
7.1.9. 
 

KÓDEX DOBREJ PRAXE PRE ZAMESTNÁVANIE OSÔB S 
HENDIKEPOM 

 
ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA 

 
Z 22. JÚNA 2005 

 
 
PREDSEDNÍCTVO Európskeho parlamentu, 
 
- zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, zvlášť na článok 13, 
 
- so zreteľom na článok 1d) štatútu, 
 
- so zreteľom na smernicu, ktorá stanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 

zamestnaní a povolaní1, 
 
- so zreteľom na platný Kódex dobrej praxe pre zamestnávanie osôb s hendikepom, 

schválený predsedníctvom Európskeho parlamentu v januári 20002, 
 
- so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2003 týkajúce sa revidovania 

Kódexu dobrej praxe pre zamestnávanie osôb s hendikepom, 
 
 
keďže: 
 
(1) Konzultačný dokument o pracovných podmienkach a kariérnej perspektíve postihnutých 

osôb, vypracovaný Komisiou3, stanovuje, „že pre uplatňovanie, zhodnocovanie 
a dodržiavanie kódexu dobrej praxe si treba osvojiť aktívnejší prístup, ktorý bude vo 
väčšej miere zahŕňať hendikepované osoby“, 

(2) Deklarácia milénia, prijatá Európskou radou v Helsinkách 10. a 11. decembra 1999, 
kladie prostredníctvom formulovania koherentnej politiky eliminovania diskriminácie 
skupín, akou je napríklad skupina hendikepovaných osôb, dôraz na potrebu takého trhu 
práce, ktorý bude podporovať sociálne integrovanie hendikepovaných osôb, 

(3) smernica Rady, ktorá stanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 
zamestnaní a povolaní, a Deklarácia milénia sa neuplatňujú vo vzťahu k inštitúciám 
Spoločenstva, Komisia pri reforme vyhlásila, že „poskytne svojim zamestnancom 
prinajmenej tie isté príležitosti a tú istú úroveň ochrany, aké sa uplatňujú v členských 
štátoch“, 

(4) vyhlásenie Európskeho parlamentu z 9. marca 2005 o smerovaniach rozpočtovej 
procedúry pre rok 2006 a predbežný návrh Európskeho parlamentu4 vyzýva inštitúcie, 
aby k 1. septembru 2005 predstavili prehľad opatrení, určených na eliminovanie prekážok 

                                                 
1 Smernica Rady ES 2000/78 
2 EP 282.903/BUR 
3 SEC(2000)2084/4 
4 A6-0043/2005, odsek 9 



v dosiahnutí rovnakého zaobchádzania, definovaného článkom 13 Zmluvy o ES, berú do 
úvahy možnosti, aké poskytuje nový štatút zamestnancov; 

 
PRIJALO NASLEDUJÚCI KÓDEX DOBREJ PRAXE: 

 

Článok 1 - Úvod 
 
Európske inštitúcie sa zasadzujú o zaistenie rovnakých príležitostí na zamestnanie vo verejných 
európskych úradoch. Verejný úrad, reflektujúci rôznorodosť v rámci komunity, ktorej slúži, je 
lepšie pripravený poskytovať európskym občanom kvalitné služby. Každá organizácia, ktorá o 
sebe tvrdí, že sleduje vývoj a že sa orientuje na budúcnosť, by sa nezávislo od toho, aké má 
rovnosť prednosti, mala usilovať o optimalizovanie celého systému prijímania nových 
zamestnancov, a  tým zabezpečiť rovnosť prístupu pre všetkých. 
 
Európske štatistiky ukazujú, že spomedzi hendikepovaných osôb v produktívnom veku iba veľmi 
malá časť vykonáva nejaké povolanie. Politika európskych inštitúcií je nasmerovaná k podpore 
profesnej a kompetenčnej diverzity, k zlepšeniu prístupu a zvýšeniu zamestnanosti 
hendikepovaných osôb, k odstráneniu diskriminovania na pracovisku a k podpore takej 
podnikovej politiky, ktorá je založená na rovnakom zaobchádzaní a na ústretovosti na 
pracovisku. 
 
Vzhľadom na túto politiku treba brať v náležitej miere do úvahy oznámenie Komisie, nazvané 
„Cesta k Európe, ktorá nebude klásť prekážky hendikepovaným osobám“5. Rovnako treba 
uplatňovať aj zásadu „nevylučujúcej koncepcie“. Táto zásada je pomerne nová, spočíva v rozvoji 
a uvádzaní na trh takých produktov, služieb, systémov a prostredí, ktoré budú prístupné čo 
najširšiemu okruhu užívateľov. Ak zásada „nevylučujúcej koncepcie“ nie je uplatňovaná a ak pri 
plánovaní, vytváraní a prispôsobovaní prostredí nie sú brané do úvahy potreby istých ľudí, 
niektorí sa môžu úplne zbytočne ocitnúť v závislom postavení, alebo môžu byť predmetom 
sociálneho vylúčenia. 
 
Cieľom KÓDEXU DOBREJ PRAXE je vysvetliť politiku európskych inštitúcií v oblasti 
zamestnávania hendikepovaných osôb a dozerať na to, aby si zamestnanci európskych inštitúcií 
ako celok plnili zákonné a štatutárne povinnosti v boji proti diskriminácii a aby svoje funkcie 
vykonávali v súlade s dobrou praxou, pokiaľ ide o rovnosť príležitostí. Generálne riaditeľstvá 
a rôzne odbory budú v prípade potreby pre tento účel redistribuovať potrebné prostriedky, aby sa 
tak zabezpečilo účinné zavádzanie kódexu dobrej praxe. 
 
VŠEOBECNÉ VYHLÁSENIE6 
 
Európske inštitúcie sa zaväzujú, že budú podporovať rovnaké zaobchádzanie, nezávislé od 
pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických daností, jazyka, 
náboženstva, presvedčenia, politických alebo akýchkoľvek iných názorov, príslušnosti k 
národnostnej menšine, bohatstva, pôvodu, veku, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej 
orientácie, a že budú na pracoviskách prijímať také pravidlá, politiky, praktiky a správania, 
ktoré prispejú k tomu, aby boli všetci pracovníci dobre ohodnotení a rešpektovaní, aby mohli 
naplno rozvinúť svoj potenciál a napredovať v profesnej kariére, ktorú si zvolili. Majú právo 
na pracovné prostredie bez diskriminovania a obťažovania, kde budú prípadné prekážky 

                                                 
5 KOM(2000) 284 v konečnom znení z 12.5.2000. 
6 „Dôvody diskriminovania“, uvádzané v tomto všeobecnom vyhlásení, sú súčasťou v súčasnosti platného štatútu, ktorý nadobudol účinnosť 1. 

mája 2004. 



identifikované a odstránené. Tieto zásady pomôžu európskym inštitúciám pritiahnuť a udržať 
si kvalifikovaných zamestnancov, aby mohli európskym občanom poskytovať služby na tej 
vysokej úrovni. 
 
Pre naplnenie týchto noriem boli do článku 1d) odsek 4 štatútu zahrnuté nasledujúce ustanovenia 
týkajúce sa zamestnávania hendikepovaných osôb7: 
 
„… osoba je považovaná za hendikepovanú, ak vykazuje takú fyzickú alebo mentálnu 
nedostatočnosť, ktorá je trvalá, alebo ktorá sa takou môže stať. Nedostatočnosť je definovaná v 
súlade s procedúrou podľa článku 33. 
 
Na každú hendikepovanú osobu sa vzťahujú podmienky článku 28e), ak je schopná za pomoci 
primeraných úprav vykonávať základné funkcie daného povolania. 
 
Pod „primeranými úpravami“ vo vzťahu k základným funkciám daného povolania sa rozumejú 
náležité opatrenia, závislé od potreby, ktoré umožnia hendikepovanej osobe mať prístup do 
zamestnania, vykonávať ho alebo v ňom napredovať, alebo také, ktoré jej umožnia nadobudnúť 
v tomto smere vzdelanie, pod podmienkou, že tieto opatrenia nepredstavujú pre zamestnávateľa 
neprimeranú záťaž. 
 
 
Článok 2 – Oblasť uplatňovania kódexu 
 
Pod hendikepovanými osobami sa nerozumejú iba tie osoby, ktorých hendikep je na prvý pohľad 
zjavný. Mnoho hendikepov nie je viditeľných, no aj tak si vyžadujú určité úpravy. Rovnako je 
prípustné, že nejaký hendikep má rôzne stupne závažnosti, že jednotlivec je ním v rôznych 
obdobiach zasiahnutý rôznym spôsobom a že hendikep môže byť takisto dočasný. 
 
Kódex sa týka osôb, zasiahnutých hendikepom vo chvíli náboru do zamestnania, tých, ktoré 
vykazujú hendikep v okamihu prvého služobného pridelenia a tiež tých, u ktorých dôjde k 
postihnutiu v priebehu zamestnania. Európske inštitúcie sa usilujú pozitívnym a otvoreným 
spôsobom prispôsobiť každej novovzniknutej situácii. 
 
Oblasť uplatňovania kódexu nepokrýva také sféry, ako sú zvláštne dávky, priznávané 
hendikepovaným osobám, alebo zvláštne dávky pre hendikepované deti zamestnancov a s nimi 
spojené školské príspevky. 
 
 
Článok 3 – Úpravy spojené s výkonom povolania 
 
Európske inštitúcie uplatňujú politiku, ktorej cieľom je zaistiť primerané úpravy 
vzhľadom na výkon povolania, a reagovať tak na potreby hendikepovaných osôb a 
inštitúcií. Aby boli princípy tohto kódexu naplnené, je to práve daná inštitúcia, ktorej 
prináleží dokázať, že poskytnutie primeraných úprav pre ňu predstavuje neprimeranú 
záťaž. 
 
Väčšina hendikepovaných osôb nevyžaduje žiadnu formu pomoci alebo zvláštne úpravy, aby 
mohli vykonávať svoju prácu. Prácu však možno vykonávať rôznym spôsobom, aby bol 

                                                 
7 Pozri článok 1c) štatútu: „Akákoľvek zmienka o osobe mužského pohlavia v tomto štatúte sa automaticky chápe aj ako zmienka o osobe 

ženského pohlavia, a naopak, ak z kontextu nie je zrejmý opak“.  Hoci v kódexe sa používajú rodovo neutrálne pojmy, o výňatkoch zo štatútu 
to neplatí. 

 



dosiahnutý ten istý výsledok. Umožniť zamestnancovi správne sa chopiť svojich úloh a rátať pri 
tom s istými úpravami, viažucimi sa k výkonu zamestnania, je teda v úplnom súlade so zásadou 
zásluhovosti. Inštitúcie by pri zabezpečení a pri čo najbezproblémovejšom poskytovaní možných 
úprav mali ísť – v súlade so zásadou „nevylučujúcej koncepcie“ – ďalej než iba po naplnenie 
niekoľkých základných potrieb, zvlášť pokiaľ ide o prípady, keď je vytváraná nová 
infraštruktúra. 
 
Smernica Rady ES 2000/78, ktorá stanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v 
zamestnaní a povolaní hovorí, že zamestnávateľ prijme náležité opatrenia, závislé od potreby, 
ktoré umožnia hendikepovanej osobe mať prístup do zamestnania, vykonávať ho alebo v ňom 
napredovať, alebo také, ktoré jej umožnia nadobudnúť v tomto smere vzdelanie, pod 
podmienkou, že tieto opatrenia nepredstavujú pre zamestnávateľa neprimeranú záťaž. Toto je 
tiež základ politiky európskych inštitúcií, pokiaľ ide o úpravy, súvisiace s prácou. 
 
Úpravy sa vzťahujú na všetky oblasti profesnej aktivity, vrátane:  
 
• náboru, výberu a menovania,  
• kariérneho postupu,  
• vzdelávania, 
• povyšovania, presunov a iných výhod, 
• spoločenských vzťahov v rámci danej inštitúcie. 
 
Úpravy umožňujú zmeniť pracovisko a môžu zahŕňať: 
 
• nové určenie úloh,  
• nadobudnutie alebo zmenu zariadení,  
• pružnú organizáciu práce. 
 
Potrebné úpravy sú určované zvláštnymi potrebami jednotlivca a v zásade sú mu zaistené. Ak 
poskytnutie úprav predstavuje neprimeranú záťaž, európske inštitúcie môžu odmietnuť obsadiť 
pozíciu hendikepovanou osobou. Zhodnotenie toho, čo predstavuje pre európske inštitúcie 
neprimeranú záťaž, sa musí diať na základe prísnych noriem, ktoré ešte treba definovať, a to bez 
toho, aby tým bolo dotknuté právo na podanie odvolania. 
 
 
Článok 4 - Nábor 
 
Európske inštitúcie uplatňujú politiku rovných príležitostí a výberu na základe zásluhovosti 
prostredníctvom konkurzov s rovnakými pravidlami pre všetkých a prístupných všetkým. 
Procedúry náboru a selekcie sú nastavené tak, aby neboli pre hendikepovaných záujemcov 
znevýhodňujúce. V oznamoch, zverejňovaných v období prázdnin a tiež v oznamoch o budúcich 
konkurzoch, uverejňovaných v špecializovaných publikáciách a cez organizácie, ako je napríklad 
Európske fórum hendikepovaných osôb, ktoré reprezentuje mimovládne organizácie 
hendikepovaných osôb v členských štátoch, alebo Európska agentúra pre podporu a vzdelávanie 
žiakov so špecifickými potrebami, sú hendikepované osoby prostredníctvom explicitného 
odkazu na politiku rovných príležitostí takisto povzbudzované, aby sa prihlasovali do konkurzov. 
Takisto treba aj naďalej realizovať pozitívne akcie, pokiaľ ide o nábor stážistov v administratíve, 
ako aj pokiaľ ide o pracovný pomer dočasných zamestnancov. 



 
Náborové procedúry budú teda obsahovať nasledujúce prvky: 
 
- Ich zverejnenie v tlači bude obsahovať zmienku o záväzku inštitúcií v smere dosiahnutia 
rovných príležitostí pre všetkých záujemcov. 
 
- Sprievodca pre kandidátov, nachádzajúci sa v úradnom vestníku spolu s oznámením o 
konkurzoch, bude obsahovať odsek týkajúci sa zvlášť hendikepovaných kandidátov a hovoriaci o 
KÓDEXE DOBREJ PRAXE. 
 
- Hendikepovaných kandidátov treba vyzvať, aby v prihláške uviedli, aké úpravy 
považujú za nevyhnutné, aby sa mohli podieľať na plnení úloh zarovno s ostatnými, pričom budú 
uplatnené všetky možnosti pre to, aby sa vyhovelo opodstatneným žiadostiam. 
 
- Keď sa hendikepovaná osoba zúčastňuje na konkurze alebo pohovore, sekretariát 
komisie pod dohľadom predsedu musí dbať na to, aby boli vykonané potrebné úpravy pre prijatie 
tejto osoby a aby jej mohla byť poskytnutá potrebná pomoc (napríklad prístup do budov, 
špeciálne vybavenie, dlhší čas na riešenie úloh skúšok, atď.). 
 
- Súčasťou vzdelávania, poskytovaného členom prijímacích porôt, bude blok o zvyšovaní 
povedomia voči hendikepu a o obsahu tohto KÓDEXU DOBREJ PRAXE.  
 
- Bude vytvorená webová stránka, ktorá bude zodpovedať aktuálnym požiadavkám 
prístupnosti informácií pre čo najširšiu verejnosť. 
 
 
Článok 5 – Profesijná kariéra 
 
Keď sú kandidáti uvedení na zozname náhradníkov, môžu žiadať o rady odborníkov, aby sa tak 
dostali na určitú pracovnú pozíciu. GR Európskeho parlamentu pre zamestnancov a EPSO budú 
uskutočňovať permanentný audit, aby zistili, aké množstvo hendikepovaných kandidátov sa 
zúčastňuje na konkurzoch, aké množstvo uspeje a ďalej, aké množstvo hendikepovaných osôb je 
nakoniec prijaté do zamestnania. 
 
Hendikepovaní uchádzači majú po tom, ako sú prijatí, plné právo ďalej naplno rozvíjať svoj 
potenciál. Vo všetkých štádiách kariéry hendikepovaného pracovníka sa prísne dbá na to, aby na 
neho neboli kladené požiadavky, ktoré, či už je to úmyselné, alebo nie, by sa netýkali pracovnej 
náplne a boli by voči  osobám s hendikepom diskriminačné. 
 
- Prvé pracovné pridelenie a stáž: zodpovedný pracovník, poverený menovaním, urobí v 
spolupráci s lekárskym oddelením a/alebo Oddelením pre rovnosť príležitostí GR pre 
zamestnancov všetko pre to, aby boli laureátom konkurzov s hendikepom, zapísaným na 
zozname náhradníkov, pridelené adekvátne pozície. V súlade so štatútom je v prípade všetkých 
laureátov konkurzov lekárska prehliadka potvrdením, či sú schopní vykonávať svoje funkcie. V 
momente, keď je hendikepovaná osoba menovaná, alebo keď sú určované jej schopnosti pre 
výkon pracovných funkcií, je zvláštna starostlivosť venovaná tomu, aby nedošlo k nijakej 
diskriminácii, založenej na hendikepe. Ide o to, aby sa dbalo na kvalifikovanosť osoby pre dané 
zamestnanie a aby sa overilo, či je schopná plniť základné úlohy, ktoré sú s ním spojené, pričom 
zostáva v platnosti povinnosť vykonať primerané úpravy a brať ohľad na typ hendikepu. Ak sa v 
priebehu stáže ukáže, že pozícia, pridelená uchádzačovi s hendikepom, je v rozpore s jeho 
postihnutím, je možné uvažovať o zmene jeho pracovného zaradenia. 
 



- Profesijné zameranie: niekto, kto sa zaoberá profesijným zameraním zamestnancov a 
poskytuje rady ohľadne kariéry, môže zohrať dôležitú rolu pre hendikepovaných tým, že im 
poskytuje rady pomáhajúce organizovať ich kariéru; zamestnanci, ktorý by sa tým prípadne 
zaoberali, musia mať adekvátne vedomosti. Najlepšie by bolo prijať zamestnanca, 
špecializujúceho sa na oblasť profesijného zamerania a readaptovania, ktorý by bol v prípade 
potreby v kontakte s inými oddeleniami. 
 
- Kariérny postup: robí sa všetko pre to, aby mali zamestnanci s hendikepom rovnaké 
možnosti ako iní obohatiť svoju skúsenosť a napredovať v kariére prostredníctvom zmien 
pracovného zaradenia v rámci inštitúcií. Postup v kariére môže zahŕňať prispôsobenie iných 
pozícií, aby zamestnanci s hendikepom mohli zastávať rozmanité, alebo vyššie pozície, a takto 
rozvíjať nové zručnosti. 
 
- Vzdelávanie: hendikepovaní zamestnanci majú rovnaké právo na vzdelávanie ako 
ostatní. Nadobudnutie nových zručností a vedomostí je pre všetkých dôležitou predbežnou 
podmienkou kariérneho postupu. Robí sa všetko pre to, aby sa zamestnanci s hendikepom mohli 
zúčastniť kurzov a vzdelávacích programov, organizovaných danou inštitúciou. Keď nie je 
možné interné vzdelávanie alebo sa ukáže, že je nedostačujúce, možno prijať rozumné opatrenia 
pre zaistenie externého vzdelávania. 
 
- Hodnotenie zamestnancov a povyšovanie: hodnotitelia a výbory rozhodujúce o 
povyšovaní nemôžu postihnutie chápať ako dôvod pre nedodržiavanie objektívnych kritérií, 
zvyčajne používaných pre hodnotenie zásluh zamestnancov. 
 
- Udržanie zamestnancov: ak zamestnanec získa postihnutie alebo ak sa jestvujúce 
postihnutie skomplikuje, európske inštitúcie prijmú opatrenia, ktorých cieľom je umožniť 
dotknutej osobe aj naďalej vykonávať svoju funkciu. Po dohode s touto osobou sa uvažuje o 
úpravách, ktoré by tomuto človeku uľahčili jeho prácu, vrátane reštruktúrovania jeho pracovného 
miesta, rekvalifikačného vzdelávania alebo pridelenia na vhodnú pozíciu. V prípade potreby 
môžu byť takéto opatrenia revidované. Ak bolo prijaté rozhodnutie, že nie sú možné opatrenia, 
ktoré by tejto osobe umožnili zostať v danej pracovnej pozícii a ak nie je voľná iná vhodná 
pracovná pozícia, dá sa uvažovať o odchode do dôchodku zo zdravotných dôvodov. 
 
 
Článok 6 – Pracovné prostredie 
 
Inštitúcie dozerajú, aby boli prijaté všetky primerané opatrenia na eliminovanie fyzických alebo 
technických prekážok, s ktorými sa môžu stretnúť niektorí zamestnanci s hendikepom: 
 
- Budovy: Všetky nové budovy, ktoré sú určené pre zamestnancov inštitúcií, musia byť v 
súlade s národnou a miestnou legislatívou týkajúcou sa prístupu a využívania verejných budov 
hendikepovanými osobami, aby sa im tak zabezpečila integrovaná mobilita. Budovy, ktoré 
nemajú pre tento účel prispôsobený vstup alebo tie, ktoré v tomto ohľade nedosahujú potrebnú 
úroveň, sú postupne, v závislosti od disponibilných rozpočtových prostriedkov, upravované 
alebo sa prestanú využívať. Kým inštitúcie ešte neprijali revidované kritériá pre prispôsobenie 
budov, uplatňujú sa zásady, ktoré sú súčasťou posledného vydania dokumentu Komisie 
nazvaného „Predloha budovy“. Inštitúcie prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zamestnanci s 
hendikepom mali k dispozícii kancelárie zodpovedajúce ich špecifickým potrebám a aby im 
v prípade potreby boli vyhradené parkovacie miesta. Bezpečnostné ustanovenia sa musia 
vzťahovať na všetkých zamestnancov s hendikepom. Oddelenie poverené prevenciou a kvalitou 
prostredia na pracovisku bude pravidelne kontrolovať stav budov, aby zistilo, čo je potrebné 
zlepšiť. 



 
- Zariadenie kancelárií: Je potrebné dozerať, aby zariadenie kancelárií bolo prispôsobené 
osobám so špecifickými potrebami. Európsky parlament poverí odborníka vykonať ergonomické 
zhodnotenie zariadenia ešte pred vstupom hendikepovaných osôb do práce a tiež zakaždým, keď 
pracovník s hendikepom bude meniť kanceláriu. 
 
Odborník bude pravidelne kontrolovať kancelárie všetkých hendikepovaných zamestnancov, 
bude dávať odporúčania ohľadne potrebných prispôsobení a o záveroch pravidelne bude podávať 
informácie GR pre zamestnancov, ako aj medziodborovej skupine pre postihnutia. 
 
Pre zabezpečenie primeraných úprav treba prijať špecifické technické opatrenia, aby bolo 
prostredie prístupné. Je zásadné, aby informatické nástroje, vrátane intranetu, aplikácií 
a databázy údajov boli rozvíjané v súlade so zásadou „nevylučujúcej koncepcie“ a aby sledovali 
hlavné línie týkajúce sa prístupnosti. Elektronické informácie a údaje musia byť prístupné 
v dostupných formátoch. Získanie náležitých prostriedkov a vzdelávanie zamestnancov sú 
zásadnou predbežnou podmienkou. 
 
S hendikepovanými pracovníkmi sa bude konzultovať typ materiálu alebo špeciálneho nábytku, 
ktorý by mohol zlepšiť ich výkonnosť a účinnosť pri plnení pracovných úloh. Inštitúcie 
akceptujú v tomto smere všetky žiadosti považované za opodstatnené. 
 
- Schôdze, atď.: treba dbať na to, aby sa hendikepované osoby mohli v plnej miere 
zúčastňovať na schôdzach a iných fórach, pričom sa treba vyhnúť používaniu komunikačných 
pomôcok alebo iných neprispôsobených médií a uistiť sa, že materiál je prístupný v dostupných 
formátoch. 
  
- Flexibilnosť práce: v najvyššej možnej miere sú uplatňované pružné podmienky práce, 
aby sa tak reagovalo jednak na pracovné nároky inštitúcie, jednak na špecifické potreby 
postihnutého zamestnanca. Uvádzame tu dva príklady: 
 
- kĺzavá pracovná doba umožňuje vziať do úvahy ťažkosti, ktoré majú niektoré postihnuté osoby 
pri ceste do práce a z práce verejnými dopravnými prostriedkami; 
 
- pravidelné krátke prestávky pre tých, čo potrebujú užívať lieky alebo oddýchnuť si; 
 
- práca na čiastočný pracovný úväzok; adekvátna technologická podpora, dodávaná 
zamestnávateľom, aby bolo možné pracovať na diaľku. 
 
 
Článok 7 – Informovanosť a zvyšovanie povedomia 
 
KÓDEX DOBREJ PRAXE bude daný do pozornosti zamestnancom oddelenia pre rovnosť 
príležitostí a oddelení pre ľudské zdroje generálnych riaditeľstiev. Je prístupný vo všetkých 
jazykoch na webovej stránke EUROPA, na intranetoch inštitúcií a ich orgánov a agentúr, a je 
tiež distribuovaný všetkým zamestnancom, povereným správou ľudských zdrojov a vyššiemu a 
strednému riadiacemu personálu. Inštitúcie sa v miere, v akej je to možné, budú usilovať 
sprístupniť informačné služby a dokumentačné centrá rôznym skupinám postihnutých osôb, 
pričom budú brať do úvahy ich jazykové a kultúrne potreby. 
 
Tým, ktorých sa to dotýka v zvláštnej miere, budú určené vzdelávacie kurzy, zaoberajúce sa do 
hĺbky problematikou postihnutých osôb; ide napríklad o zamestnancov, pracujúcich v oblasti 



ľudských zdrojov, o pracovníkov, zodpovedných na miestnej úrovni za profesijné smerovanie, o 
vedúcich dotknutých oddelení a o členov konkurzných komisií. 
 
 
Článok 8 - Kontrola 
 
Je veľmi dôležité, aby boli neustále kontrolované výsledky zavádzania tohto KÓDEXU 
DOBREJ PRAXE, čím sa na všetkých úrovniach zaistí zlepšenie postupov uplatňovaných pri 
nábore pracovníkov a pri rozvoji ich kariéry. V prípade sťažností budú generálne riaditeľstvá  
povinné preukázať, že spĺňajú požiadavky postihnutých osôb. Oddelenie pre rovnosť príležitostí 
a medziodborová skupina pre postihnutia prediskutujú a stanovia ciele, ako dospieť s čo 
najmenšími problémami k splneniu podmienok. 
 
Pravidelne sa uskutočňuje audit o hendikepoch, v rámci ktorého robia generálne riaditeľstvá 
prieskum u svojich zamestnancov. Výsledky sú odovzdávané GR pre zamestnancov. Cieľom 
tohto zbierania informácií je: 
 
- uistiť sa, že s dotknutými zamestnancami sa náležitým spôsobom konzultujú rozhodnutia; 
 
- eliminovanie diskriminácie a prekážok, pokiaľ ide o rovnosť príležitostí pre postihnutých 
zamestnancov; 
 
- zistiť v rozhovore alebo počas náboru úpravy, ktoré by mohli byť potrebné; 
 
- v plnej miere zhodnotiť potenciál všetkých zamestnancov a zabezpečiť rovnosť 
príležitostí pri postupe v kariére. 
 
Údaje sú využívané pre vypracovanie anonymných štatistických správ, ktoré majú inštitúciám 
umožniť zistiť, či politika nediskriminovania a tento kódex vedú k dosiahnutiu dobrých 
výsledkov a či prispievajú k vzniku nových iniciatív. V náležitej miere sa berú do úvahy 
ustanovenia nariadenia o ochrane osobných údajov, keď s nimi narábajú inštitúcie 
Spoločenstva8, a informácie získané počas auditu nie sú používané na nijaký iný účel. Publikujú 
sa štatistiky týkajúce sa počtu postihnutých zamestnancov. 
 
Medziodborová skupina pre postihnutia takisto odovzdáva GR pre zamestnancov priamy 
príspevok, ktorý obdrží od postihnutých zamestnancov na všeobecných riaditeľstvách o 
otázkach, týkajúcich sa pracovných podmienok, prístupnosti, náboru zamestnancov a kariérneho 
rozvoja. 
Ďalej, Oddelenie pre rovnosť príležitostí GR pre zamestnancov môže byť dôverne kontaktované 
v prípade nedostatočnosti, spojenej so zavádzaním tohto kódexu v Európskom parlamente. 
Oddelenie bude s informáciami narábať ako s dôvernými berúc do úvahy požadovaný stupeň ich 
dôvernosti. 
 
 

                                                 
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000, týkajúca sa ochrany fyzických 

osôb vzhľadom na narábanie s osobnými údajmi inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a na voľný pohyb týchto 
údajov (Ú. V. ES L8, 12.1.2001, s. 1). 
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