú väčšiu schopnosť prijať zodpovednosť za rozhodnutia, 
ktoré sa týkajú ich životov. Koncepcia rozvíjajúcich sa schopností dieťaťa so zreteľom na CRC zahŕňa, že rodičia 
(alebo právne zodpovedné osoby) by mali mať právo a povinnosť poskytovať v súlade s rozvíjajúcimi sa 
schopnosťami dieťaťa vhodné usmernenie pri výkone svojich práv dieťaťom. Pozri prehľad správy o projekte, kde 
je uvedený podrobnejší opis koncepcie. 
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poručník má povinnosť zistiť názor dieťaťa vo veciach týkajúcich sa rozhodnutí o vhodnej 
starostlivosti. 
 
Pokiaľ ide o rodinné veci, podľa článku 43 ods. 1 zákona o rodine dieťa, ktoré je schopné 
nezávisle vyjadriť svoj názor primerane svojmu veku a rozumovej schopnosti, má právo 
vyjadriť ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Ďalej je podľa článku 101 
ods. 4 zákona o rodine potrebné získať súhlas dieťaťa počas konania o adopcii, keď je dieťa 
schopné posúdiť dôsledky adopcie. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, v zákone 
o zdravotnej starostlivosti je v článku 6 ods. 6 písm. b) ustanovené, že zákonný zástupca, 
ktorým je zväčša rodič, dáva informovaný súhlas. Osoba so zdravotným postihnutím sa 
však zúčastňuje v najväčšej možnej miere podľa svojich schopností. V oblasti vzdelávania 
nie je v školskom zákone výslovne uznané právo byť vypočuté. V článku 144 ods. 1 písm. 
m) školského zákona má však dieťa alebo žiak právo získať informácie, ktoré sa týkajú jeho 
alebo jeho vzdelávacích výsledkov, a v článku 144 ods. 1 písm. h) školského zákona je 
uznané právo dieťaťa alebo žiaka na poradenstvo vo veciach týkajúcich sa jeho 
vzdelávania. V zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve75 je ustanovená 
možnosť, že vysokoškolskí študenti môžu vytvoriť študentské rady.  
 
Právo na účasť detí so zdravotným postihnutím na verejnom, sociálnom a kultúrnom živote 
nie je uznaná v ústave ani v právnych predpisoch.  

3.1.5. Právo nebyť vystavené násiliu (článok 19 CRC, článok 16 UNCRPD) a jeho 
vykonávanie 

Ústava Slovenskej republiky obsahuje v článku 16 ods. 2 zákaz mučenia a iného 
krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Ako však už bolo uvedené, v ústave je 
ustanovená aj špeciálna ochrana detí a mládeže všeobecne, čo zahŕňa ochranu pred 
násilím, aj keď to nie je výslovne uvedené.  
 
V Trestnom zákone76 sú v článku 420 vymedzené činy, ktoré predstavujú trestné činy 
mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania, ktoré sa trestajú odňatím 
slobody na dva roky až šesť rokov. Páchateľ sa potrestá odňatím slobody na tri až desať 
rokov, ak trestný čin spáchal na chránenej osobe, pričom táto kategória zahŕňa osoby so 
zdravotným postihnutím (priťažujúca okolnosť). Hoci v trestných právnych predpisoch nie 
je uvedený výslovný zákaz telesných trestov detí ako spôsobu výchovy, tento zákaz je 
uvedený v iných právnych predpisoch, ako napríklad v zákone o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele a v zákone o sociálnych službách.   
 
Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele obsahuje absolútny zákaz 
používania akejkoľvek formy telesných trestov a iných fyzických a ponižujúcich trestov pri 
vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí. Sociálne orgány musia vždy vybrať 
a používať vhodné opatrenia v prospech dieťaťa v reakcii na každé oznámenie fyzických 
a ponižujúcich trestov zo strany rodiča alebo osoby, ktorá zabezpečuje osobnú starostlivosť 
o dieťa. Orgány si môžu vybrať zo širokého súboru opatrení – od najmiernejších, ako sú 
varovania, až po najvážnejšie, t. j. požiadanie o rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do 
náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti. 
Orgány sociálnoprávnej ochrany detí musia tiež konať ako ad hoc koordinátori spolupráce 
                                                 
75 Článok 6 ods. 3 písm. c) a článok 9 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve. 
76 Predpis č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon. 
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ostatných orgánov, pokiaľ ide o deti, s ktorými sa zle zaobchádzalo, boli sexuálne zneužité, 
zanedbávané, alebo existujú dôvody na podozrenie zo zlého zaobchádzania, sexuálneho 
zneužitia alebo zanedbávania. Ak dieťa nemá žiadnu starostlivosť alebo jeho život, zdravie 
alebo priaznivý duševný, fyzický či sociálny vývoj je vážne ohrozený alebo narušený, orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí v okrese, kde sa dieťa nachádza, je povinný okamžite 
požiadať súd o predbežný príkaz a zabezpečiť, aby boli uspokojené základné potreby 
dieťaťa, a umiestniť dieťa do detského domova alebo krízového strediska. 
 
Vláda v januári 2014 prijala Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím77. Tento 
dokument obsahuje päť strategických cieľov vrátane vytvorenia národného koordinačného 
rámca78 na riešenie otázok násilia voči deťom, systematického monitorovania a hodnotenia 
systému ochrany detí pred násilím a zvýšenia informovanosti o tomto probléme. Prijatie 
stratégie sprevádzal rozsiahly výskum fenoménu násilia páchaného na deťoch, a to aj 
špecificky na deťoch so zdravotným postihnutím. Podľa prieskumu deti so zdravotným 
postihnutím zažívali nejaký druh zneužívania alebo násilia častejšie ako deti bez 
zdravotného postihnutia79.  
 
Medzi najčastejšie prejavy ponižujúceho zaobchádzania medzi žiakmi a študentmi na 
školách a chovancoch prevýchovných zariadení patria rôzne formy šikanovania 
a sexuálneho obťažovania80. V prípadoch podozrenia z fyzického alebo psychického zlého 
zaobchádzania, šikanovania detí alebo ohrozenia ich morálneho vývoja je riaditeľ školy 
povinný okamžite riešiť problém v spolupráci s manažmentom školy. V prípadoch, keď 
zákonní poručníci dieťaťa nedodržiavajú opatrenia zavedené školou, riaditeľ je povinný 
skontaktovať sa s príslušným oddelením pre sociálne veci, lekárom – pediatrom 
a príslušnou jednotkou polície81.   
 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní v prípade podozrenia zo 
zanedbania, zlého zaobchádzania alebo zneužívania maloletého dieťaťa alebo inej osoby 
s obmedzenou právnou spôsobilosťou alebo bez právnej spôsobilosti okamžite informovať 
prokurátora, vyšetrovateľa alebo policajný orgán. 
 
V článku 10 ods. 1 zákona o sociálnych službách82 sú zakázané prostriedky netelesného 
a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. 
Jedinými výnimkami sú situácie, keď je ohrozený život alebo zdravie prijímateľa alebo iných 
fyzických osôb. Aj v takýchto prípadoch možno prostriedky obmedzenia používať len na čas 
nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia. Netelesné prostriedky, ako 
napríklad verbálna komunikácia, by sa mali použiť pred použitím prostriedkov telesného 
obmedzenia, ako sú napr. rôzne úchopy, umiestnenie prijímateľa do špeciálnej miestnosti 
alebo použitie liekov. Každý poskytovateľ sociálnych služieb je povinný zriadiť a viesť 
                                                 
77 Prijatá uznesením vlády č. 24 z 24. januára 2014, dostupná na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/narodna-strategia-
ochranu-deti-pred-nasilim.pdf.  
78 Zahŕňa návrh na vytvorenie národného koordinačného centra zodpovedného za koordináciu politík v tejto 
oblasti. 
79 Repková, K., Prevalencia násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím, Inštitút pre výskum práce 
a rodiny, Bratislava, 2013. Dostupné na stránke: http://www.socialnaspolocnost.sk/wp-
content/uploads/2014/04/nasilie_zp_deti.pdf.  
80 Výbor CRC, druhé pravidelné správy štátnych strán náležité v roku 1999, 21. septembra 2006, CRC/C/SVK/2, 
odsek 173.  
81 Metodické usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu 
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.  
82 Predpis č. 448/2008 Z. z. – zákon o sociálnych službách. 
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register telesných a netelesných obmedzení pre sociálne služby a každé použitie 
obmedzenia bezodkladne oznámiť ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré môže 
v prípade pochybnosti overiť oprávnenosť použitia prostriedkov obmedzenia. 
 
Prokurátori môžu v pravidelných intervaloch vykonávať inšpekcie zamerané najmä na 
dodržiavanie zákonov upravujúcich umiestnenie detí do zariadení a dodržiavanie zákonov 
upravujúcich ochranné vzdelávanie a ústavnú starostlivosť s osobitnou pozornosťou 
venovanou dodržiavaniu opatrení určených na zabránenie mučeniu a fyzickému 
a duševnému zneužívaniu klientov. Prokurátori môžu vykonať rozhovory s klientmi bez 
prítomnosti tretích strán. Vo vzdelávacích zariadeniach alebo zariadeniach starostlivosti sú 
umiestnené schránky, do ktorých možno vkladať anonymné správy pre prokuratúru83. Podľa 
správy o vykonávaní Národného akčného plánu pre deti za roky 2009 – 2012 musela 
prokuratúra osobitnú pozornosť venovať spracovaniu sťažností maloletých detí s tvrdeniami 
o porušovaní ich práv; maloleté deti mohli tieto sťažnosti podať rôznymi prostriedkami 
(písomne, elektronicky, osobne alebo počas zisťovaní prokurátorov).   
 
Vláda prijala Národnú stratégiu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 
a v rodinách84 a Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 
na roky 2009 – 2012, ktorý bol aktualizovaný v roku 201185. Zmenený Občiansky zákonník 
článkom 146 ods. 2 a článkom 705a zabezpečuje, aby spoločný byt alebo dom musela 
opustiť zneužívajúca osoba a nie obeť, ak sa spolužitie ukáže ako nemožné z dôvodu 
domáceho násilia. V Občianskom súdnom poriadku sú tiež upravené prípady, keď 
zneužívajúca osoba a obeť naďalej žijú spolu v ich spoločnom byte. Súd vo svojom 
rozhodnutí o ďalšom nájme bytu prihliada najmä na záujmy maloletých detí a na názor 
prenajímateľa. Súdy majú ďalej podľa článku 76 ods. 1 písm. g) možnosť nariadiť 
predbežné opatrenia na dočasný zákaz vstupu do domu alebo bytu, v ktorom býva blízka 
osoba alebo osoba v starostlivosti, keď existuje dôvod domnievať sa, že táto osoba je obeť. 
 
Legislatívny rámec na boj proti násiliu a zneužívaniu detí je v súlade s medzinárodnými 
normami okrem chýbajúceho výslovného zákazu telesných trestov vo všetkých 
prostrediach vrátane domova86. Existujú však obavy, že ochranné opatrenia sa 
nevykonávajú alebo nepresadzujú efektívne87. Domáce násilie sa navyše oznamuje 
málo a štatistické údaje nevyjadrujú dostatočne rozsah problému alebo nedostatočné 
služby pre obete domáceho násilia88.  

3.1.6. Právo na rodinný život (článok 9 CRC, článok 23 ods. 3 UNCRPD) 
V Ústave Slovenskej republiky je v článku 41 ods. 1 stanovené, že manželstvo, rodičovstvo 
a rodina sú chránené zákonom. Osobitná ochrana je zaručená deťom a mladým ľuďom. Deti 
so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo byť vychované vo svojej rodine ako 

                                                 
83 Východisková správa Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, odsek 140. 
Dostupná na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/vychodiskova-sprava-sr-k-dohovoru-pravach-osob-so-zdravotnym-
postihnutim.pdf.  
84 Prijatá uznesením vlády č. 1092/2004. 
85 Prijatý uznesením vlády č. 438/2009. 
86 Výbor pre práva dieťaťa, Concluding observations on the Slovak Republic 2012 (Záverečné poznámky 
o Slovenskej republike 2012), odsek 37. 
87 Výbor pre práva dieťaťa, Concluding observations on the Slovak Republic 2012 (Záverečné poznámky 
o Slovenskej republike 2012), odsek 38. 
88 Výbor pre práva dieťaťa, Concluding observations on the Slovak Republic 2012 (Záverečné poznámky 
o Slovenskej republike 2012), odsek 38. 
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ostatné deti. V zákone o rodine je ustanovená ochrana rodičovstva, najmä materiálnou 
pomocou rodičom a inou pomocou pri vykonávaní rodičovských práv a povinností.  
 
Zákon o sociálnych službách89 bol nedávno zmenený a doplnený, aby riešil potreby rodín 
s deťmi so zdravotným postihnutím. Teoreticky môžu rodiny s deťmi so zdravotným 
postihnutím dostávať podporu od orgánov pre sociálnoprávnu ochranu detí vrátane 
pomoci špecializovaných inštitúcií alebo špeciálnych opatrení na pomoc týmto rodinám, 
napr. špecializovanými spôsobmi prispôsobenia sa novej situácii a psychologickým 
poradenstvom pre rodiny s osobitnými problémami vrátane problémov týkajúcich sa 
zdravotného postihnutia člena rodiny. V praxi je však nedostatok špecializovaných 
sociálnych služieb a rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím sú ponechané samy na 
seba.  
 
Na základe článku 44 zákona o rodine môžu byť deti oddelené od svojich rodičov len za 
výnimočných okolností, ak rodičia neposkytujú alebo nemôžu poskytovať osobnú 
starostlivosť o svoje deti. Na základe článku 54 ods. 1 zákona o rodine, ak dieťa nemôže 
byť umiestnené do osobnej starostlivosti príbuznej osoby – inej ako rodičia, pred ústavnou 
starostlivosťou sa uprednostňuje náhradná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť. Dieťa 
má právo na udržiavanie väzby s obidvoma rodičmi a inými členmi rodiny. Po oddelení od 
rodičov je v zákone o rodine zaručené právo rodiča na styk s dieťaťom. Dieťa je pred 
umiestnením do ústavnej starostlivosti vhodne informované o možnosti udržiavať 
pravidelný osobný a písomný styk so svojimi rodičmi, zákonnými zástupcami alebo inými 
blízkymi osobami90. Právo na zriadenie a udržiavanie sociálnych väzieb s členmi rodiny je 
na základe zákona o sociálnych službách uznané aj v prípade prijímateľov sociálnych 
služieb v zariadení sociálnych služieb. 
 
Výbor OSN pre práva dieťaťa kritizoval existenciu „programu hniezd záchrany“, ktorý 
poskytuje rodičom možnosť opustiť svoje novonarodené deti v inkubátoroch mimo 
nemocníc, a skutočnosť, že tieto deti sú adoptované zvyčajne krátko po narodení bez 
vynaloženia úsilia identifikovať rodičov alebo udržiavať rodinné väzby91. Výbor vyzval štát, 
aby reformoval program hniezd záchrany a poskytol rodinám psychosociálnu a ekonomickú 
podporu na zamedzenie oddelenia detí od ich rodín. Výbor tiež odporučil, aby Slovensko 
prijalo opatrenia na zabezpečenie, aby sa materiálna chudoba nemohla použiť ako 
odôvodnenie na oddelenie dieťaťa od jeho rodiny. Výbor znepokojuje tiež skutočnosť, že 
zatiaľ čo počet detí v pestúnskej starostlivosti klesol, vysoký počet detí v ústavnej 
starostlivosti sa ešte zvýšil, a že Rómovia predstavovali väčšinovú populáciu ústavov92.   

3.1.7. Právo na pomoc (článok 23 CRC, článok 23 ods. 5 a články 26 a 28 UNCRPD) 
Slovenské právne predpisy poskytujú široký súbor služieb a pomoci pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím môžu požiadať o podporu 
z dostupného systému peňažných príspevkov, ktoré sú poskytované na základe zákona 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia93, čoho cieľom 
je presadiť a podporiť sociálne začlenenie do spoločnosti aktívnou účasťou osoby s ťažkým 
                                                 
89 Predpis č. 448/2008 Z. z. – zákon o sociálnych službách. 
90 Článok 30 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
91 Výbor pre práva dieťaťa, Concluding observations on the Slovak Republic 2012 (Záverečné poznámky 
o Slovenskej republike 2012), odseky 41 až 42. 
92 Výbor pre práva dieťaťa, Concluding observations on the Slovak Republic 2012 (Záverečné poznámky 
o Slovenskej republike 2012), odsek 43. 
93 Predpis č. 447/2008 Z. z. – zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 
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zdravotným postihnutím. Zo systému sa poskytuje konkrétne príspevok na osobnú pomoc 
(vo forme tlmočenia v posunkovej reči, artikulačného tlmočenia, taktilného tlmočenia, 
sprostredkovania komunikácie pre ľudí so sluchovým postihnutím a pre hluchoslepé osoby 
a čítania pre slepých) a tiež rôzne peňažné príspevky na dopravu, nákup pomôcok, nákup 
automobilu, kompenzáciu zvýšených výdavkov na riadenie vozidla, nákup zdvíhacieho 
zariadenia, úpravu bytu, úpravu rodinného domu alebo úpravu garáže.  
 
Pre rodiny je hlavným príspevkom rodičovský príspevok, ktorý bol zavedený v roku 2009 
zákonom o rodičovskom príspevku94. Rodičovský príspevok je stála sociálna dávka, ktorej 
cieľom je prispieť na riadnu starostlivosť o deti do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak 
ide o deti so zdravotným postihnutím. Príspevok je 203,20 EUR mesačne bez ohľadu na 
príjem95. Ďalším príspevkom je príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý bol zavedený 
v roku 2008 zákonom o príspevku na starostlivosť o dieťa96 a ktorý je určený pre rodičov, 
ktorí začnú pracovať pred tým, ako ich dieťa dosiahne tri roky, alebo ak sa týka dieťaťa so 
zdravotným postihnutím, pred tým, ako dosiahne šesť rokov, s cieľom zabezpečiť 
alternatívnu starostlivosť, t. j. škôlku, jasle alebo zariadenie s dennou starostlivosťou. 
Príspevok kryje výdavky do výšky 230 EUR mesačne. Ďalej je dostupný prídavok na dieťa 
na základe zákona o prídavku na dieťa97, v ktorom je uznané právo rodiča prijímať prídavok 
na dieťa aj v situáciách, keď dieťa nie je schopné pripravovať sa na prácu alebo vykonávať 
zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu. Časovým 
limitom je plnoletosť dieťaťa. Mesačný prídavok je 23,52 EUR. Ak je rodič zdravotne 
postihnutý a prijíma aj invalidný dôchodok z dôvodu zníženej schopnosti – o viac ako 70 % 
–, môže byť poskytnutý ďalší príspevok vo výške 11,02 EUR mesačne.  
 
Sociálne služby predstavujú ďalšiu formu podpory. Zabezpečujú sa na základe zákona 
o sociálnych službách, v ktorom je ustanovený rad služieb, napr. domáca opatrovateľská 
služba, pomoc s osobnou hygienou alebo zabezpečenie vhodných podmienok na osobnú 
hygienu, zabezpečenie jedla alebo pomoc s prípravou jedla, pomoc s chodom domácnosti 
a uľahčenie styku so sociálnym prostredím. V januári 2014 sa zmenou a doplnením zákona 
o sociálnych službách zaviedla nová sociálna služba včasnej intervencie pre deti so 
zdravotným postihnutím do siedmich rokov98. Táto sociálna služba by mala poskytovať rad 
odborných činností, napr. špecializované poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, rôzne 
preventívne činnosti a rôzne metódy a postupy senzorickej a motorickej stimulácie. Včasnú 
intervenciu možno poskytovať v ambulanciách alebo v prirodzenom prostredí dieťaťa. Aj 
keď to predstavuje pozitívny krok, hlavným problémom zostáva dostupnosť zdrojov na jej 
vykonávanie, potrebné by bolo hodnotenie po určitom časovom období. 

                                                 
94 Predpis č. 571/2009 Z. z. – zákon o rodičovskom príspevku. 
95 Pokiaľ ide o výšku príspevku v posledných rokoch, v roku 2011 to bolo 190,10 EUR, v roku 2012 to bolo 
194,70 EUR, v roku 2013 to bolo 199,60 EUR a v roku 2014 to bolo 203,20 EUR.  V zákone je v článku 4 ods. 2 
ustanovená možnosť zvýšiť príspevok. Podľa tohto ustanovenia, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu 
starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, 
ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak ide o dieťa so zdravotným 
postihnutím. Na druhej strane je v článku 4 ods. 3 ustanovené zníženie, ak osoba nedbá najmenej tri po sebe 
nasledujúce mesiace o riadne plnenie školskej dochádzky dieťaťa vo svojej starostlivosti, tento príspevok sa zníži 
o 50 %.  
96 Predpis č. 561/2008 Z. z. – zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa. 
97 Predpis č. 600/2003 Z. z. – zákon o prídavku na dieťa. 
98 Zmena a doplnenie prostredníctvom zákona č. 485/2013 Z. z. 
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3.1.8. Právo na inkluzívne vzdelávanie (článok 28 CRC, článok 24 UNCRPD) a jeho 
vykonávanie 

Právo na vzdelávanie je zaručené na základe článku 42 Ústavy Slovenskej republiky. Právo 
na inkluzívne vzdelávanie však nie je výslovne uznané v slovenských právnych predpisoch.  
 
Podľa článku 42 ods. 1 má každý právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná počas 
obdobia a do veku vymedzených zákonom. Podľa článku 42 ods. 2 ústavy majú občania 
právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností 
občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách. Vzdelávanie je upravené najmä 
školským zákonom a zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  
 
Deti so zdravotným postihnutím sa podľa školského zákona považujú za deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dieťa so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami je vymedzené ako dieťa so zdravotným postihnutím, s poruchou 
správania, choré dieťa, dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo dieťa s nadaním. 
Vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa poskytuje najmä 
v špeciálnych školách. Ani v ústave, ani v školskom zákone nie je ustanovená zásada 
integrácie vo vzdelávaní. Pojem „inkluzívny prístup“ v oblasti vzdelávania nie je uznaný 
v slovenských právnych predpisoch. Školský zákon umožňuje deťom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami chodiť za určitých podmienok do bežných škôl. 
Individuálna „integrácia“ detí so zdravotným postihnutím však v zákone nie je vyjadrená 
ako priorita, ani nie je výslovne uznané právo dieťaťa na inkluzívne vzdelávanie. Hoci je 
teda v právnych predpisoch ustanovená možnosť integrácie detí so zdravotným postihnutím 
do bežných škôl, viaceré ustanovenia zavádzajú obmedzenia, ktoré deťom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími sťažujú prístup do bežných škôl. Napríklad riaditeľ školy alebo 
zariadenie výchovného poradenstva môžu rozhodnúť, že systém inkluzívneho vzdelávania 
nie je v záujmoch dieťaťa99, alebo výkon práva na vzdelávanie dieťaťom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole ohrozuje právo na vzdelávanie ostatných 
detí100.  
 
Riaditeľ školy môže povoliť študentovi so zdravotným postihnutím, ktorého zdravie mu 
bráni byť prítomný v škole, zúčastniť sa na individuálnom vzdelávaní. Škola je povinná 
zabezpečiť vzdelávanie v domácom prostredí najmenej dve hodiny za týždeň101. Tento 
individualizovaný a pružnejší vzdelávací program môže byť založený na rozhodnutí riaditeľa 
oslobodiť dieťa z predmetu alebo jeho časti102. Riaditeľ školy môže povoliť aj 
individualizovaný učebný plán103. Učitelia však nemajú dostatočné skúsenosti a odborné 
znalosti na vykonávanie tohto pružného systému a nemajú dostatočnú metodologickú 
podporu a dostatočné zdroje104.  
 
Systém však nie je efektívny podľa zásady, že peniaze by mali sledovať dieťa. V prípade, že 
dieťa so zdravotným postihnutím prejde z jednej bežnej školy do inej a boli vyčlenené 
prostriedky na asistenta, riaditeľ novej školy musí požiadať o preradenie týchto 

                                                 
99 Článok 29 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 
100 Článok 29 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 
101 Článok 24 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. 
102 Predpis č. 561/2008 Z. z. – zákon o príspevku 
 na starostlivosť o dieťa. 
103 Predpis č. 600/2003 Z. z. – zákon o prídavku na dieťa. 
104 Zmena a doplnenie prostredníctvom zákona č. 485/2013 Z. z. Článok 29 ods. 10 a 11 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní. 
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prostriedkov miestny vzdelávací orgán, ktorý musí túto žiadosť postúpiť ministerstvu 
školstva. Tento komplikovaný postup je však možný len v prípadoch, keď sú tieto dve školy 
v tom istom regióne. Ak sa tieto školy nachádzajú v odlišných regiónoch, riaditeľ novej 
školy musí predložiť novú žiadosť o finančný príspevok na asistenta, ako keby dieťa 
predtým nikdy nedostávalo pomoc asistenta.  
 
Vo všeobecnosti, žiaľ, inkluzívne vzdelávanie na Slovensku zatiaľ nie je realitou. 
Zákon nevytvára vhodný právny rámec na integráciu, neexistuje politika či transformácia 
oddeleného špeciálneho vzdelávania a značne chýbajú materiály, finančné a ľudské zdroje, 
aby bežné školy mohli zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie.  

3.2. Osobitné otázky, s ktorými sa stretávajú deti so zdravotným postihnutím 

3.2.1. Rodová zraniteľnosť  
Z nedávneho prieskumu o násilí páchanom na deťoch vyplynulo, že dievčatá sú omnoho 
viac vystavené násiliu ako chlapci vrátane sexuálneho násilia105. V ďalšom prieskume 
z rovnakého obdobia sa zdôraznilo, že vystavenie sexuálnemu zneužívaniu je dvakrát 
väčšie v prípadoch detí so zdravotným postihnutím v porovnaní s deťmi bez zdravotného 
postihnutia106. V Národnej stratégii na ochranu detí pred násilím prijatej v roku 2014 nie sú 
zohľadnené tieto zistenia a nerieši sa tam špecificky otázka násilia založeného na rodovej 
príslušnosti alebo násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím. Pre deti so 
zdravotným postihnutím nie je zriadená osobitná ochrana pred diskrimináciou z dôvodu 
pohlavia. Požívajú však všeobecnú ochranu pred diskrimináciou vrátane diskriminácie 
z dôvodu pohlavia v antidiskriminačných právnych predpisoch.  
 
Sterilizácia je upravená v článku 40 zákona o zdravotnej starostlivosti. Zásah možno 
vykonať len na základe písomnej žiadosti a po podpísaní písomného informovaného súhlasu 
dotknutou osobou. Tento formulár informovaného súhlasu musí obsahovať informácie 
o alternatívnych spôsoboch antikoncepcie, zdravotných dôsledkoch sterilizácie a možnom 
zlyhaní sterilizácie. Obsah informovaného súhlasu upravuje ministerstvo zdravotníctva a je 
preložený do jazykov národnostných menšín. Žiadosť o sterilizáciu posudzuje lekár a zásah 
možno vykonať len 30 dní po podpise písomného súhlasu. Sterilizácia osoby, ktorá nie je 
spôsobilá na informovaný súhlas, vrátane maloletého dieťaťa je problematická107. Zákon 
umožňuje jej zákonným zástupcom poskytnúť informovaný súhlas v jej mene a nevyžaduje 
sa súhlas súdu. V takýchto situáciách je otázne, či sú dostatočne chránené záujmy 
príslušnej osoby108. Zákon neobsahuje konkrétne vekové obmedzenie na sterilizáciu. 
V Trestnom zákone je na základe článku 159 kriminalizovaný čin nezákonnej sterilizácie, 
ktorý sa trestá odňatím slobody na dva až osem rokov. 
 

                                                 
105 Fico, M., Prevalencia násilia páchaného na deťoch, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, 2013. 
Dostupné na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-
mensiny-rodovu-rovnost/prevalencia-nasilia-pachaneho-detoch-vyskum.pdf.  
106 Repková, K., Prevalencia násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím, Inštitút pre výskum práce 
a rodiny, Bratislava, 2013. Dostupné na stránke: http://www.socialnaspolocnost.sk/wp-
content/uploads/2014/04/nasilie_zp_deti.pdf. 
107 Maloleté deti majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú primerané ich duševnej a rozumovej 
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. 
108 Podľa článku 6 ods. 6 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti osoba nespôsobilá 
poskytnúť informovaný súhlas sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.  
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Vláda reagovala na prípady sterilizácie rómskych žien vrátane mladistvých žien, ktoré 
odsúdil Európsky súd pre ľudské práva109, prijatím osobitných opatrení vrátane odbornej 
prípravy zdravotníckych pracovníkov, prokurátorov a sudcov110. Tieto opatrenia sú však 
zamerané na iný fenomén a nie je žiadna osobitná odborná príprava zameraná na deti 
so zdravotným postihnutím.  
 
Vzdelávanie o reprodukčných právach a sexuálne vzdelávanie v bežných školách je 
rozdelené medzi rôzne predmety, napr. biológia a etika, a prakticky neexistuje 
v špeciálnych školách pre deti so zdravotným postihnutím111. Programy na zvyšovanie 
informovanosti o reprodukčných právach a sexuálnom správaní sú zamerané na všetky deti 
a zvyčajne prebiehajú na bežných školách. Neexistujú žiadne špecifické nástroje na 
zvyšovanie informovanosti či programy zamerané na dievčatá alebo chlapcov so 
zdravotným postihnutím. 

3.2.2. Deti ako zraniteľné podozrivé osoby 
V Trestnom zákone je v článku 22 ods. 1 ustanovená trestná zodpovednosť v minimálnom 
veku 14 rokov112. Osobitné ustanovenia sa vzťahujú na mladistvých páchateľov, ktorí sú 
vymedzení ako osoby, ktoré dosiahli 14 rokov, ale ešte nedosiahli 18 rokov. Individuálna 
rozumová vyspelosť slúži ako nápravná referencia na určenie trestnej zodpovednosti 
mladistvého. Mladistvý mladší ako 15 rokov nie je trestne zodpovedný, ak v čase spáchania 
zločinu nedosiahol takú úroveň rozumovej a mentálnej vyspelosti, ktorá by mu umožňovala 
rozpoznať nezákonnosť činu alebo kontrolovať svoje činy.  
 
Zákonné zastupovanie mladistvého podozrivého zo spáchania zločinu nie je povinné. 
Podľa článku 37 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku má mladistvý povinné zákonné 
zastúpenie po oficiálnom vznesení obvinenia zo zločinu. Táto úprava môže viesť 
k situáciám, že mladistvý, podozrivý zo spáchania zločinu, môže byť vyšetrovaný, zadržaný 
a vypočúvaný bez zákonného zastúpenia.  
 
V Trestnom poriadku nie je ustanovená osobitná ochrana pre podozrivých maloletých so 
zdravotným postihnutím. V konaniach proti mladistvým páchateľom je súd povinný 
prihliadať na úroveň rozumovej a morálnej vyspelosti, charakter, životné podmienky, 
prostredie a predchádzajúce správanie.  
 
V Trestnom poriadku sú v článku 135 osobitné ustanovenia týkajúce sa vypočúvania 
svedkov mladších ako 18 rokov. Neplnoletí svedkovia sú vypočúvaní obzvlášť ohľaduplne 
v prítomnosti pedagóga, sociálneho pracovníka, psychológa, odborníka alebo zákonného 
zástupcu, ak je to potrebné. Zamedzí sa opakovanému vypočúvaniu. Na základe článku 134 
Trestného poriadku svedkovia so zdravotným postihnutím môžu byť vypočúvaní s použitím 
technických prístrojov na prenos zvuku a obrazu. 

                                                 
109 Pozri rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach: V.C. proti Slovensku, žaloba č. 18968/07, 
rozsudok z 8. novembra 2011; I.G a iní proti Slovensku, žaloba č. 15966/04, rozsudok z 13. novembra 2012.  
110 Revidovaná akčná správa – Oznámenie Slovenskej republiky o veciach V. C., N. B. a I. G. proti Slovenskej 
republike (žaloby č. 18968/07, 29518/10 a 15966/04). Dostupné na stránke:  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Add_info/Archives/SVK_ARCH-ai_en.asp.  
111 Mandzáková, S. L., Marková, D., Výzvy pre sexuálnu výchovu osôb s mentálnym postihnutím, Prohuman, 2013. 
Dostupné na stránke: 
http://www.prohuman.sk/pedagogika/vyzvy-pre-sexualnu-vychovu-osob-s-mentalnym-postihnutim.  
112 Vekový limit pre trestnú zodpovednosť bol od roku 2006 znížený z 15 rokov. 
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3.2.3. Iné osobitné otázky, s ktorými sa stretávajú deti so zdravotným postihnutím na 
Slovensku 

Spomedzi detí so zdravotným postihnutím majú deti s mentálnym postihnutím 
a problémami s duševným zdravím najviac problémov v súvislosti s vykonávaním svojich 
práv. Systém včasnej intervencie v praxi chýba, čo vedie k rozsiahlej inštitucionalizácii 
a školskej segregácii detí s mentálnym postihnutím. 
 
Znevýhodnené deti a rómske deti so zdravotným postihnutím zažívajú často viacnásobnú 
diskrimináciu v školách na základe zdravotného postihnutia a etnickej 
príslušnosti113. Vláda nerieši efektívne systémové nadmerné zastúpenie rómskych detí 
v špeciálnom vzdelávaní a rómske deti sú v bežných školách často oddeľované od 
nerómskych detí114. Je to tiež výsledkom všeobecného považovania rómskych detí za deti 
„so zdravotným postihnutím“ a neúmerného počtu rómskych detí v špeciálnych školách 
určených pre mierne mentálne retardované deti115. Podľa správy Rozvojového programu 
Organizácie Spojených národov chodí každé piate rómske dieťa v školskom veku do školy 
fungujúcej v rámci špeciálneho vzdelávania. Každé šieste rómske dieťa vo veku od sedem 
do 15 rokov navštevuje špeciálnu základnú školu určenú pre mentálne retardované deti. 
Zatiaľ čo sa sústredilo na psychologické testovanie a umiestňovanie rómskych detí do 
špeciálnych škôl, málo pozornosti sa venuje skutočným potrebám a záujmom detí so 
zdravotným postihnutím, ktoré žijú v sociálne vylúčených alebo znevýhodnených 
komunitách. Neexistuje komplexná štúdia, špecializovaný program či akčný plán zamerané 
na deti so zdravotným postihnutím zo znevýhodnených prostredí.  

                                                 
113 Výbor pre práva dieťaťa, Concluding observations on the Slovak Republic 2012 (Záverečné poznámky 
o Slovenskej republike 2012), odsek 47.  
114 Rómsky vzdelávací fond, Advancing the Education of Roma in Slovakia (Rozvoj vzdelávania Rómov na 
Slovensku), Posúdenie krajiny RVF – 2014. Dostupné na stránke: 
http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/country_assessment_sk_2014_en.pdf. 
115 Paralelná správa Výboru OSN o eliminácii rasovej diskriminácie Európskym centrom pre práva Rómov, Nadácia 
Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), týkajúca sa Slovenska, odsek 14. Správa je 
k dispozícii na stránke:  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/SVK/INT_CERD_NGO_SVK_13746_E.pdf.  
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4. POSÚDENIE PRAKTICKÉHO VYKONÁVANIA PRÁV 
A PRÁVNYCH ZÁSAD 

HLAVNÉ ZISTENIA 

 Mechanizmy presadzovania a podávania správ sú čiastočne uspokojivé. Chýba 
osobitný subjekt alebo orgán zriadený na ochranu práv osôb so zdravotným 
postihnutím, a najmä detí so zdravotným postihnutím.  

 Hlavné medzery praktického vykonávania právnych predpisov sa týkajú inkluzívneho 
vzdelávania.  

 Existuje viacero najlepších postupov zameraných na zabezpečenie komunitného 
a nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím. V štúdii bolo identifikovaných 
aj niekoľko najlepších postupov vo vzdelávaní.    

 Chýbajú údaje a literatúry založenej na výskume alebo štatistických údajoch je 
málo.  

 Odporúčania sa týkajú najmä vzdelávania a odborníci odporúčajú zavedenie politík 
inkluzívneho vzdelávania s právnym rámcom a pridelením primeraných zdrojov na 
splnenie práva na inkluzívne vzdelávanie.  

 Ďalšie odporúčania sa týkajú potreby zriadiť monitorovací orgán v súlade s článkom 
33 ods. 2 UNCRPD.  

4.1. Mechanizmy presadzovania a podávania správ 
Neexistuje osobitný subjekt alebo orgán, ktorý by bol formálne zriadený s cieľom riešiť 
sťažnosti osôb so zdravotným postihnutím alebo chrániť práva detí všeobecne. Existujúce 
rámce tvorí všeobecná súdna ochrana, administratívna ochrana a policajná ochrana.  
 
Všeobecne možno všetky práva ustanovené zákonom presadiť v súdnom konaní. Ak ide 
o porušenie zásady rovnosti v určitých oblastiach, napr. vo vzdelávaní, právny prostriedok 
nápravy pre obete diskriminácie na základe zdravotného postihnutia patrí do rozsahu 
pôsobnosti antidiskriminačného zákona, podľa ktorého môžu obete podať na súd žalobu pre 
diskrimináciu.  
 
V antidiskriminačnom zákone je ustanovený mechanizmus presadzovania na 
zabezpečenie ochrany pred diskriminačnými činmi vrátane činov založených na zdravotnom 
postihnutí. Poškodená strana môže podať žalobu na súd s tvrdením, že jej právo na 
rovnaké zaobchádzanie bolo porušené. Obeť diskriminácie môže páchateľa požiadať 
o upustenie od diskriminačného konania, o nápravu nezákonnej situácie, ak je to možné, 
a žiadať náhradu za materiálne a nemateriálne škody. Výšku náhrady za nemateriálne 
škody určuje súd – na základe rozsahu spôsobených škôd a všetkých okolností ich výskytu. 
V zákone je ustanovená aj zásada, že dôkazné bremeno neznáša poškodená strana, ale 
diskriminujúci subjekt, t. j. žalovaná strana. V zákone je tiež uznaná možnosť, že žaloby 
o ochranu pred diskrimináciou sa urovnávajú prostredníctvom mediácie. 
V antidiskriminačnom zákone sa poskytuje osobitné postavenie organizáciám, ktoré chránia 
obete diskriminácie a ktoré môžu podať žalobu (actio popularis), keď je diskriminovaná viac 
ako jedna osoba alebo ide o neznámy počet osôb. 
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Nie je zriadená osobitná ochrana pred diskrimináciou z dôvodu pohlavia pre deti so 
zdravotným postihnutím. V antidiskriminačných právnych predpisoch však požívajú 
všeobecnú ochranu pred diskrimináciou vrátane diskriminácie z dôvodu pohlavia.  
 
Obete môžu využiť poskytnutie právnej pomoci od Slovenského národného strediska 
pre ľudské práva, čo je nezávislý právny subjekt na vnútroštátnej úrovni s právomocou 
vo viacerých oblastiach zriadenou vnútroštátnymi právnymi predpismi.   
 
Všeobecný prostriedok nápravy je ustanovený v článku 13 Občianskeho zákonníka, 
v ktorom je ustanovená možnosť podať žalobu o ochranu práv týkajúcich sa osobnosti. 
Obete môžu žiadať o náhradu nemateriálnych škôd, keďže ochrana práv týkajúcich sa 
osobnosti sa považuje za ochranu ľudskej dôstojnosti, takže pokrýva celé spektrum 
porušení. Navyše, ak porušenie spôsobí štátny orgán, akákoľvek osoba môže žiadať 
o nápravu na základe zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej 
moci116.  
 
V prípadoch, keď práva detí porušujú úkony alebo opomenutia verejných orgánov, dieťa 
alebo jeho zákonní zástupcovia môžu podať sťažnosť ombudsmanovi117. Ombudsman je 
nezávislý ústavný orgán, ktorý chráni základné práva a slobody fyzických osôb 
a právnických osôb v konaniach pred verejnými správnymi orgánmi a inými verejnými 
orgánmi. Kancelária ombudsmana spustila osobitné webové sídlo s poradenstvom pre deti 
o ich právach. Deti môžu klásť otázky o svojich právach prostredníctvom online formulára. 
Webové sídlo obsahuje tiež informácie o vzorových prípadoch dohovoru CRC a ďalšie 
informácie o právach detí. 
 
Pracovná skupina Výboru pre deti a mládež Rady pre ľudské práva zriadená vo februári 
2013 navrhla vypracovanie legislatívneho rámca na zavedenie inštitúcie detského 
ombudsmana a ombudsmana pre osoby so zdravotným postihnutím118. Výbor 
v septembri 2014 súhlasil s návrhom pracovnej skupiny a odporučil predsedovi výboru, aby 
podnikol kroky na začatie legislatívneho procesu119. Návrh zatiaľ nebol zverejnený.  
 
Ak porušenie možno považovať za trestný čin, napr. zlé zaobchádzanie v zariadení alebo 
zneužívanie, zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným postihnutím môže podať trestné 
oznámenie na políciu alebo prokuratúru a požiadať o začatie vyšetrovania. Vyšetrovanie 
možno začať aj ex officio. Dieťa sa môže podľa Trestného poriadku zúčastniť na vyšetrovaní 
a trestnom konaní pred súdom ako poškodená strana. Neexistuje výslovná zmienka 
o deťoch so zdravotným postihnutím, takže sa teoreticky môže zúčastniť akékoľvek dieťa so 
zdravotným postihnutím.  
 

                                                 
116 Predpis č. 514/2003 Z. z. – zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. 
117 Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke: http://www.vop.gov.sk/podaT-podnet.  
118 Rozhodnutie je dostupne na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/rozhodnutie-predsedu-vyboru.pdf.  
119 Rozhodnutie je dostupne na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-
narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/zasadnutia-vyboru/uznesenie-vdm-c-40-zo-dna-
30.9.2014.pdf. 
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Ústavný súd Slovenskej republiky120 uznáva a chráni zásadu najlepších záujmov dieťaťa 
napriek medzerám v právnych predpisoch. Ústavný súd sa osobitne opiera o judikatúru 
Európskeho súdu pre ľudské práva a jeho výklad zásady najlepšieho záujmu v konkrétnych 
prípadoch.   
 
Právo na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím slovenské súdy zatiaľ 
neriešili a primerané prispôsobenie nebolo v tomto rámci výslovne uznané. V súčasnosti sa 
rozhoduje o dvoch antidiskriminačných žalobách na Okresnom súde Bratislava III 
a Okresnom súde Trenčín, v ktorých žalobcovia – deti s mentálnou retardáciou – okrem 
iného uvádzajú nezabezpečenie primeraného prispôsobenia v bežných školách. 
 
Slovenské súdy sa už zaoberali otázkou segregácie rómskych detí121. Všeobecný súd 
v prípade Šarišských Michalian riešil situáciu rómskeho dieťaťa v bežnej škole, ktoré bolo 
umiestnené v oddelenej triede určenej len pre rómske deti. Všeobecný súd posúdil toto 
správanie ako porušenie zásady rovnakého zaobchádzania a ako čin segregácie na základe 
etnickej príslušnosti. Rozhodol, že základná škola porušila antidiskriminačný zákon, 
a vyzval, aby škola zapísala všetky deti do tried bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť.  

4.2. Medzery, nedostatky a problémy s vykonávaním 
Základné medzery v slovenských právnych predpisoch sa týkajú nedostatočných cielených 
opatrení zameraných na osobitné potreby detí so zdravotným postihnutím. Aj keď vláda 
prijala dve všeobecné politiky, konkrétne Národný akčný plán pre deti na roky 2013 –
 2017122 a Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím123, ktoré výslovne odkazujú na UNCRPD a európsku stratégiu pre oblasť 
zdravotného postihnutia na obdobie rokov 2010 – 2020, chýba osobitná politika 
vykonávania práv detí so zdravotným postihnutím.  
 
Hlavné problémy vykonávania sa týkajú inkluzívneho vzdelávania, kde boli zistené hlavné 
legislatívne a regulačné nedostatky. Ďalšie nedostatky boli zistené v súvislosti so zásadou 
najlepších záujmov, nediskrimináciou a právom byť vypočuté.   
 
Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, výskum124 a rozhovory so zainteresovanými stranami125 
viedli k záveru, že legislatívny a politický rámec týkajúci sa inkluzívneho vzdelávania nie 
je uspokojivý a že je stále mnoho problémov – dokonca aj s integráciou v praxi. Podľa 

                                                 
120 Okrem iných rozhodnutí pozri nedávne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. IV. ÚS 599/2013 
z 23. januára 2014.  
121 Rozhodnutie Krajského súdu Prešov č. 20Co 125/2012 a 20Co 126/2012 z 30. októbra 2012 a rozhodnutie 
Okresného súdu Prešov č. 25C 133/10 z 5. decembra 2011.  
122 Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017. Dokument je k dispozícii na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-
narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/dokumenty/vlastnymat.pdf.  
123 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. 
Dostupný na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/narodny-
program-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-2014-2020.pdf. 
124 Pozri najmä Zimenová, Z., Havrilová, M., Štart k novej kvalite vzdelávania, Nové školstvo, 2011. Dostupné na 
stránke: http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/2011_Zimenova-
Havrilova_Start_k_novej_kvalite_vzdelavania.pdf. 
125 Rozhovor s Mariánom Horaničom vykonaný 21. augusta 2014 a rozhovor so Zuzanou Zimenovou vykonaný 
12. septembra 2014. 
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odborníkov126 je integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami osobitne 
problematická, lebo sa vykonáva bez pridelenia dostatočných materiálnych, finančných 
a personálnych zdrojov. Otvorene viditeľný je nedostatok fyzickej prístupnosti k školám 
a metodologická podpora pre učiteľov je nedostatočná – so znepokojujúco nízkym počtom 
asistentov, psychológov, špeciálnych pedagógov a iných vzdelávacích odborníkov. Štát 
v procese integrácie zaväzuje školy, aby pre deti so zdravotným postihnutím zabezpečili 
vhodné vzdelávacie prostredie. Bez náležitého vymedzenia tejto osobitnej povinnosti sa jej 
školy môžu vyhnúť s argumentom, že nemajú prostriedky na vytvorenie vhodného 
vzdelávacieho prostredia. Bremeno rozhodnutia je na škole a v skutočnosti môže viesť 
k dvom nevhodným situáciám, t. j. škola môže zamietnuť žiadosť dieťaťa na zápis do bežnej 
školy alebo škola môže prijať dieťa bez prostriedkov na zabezpečenie vhodného 
inkluzívneho vzdelávacieho systému127.  
 
V Národnom programe rozvoja životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím 
je uvedená požiadavka na ministerstvo školstva, že má zmeniť školský zákon a zrušiť 
ustanovenie, ktoré umožňuje vylúčenie dieťaťa so zdravotným postihnutím z bežného 
vzdelávania, ak údajne ohrozuje práva ostatných študentov128. Národný program navyše 
obsahuje povinnosť, že ministerstvo školstva musí zabezpečiť väčšiu dostupnosť 
individualizovanej podpory pre deti so zdravotným postihnutím vo vzdelávaní, najmä 
zamestnaním asistentov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov129. V tejto 
súvislosti však nie je ustanovená žiadna lehota a považuje sa za stálu povinnosť.  
 
Ďalší kritický problém s vykonávaním sa týka transformácie ústavnej sociálnej 
starostlivosti. V roku 2011 bolo 255 veľkých zariadení sociálnej starostlivosti, v ktorých 
žilo 27 730 osôb. Z týchto 255 zariadení boli štyri určené pre viac ako 300 osôb, šesť 
zariadení mohlo prijať viac ako 250 osôb, 12 zariadení ubytovalo viac ako 200 osôb a 94 
zariadení malo viac ako 100 osôb, dospelých a deti130. Štát v období od roku 2007 do roku 
2011 investoval takmer 200 miliónov EUR na poľudštenie pobytových zariadení namiesto 
rozvoja komunitne založených prispôsobených služieb a zariadení131, ktoré sú blízko 
prostrediu dieťaťa a na rovnakom základe so všeobecnou populáciou (článok 19 UNCRPD). 
 
Aj keď ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo Národný 
akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych 
služieb na roky 2012 – 2015132, jeho vykonávanie v oblasti deinštitucionalizácie 
existujúcich pobytových zariadení sociálnej starostlivosti mešká.  
                                                 
126 Pozri napr. Hapalová, M., Kriglerová, E., O krok bližšie k inklúzii, CVEK, 2013, s. 36. Dostupné na 
stránke:http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/O_krok_blizsie_k_inkluzii.pdf. 
127 Hapalová, M., Kriglerová, E., O krok bližšie k inklúzii, CVEK, 2013, s. 36. Dostupné na stránke: 
http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/O_krok_blizsie_k_inkluzii.pdf.  
128 Povinnosť č. 4.7.2. 
129 Povinnosť č. 4.7.3. 
130 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, s. 
11. Dostupná na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-
socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf. 
131 Betinský, J., Burajová, B., Duháčková, J., Ďurana, R., Monitoring čerpania štrukturálnych fondov v sociálnej 
oblasti v období 2007-2011, INESS, 2013. Nákladné zvyšovanie počtu nových lôžok a zariadení, izolácia klientov 
od komunít pretrváva. Dostupné na stránke: 
http://www.iness.sk/stranka/8092-Nova-publikacia-Monitoring-cerpania-strukturalnych-fondov.html.  
132 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. 
Dostupná na stránke:  
http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-
socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf. 
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V legislatívnej oblasti deinštitucionalizáciu pobytovej starostlivosti podporila zmena zákona 
o sociálnych službách133, ktorá nadobudla účinnosť v januári 2014 a ktorou sa obmedzuje 
počet obyvateľov maximálne na 40 v jednej budove konkrétneho zariadenia. Táto 
požiadavka však platí len pre nových poskytovateľov sociálnych služieb.  
 
V Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím je 
nezávislý život v podkapitole 4.5 uznaný ako jedna z priorít a všeobecne boli zavedené 
povinnosti pre štátne orgány týkajúce sa podpory procesu deinštitucionalizácie. Lehota bola 
určená na rok 2015, konkrétne opatrenia však chýbajú.  
 
Systém včasnej intervencie bol zavedený len nedávno a sú obavy, že pridelené prostriedky 
a dostupnosť služieb včasnej intervencie nebudú dostatočné. Na riadne posúdenie je však 
potrebný dlhší čas.  
 
Vymedzenie diskriminácie ľudí so zdravotným postihnutím nie je úplne v súlade 
s požiadavkami UNCRPD, najmä vymedzenie primeraného prispôsobenia, ktoré je príliš 
úzke a nepokrýva všetky oblasti života, ako sa požaduje v článkoch 2 a 5 UNCRPD. Ďalším 
zjavným problémom je nedostatok systémov a postupov presadzovania vymedzených pre 
deti so zdravotným postihnutím, zatiaľ čo sú vystavené diskriminácii a násiliu. Neexistuje 
osobitný orgán na ochranu záujmov detí so zdravotným postihnutím, a zdá sa, že otázka 
detí so zdravotným postihnutím nie je verejným záujmom.  

4.3. Najlepšie postupy 
Pokiaľ ide o oblasť komunitne založených služieb a deinštitucionalizácie, v literatúre 
je vyzdvihnutý osvedčený postup agentúry podporných služieb v Žiline a transformácia 
domovov pre osoby so zdravotným postihnutím v Lučenci.  
 
Agentúra podporných služieb bola zriadená v roku 2003 na základe požiadavky samotných 
osôb so zdravotným postihnutím, čo z nej robí ešte významnejší príklad osvedčeného 
postupu. Agentúra poskytuje ubytovanie v komunite, v spoločných bytoch a zabezpečuje 
podporu pre osoby so zdravotným postihnutím. Existencia agentúry a jej úspech 
preukazujú, že komunitne založené služby môžu nahradiť ústavnú starostlivosť. Ďalším 
najlepším postupom je konkrétna transformácia domova pre osoby so zdravotným 
postihnutím na južnom Slovensku. Proces transformácie sa začal v roku 2006 a odvtedy 
bola väčšina jeho klientov presťahovaná zo vzdialeného zariadenia, ktoré bolo zavreté 
v roku 2012, do viacerých malých domov nachádzajúcich sa najmä v meste Lučenec. Tento 
príklad potvrdzuje, že je možné úspešne transformovať veľké zariadenia na viaceré 
komunitne založené služby134.   
 
Pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávanie, v literatúre sú opísané tri bežné školy na Slovensku, 
ktoré sa pokúšajú vykonávať príklad inkluzívneho vzdelávania so zabezpečením 
primeraného prispôsobenia sa deťom so zdravotným postihnutím, ktoré môžu študovať na 
bežných školách namiesto na oddelených špeciálnych školách135. Tieto školy sa aktívne 

                                                 
133 Predpis č. 448/2008 Z. z. – zákon o sociálnych službách. 
134 Holúbková, S., Ďurana, R., Odvaha na nové sociálne služby, INESS, 2013, s. 24 – 30. Dostupné na stránke: 
http://www.zdomovadomov.sk/wp-content/uploads/2013/06/INESS_Odvaha_na_nove_sluzby.pdf.  
135 Hapalová, M., Kriglerová, E., O krok bližšie k inklúzii, CVEK, 2013, s. 203. Dostupné na stránke: 
http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/O_krok_blizsie_k_inkluzii.pdf.  
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zúčastnili na projekte organizovanom slovenským Centrom pre výskum etnicity a kultúry – 
čo je mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave, ktorá poskytla metodologickú podporu 
a podporu na budovanie kapacít, čo spustilo proces zmien. 
 
Nové právne predpisy o včasnej intervencii možno tiež považovať za najlepší postup. 
Regulačný rámec bol rozvinutý – musí však byť zabezpečené riadne vykonávanie.  

4.4. Údaje a mechanizmy monitorovania 
V Slovenskej republike neexistujú komplexné štatistické údaje o deťoch so 
zdravotným postihnutím. Vláda vo svojej správe pre Výbor OSN pre práva osôb so 
zdravotným postihnutím predstavila len štatistické informácie týkajúce sa detí 
v zariadeniach136. 
 
Slovenská republika zatiaľ nezriadila mechanizmus monitorovania podľa článku 33 ods. 
2 UNCRPD. 

4.5. Odporúčania 
Odborníci137 a medzinárodné orgány pre ľudské práva138 odporúčajú zavedenie politík 
a právneho rámca inkluzívneho vzdelávania. Výbor OSN pre hospodárske, sociálne 
a kultúrne práva vyjadril znepokojenie v súvislosti s diskrimináciou v školách detí so 
zdravotným postihnutím a výslovne odporučil vláde, aby prijala a uplatňovala inkluzívny 
prístup k vzdelávaniu detí so zdravotným postihnutím139.  
 
Vláda by mala zabezpečiť primerané materiálne, finančné a ľudské kapacity, aby školy 
mohli efektívne poskytovať bežné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím. 
Potrebné je vyčleniť prostriedky na odbornú prípravu a nábor asistentov a na zabezpečenie 
primeraného prispôsobenia v súlade so zmenou právnych predpisov s cieľom uznať formu 
inkluzívneho vzdelávania a motivovať bežné školy a školské orgány, aby poskytovali 
vzdelávanie pre všetky deti. 
 
Odporúča sa preto začať vypracúvať komplexnú politiku transformácie a začať otvorenú 
diskusiu o konkrétnych zmenách školského zákona na zavedenie zásady inkluzívneho 
vzdelávania.   
 
Pokiaľ ide o deinštitucionalizáciu, odborníci a mimovládne organizácie vo 
všeobecnosti vítajú úsilie o deinštitucionalizáciu pobytovej starostlivosti 
a odporúčajú, aby vláda plne dodržiavala už prijaté politiky a prijala náležité kroky na ich 
vykonanie v primeranom čase.  
                                                 
136 Pozri Východiskovú správu Slovenskej republiky k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
prílohu D. Dostupná na stránke: 
http://www.employment.gov.sk/files/vychodiskova-sprava-sr-k-dohovoru-pravach-osob-so-zdravotnym-
postihnutim.pdf. 
137 Pozri napr. Hapalová, M., Kriglerová, E.,O krok bližšie k inklúzii, CVEK, 2013. Dostupné na 
stránke:http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/O_krok_blizsie_k_inkluzii.pdf.  
138 Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Concluding observations on Slovakia 2012 (Záverečné 
poznámky o Slovensku za rok 2012), správa vypracovaná 
Thomasom Hammarbergom, komisárom Rady Európy pre ľudské práva, 
na základe jeho návštevy Slovenska, od 26. do 27. septembra 2011, dostupná na stránke: 
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1885987.  
139 Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Concluding observations on Slovakia 2012 (Záverečné 
poznámky o Slovensku za rok 2012), odsek 26. 
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V oblasti včasnej intervencie by vláda mala zabezpečiť dostupnosť všetkých plánovaných 
centier včasnej intervencie, aby dodržala zásadu dostupnosti „v primeranom časovom 
rámci“.  
 
Primerané prispôsobenie vo všetkých oblastiach života by malo byť výslovne uznané 
v antidiskriminačnom zákone ako samostatná forma diskriminácie. 
 
Vláda by mala zriadiť mechanizmus monitorovania v úplnom súlade s požiadavkami 
článku 33 ods. 2 UNCRPD.  
 
Na záver, po zistení nedostatkov by malo byť zvážené aj prijatie osobitnej politiky na 
vykonávanie práv detí so zdravotným postihnutím. 
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5. ZÁVERY 
Všeobecný normatívny rámec týkajúci sa ochrany práv detí so zdravotným postihnutím nie 
je v úplnom súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa a s Dohovorom OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Aj keď deti požívajú na základe slovenských právnych 
predpisov na ústavnej úrovni a na úrovni štatutárnych právnych predpisov všeobecnú 
ochranu, osobitná ochrana a právny rámec s povinnosťou zaručiť práva detí so zdravotným 
postihnutím nie je uspokojivý. Oblasť vzdelávania je osobitne znepokojujúci príklad. 
Právny a politický rámec nie sú v súlade s dohovormi UNCRPD a CRC a systém vzdelávania 
čelí nedostatku materiálnych, finančných a ľudských zdrojov. Vláda zatiaľ neprijala 
konkrétne a cielené kroky na splnenie povinnosti zaručiť právo detí so zdravotným 
postihnutím na inkluzívne vzdelávanie. Je potrebné zmeniť školský zákon na zavedenie 
zásady inkluzívneho vzdelávania.   
 
Všeobecná zásada najlepších záujmov dieťaťa je síce uznaná, nie je však špecificky 
zahrnutá vo všetkých legislatívnych a správnych opatreniach a programoch relevantných 
pre deti. Keďže vláda vie o tomto nedostatku, do Národného akčného plánu pre deti na 
roky 2013 – 2017 zaradila cieľ zabezpečiť primerané začlenenie všeobecnej zásady 
najlepších záujmov dieťaťa do všetkých právnych predpisov a materiálov týkajúcich sa detí. 
Vláda by mala primerane zmeniť svoje zákony.  
 
Ochrana pred priamou a nepriamou diskrimináciou je uspokojivá, chýba však pochopenie 
diskriminácie na základe nezabezpečenia primeraného prispôsobenia, ako sa požaduje 
v UNCRPD. Obmedzenie primeraného prispôsobenia v oblastiach zamestnania a odbornej 
prípravy je preto problematické. Odporúča sa zmeniť antidiskriminačný zákon s cieľom 
zabezpečiť, aby bolo nezabezpečenie primeraného prispôsobenia vo všetkých oblastiach 
života uznané ako diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím.   
 
Legislatívny rámec týkajúci sa násilia a zneužívania detí je v súlade s medzinárodnými 
normami, lebo telesné tresty sú výslovne zakázané vo všetkých prostrediach vrátane 
domova. Existujú však obavy, že ochranné opatrenia sa nepresadzujú efektívne. Domáce 
násilie sa navyše oznamuje málo a štatistické údaje nevyjadrujú dostatočne rozsah 
problému alebo nedostatočné služby pre obete domáceho násilia.   
 
Právny rámec týkajúci sa práva dieťaťa byť vypočuté v súdnych konaniach je dostatočne 
stabilný. Treba však poznamenať, že táto zásada chýba v oblasti vzdelávania. Vláda by 
mala zvážiť zmenu školského zákona na zabezpečenie práva dieťaťa byť vypočuté v oblasti 
vzdelávania.  
 
Pomoc pre deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny je riešená vo viacerých aktoch 
a viacerými spôsobmi. Vláda nedávno zaviedla ustanovenia o včasnej intervencii a očakáva 
sa, že vláda podporí dostupnosť a prístupnosť centier včasnej intervencie. Od vlády sa preto 
požaduje, aby zabezpečila existenciu centier a ich fyzickú a finančnú dostupnosť pre všetky 
deti a ich rodiny, ktoré potrebujú včasnú intervenciu.  
 
Proces deinštitucionalizácie sa začal a prostriedky sú vyčlenené. Problémom však 
zostáva meškanie a prekážky procesu vykonávania, ktoré si vyžadujú zvýšené úsilie vlády 
a najmä ministerstva sociálnych vecí.  
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PRÍLOHA 1 – SÚHRNNÁ TABUĽKA 

Analýza právneho vykonávania práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC 

Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

Najlepšie záujmy dieťaťa 

Článok 41 ústavy  
Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí 
a mladistvých. 
 
Článok 24 zákona o rodine 
Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov 
rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom 
a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové 
potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa 
na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo 
dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo 
dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi 
rodičmi. 
 
Článok 44 zákona o rodine 
(4) Súd pri rozhodovaní o tom, ktorý zo spôsobov náhradnej starostlivosti zvolí, vždy 
prihliadne na záujem maloletého dieťaťa. 
 
Článok 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie  
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší 
záujem podľa medzinárodného dohovoru, […]  
 
Článok 12 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

Neúplné vykonávanie 
Zásada najlepších záujmov dieťaťa nie 
je výslovne uznaná vo všetkých 
legislatívnych a správnych opatreniach 
relevantných pre deti.   
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Analýza právneho vykonávania práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC 

Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

(1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného osobitným predpisom alebo o uložení 
týchto výchovných opatrení […] 
 
Článok 61 školského zákona 
(3) Ak sa počas dochádzky žiaka do základnej školy so vzdelávacím programom pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie 
nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ základnej školy po vyjadrení príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh na prijatie 
žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka 
od povinnosti dochádzať do školy. Ak zákonný zástupca nekoná v záujme dieťaťa, riaditeľ školy 
postupuje podľa § 29 ods. 10. 
 
Článok 125 školského zákona 
(2) Dieťa má právo udržiavať styk s oboma rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami. Ak je to 
v záujme dieťaťa, zariadenie môže určiť podmienky styku […] 
(3) Ak je to v záujme dieťaťa, má právo stretávať sa s inými osobami ako rodičmi […] 
(6) V záujme dieťaťa a jeho ochrany alebo v záujme ochrany iných osôb na odporúčanie 
psychológa môže riaditeľ zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, umiestniť dieťa na 
určitý čas do karanténnej miestnosti alebo ochrannej miestnosti, najviac však na 24 hodín […] 
 
Článok 37 Trestného poriadku 
(1) Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak […] 
d) ide o konanie proti mladistvému. 
 
Článok 48 Trestného poriadku 
(2) V prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva 
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Analýza právneho vykonávania práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC 

Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

uvedené v odseku 1 a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní na 
návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie ustanovia na výkon týchto práv poškodenému 
opatrovníka. […] 
 
Článok 168 Trestného poriadku 
(2) V odôvodnení rozsudku, ktorým sa schválila dohoda o vine a treste, súd stručne uvedie […]; ak 
je obvinený mladistvý a v čase konania nedovŕšil osemnásty rok svojho veku, aj vyjadrenie jeho 
obhajcu a zákonného zástupcu.  
Článok 172 Trestného poriadku 
(2) Ak sa po vyhlásení rozsudku prokurátor aj obvinený vzdali odvolania […], môže sa vyhotoviť 
zjednodušený písomný rozsudok, ktorý neobsahuje odôvodnenie. Ak ide o mladistvého 
obvineného, takéto vyhlásenie treba vyžiadať aj od zákonného zástupcu a zástupcu orgánu 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
 
Článok 173 Trestného poriadku 
(3) U mladistvého obžalovaného sa rovnopis rozsudku doručí vždy aj orgánu sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a zákonnému zástupcovi […] 
 
Článok 186 Trestného poriadku 
(1) Ak neustanovuje zákon niečo iné, môže sťažnosť podať […] V prospech mladistvého 
obvineného môžu podať sťažnosť, a to aj proti jeho vôli, zákonný zástupca, obhajca, orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
 
Článok 292 Trestného poriadku 
(1) Predseda senátu predvolá na verejné zasadnutie […] Ak mladistvý obvinený v čase konania 
verejného zasadnutia nedovŕši devätnásty rok svojho veku, upovedomí sa aj orgán sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately.  
 
Článok 295 Trestného poriadku 
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Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

(3) Po vykonaní dôkazov udelí predseda senátu slovo na konečné návrhy. […] Ak je obvinený 
mladistvý, konečný návrh môže predniesť aj zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately a zákonný zástupca.  
 
Článok 8 zákona o výkone trestu odňatia slobody 
(4) Mladistvého možno umiestniť s dospelým odsúdeným len výnimočne a len, ak takéto 
umiestnenie bude v záujme mladistvého, dospelý odsúdený nebude na mladistvého nepriaznivo 
vplývať, ohrozovať jeho zdravie alebo zneužívať jeho prítomnosť […] a mladistvý a dospelý 
odsúdený s tým súhlasia. 

Nediskriminácia 

Článok 12 ústavy  
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.  Základné práva a slobody sú neodňateľné, 
nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. 
(2) 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. 
 
Článok 2 antidiskriminačného zákona  
(1) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu 
pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej 
skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného 
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, 
majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti. 
Článok 2a antidiskriminačného zákona (1) Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama 

Neúplné vykonávanie 
 
Obmedzenie primeraného 
prispôsobenia v oblasti zamestnanosti 
a odbornej prípravy je problematické. 
Znamená to, že deti so zdravotným 
postihnutím nepožívajú ochranu na 
úrovni dohovoru UNCRPD v školách 
a vo vzdelávaní, vo verejných 
službách, v zdravotnej starostlivosti 
a ďalších oblastiach života. 
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diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn 
na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.  
(2) Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej 
priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou 
v porovnateľnej situácii.  
(3) Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré 
znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama 
diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené 
sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu. 
 
Článok 3 antidiskriminačného zákona 
(1) Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti 
pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej 
starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.  
 
Článok 7 antidiskriminačného zákona 
(1) Na uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím 
zamestnávatelia prijmú také opatrenia, ktoré umožnia takej osobe prístup k určitému 
zamestnaniu, k výkonu určitej činnosti v zamestnaní, k funkčnému či inému postupu v zamestnaní 
alebo prístupu k odbornému vzdelávaniu; to neplatí, ak by prijatie takých opatrení bolo pre 
zamestnávateľa neprimerane náročné. 
(2) Pri posúdení, či je prijatie opatrení podľa odseku 1 neprimerane náročné, sa berie do úvahy 
 
a) prospech, ktorý by prijatie opatrenia prinieslo osobe so zdravotným postihnutím,  
b) finančné možnosti zamestnávateľa vrátane dostupnosti finančnej alebo inej pomoci potrebnej na 
prijatie opatrenia a  
c) možnosť dosiahnuť účel opatrenia podľa odseku 1 iným, náhradným spôsobom.  
 
(4) Za nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu zdravotného postihnutia sa 
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považuje aj odmietnutie alebo opomenutie zamestnávateľa prijať opatrenia podľa odseku 1.   
 
Článok 3 školského zákona 
(1) Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch  
c) rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích 
potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie,  
d) zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. 
 
Článok 144 školského zákona 
Dieťa alebo žiak má právo na 
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu. 
 
Článok 5 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou 
rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.  V súlade so zásadou rovnakého 
zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, 
manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického zmýšľania alebo iného 
zmýšľania, odborovej činnosti, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, zdravotného 
postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia. 
(2) Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté pri 
vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona 
v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na 
súde podľa osobitného predpisu. 

Rozvíjajúce sa schopnosti dieťaťa 

Článok 8 Občianskeho zákonníka 
(1) Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba 

Neúplné vykonávanie 
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povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. 
(2) Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa 
plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva.  
 
Článok 9 Občianskeho zákonníka 
Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané 
rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.  
Článok 100 Občianskeho súdneho poriadku  
(3) Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú 
vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého dieťaťa 
súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov alebo iných 
osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa.   
 
Článok 43 zákona o rodine  
(1) Maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť 
samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho 
týkajú. 
 
Článok 144 školského zákona  
(1) písm. e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie 
a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. 
(2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem 
a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto 
výchovu a vzdelávanie umožňujú.  

Aj keď je v občianskoprávnych veciach 
uznaná koncepcia rozvíjajúcich sa 
schopností, chýba výslovné uznanie 
v ostatných oblastiach.   

Právo dieťaťa na vyjadrenie svojho názoru/právo zúčastniť sa 
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Článok 100 Občianskeho súdneho poriadku  
(3) Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú 
vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého 
dieťaťa súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov 
alebo iných osôb zodpovedných za výchovu maloletého dieťaťa.   
 
Článok 43 zákona o rodine  
(1) Maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť 
samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa 
ho týkajú. 
Článok 101 zákona o rodine 
(4) Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas. 
 
Článok 20 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  
(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho 
opatrovníka dieťaťa zisťuje rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa na účely 
rozhodnutia súdu. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní […] 
s prihliadnutím […] na názor dieťaťa. 
Článok 21 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  
(1) Ak sa zisťuje názor dieťaťa […] musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
poskytnúť dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec, a to 
v prostredí vhodnom alebo utvorenom na tento účel.  
 
Článok 6 zákona o zdravotnej starostlivosti 
(6) písm. b) Informovaný súhlas dáva, ak tento zákon neustanovuje inak […], zákonný zástupca, 
ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný 

Neúplné vykonávanie 
 
Právny rámec týkajúci sa práva byť 
vypočuté v súdnych konaniach je 
dostatočne stabilný. Treba však 
poznamenať, že táto zásada chýba 
v určitých oblastiach, ako napríklad vo 
vzdelávaní.  
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súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej 
schopnosti.  
 
Článok 144 školského zákona 
(1) písm. h) Dieťa alebo žiak má právo na […] poskytovanie poradenstva a služieb spojených 
s výchovou a vzdelávaním,  
(1) písm. m) Dieťa alebo žiak má právo na […] na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho 
výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

Právo nebyť vystavené násiliu 

Článok 16 ústavy 
(2) Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu. 
 
Článok 420 Trestného zákona 
(1) Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s jeho 
výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým 
zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky 
až šesť rokov. 
(2) písm. c) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.  
 
Článok 139 Trestného zákona 
Chránenou osobou sa rozumie 
a) dieťa.  
 
Článok 7 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
(1) Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Účinné vykonávanie 
 
Legislatívny rámec proti násiliu 
a zneužívaniu detí je v súlade 
s medzinárodnými normami. Telesné 
tresty sú výslovne zakázané vo 
všetkých prostrediach vrátane domova.  
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Analýza právneho vykonávania práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC 

Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

na porušovanie práv dieťaťa.  
(2) Ak je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upozornený na použitie hrubých 
alebo ponižujúcich foriem zaobchádzania a foriem trestania dieťaťa, alebo ak pri výkone opatrení 
podľa tohto zákona zistí ich použitie rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, je 
povinný v závislosti od ich povahy a závažnosti uplatniť niektoré z opatrení podľa tohto zákona.  
(3) Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona je zakázané používať všetky formy telesných 
trestov na dieťati a iné hrubé alebo ponižujúce formy zaobchádzania a formy trestania dieťaťa, 
ktoré mu spôsobujú alebo môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo psychickú ujmu. 
 
Článok 10 zákona o sociálnych službách 
(1) Pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadení nemožno používať prostriedky netelesného 
a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby.   

Právo na rodinný život 

Článok 41 ústavy 
(1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. 
 
Článok 30 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
(3) Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu poskytuje orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomoc na uľahčenie a zvládnutie jeho 
odchodu z rodiny. Dieťaťu sa poskytujú spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej 
vyspelosti najmä informácie o zariadení na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého má byť 
umiestnené, o možnosti vziať si so sebou osobné veci, o jeho právach a povinnostiach v zariadení 
na výkon rozhodnutia súdu a o možnostiach udržiavania pravidelného osobného styku 
a písomného styku s rodičom, zákonným zástupcom, inou blízkou osobou a s orgánom 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Účinné vykonávanie 
 
Rodinný život je chránený zákonom. Aj 
keď sa pred ústavnou starostlivosťou 
uprednostňuje náhradná starostlivosť 
alebo pestúnska starostlivosť, značný 
počet detí zostáva stále v zariadeniach. 
V posledných rokoch však nastala 
zmena vyplývajúca z nedávno prijatej 
politiky deinštitucionalizácie. Politika sa 
vykonáva, aj keď zatiaľ nie je úplne 
hotová a mnoho sa ešte musí urobiť.  
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Analýza právneho vykonávania práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC 

Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

Právo na poskytnutie pomoci 

Článok 22 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na osobnú asistenciu.  
Článok 24 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný 
príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky. 
Článok 32 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na opravu pomôcky. 
Článok 33 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. 
Článok 34 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového 
vozidla. 
Článok 36 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na prepravu. 
Článok 37 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na úpravu bytu, peňažný 
príspevok na úpravu rodinného domu a peňažný príspevok na úpravu garáže.  
Článok 38 zákona o peňažných príspevkoch, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených 
výdavkov. 
Článok 17 zákona o peňažných príspevkoch, parkovací preukaz. 
 
Článok 1 zákona o rodičovskom príspevku 
(2) Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na 
zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.  
Článok 3 zákona o rodičovskom príspevku  
(1) Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak […] a) zabezpečuje riadnu 
starostlivosť o dieťa […] 
(2) Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa […] b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo 
nepriaznivý zdravotný stav […]  
 
Článok 1 zákona o prídavku na dieťa  
(2) Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu 
nezaopatreného dieťaťa.  
(3) Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na 

Účinné vykonávanie 
 
K dispozícii sú rôzne formy podpory 
zabezpečované štátom, minimálne 
formálne, pre deti so zdravotným 
postihnutím a ich rodiny.  
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Analýza právneho vykonávania práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC 

Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa 
osobitného predpisu.  
 
Článok 1 zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa  
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku 
dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom […]  
 
Článok 2 zákona o rodičovskom príspevku  
(1) Oprávnená osoba podľa tohto zákona je a) rodič dieťaťa […] 
 
Článok 3 zákona o prídavku na dieťa  
(2) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré  
b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo 
c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.  
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav  
 
Článok 31 zákona o sociálnych službách  
(1) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna forma sociálnej služby 
poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo 
s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné 
v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.  
 
Článok 32 zákona o sociálnych službách  
(1) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému 
nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
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Analýza právneho vykonávania práv a zásad dohovorov UNCRPD a CRC 

Vnútroštátne právne predpisy Poznámky/posúdenie vykonávania 

osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť 
osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je 
potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu. 
 
Článok 33 zákona o sociálnych službách 
(1) Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je 
jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. 

Právo na vzdelávanie (vrátane inkluzívneho vzdelávania) 

Článok 2 školského zákona 
písm. s) školskou integráciou výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 
 
Článok 3 školského zákona 
Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch […] d) zákazu všetkých 
foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.  
 
Článok 29 školského zákona 
(10) Do triedy základnej školy možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami.  Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, 
že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy 
a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve 
a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob 
vzdelávania dieťaťa.  
(11) Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy 
a vzdelávania.  

Neúplné vykonávanie 
 
Vo vnútroštátnych právnych predpisoch 
nie je uznané inkluzívne vzdelávanie; 
táto koncepcia nie je zákonom 
vymedzená. Hoci je zákonom uznaná 
integrácia, nepodporuje ju.  
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PRÍLOHA 2 – ŠTATISTICKÉ INFORMÁCIE 

Počet porušení 
 

Rok 
Násilie Pohlavie 

Diskriminácia 
Iná 

diskriminácia 

Osoby 
podozrivé 
z trestnej 
činnosti 

 
2009 

/ / / / 

 
2010 

/ / / / 

 
2011 

/ / / / 

 
2012 

/ / 1 / 

 
2013 

/  / 2 / 

 
 
 
Žiadne zistené údaje  
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PRÍLOHA 3 – ŠTÚDIA POLITÍK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PRE 
DETI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – ZHRNUTIE 
V Európskej únii je asi 100 miliónov detí a asi 80 miliónov Európanov so zdravotným 
postihnutím. Počet detí a počet osôb so zdravotným postihnutím sú dobre 
zdokumentované, nemožno to povedať o deťoch so zdravotným postihnutím. Pri deťoch so 
zdravotným postihnutím sú spojené rôzne faktory zraniteľnosti. Keďže ide o deti, ochrana 
ich práv si vyžaduje prijatie osobitných opatrení, ktoré sú uznané v Dohovore OSN 
o právach dieťaťa (CRC). Ako osoby so zdravotným postihnutím sú osobitne zraniteľnými 
občanmi EÚ, ktorí si vyžadujú osobitné záruky a ochrany, ako je uznané v Dohovore OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). 
 
Deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny sa denne stretávajú so špecifickými 
problémami, zažívajú násilie a nedostatok vhodných nástrojov na ich oznamovanie, 
stretávajú sa s ťažkosťami pri prístupe do budov alebo k službám a majú problémy byť 
vypočuté a zúčastňovať sa na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich životov. 
 
Dohovory obsahujú ustanovenia zamerané na tieto problémy a na poskytnutie ochrany 
práva požívať všetky ľudské práva a slobody bez diskriminácie, pričom majú byť 
zabezpečené: 

 rovnosť príležitostí a prístupnosť, 
 najlepšie záujmy dieťaťa ako faktor na zohľadnenie vo všetkých úkonoch, ktoré 

sa ho týkajú, 
 rozvíjajúce sa schopnosti detí so zdravotným postihnutím ako faktor na 

zohľadnenie v rozhodnutiach, 
 ktoré sa ich týkajú, 
 právo byť vypočuté v konaniach a v rozhodovacích procesoch, ktoré sa 
 týkajú dieťaťa, a právo na úplnú a efektívnu účasť, 
 právo na rodinný život, 
 právo na efektívny prístup k vzdelávaniu a inkluzívnemu vzdelávaniu, 
 právo na zdravotnú starostlivosť, 
 právo na pomoc a 
 právo nebyť vystavené násiliu. 

Táto štúdia má takú štruktúru, aby vyjadrovala požiadavky obidvoch dohovorov, a odráža 
hlavné práva detí so zdravotným postihnutím, ktoré sa majú v EÚ so zreteľom na vysokú 
mieru ratifikácie členskými štátmi EÚ všeobecne vykonávať. Európska únia sa navyše 
v decembri 2010 stala zmluvnou stranou dohovoru UNCRPD. EÚ tým uznala problémy, 
s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím pri zabezpečení plnenia svojich 
práv, a spoločne s členskými štátmi prevzala zodpovednosť za ich vykonávanie. 
Zodpovednosť EÚ s ohľadom na vykonávanie CRC je na inej úrovni. Napriek tomu, že ho EÚ 
neratifikovala, politiky a činnosti EÚ sa od uznania práv dieťaťa ako cieľa EÚ v zmluve riadia 
právami a zásadami CRC. 
 
V tejto štúdii sa posudzuje súčasná situácia so zreteľom na práva detí so zdravotným 
postihnutím v EÚ a potreba právnych predpisov EÚ alebo iných opatrení. Možnosti konať na 
úrovni EÚ sú obmedzené v rozsahu právomocí ustanovených v zmluvách, ktoré môžu byť 
výlučné, spoločné alebo podporné právomoci (článok 2 ZFEÚ). 
V súčasných právnych predpisoch a politickom rámci EÚ sú uznané práva a zásady 
dohovorov platných pre deti so zdravotným postihnutím a určitý stupeň vykonávania. 
Existujúce právne predpisy EÚ relevantné pre túto oblasť sú však najmä odvetvové (t. j. 
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zamestnanosť alebo prisťahovalectvo). V právnych predpisoch je situácia osôb so 
zdravotným postihnutím upravená oddelene od práv dieťaťa, takže je potrebné zohľadniť 
deti so zdravotným postihnutím, lebo čelia viacnásobnej diskriminácii na základe veku aj na 
základe zdravotného postihnutia, a prispôsobiť opatrenia na zabezpečenie dodržiavania ich 
práv. 
 
A. Porovnávacia analýza vnútroštátnych právnych rámcov 
Porovnávacia analýza vnútroštátnych právnych rámcov týkajúcich sa práv detí so 
zdravotným postihnutím v 18 členských štátoch140 je založená na súbore kritérií 
vypracovaných na umožnenie posúdenia porovnateľných údajov uvedených v každej 
vnútroštátnej štúdii. Kritériá vychádzajú z požiadaviek každého práva a zásad 
identifikovaných ako relevantných pre situáciu detí so zdravotným postihnutím.141 Kritériá 
sú odvodené z textu obidvoch dohovorov a zo Všeobecných poznámok CRC k ich výkladu. 
 
Celkovo má 18 členských štátov zriadené komplexné právne rámce zohľadňujúce hlavné 
aspekty práv a zásad ustanovených v dohovoroch UNCRPD a CRC. Hoci možno uviesť, že 
práva detí so zdravotným postihnutím sú všeobecne uznané vo vnútroštátnych právnych 
rámcoch prostredníctvom všeobecných alebo špecifických právnych predpisov, zistilo sa, že 
ich praktické vykonávanie je vo väčšine členských štátov problematické. 
 
Zohľadnenie zásady najlepších záujmov dieťaťa je vo vnútroštátnych zákonoch 
všeobecne uznané. Vykonávanie je však väčšinou obmedzené na rodinu a na rozhodnutia 
o sociálnej ochrane deti a špecifické potreby detí so zdravotným postihnutím nie sú uznané. 
V štúdiách jednotlivých krajín sa zistil nedostatok porozumenia toho, čo zásada zahŕňa, 
spoločne s nedostatočným rozvojom koncepcie v zákonoch alebo judikatúre a celkový 
nedostatok vykonávacích predpisov. 
 
Právo na nediskrimináciu na základe zdravotného postihnutia alebo veku je zohľadnené 
vo vnútroštátnych právnych predpisoch, vykonávanie tohto práva je však vo všeobecnosti 
len čiastočné a opatrenia primeraného prispôsobenia spravidla nepostačujú na zaručenie 
práva. V praxi zostáva hlavným problémom vo väčšine členských štátov prístupnosť. Odkaz 
na faktory viacnásobnej diskriminácie, s ktorou sa stretávajú deti so zdravotným 
postihnutím alebo dievčatá so zdravotným postihnutím, je zriedka uznaný. Chýbajú 
výsledky monitorovania a údaje o prípadoch porušení práv, ktoré by mohli pomôcť určiť 
efektívnejšie opatrenia. 
 
Väčšina krajín čiastočne prihliada na rozvíjajúce sa schopnosti dieťaťa, najmä 
zohľadnením veku, vyspelosti a vývoja dieťaťa. Situácia detí so zdravotným postihnutím 
však nie je špecificky uznaná. Vykonávanie je obmedzené na určitý typ rozhodnutí 
a členské štáty väčšinou prihliadajú na vek dieťaťa, čo pre deti so zdravotným postihnutím 
nemusí byť relevantné a môže ich efektívne vylúčiť z rozhodovacieho procesu, ktorý sa ich 
týka. 
 

                                                 
140 Pre prvú fázu tejto štúdie boli analyzované právne rámce 18 členských štátov: Belgicko, Česká republika, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Írsko, Holandsko, Malta, Poľsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Tieto krajiny vybral Európsky parlament 
v podmienkach špecifikácie tejto štúdie. 
141 Ako najvýznamnejšie pre situáciu detí so zdravotným postihnutím bolo vybratých osem práv a zásad: najlepšie 
záujmy dieťaťa, právo na nediskrimináciu, zohľadnenie rozvíjajúcich sa schopností, právo zúčastniť sa/byť 
vypočuté, právo nebyť vystavené násiliu, právo na rodinný život, právo na pomoc a právo na vzdelávanie. 
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Právo zúčastniť sa a právo byť vypočuté v rozhodovacom procese, ktorý sa týka detí so 
zdravotným postihnutím, sú uznané v právnych predpisoch 18 členských štátov. Ich 
vykonávanie je však často obmedzené na niekoľko odvetvových postupov, ktoré sa 
väčšinou týkajú rodinného práva a v určitej miere vzdelávania. Deti so zdravotným 
postihnutím sa v praxi nezapájajú systematicky a nemôžu sa zúčastňovať na verejnom 
a súkromnom živote na takej istej úrovni ako ich rovesníci bez zdravotného postihnutia. 
 
Právo nebyť vystavené násiliu je v právnych predpisoch členských štátov všeobecne 
uznané. Zneužívanie detí so zdravotným postihnutím je však významný problém uznaný vo 
všetkých správach o jednotlivých krajinách. Násilie vyskytujúce sa v zariadeniach je 
osobitne znepokojujúce. Nedostatok systematických údajov a ťažkosti obetí pri oznamovaní 
zneužitia neumožňujú prehľad situácie potrebný na prijatie primeraných politík a opatrení. 
 
Právo na rodinný život je v právnych predpisoch vybratých členských štátov všeobecne 
uznané. Veľký problém vo väčšine 18 členských štátov je však nedostatočné usmernenie 
a podpora pre rodiny na začlenenie dieťaťa so zdravotným postihnutím a na pomoc v ich 
každodenných životoch. Rodiny s ťažkosťami sa môžu bez náležitej pomoci zbaviť svojej 
zodpovednosti, čo povedie k situácii, keď sú alternatívne možnosti nepravdepodobné 
a jedinou dostupnou reakciou bude inštitucionalizácia. 
 
Celkovo je právo na rôzne formy pomoci (finančná, sociálna, zdravotná starostlivosť atď.) 
pre deti so zdravotným postihnutím aj pre ich rodiny uznané v právnych predpisoch alebo 
legislatívnych ustanoveniach. Vo väčšine prípadov je však pomoc opäť odvetvová (najmä 
sociálna a zdravotná) a nedostatočná (finančná a ľudská pomoc). Hospodárska kríza 
prispieva k zrušeniu a zníženiu pomoci vo väčšine členských štátov. Prístup k pomoci sa 
často vníma nie ako nástroj umožňujúci ochranu práva, ale skôr ako diskrečné opatrenie 
podliehajúce rozpočtovým obmedzeniam. 
 
Všetky členské štáty uznávajú vo svojich ústavách alebo právnych rámcoch právo na 
vzdelávanie, schopnosť prístupu do vybratých škôl pre deti so zdravotným postihnutím je 
však v praxi problematická. Bežné školy zostávajú pre deti so zdravotným postihnutím 
v mnohých členských štátoch zväčša neprístupné a v ostatných krajinách majú školy 
nedostatočné prostriedky a podpora pre deti so zdravotným postihnutím je nedostatočná. 
Učiteľom v bežných školách navyše chýba odborná príprava a informovanosť o potrebách 
detí so zdravotným postihnutím a programy nie sú systematicky prispôsobené týmto 
deťom. 
 
Mechanizmy dodržiavania sú slabé a chýba im prispôsobenie situácii detí so zdravotným 
postihnutím. Nedostatočné informácie a usmernenie pre rodiny s deťmi so zdravotným 
postihnutím o ich právach, postupoch a príslušných orgánoch znižujú ich schopnosť prístupu 
k týmto nástrojom. 
 
V štúdii sú na základe týchto zistení uvedené závery a odporúčania pre činnosť EÚ, pričom 
je zohľadnená právomoc EÚ ustanovená v zmluvách pre rôzne politické oblasti vrátane 
zdravotného postihnutia a práv detí. 
 
B.1 Úloha Európskej únie 
EÚ nemá výslovnú právomoc pre deti so zdravotným postihnutím. Rámec EÚ však obsahuje 
ustanovenia s uznaním úlohy EÚ pri presadzovaní ochrany práv dieťaťa ako cieľa EÚ aj jej 
právomoci bojovať proti diskriminácii založenej na zdravotnom postihnutí. V Charte 
základných práv Európskej únie, ktorá má podobnú právnu hodnotu ako zmluvy, je navyše 
v článku 21 uznané právo na nediskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a v jej 
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článku 24 sú uznané práva dieťaťa. Toto uznanie, hoci je dôležité, nemôže presiahnuť 
právomoci EÚ udelené zmluvami.  
 
EÚ je spoločne s členskými štátmi v oblastiach spoločnej právomoci alebo vnútroštátnej 
právomoci viazaná záväzkami UNCRPD a v rámci článku 19 ZFEÚ musí prijímať opatrenia 
potrebné na boj proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia alebo v iných 
záležitostiach, ktoré patria do právomoci EÚ. V článku 19 ods. 1 ZFEÚ je ustanovený 
právny základ na opatrenia EÚ (okrem iného pozri návrh smernice o rovnakom 
zaobchádzaní z roku 2008142), požiadavka jednomyseľnosti však zvyšuje náročnosť 
dosiahnutia dohody na tomto právnom základe. V článku 19 ods. 2 je ustanovená možnosť, 
že EÚ môže v súlade s bežným legislatívnym postupom prijímať základné zásady 
a motivačné opatrenia na podporu krokov členských štátov pri boji proti diskriminácii. 
 
V uvedenom návrhu smernice o rovnakom zaobchádzaní ani v inom opatrení EÚ nie je 
ustanovené vymedzenie pojmu zdravotného postihnutia. Súdny dvor Európskej únie 
pred prijatím dohovoru UNCRPD v rozsudku z júla 2006 vymedzil zdravotné postihnutie 
v rovnakom zmysle ako v UNCRPD v kontexte politiky zamestnanosti ako „obmedzenie 
vyplývajúce najmä z fyzického, mentálneho alebo psychického postihnutia, ktoré bráni 
účasti dotknutej osoby na profesijnom živote“.143 Súdny dvor nedávno ďalej rozvil túto 
koncepciu144, keď uviedol, že zdravotné postihnutie vyplýva z prekážok, čo môže brániť 
plnej a účinnej účasti dotknutej osoby na profesijnom živote na základe rovnosti 
s ostatnými zamestnancami, a vyzval zamestnávateľa, aby prijal primerané prispôsobujúce 
opatrenia. 
 
Činnosť EÚ je možná, aj keď je spojená s inými oblasťami politiky v právomoci EÚ. Niektoré 
otázky týkajúce sa práv dieťaťa so zdravotným postihnutím sú spojené s politikami EÚ, ako 
sú sociálna politika, hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, doprava, sloboda, 
bezpečnosť a spravodlivosť, v ktorých všetkých je spoločná právomoc. EÚ má okrem toho 
možnosť prijať opatrenia na podporu politík členských štátov v mnohých oblastiach, ktoré 
sa týkajú detí so zdravotným postihnutím, ako sú vzdelávanie, šport, mládež alebo zdravie. 
 
B. 2 Existujúce príslušné sekundárne právne predpisy EÚ 
Najlepšie záujmy dieťaťa ako hlavný faktor v úkonoch týkajúcich sa detí je 
základná požiadavka uznaná v právnych predpisoch EÚ. V článku 7 smernice o mediácii 
2008/52145 sa vyžaduje, že mediátor musí zohľadniť najlepšie záujmy dieťaťa pri 
rozhodovaní o tom, či dieťa môže podať dôkazy v súdnom konaní. V smernici o zlúčení 
rodiny146 sa vyžaduje, že orgány členských štátov musia pri posudzovaní žiadosti o zlúčenie 
rodiny zohľadniť najlepšie záujmy dieťaťa (článok 5)147. Ochrana najlepších záujmov dieťaťa 

                                                 
142 Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu 
na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, COM(2008)0426 final, 
dostupný na stránke: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:sk:NOT 
(naposledy sprístupnená 6. mája 2013). 
143 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) C-13/05 z 11. júla 2006, Sonia Chacón Navas proti Eurest 
Colectividades, bod 43. 
144 Rozsudok Súdneho dvora, spojené veci C-335/11 a C-337/11 z 11. apríla 2013, HK Danmark, ktorá koná za 
Jette Ringovú/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11),  a HK Danmark, ktorá koná za Lone Skouboeovú 
Wergeovú/Dansk Arbejdsgiverforening, ktorá koná za Pro Display A/S v konkurze (C-337/11), bod 47. 
145 Smernica 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. 
146 Smernica Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny. 
147 Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European union 
(Vypracovanie ukazovateľov na ochranu, dodržiavanie a presadzovanie práv dieťaťa v Európskej 
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je výslovne uvedená v smernici Rady 2004/81/ES148 o obetiach obchodovania s ľuďmi. 
 
Nediskriminácia na úrovni EÚ je v súčasnosti ustanovená v štyroch smerniciach EÚ na boj 
proti diskriminácii na základe chránených dôvodov, ako sú pohlavie, rasový alebo etnický 
pôvod, náboženstvo alebo viera, vek a sexuálna orientácia, väčšina z nich je obmedzená na 
oblasť zamestnanosti.149 Sú v nich ustanovené pravidlá „boja proti diskriminácii [...] 
s cieľom uviesť v členských štátoch do platnosti zásadu rovnakého zaobchádzania“.150 
Zdravotné postihnutie je uznané ako dôvod diskriminácie v smernici 2000/78/ES a ďalej sa 
na osoby so zdravotným postihnutím uplatňuje ochrana rovnosti medzi mužmi a ženami vo 
veciach zamestnanosti a povolania v smernici 2006/54/ES. V smernici 2000/43/ES 
o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod nie je 
zdravotné postihnutie uvedené ako chránený dôvod. V smernici 2004/113/ES o rovnakom 
zaobchádzaní medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu je 
uvedená diskriminácia na základe pohlavia, ale nie na základe veku alebo zdravotného 
postihnutia. 
 
Európska komisia uznala rozdiely v ochrane poskytovanej v rôznych oblastiach a v roku 
2008 zverejnila návrh smernice s cieľom dokončiť právny rámec nediskriminačného práva 
a zabezpečiť vyrovnanejšiu úroveň ochrany vo všetkých oblastiach151. 
 
Prístup detí so zdravotným postihnutím k službám bez diskriminácie ovplyvňujú ďalšie 
opatrenia v oblastiach politiky, ako sú vnútorný trh alebo doprava. Napríklad v smernici 
2001/85/ES o preprave cestujúcich sa vyžadujú prvky prístupnosti pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou a zrakovo postihnuté osoby. Práva cestujúcich so zdravotným postihnutím 
v leteckej doprave, pri prístupe k výťahom, pri vykonávaní verejného obstarávania alebo 
v opatreniach pre telekomunikácie pokrývajú ďalšie nástroje152. 
 
Kroky EÚ v boji proti diskriminácii dopĺňajú v rámci jej právomocí činnosti inštitúcií EÚ na 
zlepšenie znalostí o diskriminácii (napr. zvyšovaním informovanosti), podporu 
sprostredkovateľských subjektov (napr. mimovládnych organizácií, sociálnych partnerov 
a orgánov pre rovnosť), zlepšenie ich kapacity na boj proti diskriminácii a povzbudenie 
výmeny vnútroštátnych osvedčených postupov. 
 
Faktor rozvíjajúcich sa schopností detí je uznaný v nariadení Rady č. 2201/2003 (Brusel 
IIa), v ktorom sa vyžaduje, že súdy musia vypočuť názor dieťaťa podľa jeho veku alebo 

                                                                                                                                                            
únii), FRA, marec 2009, dostupné na stránke: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-
RightsofChild_summary-report_en.pdf 
148 Smernica Rady 2004/81/ES o povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú 
obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola poskytnutá pomoc pri nedovolenej imigrácii. 
149 Smernica 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie). Smernica 2004/113/ES o vykonávaní zásady 
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu. Smernica 
2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický 
pôvod, a smernica o zamestnanosti č. 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie 
v zamestnaní a povolaní. 
150 Článok 1 smernice 2000/43/ES. 
151 Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské 
vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu [COM(2008) 426]. V súčasnosti je 
zablokovaný v Rade. 
152 Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (Štúdia o problémoch a osvedčených postupoch pri vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím) VC/2008/1214, Európska komisia, Brusel, 2010, zhrnutie je v angličtine dostupné na 
stránke:http://www.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf.http://w
ww.efc.be/programmes_services/resources/Documents/UN_Covention_Summary_EN.pdf 
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stupňa vyspelosti. Tá istá formulácia je v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa 
prisťahovalectva a azylu v súvislosti s maloletými bez sprievodu. 
 
Právo dieťaťa zúčastniť sa je uznané v niektorých strategických dokumentoch Komisie 
vrátane európskych politík týkajúcich sa mládeže z roku 2005, stratégie EÚ v oblasti práv 
dieťaťa z roku 2006, programu Mládež v akcii a programu EÚ v oblasti práv dieťaťa z roku 
2011. V právnych predpisoch EÚ o prisťahovalectve a azyle je na základe nariadenia Brusel 
IIa 2201/2003 uznané právo dieťaťa byť vypočuté počas konania. 
 
EÚ prijala viaceré opatrenia na ochranu detí pred násilím153 v súvislosti s obchodovaním 
s deťmi, pohlavným vykorisťovaním detí a ochranou obetí vrátane viacerých smerníc154, 
ktoré boli prijaté na nahradenie niektorých týchto nástrojov. Napríklad smernica 
2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania je zameraná na ochranu detí, ktoré sú zraniteľnejšie ako dospelí, a sú v nej 
ustanovené osobitne prísne tresty, keď je trestný čin spáchaný na zraniteľných osobách, 
ako sú deti a osoby so zdravotným postihnutím. 
 
V smernici 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory 
a ochrany obetí trestných činov, je uznané, že s obeťou trestného činu by sa malo 
zaobchádzať bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu vrátane veku a zdravotného 
postihnutia. Na záver, v smernici 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii155 je ustanovená potreba 
osobitnej ochrany detí so zdravotným postihnutím. 
 
Právo na rodinný život a na udržanie dieťaťa v rodinnom prostredí je základom 
nariadenia Rady (ES) 2201/2003 Brusel IIa156. V oblasti prisťahovaleckej politiky je právo 
dieťaťa na rodinný život zabezpečené v predpisoch o zlúčení rodiny157 a v ustanoveniach 
smerníc o azyle158, pokiaľ ide o maloletých bez sprievodu a dodržiavanie rodinnej jednotky. 
                                                 
153 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV o boji proti obchodovaniu s ľuďmi; smernica Rady 2004/81/ES 
o povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi; 
rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii; rámcové 
rozhodnutie Rady 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní; uznesenie Rady 2001/C 283/01 o príspevku 
občianskej spoločnosti k vyhľadávaniu nezvestných alebo sexuálne zneužívaných detí. Rozhodnutie 
č. 1351/2008/ES, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet 
a iné komunikačné technológie (2009 – 2013). 
154 Smernica 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, 
ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV; smernica 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu 
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2004/68/SVV; smernica 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory 
a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV. 
155 Článok 1 smernice 2011/92/EÚ. 
156 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach 
a vo veciach rodičovských práv a povinností. 
157 Smernica Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny; nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúce 
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov; smernica Rady 2004/83/ES o minimálnych ustanoveniach 
pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov 
alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany; smernica 2008/115/ES 
o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na ich území. 
158 Smernica Rady 2001/55/ES o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade 
hromadného prílevu vysídlených osôb; smernica Rady 2003/9/ES, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie 
žiadateľov o medzinárodnú ochranu; smernica Rady 2004/83/ES o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie 
a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, 
ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany; smernica Rady 2005/85/ES 
o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca. 
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Zásada maximálneho začlenenia detí so zdravotným postihnutím do spoločnosti je 
vyjadrená v strategických dokumentoch, ako sú Európska stratégia pre oblasť zdravotného 
postihnutia 2010 – 2020159 a program Európa 2020 v súvislosti so vzdelávaním a odbornou 
prípravou160. Uznesenie Rady z roku 2003 o rovnakých príležitostiach pre žiakov 
a študentov so zdravotným postihnutím161 je zamerané na problém prístupu detí so 
zdravotným postihnutím k vzdelávaniu. V uznesení Európskeho parlamentu z roku 2010 
o mobilite a začlenení detí so zdravotným postihnutím162 bola zdôraznená potreba 
zabezpečiť úplné dodržiavanie práv dieťaťa vrátane práva na vzdelávanie a práva 
zúčastňovať sa na komunitnom živote. Inštitúcie EÚ podporujú aj Európsku agentúru pre 
rozvoj vzdelávania žiakov s osobitnými potrebami, čo je nezávislá organizácia, ktorá 
funguje ako platforma pre spoluprácu v oblasti osobitných vzdelávacích potrieb a na 
presadzovanie plnej účasti na bežnom vzdelávaní a odbornej príprave163. 
 
C. Odporúčania pre kroky EÚ 
Pri hodnotení potreby špecifických odporúčaní zameraných na zlepšenie situácie detí so 
zdravotným postihnutím je dôležité zdôrazniť, že deti so zdravotným postihnutím sú 
v prvom rade deti s rovnakými potrebami ako akékoľvek iné deti, ktoré by mali byť 
príjemcami práv uznaných v dohovore CRC. Ich zásadný rozdiel oproti rovesníkom musí byť 
uznaný, aby bolo možné navrhnúť vhodné legislatívne a politické opatrenia. 

Horizontálne otázky 
 Ako prvé a všeobecné odporúčania by všetky členské štáty EÚ, ktoré tak ešte neurobili, 

mali ratifikovať dva dohovory uvedené v tejto štúdii, vykonať ich ustanovenia prijatím 
vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečiť ich vykonávanie. 

 Európska komisia by spoločne so sekretariátom OSN pre UNCRPD a so sekretariátom 
OSN pre CRC mala zabezpečiť, aby členské štáty chápali a vykonávali viaceré 
vymedzenia dohovorov, ktoré sú základom vykonávania práv detí so zdravotným 
postihnutím, ide konkrétne o vymedzenia pojmov „zdravotné postihnutie“, „najlepšie 
záujmy dieťaťa“ a „rozvíjajúce sa schopnosti dieťaťa“. Mali by viesť k rozvoju iniciatív, 
ktoré zabezpečia zohľadnenie špecifík detí so zdravotným postihnutím.  

Na tento účel sa odporúča, aby Komisia vyvinula iniciatívu a vyjasnila na úrovni EÚ 
vymedzenie pojmu dohovoru UNCRPD „zdravotné postihnutie“, keďže sa v praxi považuje 
sa príliš obsiahle, a preto je jeho vykonávanie na vnútroštátnej úrovni zložité. Odporúča sa 
vypracovanie usmerňujúcich dokumentov, výmena najlepších postupov a presadzovanie 
existujúcich príručiek. 

 Európska komisia by mala prijať opatrenia na podporenie toho, aby boli deti so 
zdravotným postihnutím zohľadnené v existujúcich všeobecných iniciatívach 
zasadzujúcich sa za nediskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie. 

 EP, Rada a Komisia by mali podporovať rozvoj vnútroštátnych informačných nástrojov 
na pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím pochopiť právne rámce, ktoré sa 

                                                 
159 Oblasť konania 5 oznámenia Komisie Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: 
obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér, COM(2010) 636 final. 
160 Závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave 
(„ET 2020“) 2009/C 119/02, Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2. 
161 Uznesenie Rady z 5. mája 2003 o rovnakých príležitostiach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre žiakov 
a študentov so zdravotným postihnutím, 2003/C 134/04. 
162 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím 
a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 [2010/2272(INI)]. 
163 Webové sídlo Európskej agentúry pre rozvoj vzdelávania žiakov s osobitnými potrebami 
http://www.europeanagency.org/about-us. 
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na ne vzťahujú, vrátane prístupu k opatreniam pomoci, príslušných orgánov, postupov 
a mechanizmov dodržiavania. Medzi osobitné nástroje určené pre tieto rodiny by mohol 
patriť internetový portál EÚ, ktorý by podľa možnosti mohol byť prepojený na 
vnútroštátne portály, kde sa poskytujú úplné informácie o právach, požiadavkách, 
kritériách vykonávania, príslušných orgánoch a systémoch koordinácie. Táto iniciatíva 
by občanov mohla priblížiť EÚ. 

 Inštitúcie EÚ by mali prevziať vedúcu úlohu pri podporovaní informovanosti o otázkach 
týkajúcich sa práv detí so zdravotným postihnutím, ich záujmov a osobitných potrieb 
s cieľom presadiť úplné vykonávanie zásady najlepších záujmov detí so zdravotným 
postihnutím. EP a Rada by mali tiež využiť svoje rozpočtové právomoci na poskytnutie 
financovania pre kampane na zvýšenie informovanosti. 

Najlepšie záujmy dieťaťa 
 Hoci väčšina krajín má právne predpisy, v ktorých je uznaná zásada najlepších záujmov 

dieťaťa, len málo členských štátov má vo svojich právnych predpisoch všeobecnú 
požiadavku na jej systematické zohľadnenie vo všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa 
detí. Niektoré členské štáty (ako napríklad Švédsko a Spojené kráľovstvo) zaviedli 
posúdenie vplyvu na dieťa pre navrhované právne predpisy. Odporúča sa, aby Európska 
komisia podporila výmenu týchto iniciatív a vypracovala usmernenie k metodikám 
vykonávania tohto posúdenia vplyvu na dieťa na vykonávanie zásady najlepších 
záujmov dieťaťa. 

Právo na nediskrimináciu 
 Koncepciu primeraného prispôsobenia v súvislosti so špecifickou situáciou detí so 

zdravotným postihnutím je potrebné vyjasniť a ďalej rozpracovať na vymedzenie hraníc 
používania neprimeraného zaťaženia. EÚ by to prostredníctvom Komisie mohla podporiť 
výmenou najlepších postupov na vnútroštátnej úrovni o vykonávaní primeraného 
prispôsobenia, ktoré budú pokrývať rôzne situácie. Pomohlo by to určiť základ, 
z ktorého si dodržiavanie práva vyžaduje konanie verejných orgánov a ktorý zabráni 
tomu, aby toto právo bolo predmetom argumentov o neprimeraných nákladoch. 

 Návrh smernice Rady z roku 2008 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek 
alebo sexuálnu orientáciu, ak bude prijatý, bude mať potenciál vyriešiť situáciu detí so 
zdravotným postihnutím. V pozmeňovacom návrhu č. 37 Európskeho parlamentu sú 
zmienky o viacnásobnej diskriminácii. V tejto súvislosti by do odôvodnení navrhnutej 
smernice mohlo byť doplnené vyjasnenie s cieľom zabezpečiť, aby sa situácia detí so 
zdravotným postihnutím posudzovala ako súčasť jej rozsahu pôsobnosti. 

 Návrh Európskej komisie európskeho aktu o prístupnosti by sa mal výslovne vzťahovať 
na prístup detí so zdravotným postihnutím k tovaru a službám, minimálne so zreteľom 
na prípady viacnásobnej diskriminácie. 

Rozvíjajúce sa schopnosti detí so zdravotným postihnutím 
 EP by mal zvážiť spôsoby zvyšovania informovanosti a podporiť zohľadňovanie 

rozvíjajúcich sa schopností detí vrátane detí so zdravotným postihnutím, aby sa táto 
zásada uplatňovala vo všetkých procesoch prijímania rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú. 

 Všetky nové právne predpisy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí by mali 
obsahovať zohľadnenie schopnosti dieťaťa so zdravotným postihnutím byť vypočuté 
v súdnom konaní, ktoré sa ho týka. Komisia by mala zabezpečiť, aby boli tieto 
ustanovenia začlenené do plánovaných právnych predpisov EÚ o osobitných ochranných 
opatreniach pre podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zraniteľné, vrátane detí, 
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alebo do plánovaných právnych predpisov EÚ na uznanie a presadzovanie rozhodnutí 
o rodičovských právach a povinnostiach. 

Ďalej sa odporúča, aby Európska komisia, Rada a EP presadzovali používanie usmernenia 
Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí a podporovali odbornú prípravu 
príslušných odborníkov na všetkých úrovniach. 

Právo detí so zdravotným postihnutím zúčastniť sa 
 Plánovaný európsky akt o prístupnosti by mohol zaistiť vývoj nástrojov na zabezpečenie 

účasti detí so zdravotným postihnutím na procesoch konzultácií o právnych predpisoch 
a politických iniciatívach, ktoré sa ich týkajú. 

 EP by mal preskúmať spôsoby zvyšovania informovanosti o požiadavkách potrebných na 
zabezpečenie práva detí so zdravotným postihnutím zúčastniť sa prostredníctvom 
konkrétnych opatrení, ako sú simulácia plenárnych zasadnutí EP s účasťou detí so 
zdravotným postihnutím, zaručenie fyzického prístupu do budov EÚ alebo vývoj 
nástrojov na zabezpečenie nefyzickej účasti. 

Právo detí so zdravotným postihnutím byť vypočuté 
 Na umožnenie efektívneho vykonávania práva detí so zdravotným postihnutím byť 

vypočuté je potrebná zmena prístupu súdnych a administratívnych úradníkov 
a úradníkov zaoberajúcich sa presadzovaním. EP, Rada a Komisia by na tento účel mali 
povzbudiť členské štáty, aby vypracovali opatrenia na zvýšenie informovanosti 
a odbornú prípravu určené pre verejné orgány. 

 Komisia by pri príprave právnych predpisov o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí 
mala zabezpečiť prijatie primeraných krokov na určenie schopnosti dieťaťa vyjadriť 
svoje názory v súdnom konaní, ktoré sa ho týka, čo umožní atmosféru dôvery medzi 
dieťaťom a súdnymi úradníkmi a úradníkmi zaoberajúcimi sa presadzovaním 
a zabezpečí primerané prispôsobenie na zaistenie účinného práva detí so zdravotným 
postihnutím byť vypočuté. 

Právo nebyť vystavené násiliu 
 Odporúča sa, aby EP, Rada a Komisia podporili rozvoj štatistických informácií o situácii 

násilia postihujúceho deti a najmä deti so zdravotným postihnutím. Ďalej by mali 
podporiť vypracovanie ukazovateľov (ako sú zdravotné postihnutie, deti, dievčatá, 
rodinné prostredie), ktoré sa začlenia do iných politických alebo všeobecných 
prieskumov s cieľom poskytovať systematické údaje o situácii detí so zdravotným 
postihnutím. 

 Európska komisia a EP by mali podporovať agentúru FRA, aby preskúmala situáciu 
násilia páchaného na deťoch, najmä v zariadeniach, vrátane detí so zdravotným 
postihnutím, keďže sú osobitne zraniteľné. Potrebné financovanie by malo byť 
navrhnuté rozpočtovému orgánu. 

 Európska komisia by mala posúdiť najmä potrebu opatrení na úrovni EÚ zameraných na 
zníženie počtu prípadov násilia na deťoch, najmä na deťoch so zdravotným postihnutím, 
v členských štátoch (v domácom prostredí aj vo verejných zariadeniach). Komisia by 
mala začať prípravné práce zorganizovaním pracovných skupín s odborníkmi členských 
štátov, aby posúdili: 

o návrhy na zabezpečenie toho, aby členské štáty zriadili preventívne opatrenia 
a náležité systémy monitorovania na odhalenie prípadov násilia a zneužívania detí, 

o zriadenie kontrolných mechanizmov a pravidelných inšpekcií, 
o partnerské hodnotenie alebo otvorenú metódu koordinácie na vykonanie návrhov, 
o prístup k informáciám a komunikačným službám zameraným na zlepšenie systému 

sťažností týkajúcich sa práva detí nebyť vystavené násiliu. 
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 Komisia by mohla podporiť usporadúvanie špecializovanej odbornej prípravy 
a seminárov odborníkov v celej EÚ, aby si mohli vymieňať znalosti o postupoch 
podávania sťažností, opatreniach oznamovania a prístupnosti komunikačných služieb 
pre deti so zdravotným postihnutím, najmä pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo duševným postihnutím. Rozpočtový orgán by mal pre tieto činnosti poskytnúť 
primerané financovanie. 

Právo detí so zdravotným postihnutím na rodinný život 
 Komisia, Rada a EP by mali povzbudiť členské štáty, aby zriadili primerané podporné 

štruktúry pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím s cieľom znížiť riziká, že dieťa 
príde o rodinný život, a pritom chrániť najlepšie záujmy dieťaťa so zdravotným 
postihnutím. 

 Komisia by v rámci otvorenej metódy koordinácie mala vypracovať usmernenie 
o minimálnych požiadavkách na pobytové zariadenia, pokiaľ ide o deti so zdravotným 
postihnutím. Cieľom usmernení by malo byť zabezpečenie, aby mali strediská pobytovej 
starostlivosti nízky počet používateľov a kapacitu na umiestnenie detí s autizmom alebo 
s duševným postihnutím. 

 Komisia by mala rozpočtovému orgánu navrhnúť využitie prostriedkov EÚ na ochranu 
práva detí na rodinný život s uprednostnením prostriedkov pre rodiny, a zároveň na 
zabezpečenie udržania dobrej kvality zariadení. 

Prístup k pomoci 
 Mal by sa zriadiť osobitný jednotný vnútroštátny orgán (s regionálnymi pracoviskami) 

zodpovedný za riadenie služieb, rozpočtu a pomoci pre deti a ich rodiny s cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť, koordináciu, efektívnosť, zvýšenie dostupnosti a lepšie 
usmernenie pre rodiny o dostupnej finančnej pomoci. 

 EP by mal naďalej viesť činnosti zamerané na deti so zdravotným postihnutím s cieľom 
informovať členské štáty o negatívnom vplyve znižovania rozpočtov na vykonávanie ich 
práv, najmä v oblasti vzdelávania, sociálnej ochrany a zdravotnej starostlivosti. 

 Komisia by v rámci procesu európskeho semestra mala poskytnúť vhodné odporúčania 
pre členské štáty o tom, ako majú efektívne využívať existujúce zdroje namiesto 
jednoduchého znižovania potrebnej pomoci pre deti so zdravotným postihnutím, ktoré 
patria medzi najzraniteľnejších občanov. 

Prístup k inkluzívnemu vzdelaniu 
 Komisia by mala prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie alebo partnerského 

preskúmania vypracovať opatrenia na podporu členských štátov pri skvalitnení 
systémov vzdelávania detí so zdravotným postihnutím, pričom musí dodržiavať 
všeobecnú právomoc pre záležitosti týkajúce sa vzdelávania. Opatrenia na úrovni EÚ by 
mohli zahŕňať: 

o vypracovanie usmernení o najlepších postupoch a odporúčaní o minimálnom druhu 
zdrojov potrebných v bežných školách a o úlohe rodičov a detí so zdravotným 
postihnutím v procese prijímania rozhodnutí týkajúcich sa detí so zdravotným 
postihnutím alebo vypracovanie cieľov v oblasti vzdelávania, 

o podporovanie odbornej prípravy pre učiteľov, aby lepšie chápali potreby 
a rozvíjajúce sa schopnosti detí so zdravotným postihnutím, o metodikách 
vyučovania a o zaobchádzaní s deťmi s osobitným postihnutím v triede spoločne 
s ich rovesníkmi, 

o podporovanie učebných nástrojov, ktoré pomôžu začleniť deti so zdravotným 
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postihnutím v školách a mimo škôl, ako napríklad príručka Rady Európy Kompas, 
o podporovanie iniciatív proti šikanovaniu a stigmatizácii vrátane kampaní na 

zvýšenie informovanosti s cieľom podporiť začlenenie detí so zdravotným 
postihnutím, ako aj 

o vypracovanie kvalitatívnych cieľov pre vzdelávanie poskytované deťom so 
zdravotným postihnutím a podporovanie iniciatív na zachovanie podpory pre vyššie 
vzdelávanie. 

Financovanie z EÚ 
 EP, Rada a Komisia by v členských štátoch mali podporovať využívanie štrukturálnych 

fondov na podporu rozvoja kvalitných sociálnych služieb poskytovaných deťom so 
zdravotným postihnutím, a zároveň by mali uľahčiť vykonávanie dobrovoľného 
európskeho rámca pre kvalitu sociálnych služieb. 

 EP, Rada a Komisia by na účely deinštitucionalizácie mali podporovať vývoj alternatív 
založených na rodine a komunite. 

 EP, Rada a Komisia by mali podporovať využívanie štrukturálnych fondov na zvýšenie 
prístupnosti a inkluzívneho vzdelávania. 
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PRÍLOHA 4 – PREHĽAD SÚVISIACICH ŠTÚDIÍ  

Názov štúdie Číslo PE  Číslo ISBN  

Štúdia o politikách členských štátov pre 
deti so zdravotným postihnutím  

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Správa o Belgicku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Správa o Českej republike pre štúdiu 
politík členských štátov pre deti so 
zdravotným postihnutím  

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Správa o Estónsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Správa o Fínsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Správa o Francúzsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Správa o Nemecku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Správa o Grécku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Správa o Maďarsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Správa o Írsku pre štúdiu politík členských 
štátov pre deti so zdravotným postihnutím  

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Správa o Taliansku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Správa o Malte pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.427 978-92-823-4565-8 

Správa o Holandsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.428 978-92-823-4556-6 

Správa o Poľsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 

PE 474.429 978-92-823-4566-5 
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postihnutím  

Správa o Rumunsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Správa o Slovinsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

Správa o Španielsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Správa o Švédsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím  

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Správa o Anglicku, Walese a Severnom 
Írsku pre štúdiu politík členských štátov 
pre deti so zdravotným postihnutím  

PE 474.434 978-92-823-4559-7 

 

Správa o Rakúsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím 

PE 519.195 978-92-823-6950-0 

Správa o Bulharsku pre štúdiu politík 
členských štátov pre deti so zdravotným 
postihnutím 

PE 519.196 978-92-823-6971-5 
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