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ÚVODNÍK 

Vážení čitatelia, 

aj v tomto roku sa Vám hlásime neskôr ako na začiatku kalendárneho roka. Poskytnutý 
príspevok na vydávanie nášho časopisu nám umožňuje v tomto roku pripraviť len šesť 
čísel. Veríme, že aj napriek dlhšej prestávke budú pre vás Mosty inklúzie zdrojom 
užitočných informácií a zaujímavého čítania o problematike zdravotného postihnutia.  

Prvá polovica tohto roka bola významne poznačená parlamentnými voľbami a najmä 
pandémiou COVID-19. Potrebné a aktuálne informácie ste získavali z iných zdrojov. 
Aj my sa budeme k niektorým z nich vracať a vopred sa ospravedlňujeme za prípadnú 
nižšiu aktuálnosť. 

Budeme veľmi radi keď pomôžete obsah nášho spoločného časopisu skvalitniť vašimi 
príspevkami. V tomto prvom čísle sa do podarilo, ďakujeme autorom. Ak máte 
príspevky na zverejnenie a aj iné námety či otázky, neváhajte a pošlite ich na adresu 
našej redakcie. Tie, ktoré chcete zverejniť v druhom čísle uvítame do 2. septembra. 

Ďakujeme za váš záujem a prajeme príjemné čítanie. 

 

Redakcia 
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ 

 

Impulz ukončil ďalší projekt Od Pinf hier ku grafickému štúdiu 

V Impulze, Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, sa končí realizácia 
projektu Od Pinf hier ku grafickému štúdiu. Nadviazal na úspešný projekt z roku 2018 
s názvom PINF hry ako impulz pre spojenie a učenie, v rámci ktorého sa v priestoroch 
Impulzu zriadila Pinf učebňa so štyrmi notebookmi, interaktívnou tabuľou a klienti mohli 
vstúpiť do sveta informačných technológií. 

Hodiny práce s počítačom vtedy postupovali podľa zábavnej, interaktívnej metodiky 
Ondreja Vrábla s názvom Pinf hry, na mieru šitej pre ľudí so špecifickými potrebami. 
Za tieto hry bol 15-ročný Ondrej ocenený Krištáľovým krídlom za filantropiu. 

Krok vpred 

Nový, nástupnícky projekt s názvom Od Pinf hier ku grafickému štúdiu mal ambíciu 
urobiť ďalší krôčik vpred, podchytiť zručných klientov pre náročnejšie úkony pri 
príprave rôznych typov propagačných materiálov, darčekových kartičiek s logom 
firiem, vizitiek, štítkov, pohľadníc podľa výtvarných predlôh klientov, pozvánok atď.  

Do tohto deja opäť významne vstúpil Ondrej, ktorý pracoval na jednoduchej metodike 
a užívateľskom programe pre uľahčenie ovládania grafického editora. Úlohu školiteľky 
a koučky v tomto procese prevzala Baška, sociálna pracovníčka. Venovala sa (a ďalej 
sa venuje) klientom individuálne aj skupinovo počas celého týždňa. 

Vďaka finančnej podpore Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis organizácia 
zakúpila kvalitný skener, na ktorom sa klienti učili skenovať svoje prvé, krásne výtvory. 
Práca v grafickom štúdiu sa našla pre každého, od výtvarného prevedenia obrazových 
predlôh, ich skenovania, tlače, až po ich počítačovú grafickú úpravu. 

Korona ich nezastavila 

Korona kríza sa nevyhla ani realizácii projektu grafického štúdia. Ak to technické 
podmienky umožnili, aktivity Impulzu boli presunuté do on-line priestoru. Niektorí klienti 
si ďalej zdokonaľovali svoje počítačové zručnosti napríklad aj vytváraním 
powerpointových prezentácií na rôzne zaujímavé témy. Po znovuotvorení Impulzu ich 
osobne všetkým odprezentovali. 

Technicky zdatnejší klienti sa učili používať program na prípravu propagačných 
materiálov v súlade s projektovým zámerom podľa Ondrejovej metodiky. Vďaka 
metodike produkty chránenej dielne a rehabilitačného strediska začínajú mať 
vyžadovanú, reprezentatívnu formu. 

Silnou motiváciou pre klientov je ich záujem pracovať s výpočtovou technikou, 
praktický dopad ich úsilia a skutočnosť, že ich práca s novým programom baví. Každý 
z nich si vyrobil vlastnú vizitku a tešia sa na ďalšie hodiny s Baškou. 

Je očividné, že vďaka projektu si klienti systematicky upevňujú a rozširujú svoje 
zručnosti v práci s počítačom, čo je v súčasnej dobe dôležitým predpokladom pre 
zvýšenie ich sebavedomia a pracovného uplatnenia. 
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Okrem klientov z tohto projektu profituje aj organizácia, ktorá si musela doteraz tieto 
služby zabezpečovať externe. Vyžadovalo si to však veľa času na obiehania grafikov, 
trpezlivosť a energiu, keď naše požiadavky neboli pochopené a samozrejme financie 
navyše. Grafické štúdio je zriadené zatiaľ iba pre účely Impulzu. 

Tešia sa na video 

Korona kríza však neumožnila zrealizovať plánované hromadné aktivity, ktoré by 
prispeli k priamemu šíreniu informácie o projekte spolu s jeho významným výstupom, 
metodikou. Ako alternatívu k aktivite tradičného Dňa otvorených dverí, ktorá je veľmi 
obľúbená a početne navštevovaná, organizátori zvolili jej on-line formu, pestrú 
videodokrútku. 

Jej súčasťou bude aj prezentácia projektu grafického štúdia. Organizátori veria, že sa 
táto myšlienka ujme a metodiku využijú aj iné, spolupracujúce zariadenia. 
Videodokrútka Dňa otvorených dverí s aktuálnymi informáciami bude dostupná 
začiatkom septembra 2020 na facebooku a webstránke Impulzu.  

Projekt vo výške 1 830 eur podporil Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis. 

Eva Fiedlerová,  

Barbora Štefáková 

 

Silnou motiváciou pre klientov je záujem pracovať s výpočtovou technikou, praktické 
využitie a to, že ich práca baví. FOTO - IMPULZ, ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM S 
MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 
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Niektorí klienti si ďalej 
zdokonaľovali svoje 
zručnosti napríklad aj 
vytváraním prezentácií. 
FOTO - IMPULZ, 
ZDRUŽENIE NA POMOC 
ĽUĎOM S MENTÁLNYM 
POSTIHNUTÍM 

 

Asociácia Nepočujúcich Slovenska Žilina: Ako 
sme zvládli COVID-19? 

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie 
humanitného a charitatívneho charakteru, ktoré je tvorené osobami s postihnutím 
sluchu. Zaoberá sa celkovo životom nepočujúcich a ich problémami, sociálnou 
prevenciou pre nepočujúce osoby a pomocou pri hľadaní riešení problémov. 
Pravidelne komunikuje a spolupracuje so štátnymi inštitúciami, samosprávou, 
neziskovým sektorom a pod. 

ANEPS tvoria jednotlivé Centrá nepočujúcich, ktoré sa nachádzajú v konkrétnych 
mestách na Slovensku. Tam vykonávajú svoju činnosť, majú svojho predsedu, ktorý 
priamo komunikuje s vedením ANEPS. V Žiline sídli aj Krajské centrum nepočujúcich 
ANEPS. 

Hlavnou prioritou organizácie je zvyšovanie kvality života ľudí so sluchovým 
postihnutím s ich priamou účasťou, realizácia ich myšlienok a nápadov, poskytovanie 
priestoru pre ich uplatnenie v prospech komunity a pre trvalé zlepšovanie podmienok 
pre život. 

ANEPS reprezentuje a zastupuje Slovenskú republiku ako najväčšie združenie osôb 
so sluchovým postihnutím v medzinárodných organizáciách vo Svetovej federácii 
nepočujúcich (World Federation of the Deaf – WFD) a Európskej Únie Nepočujúcich 
(European Union of the Deaf – EUD) 

Komunikačné bariéry a COVID-19 

Pracovisko ANEPS v Žiline sídli na ulici Kálov 17. V rámci chráneného pracoviska 
zamestnáva dve ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby a s viacerými spolupracuje 
externe a dobrovoľnícky. 

V čase pandémie COVID-19 bolo pracovisko nútené pozastaviť všetky rozbehnuté 
aktivity a činnosti. Ako organizácia, ktorá pracuje s ľuďmi so sluchovým postihnutím – 
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nepočujúcimi, nedoslýchavými ako aj so seniormi, začali sme čeliť novým 
neočakávaným situáciám, ktoré boli spôsobené hlavne komunikačnou bariérou. 

Právo na informácie, hlavne v krízových situáciách majú všetci ľudia. Avšak spôsoby, 
ako sa takéto informácie dostanú k nepočujúcim osobám sú obmedzené. 

Nie všetky informácie boli tlmočené do posunkového jazyka. Ľuďom chýbali 
informácie, ako sa chrániť pred nákazou a aké sú postupy vlády a krízového štábu. Na 
túto situáciu sme dokázali zareagovať tak, že sme denne začali tvoriť videá v 
posunkovom jazyku a s titulkami, ktoré by boli zrozumiteľné pre ľudí s postihnutím 
sluchu. Tie sme zdieľali cez sociálne siete a web stránku, aby sa dostali k čo 
najširšiemu okruhu ľudí. 

V tomto období sme zaznamenali nárast ako aj zvýšený dopyt po službe ONLINE 
tlmočenia s využitím moderných technológií. 

S iniciatívou prišli aj nepočujúce členky nášho združenia, ktoré sú vyučené krajčírky a 
dokázali svoje zručnosti využiť pre dobro komunity sluchovo postihnutých ako aj pre 
verejnosť. Začali šiť ochranné rúška, ktoré boli následne distribuované tým, ktorí ich 
potrebujú. 

Logo preškrtnutého ucha 

Ochranné rúška nás efektívne ochránili pred vírusom COVID 19, ale ešte viac posilnili 
komunikačnú bariéru nepočujúcich s okolím. Mnohí ľudia sa pri komunikácii sústredia 
na odzeranie z pier, ktoré však rúškom boli zakryté. 

Nebolo možné rúška nahradiť priehľadnými štítmi, pretože tie nezabezpečovali 
dostatočnú ochranu pred vírusom. Začali sme uvažovať nad tým, ako by sme mohli 
dať okoliu vedieť, že človek skrytý za rúškom je nepočujúci. 

Ušité rúška sme teda začali označovať logom preškrtnutého ucha, ktoré dá prvú 
informáciu o tom, že človek nepočuje. Našich klientov sme vybavili kartičkami, ktoré 
poskytujú informáciu o tom, že držiteľom kartičky je osoba s postihnutím sluchu a 
takisto kontakty na blízku osobu, tlmočníka do posunkového jazyka a kontakt na našu 
organizáciu v prípade nutnosti. 

Sprievodca pre zdravotníkov 

Členstvo našej organizácie v medzinárodných štruktúrach ako EUD a WFD nám 
umožnilo zdieľanie aktuálnych informácií prostredníctvom moderných technológií a 
inšpirovalo nás k vydaniu Sprievodcu pre zdravotníkov, ktorí prídu do kontaktu s 
nepočujúcou alebo nedoslýchavou osobou počas COVID 19. 

V Sprievodcovi ponúkame zdravotníckemu personálu informácie o tom, ako 
rozpoznajú nepočujúcu osobu a základné pravidlá pri komunikácii pri vyšetrení. 

ANEPS je od marca 2020 registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych 
služieb pre základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie tlmočníckej služby a 
podporu samostatného bývanie. Našim úsilím je poskytovať aktuálne a zaujímavé 
informácie komunite nepočujúcich ako aj podpora nepočujúcich k samostatnému 
životu.  

Mária Krkošková, Asociácia Nepočujúcich Slovenska ANEPS 
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Logo preškrtnutého ucha dá prvú informáciu o tom, že človek nepočuje. FOTO – 
ANEPS 

 

Špeciálne olympiády: Nechceme, aby na nás zabúdali 

Špeciálne olympiády sú organizáciou porozumenia a inšpirácie. Filozofia je založená 
na presvedčení, že každý človek s intelektuálnym znevýhodnením je hodný toho, aby 
dostal rovnakú šancu na všestranný rozvoj svojej osobnosti tak ako každý iný jedinec. 

Národná športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko vznikla v roku 1993 s 
cieľom poskytovať osobám s intelektuálnym znevýhodnením celoročný cyklus súťaží 
v športových disciplínach, dnes už v 18 športoch. Patria k nim: atletika, plávanie, 
gymnastika, futbal, volejbal, cyklistika, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, tenis, 
stolný tenis,  florbal, boccia, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, snežnice, triatlon, 
tanečný šport, bowling, bedminton a tréningový program motorických aktivít pre 
športovcov s kombinovaným znevýhodnením. 

Šport je najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie 

Organizácie združuje viac ako 80 klubov (t.j. zariadení/združení/ škôl), individuálnych 
športovcov, rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, spolu má viac ako 2500 členov. 

Špeciálne olympiády Slovensko zabezpečujú prípravu športovcov s intelektuálnym 
znevýhodnením na národné a medzinárodné športové podujatia. Najvyššou métou je 
účasť športovca na Svetových hrách Špeciálnych olympiád, ktoré sa konajú každé dva 
roky - zimná a letná edícia. 

Špeciálne olympiády Slovensko organizujú tiež vzdelávacie semináre, dobrovoľnícke 
workshopy, Inkluzívne talk-show a prostredníctvom svojich projektov vytvárajú 
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pozitívny obraz osôb s intelektuálnym znevýhodnením. Ukazujú širokej verejnosti, že 
športovci s intelektuálnym znevýhodnením dokážu taktiež prekonávať samých seba a 
svoje osobné rekordy.  

Hlavným cieľom je presadiť inklúziu v športe prostredníctvom Unifikovaného športu. 
Unifikovaný šport je nástroj inklúzie, kde v jednom tíme hrajú a športujú športovci  s 
intelektuálnym znevýhodnením so športovcami bez intelektuálneho znevýhodnenia, 
pretože vieme, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. 

Special Olympics Slovakia je právoplatným členom Special Olympics International.   

Mottom športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko je: Svet vnímame inak, ale túžbu 
víťaziť máme rovnakú! 

Zabudnuté práva 

Avšak aj napriek snahe zviditeľňovať šport osôb intelektuálne znevýhodnených, ktorí 
s hrdosťou a veľmi úspešne reprezentujú Slovensko v zahraničí na Svetových 
podujatiach, bolo v zákona 228/2019 Z.z. o príspevku za vzornú reprezentáciu na nich 
zabudnuté. 

Neustále musíme upozorňovať na to, že aj športovci s intelektuálnym znevýhodnením 
sú medzi nami. Už nechcú byť ticho a dlhšie už nemôžu čakať, pretože na ich práva je 
neustále zabúdané. 

Hlavným cieľom je momentálne prostredníctvom celoslovenskej kampane Sme tu 
medzi Vami – Deklarácia Inklúzie, upozorniť na potrebu dodržiavania Ústavy 
Slovenskej republiky a medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika 
viazaná,  ako aj na naplnenie ich práv v športe. 

Gažová: Nie sme produkt charity, štát by sa mal o nás zaujímať 

Deklarácia inklúzie predstavuje vyjadrenie športovcov kto sú a kam patria. Je to forma 
komunikácie Špeciálnych olympiád s verejnosťou, s osobami tvoriacimi našu 
spoločnosť a vládnymi predstaviteľmi, ktorá je úprimná, pravdivá a dožadujúca sa 
svojich práv, ktoré vláda SR prijala za svoje. 

Zatiaľ však v zavádzaní do praxe zaostáva.  

„Deklarácia inklúzie je naša revolúcia bez násilia. Nie sme produkt charity, ale mali by 
sme byť objektom záujmu štátu. Čl. 12 ods. 1 a 2 prvého oddielu Druhej hlavy Základné 
práva a slobody, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a Článok 5 - 
Rovnosť a nediskriminácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
sú vo vzťahu k nám, športovcom Špeciálnych olympiád,  Slovensko neustále 
porušované. Podľa ust. § 3 písm. h) bodu 2. Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe máme 
právo aj my na odmeny za Svetové hry Špeciálnych olympiád, ale vo výzve o 
poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2020 sa na nás ´zabudlo´. Zákon 228/2019 
Z. z. o príspevku za vzornú reprezentáciu rieši tri Národné športové organizácie a na 
nás, ako štvrtú zákonom uznanú  Národnú športovú organizáciu, sa opäť zabudlo, 
preto je potrebné stále upozorňovať na to, že sú medzi nami,” vysvetľuje Eva Gažová, 
národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. 
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Robia dobré meno, svedčia o tom ich úspechy 

Športovci s intelektuálnym znevýhodnením úspešne reprezentujú Slovensko a robia 
výborné meno našej krajine v zahraničí. Rovnako ako zdraví športovci dokážu 
prekonávať samých seba, svoje osobné rekordy a vedia byť prínosom pre celú 
spoločnosť. Aj pre športovca Špeciálnych olympiád je najvyššou métou reprezentácia 
a účasť na Svetových hrách Špeciálnych olympiád. 

„Šport otvoril Jurajovi dvere do sveta. Do sveta poznania krajín, nových priateľov a 
zážitkov. Juraj rád rozpráva o svojich športových úspechoch, ktorými udivuje celé 
okolie. Naučil sa nebyť hanblivý a práve naopak pochváliť sa. Šport ho naučil 
disciplíne, vďaka ktorej je dnes spoľahlivým zamestnancom,“ povedala Prof. MUDr. 
Mária Šustrová, CSc., lekárka a profesorka, odborníčka v oblasti Downovho syndrómu, 
mama športovca Juraja. 

„Môj syn vďaka športu vie kto je a kam patrí. Jeho voľný čas je vyplnený športom do 
poslednej minúty a práve v športe nás prekvapuje, že neustále vie posúvať svoje limity. 
A ako rodič vidím, že aj v bežnom živote tak môžem od neho vyžadovať viac,“ približuje 
Veronika Sedláčková, mama Filipa športovca s kombinovaným postihnutím (Downov 
syndróm a diagnóza autizmus). „Šport mu dal samostatnosť, radosť a sebadôveru v 
samého seba. Vie ísť sám na tréning. Má svoju húževnatú osobnosť, ktorú si 
vybudoval práve športom,“ dopĺňa Emília Vargová, mama športovca Mareka. 

O čo športovcom ide? 

V roku 2019 bol schválený zákon 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. „renta“ športovcom za vzornú 
reprezentáciu krajiny. Táto renta je platná pre olympionikov, paralympionikov 
i deaflympionikov. Na športovcov Špeciálnych olympiád sa zabudlo. 

Otázkou, ktorú nikto nikdy nezodpovedal je, prečo sú vytláčaní zo spoločnosti a 
zabúdaní? Ako inak olympionik, paralympionik, deaflympionik či šachista reprezentuje 
krajinu? Stoja dlhšie na stupni víťazov? Je ich status reprezentanta iný? Túžia po 
víťazstve menej? Je ich celospoločenský prínos iný? 

Na otváracom ceremoniáli Špeciálnej olympiády spieva U2 či Avril Lavigne, Hry 
Špeciálnej olympiády otvára prezident krajiny či minister zodpovedný za šport,  
športovci si porovnávajú sily so súpermi zo 192 krajín, na svojom najväčšom 
športovom  sviatku  je ich viac ako sedem tisíc. Ich výkony sú dych vyrážajúce a vysiela 
ich medzinárodná televízna spoločnosť ESPN či medzinárodná AIPS píše o nich 
články po celom svete. Štátom za reprezentáciu  je ocenený športovec s telesným 
postihnutím, nepočujúci športovec, nevidiaci športovec, tak prečo nie športovec so 
zníženým IQ? 

Kampaň Sme tu medzi Vami 

Celoslovenská kampaň Sme tu medzi Vami predstavuje päť top športovcov s 
intelektuálnym znevýhodnením, ktorí vo svete pozitívne až neuveriteľne fantasticky 
zviditeľňujú Slovensko. 

Sú to osobnosti, ktoré sa dokázali predrať na svetlo sveta aj napriek prekážkam, a to 
vďaka svojim rodičom, sestrám, bratom, trénerom a aj vďaka Špeciálnym olympiádam. 
Ambasádormi Deklarácie inklúzie sú Peter Išpold plavec a triatlonista,  Gizela Billíková 
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moderná gymnastika, Filip Graňo jazdectvo, Vanda Kračunová plávanie a Michal 
Štubňa cyklistika. Deklaráciu Inklúzie možno podporiť na www.deklaraciainkluzie.sk 

Ďakujeme za Váš záujem pomôcť športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko v 
„boji“ za ich práva. 

O organizácii Special Olympics International   

Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, 
prostredníctvom ktorých sa každý deň na celom svete snaží posilniť postavenie ľudí s 
mentálnymi postihnutím. Celosvetová organizácia vznikla v roku 1968 a zložila ju 
Eunice Kennedy Shiver, sestra bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho. 

Na Slovensku oslavujú Špeciálne olympiády už 25. výročie založenia. Na celom svete 
v 192 krajinách športuje a súťaží viac ako 5,5 miliónov osôb s intelektuálnym 
znevýhodnením. S podporou viac ako milióna trénerov, učiteľov a dobrovoľníkov sa 
pripravuje viac ako 108 000 súťaží ročne v 32 druhoch olympijských športov. 

Viac informácií nájdete na stránke: www.specialolympics.sk 

Špeciálne olympiády Slovensko 

 

 

Celoslovenská kampaň Sme tu medzi Vami predstavuje päť TOP športovcov s 
intelektuálnym znevýhodnením, ktorí vo svete až neuveriteľne fantasticky zviditeľňujú 
Slovensko. 

FOTO – ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 

http://www.specialolympics.sk/
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Gizela Billíková - moderná gymnastika a  Peter Išpold - plavec a triatlonista. FOTO – 
ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO 

 

TÉMY ČÍSLA 

 

Elektronické schránky sú povinné 

Od 1. júna 2020 bola spustená aktivácia elektronických schránok právnických osôb 
zapísaných v inom ako obchodnom registri. 

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie úradných rozhodnutí 
sa tak dotkla viac ako 78 880 právnických osôb tretieho sektora - nadácií, neziskových 
organizácií, cirkví, záujmových združení či politických strán. 

Automatická aktivácia 

Samotná aktivácia elektronických schránok je automatická a prebieha postupne v 
niekoľkých fázach, nakoľko ide o mimoriadne početnú skupinu právnických osôb. 

V prvej etape, 1. júna 2020, boli aktivované na doručovanie elektronické schránky 
nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne 
prospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským 
organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických 
osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom. 
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Do pozornosti štatutárov! 

Ak nemáte správne a kompletné informácie o vás a vašej organizácii v príslušnom 
registri, do e-schránky sa nedostanete a nebudete si vedieť prečítať doručené úradné 
rozhodnutia. 

Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a 
organizácií s medzinárodným prvkom mali povinnosť do 30. 6. 2019 zaslať 
Ministerstvu vnútra SR aktuálne údaje o svojich štatutároch v rozsahu meno, 
priezvisko, rodné číslo. Ak ste tak doteraz neurobili, je pravdepodobné, že sa do 
zriadenej elektronickej schránky nebudete vedieť prihlásiť. 

Skontrolujte si v príslušnom zdrojovom registri, či máte pri štatutárovi uvedené 
aktuálne a úplné údaje. Ak nie, potom je potrebné, aby ste svoje údaje doplnili alebo 
aktualizovali v rozsahu – názov a IČO organizácie, meno, priezvisko, rodné číslo 
štatutára, alebo štatutárov, ak ich má organizácia viac. Bližšie informácie k registru je 
možné získať na rezorte vnútra telefonicky alebo e-mailom. 

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s 
elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutári 
si ich môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozorňovala, aby mali 
tieto právnické osoby povinné údaje zapísané čím skôr (lebo do 30. júna 2019 bolo 
oznámenie týchto údajov oslobodené od správneho poplatku). 

NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa 
požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, NASES 
sa o nich nemá ako inak dozvedieť. 

V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude 
následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra 
najmä to, že: 

• štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, 
nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o jeho osobe nedostane z 
registra potrebné údaje, 

• elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na 
doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej 
moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné 
dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v 
listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynie úložná lehota na ich prevzatie a adresát 
sa o nich nedozvie, 

• právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, 
nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude 
vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať. 

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri potrebné údaje o štatutárnom 
orgáne, nebude môcť ani prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej 
dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom. 

Viac informácií nájdete: 

• v článku s názvom Oznamovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri 
mimovládnych organizácií, 

https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/_oznamovacie-povinnosti-vyplyva
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/_oznamovacie-povinnosti-vyplyva
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• priamo na stránke Ministerstva vnútra SR alebo 

• sa môžete obrátiť na ovv.ovvs.svs@minv.sk či ovvs.svs@minv.sk. 

Aktuálny stav 

V tlačovej správe z 25. júna 2020 sa uvádza: Neziskové mimovládne organizácie majú 
už takmer mesiac aktivované e-schránky, no mnohí štatutári sa do nich nedostanú pre 
nekompletné údaje, ktoré štátu poskytli. Začiatkom júna štát aktivoval na doručovanie 
viac ako 60-tisíc elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v 
Obchodnom registri SR. 

Do viac ako 33-tisíc schránok sa štatutári nemôžu prihlásiť, lebo nedoplnili svoje údaje 
do zdrojového registra. Do aktivovaných schránok však už môžu byť doručované 
úradné rozhodnutia. 

Od 1. júna štát postupne aktivoval na doručovanie elektronické schránky ôsmim 
právnym formám právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodnom registri SR. 
Sú to nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce 
verejnoprospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské 
organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a 
organizácie s medzinárodným prvkom. 

 „Do schránok týchto právnických osôb je tak už doručovaná úradná pošta. To 
znamená, že štatutári alebo nimi poverené osoby už nechodia so žltým lístkom na 
poštu po úradné rozhodnutia, ale tie im štát doručuje do úradných elektronických 
schránok zriadených na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nemusia 
úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť 
prostredníctvom svojej elektronickej schránky“, vysvetľuje Peter Kucer, poverený 
riadením sekcie informačných technológií verejnej správy (ITVS) Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 

Po takmer mesiaci od povinnej aktivácie e-schránok týchto ôsmich právnych foriem 
právnických osôb mimovládneho neziskového sektora, zdrojové registre Ministerstva 
vnútra SR evidujú 33 575 subjektov, ktoré nemajú doplnené údaje o svojom štatutárovi 
alebo štatutároch a nevedia sa tak prihlásiť do svojej elektronickej schránky. 

Ide o organizácie nachádzajúce sa v tejto tabuľke (formát xlsx 
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/UPVII/MVSR_bez_statutara_prva_vlna.xlsx) 

„Je potrebné, aby štatutári, ktorí si svoju organizáciu nájdu v uvedenom zozname, 
kontaktovali príslušný zdrojový register ministerstva vnútra a chýbajúce údaje si 
doplnili. Rovnako budú tieto organizácie v blízkej dobe kontaktovať pracovníci 
okresných úradov a vyzývať ich na doplnenie. Netreba čakať na situáciu, kým im do 
schránky príde úradné rozhodnutie a oni sa k nemu nebudú vedieť dostať“, opätovne 
apeluje na štatutárov Kucer. 

Ak má organizácia viac štatutárov, musia byť údaje správne vyplnené o každom z nich. 
Do svojej úradnej elektronickej schránky sa totiž konkrétny štatutár dostane len vtedy, 
ak sa v danom registri nachádzajú údaje v podobe – IČO právnickej osoby, meno, 
priezvisko a rodné číslo štatutára. 

Znamená to, že iba v tomto prípade vie štát priradiť úradnú e-schránku konkrétnemu 
štatutárovi tak, ako je to v prípade elektronických schránok právnických osôb 
zapísaných v obchodnom registri. 

http://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii
ovv.ovvs.svs@minv.sk
ovvs.svs@minv.sk
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/UPVII/MVSR_bez_statutara_prva_vlna.xlsx
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Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na 
statutar.sk a komplexné informácie aj na slovensko.sk. 

Ak nemáte počítač 

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo nechce pristupovať do 
elektronickej schránky, zákon pamätá aj na túto skutočnosť. 

V tom prípade môže majiteľ elektronickej schránky udeliť oprávnenie na prístup a 
možnosť disponovať s e-schránkou inej osobe, ktorú na to poverí štatutár a určí rozsah 
tohto oprávnenia. 

Majiteľ elektronickej schránky môže zaslať žiadosť o udelenie oprávnenia 
prostredníctvom autorizovaného elektronického dokumentu, ktorý doručí správcovi 
modulu elektronických schránok (Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby) 
buď prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky, alebo dokumentom 
v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky. 

V prípade otázok sa štatutári môžu obrátiť na call centrum NASES, na telefónnom 
čísle +421 2 35 803 083, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na 
https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/ 

Podľa www.slovensko.sk (red) 

 

Legislatívne aktivity NROZP 

Nedávne obdobie výrazne poznačili dve skutočnosti – parlamentné voľby 29. februára 
2020 a vypuknutie pandémie vyvolanej infekčným ochorením COVID-19, ktorej 
začiatok na Slovensku môžeme datovať vyhlásením mimoriadnej situácie 13. marca 
2020 (o týždeň neskôr bol vyhlásený núdzový stav). 

Bolo schválených množstvo návrhov noviel zákonov a nariadení vlády SR, ktorými 
vláda reagovala na vzniknutú krízovú situáciu – všetky v skrátenom legislatívnom 
konaní, takže k nim neprebiehalo štandardné pripomienkové konanie. 

I keď obdobie masového predkladania návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom 
konaní už máme za sebou, v rámci urýchľovania legislatívneho procesu je veľký počet 
noviel zákonov predkladaný ako iniciatívne poslanecké návrhy, čo nám taktiež 
neumožňuje sa zapojiť do pripomienkového konania. 

Až koncom mája sa dostávajú legislatívne návrhy do štandardného pripomienkového 
konania, ku ktorým sa môžeme vyjadrovať. 

Stavebné zákony 

Minister dopravy a výstavby SR predložil v januári na 191. rokovanie vlády SR návrh 
zákona o územnom plánovaní a návrh zákona o výstavbe, nové upravené znenia. Išlo 
skôr o formálne splnenie úlohy ministerstva pre uplynulé volebné obdobie - výsledkom 
rokovania bolo oznámenie "Rokovanie prerušené". 

Po voľbách prevzal prípravu nových stavebných predpisov Úrad podpredsedu vlády 
pre legislatívu a plánovanie. Naďalej sa uchádzame o účasť na ich príprave najmä s 
cieľom pokračovať v presadzovaní pravidiel na zabezpečenie bezbariérovosti stavieb. 
Ich predloženie na rokovanie vlády je plánované v októbri, čo považujeme za ťažko 
realizovateľné aj na základe doterajších skúseností s prípravou týchto predpisov. 

statutar.sk
slovensko.sk
https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/
http://www.slovensko.sk/
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Napriek tejto zmene gescie nás v júli ministerstvo dopravy a výstavby vyzvalo na 
predbežné pripomienkovanie návrhu Vyhlášky o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu obsahujúcej ustanovenia, ktoré by mali zabezpečiť 
bezbariérovosť výstavby. 

Námety do Programového vyhlásenia vlády SR 

Do programového vyhlásenia vlády sme navrhli zapracovať najmä tieto opatrenia: 

- zabezpečiť prístupnosť elektronických služieb a informačných systémov, 
ktorých využívanie pri komunikácii s verejnou správou ukladá fyzickej osobe 
(FO) a právnickej osobe (PO) platná legislatíva, 

- priznať poberateľom nízkeho invalidného dôchodku, ktorí nedosiahli 
dôchodkový vek, jeho úpravu na sumu minimálneho dôchodku, 

- v systéme dôchodkového poistenia prijať nové jednotné pravidlá pre 
zvyšovanie dôchodkov, 

- odstrániť zo zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia ustanovenia umožňujúce poskytovanie vybraných 
peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia len 
do dosiahnutia 65 rokov veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, 

- prijať opatrenia na podporu zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce, 

- prijať opatrenia umožňujúce organizáciám občanov so zdravotným 
postihnutím efektívnu obhajobu práv a záujmov občanov so zdravotným 
postihnutím v rámci aktívnej spolupráce s orgánmi štátnej správy. 

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím počas 
krízovej situácie 

Napriek nielen našej snahe ústredie práce poskytlo informácie o postupe pri preplácaní 
nákladov na prevádzku chránenej dielne/chráneného pracoviska (CHD/CHP) a na 
pracovného asistenta, ktoré bude uplatňovať počas vzniknutej krízovej situácie, až v 
polovici mája. 

Dozvedeli sme sa, že v prípade, že zamestnávateľ nariadi alebo zamestnanec so 
zdravotným postihnutím (ZP) požiada o prechodné vykonávanie práce z domácnosti, 
čo mu novela Zákonníka práce umožňuje, úrady práce dostali pokyn v takom prípade 
považovať výkon práce na zriadenom CHD/CHP za prerušený a pozastaviť 
poskytovanie vyššie uvedených príspevkov. 

Viedli sme siahodlhú korešpondenciu s ústredím práce a s Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) s požiadavkou takýto postup neuplatňovať. 
Ústredie práce naďalej trvalo na svojom stanovisku. 

Preto sme sa znovu odvolali k ministrovi práce, ktorý vo svojej odpovedi potvrdil 
stanovisko ústredia práce. Zároveň však potvrdil, že naďalej platí usmernenie MPSVR 
z októbra 2015 pre Ústredie práce podľa ktorého je možné akceptovať prácu mimo 
CHD/CHP ak si povaha pracovnej činnosti vyžaduje, aby občan so  zdravotným 
postihnutím vykonával na prechodný čas činnosti mimo CHD/CHP, a tieto činnosti 
nadväzujú na charakteristiku pracovného miesta v CHD/CHP. 

V tejto súvislosti boli vymenované prípady ako služobná cesta, účasť na pracovných 
rokovania a školeniach. Toto sa však nevzťahuje na prácu z domu. 
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Peňažný príspevok na osobnú asistenciu 

MPSVaR posunulo do pripomienkového konania návrh na zvýšenie sadzby na osobnú 
asistenciu na 4,82 eura. Proti tomu sa postavilo ministerstvo financií, pre zaujímavosť 
citujeme časť odôvodnenia jeho zamietavého stanoviska: 

„Žiadame ponechať výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšku 
peňažného príspevku na opatrovanie na ich pôvodnej úrovni a nezvyšovať ich. 
Dostupné údaje a medzinárodné porovnania naznačujú, že v ochrane osôb so 
zdravotným postihnutím pred chudobou zaznamenáva Slovenská republika už dnes 
oveľa lepšie výsledky ako ostatné krajiny Európskej únie. Podľa údajov z prieskumu 
EU-SILC z roku 2018 je sociálny systém na Slovensku najúspešnejší v znižovaní rizika 
chudoby zdravotne znevýhodnených osôb v rámci Európskej únie. ... Vzhľadom na 
zužujúce sa možnosti štátneho rozpočtu v dôsledku prebiehajúcej krízy by 
navyšovanie výdavkov na opatrovanie a osobnú asistenciu ohrozilo implementáciu 
opatrení sociálnej inklúzie, ktoré predstavujú vyššiu hodnotu za peniaze.“ 

Proti tomuto stanovisku sme zaslali námietku ministerstvu práce i ministerstvu financií, 
v ktorej sme upozornili, že podľa nášho názoru príspevok na osobnú asistenciu bol 
zarátaný do príjmu osoby, ktorej je asistencia poskytovaná, čo neodôvodnene 
nadhodnocuje úspešnosť nášho sociálneho systému. Námietka nebola akceptovaná. 
Vláda SR o sadzbe na osobnú asistenciu rokovala dvakrát, výsledkom je ponechanie 
jej výšky na doterajšej úrovni. Citujeme tu ešte stanovisko z web stránky MPSVaR: 

„Vláda však neschválila návrh na zvýšenie sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie 
o 64 centov na 4,82 eura, t.j. naďalej zostane na úrovni 4,18 eura. ... Vzhľadom na to, 
že ústavný súd rozhodol, že treba zosúladiť platnú legislatívu, čo sa týka poskytovania 
príspevku na asistenciu, s nálezom ústavného súdu, tak do konca roka pripravíme 
návrh na reformu poskytovania tejto pomoci," vysvetlil minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Milan Krajniak. Mala by vzniknúť jednotná dávka v odkázanosti, ktorá bude 
rozšírením existujúceho opatrovateľského príspevku. „Túto dávku dostane priamo 
odkázaný človek a on sa potom sám rozhodne, akú sociálnu službu si objedná alebo 
od koho si ju objedná,“ uzavrel Milan Krajniak. 

Toto vyjadrenie vyvolalo značnú nevôľu a neistotu u poberateľov osobnej asistencie a 
osobných asistentov a viedlo až k zorganizovaniu petície za zachovanie osobnej 
asistencie. Nasledovalo viacero postupne sa meniacich vyjadrení predstaviteľov 
ministerstva. Zatiaľ sa zdá, že ministerstvo netrvá na zrušení osobnej asistencie, ale 
ráta s nejakou jej modifikáciou. 

Na tlačovej konferencii 13. júla 2020 minister práce, sociálnych vecí a rodiny spresnil 
zámer ministerstva takto: 

„Rezort práce plánuje v najbližšom období využiť peniaze z fondov Európskej únie a 
zároveň otvoriť verejnú diskusiu so zástupcami ľudí, ktorí poberajú opatrovateľský 
príspevok, osobných asistentov, ale aj zariadení sociálnych služieb, ako spravodlivo 
nastaviť výšku príspevku. Diskusia o zmenách by sa mala uzavrieť na jeseň tohto roka, 
následne by sa mala pripraviť legislatíva tak, aby mohla platiť od júla budúceho roka." 

Verejná diskusia, o ktorú sme ihneď prejavili záujem, sa však ešte nezačala s 
odvolaním sa na obmedzujúce opatrenia vyvolané pandémiou. Keďže ministerstvo 
plánuje diskusiu o zmenách uzavrieť na jeseň tohto roka. Obávame sa, že na diskusiu 
o takej náročnej téme bude málo času. 



17 
 

Zákon o zájazdoch 

V rámci riešenia dopadov vzniknutej krízovej situácie bolo v zákone o zájazdoch mimo 
iných prijaté ustanovenie, podľa ktorého, ak občan vo veku nad 65 rokov nebude môcť 
absolvovať už zakúpený zájazd a nebude mu vyhovovať ani ponúknutý náhradný 
zájazd, je cestovná kancelária povinná vrátiť zaplatený preddavok okamžite a klient 
nebude musieť čakať na vrátenie peňazí do septembra 2021. 

Požiadali sme ministerstvo hospodárstva zapracovať do zákona rovnaké ustanovenie 
i vo vzťahu k invalidným dôchodcom, náš návrh nebol akceptovaný. 

Neuspeli sme ani so žiadosťou prezidentke vrátiť schválenú novelu zákona pred jej 
podpisom späť Národnej rade SR. 

Čerpanie výnosov z verejných zbierok 

Ministerstvu vnútra sme adresovali žiadosť o úpravu zákona o verejných zbierkach, 
ktorá by umožnila obdobie na čerpanie výnosov z verejných zbierok predlžiť z 12 
mesiacov na 24 mesiacov (tak ako je to u zvierok, ktorých výnos sa používa v 
zahraničí) vrátane zbierok organizovaných v roku 2019, ktorých výnosy by bolo možné 
čerpať až do 31. decembra 2021. 

Našu žiadosť ministerstvo zamietlo. 

Následne sme sa obrátili na poslancov NR SR so žiadosťou, aby náš návrh predložili 
ako poslanecký návrh zákona. Máme prísľub, že návrh predložia na septembrovú 
schôdzu NR SR. 

Boli sme aj medzi navrhovateľmi už schválenej zmeny zákona o dani z príjmov, ktorá 
predlžuje obdobie na čerpanie alokácie zo zaplatených daní z jedného na dva roky. 

Slovenská autorita pre Braillovo písmo 

Ešte koncom roku 2019 sme pripomienkovali návrh na zriadenie slovenskej autority 
pre Braillovo písmo. Medzirezortné pripomienkové konanie však nebolo ešte 
vyhodnotené a ani autorita nebola zriadená. 

Podľa návrhu by mala činnosť Slovenskej autority pre Braillovo písmo organizačne, 
administratívno-technicky, finančne a personálne zabezpečovať Slovenská knižnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a mala by byť zriadená ako jej organizačná 
zložka formou doplnenia zriaďovacej listiny tejto organizácie. 

Odborným a schvaľovacím orgánom Slovenskej autority pre Braillovo písmo bude 
Rada Slovenskej autority pre Braillovo písmo zložená zo zástupcov relevantných 
organizácií a expertov. 

Táto úloha bola prevzatá do programového vyhlásenia novej vlády. 

Podpora strešných organizácií osôb so zdravotným postihnutím 

MPSVaR predložilo prvý návrh legislatívnej úpravy poskytovania dotácií na podporu 
činnosti strešných organizácií občanov so zdravotným postihnutím. Na rokovaní dňa 
9. júna 2020 sa návrh stretol zo strany prítomných organizácií osôb so zdravotným 
postihnutím s nesúhlasom a spolu s ďalšími organizáciami osôb so zdravotným 
postihnutím sme vypracovali pripomienky k návrhu. O návrhu by sa malo ďalej rokovať. 
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Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP 

Na osobnom stretnutí s poradkyňou štátnej tajomníčky MPSVaR sme predniesli 
niektoré námety na úpravu v zákone o peňažnom príspevku (PP) na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), o ktoré dlhodobo usilujeme. 

Situácia je do značnej miery nejasná, už preto, že na MPSVaR prebiehajú výrazné 
organizačné a personálne zmeny. V rámci on-line konferencie Nezávislý život 
prezentovala štátna tajomníčka MPSVR ako prioritnú úlohu zavedenie dávky na 
odkázanosť, ktorá by mala nahradiť peňažný príspevok na opatrovanie a perspektívne 
čiastočne i peňažný príspevok na osobnú asistenciu. 

Ďalšie materiály 

Ďalej sme spracovali pripomienky k nasledovným materiálom 

- návrh opatrenia ministerstva kultúry, ktorým sa dopĺňa opatrenie ministerstva 
kultúry o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu, 

- návrh bytovej politiky SR do roku 2030, 
- správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie 

Agendy 2030, 
- Program stability SR na roky 2020 – 2023, 
- návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, 
- Záverečná správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu 

rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 
2020, 

- kombinovaná druhá a tretia pravidelná Správa o Slovensku (obsahuje reakciu 
vlády SR na otázky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 
zo septembra 2019 o stave implementácie Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím). 

Nový Národný program rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 2021 až 2030 

Už v priebehu prvých mesiacov tohto roku sme vypracovali návrhy do pripravovaného 
nového Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2021 – 2030. 

Čakáme na diskusiu s relevantnými štátnymi orgánmi o našich návrhoch, či a v akej 
forme budú zapracované do nového Národného programu. 

Branislav Mamojka, Milan Měchura 

 

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA 
 

Vekové diskriminačné ustanovenia v zákone o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť 

Dňa 20. mája 2020 bol v Zbierke zákonov SR pod číslom 124/2020 Z.z. zverejnený 
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 
2020 vo veci nesúladu niektorých ustanovení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
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príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 
13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného 
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení 
s čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Zástupcovia občanov so zdravotným postihnutím dlhodobo (vlastne už od zavedenia 
vekovej hranice 65 rokov v prípade poskytovania peňažného príspevku na osobnú 
asistenciu i v prípade peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla v 
roku 2001) poukazovali na diskriminačný charakter týchto ustanovení z dôvodu veku, 
nedarilo sa nám však o „našej“ pravde presvedčiť štátne orgány či poslancov NR SR. 

Zásadný prínos komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 

Zásadný podiel na zrušení vekových diskriminačných ustanovení v zákone o 
kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia má komisárka pre osoby so 
zdravotným postihnutím. 

Po oznámení o výsledku rokovania pléna Ústavného súdu vydala vyhlásenie, z 
ktorého uvádzame podstatnú časť: 

„Ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím som od vzniku úradu (1. marca 
2016) z pohľadu ochrany ľudských práv upozorňovala na to, že peňažné príspevky na 
kompenzáciu zdravotného postihnutia sú z dôvodu vekovej hranice diskriminačné a že 
pre uvedenú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím neexistuje zo zákona žiadna 
alternatíva pomoci štátu a že neexistuje legitímny dôvod na vekové obmedzenie pre 
priznanie peňažných príspevkov. 

Už v prvej Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 
2016 som upozornila na tieto diskriminačné ustanovenia. 

Toto potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 2. 
apríla 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 16/2018. 

Posudzoval súlad ustanovení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcich sa vekovej hranice šiestich rokov a 
65 rokov podľa § 22 ods. 2 na získanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a 
vekovej hranice 65 rokov podľa § 34 ods. 3. na získanie príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla. 

Ako komisárka som niekoľkokrát žiadala Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 
SR o zmenu ustanovení zákona, avšak ministerstvo sa s argumentáciou nestotožnilo 
so slovami, že k danému problému neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by 
diskrimináciu potvrdilo. 

Nakoľko sa mi uvedenú zmenu nepodarilo presadiť ani v pracovnej skupine na 
prípravu novely zákona o kompenzáciách účinnej od 1.júla 2018, rozhodla som sa 
podať podnet na Ústavný súd SR z dôvodu rozporu zákona s Ústavou SR a 
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná – Dohovorom OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Vzhľadom na zákonné prekážky a nedostatok pôsobnosti komisárky pre osoby so 
zdravotným postihnutím namietať nesúlad zákona s medzinárodnou zmluvou na 
ústavnom súde, postúpila som tento podnet, spolu s vypracovaným materiálom 
odôvodnenia a podnetmi, ktoré sme riešili na Úrade komisára pre osoby so zdravotným 
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postihnutím, koncom decembra 2017 kancelárii verejnej ochrankyne práv so žiadosťou 
o podanie podnetu na Ústavný súd SR. 

Verejná ochrankyňa práv sa s argumentáciou stotožnila a rozšírila ju o dôvody patriace 
do jej pôsobnosti. Následne podnet na ústavný súd podala 4. septembra 2018, pričom 
14. novembra 2018 ústavný súd prijal vec na ďalšie konanie. To bol už polovičný 
úspech podania. Druhého apríla 2020 sme sa dočkali očakávanej zmeny a teším sa, 
že spolupráca s verejnou ochrankyňou práv našla pozitívny záver.“ 

Praktické dôsledky 

Zo záverečných bodov odôvodnenia nálezu ústavného súdu (ÚS) vyplýva, že úlohou 
Národnej rady SR bude do šiestich mesiacov od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke 
zákonov SR ustanovenie § 22 ods. 2 prvú vetu v časti „najskôr od 6. roku veku do 
dovŕšenia 65. roku veku“ a druhú vetu „Po dovŕšení 65. roku veku možno tento 
príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku,“ a ustanovenie § 34 ods. 3 v časti 
„najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku“ zákona o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia uviesť do 
súladu s vyššie citovanými článkami Ústavy SR a vyššie citovanými ustanoveniami 
medzinárodných zmlúv, inak tieto ustanovenia stratia platnosť. 

Účinnosť, teda uplatnenie v praxi, strácajú citované ustanovenia dňom vyhlásenia 
nálezu ÚS v zbierke zákonov, t.j. dňom 20. mája 2020. 

V praxi to v prípade osobnej asistencie znamená, že od 20. mája 2020 nemôžu úrady 
práce zamietnuť žiadosť o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu z 
dôvodu, že žiadateľ nedosiahol vek šesť rokov, resp. žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov a 
pred dosiahnutím tohto veku príspevok na osobnú asistenciu nepoberal. 

Znenie v zákone 

Ustanovenie § 22 ods. 2, resp. § 34, ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s účinnosťou od 20. 
mája 2020 znejú: 

§ 22, ods. 2 

„(2) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať fyzickej osobe s 
ťažkým zdravotným postihnutím.“ 

§ 34, ods. 3 

„(3) Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak 
fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiada o poskytnutie tohto 
peňažného príspevku.“ 

Pre tých, ktorí by mali záujem si nález ÚS prečítať, nájdu ho v Zbierke zákonov SR 
pod číslom 124/2020, resp. na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2020/124/. 

Milan Měchura 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/124/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/124/
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Prechodné opatrenia v oblasti kompenzácií sociálnych 
dôsledkov ŤZP 

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 28. 4. 2020 Nariadenie vlády SR č. 102/2020 
Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti 
v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 
v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Uvedené Nariadenie vlády SR bolo zmenené a doplnené nariadením vlády SR č. 
184/2020 Z.z., v článku uvádzame len opatrenia účinné po 1. júli 2020. 

Mimoriadnu situáciu vyhlásila Vláda SR na území Slovenska 12. marca 2020. Núdzový 
stav vyhlásila Vláda SR na celom území Slovenska 19. marca 2020. Núdzový stav je 
možno vyhlásiť na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. 

Vláda SR svojim uznesením rozhodla o ukončení núdzového stavu dňa 10. júna 2020, 
núdzový stav sa skončil 14. júna 2020. Mimoriadna situácia však naďalej trvá (pozn. 
red. ku dňu uzávierky čísla 20.8. 2020) 

Nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 (ďalej len krízová situácia) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce 
po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia mimo iných v oblasti 

a) sociálnych vecí a rodiny na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, 

b) sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej 
posudkovej činnosti. 

Vykonávanie posudkovej činnosti 

V čase krízovej situácie sa posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím (ďalej tiež s ŤZP) pri výkone lekárskej posudkovej činnosti 
vykoná bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby, ak posudkový lekár neurčí inak. 

Sociálna posudková činnosť sa v tomto čase vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP 
len v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu. 

Prehodnocovanie príjmu 

Prehodnocovanie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len peňažný príspevok na 
kompenzáciu) sa v čase krízovej situácie nevykonáva. 

Prehodnotenie príjmu pri opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu sa 
vykoná v lehote 60 dní od skončenia krízovej situácie; takto prehodnotený príjem platí 
od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 
ktorom uplynula lehota 60 dní. 

Na účel poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, sa do 
uplatnenia prehodnoteného príjmu, uplatňuje príjem platný v júni 2020. 

V praxi to znamená, že povinnosť predložiť úradu práce doklady o príjme za rok 2019 
v prípade poberania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu (s 
výnimkou peňažného príspevku na osobnú asistenciu) zostáva zachovaná. K 
prehodnoteniu príjmu a s ním súvisiacim zmenám v poskytovaní peňažných 
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príspevkov na kompenzáciu dôjde až od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynula lehota 60 dní od skončenia 
krízovej situácie. 

Overenie podpisu na vyhlásení o majetku na účel poskytovania peňažného príspevku 
na kompenzáciu sa v čase krízovej situácie nevyžaduje. 

Peňažný príspevok na opatrovanie 

Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby 
fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie, na ktorej opatrovanie bol 

a) fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s 
ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 
hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie pri 
opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP, 

b) fyzickej osobe priznaný peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch 
fyzických osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v 
rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej 
osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac 
ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa 
ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 
hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie pri 
opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP, 

c) fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného 
starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, výsluhového dôchodku alebo invalidného 
výsluhového dôchodku, priznaný 

1. peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje 
ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tejto fyzickej 
osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s 
ŤZP, 

2. peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ŤZP, 
ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín 
týždenne, alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa 
poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a 
súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa ambulantná forma sociálnej 
služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, tejto fyzickej 
osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie pri opatrovaní dvoch alebo viacerých 
fyzických osôb s ŤZP. 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa predchádzajúceho odseku sa poskytuje za 
celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak podmienky nároku podľa predchádzajúceho 
odseku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa predchádzajúceho odseku podľa písm. a) a 
b) patrí najdlhšie do 30. júna 2020. 

S účinnosťou od 1. júla 2020 sú ustanovenia o znížení peňažného príspevku na 
opatrovanie pre fyzické osoby v produktívnom veku z dôvodu poskytovania sociálnej 
služby fyzickej osobe s ŤZP ambulantnou formou v rozsahu viac ako 20 hodín 
týždenne zrušené. 
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Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie podľa 
predchádzajúcich odsekov sa nevyhotovuje. 

Stručne povedané, ak sa fyzickej osobe s ŤZP v čase krízovej situácie neposkytuje 
ambulantná forma sociálnej služby napr. v dennom stacionári z dôvodu jeho 
prechodného uzatvorenia, fyzickej osobe, ktorá je poberateľom peňažného príspevku 
na opatrovanie, sa neznižuje suma príspevku na opatrovanie z dôvodu poskytovania 
ambulantnej formy sociálnej služby fyzickej osobe s ŤZP v rozsahu viac ako 20 hodín 
týždenne. 

Plynutie lehôt 

V čase odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády do skončenia krízovej situácie 
neplynie lehota 

a) na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, 
opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, 
úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu 
garáže, 

b) na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na 
kompenzáciu; v prípade príspevku na kúpu osobného motorového vozidla ide o lehotu 
do 12 mesiacov od poskytnutia príspevku sa zamestnať, začať navštevovať školu 
alebo začať využívať vybranú sociálnu službu; všeobecne ide o plnenie doby, za 
ktorých sa peňažné príspevky na kompenzáciu vyplácajú do zahraničia – maximálny 
pobyt v zahraničí 60 dní, resp. v prípade študenta 303 dní, 

c) na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu 
a úpravu garáže, 

d) na vypracovanie komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak 
podkladom rozhodnutia je tento komplexný posudok, vypracovanie lekárskeho 
posudku a vyhotovenie rozhodnutia, ak podkladom na rozhodnutia je tento lekársky 
posudok, 

e) na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie, 

f) na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti, 

g) na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na 
kompenzáciu, preukaz fyzickej osoby s ŤZP, preukaz fyzickej osoby s ŤZP so 
sprievodcom a na parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím; 
obvykle platí lehota 8 dní na oznámenie rozhodujúcich skutočností. 

Elektronické podania 

V čase krízovej situácie možno podanie vo veciach kompenzácií sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia doručiť v elektronickej podobe bez kvalifikovaného 
elektronického podpisu; doplnenie podania v listinnej podobe sa nevyžaduje. 

Prechodné ustanovenia 

Prechodným ustanovením sa umožňuje vyššie uvedené ustanovenia nariadenia 
aplikovať i spätne v období od vyhlásenia krízovej situácie do nadobudnutia účinnosti 
nariadenia, t. j. spätne i v období od 12. marca do 30. apríla 2020. 
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Pokiaľ sa týka zmeškania lehôt pre splnenie zákonom stanovenej podmienky alebo 
povinnosti preukázať rozhodujúce skutočnosti a z toho vyplývajúce následky, úrad 
práce zmeškanie lehoty odpustí a tieto následky nenastanú, ak zmeškaný úkon bude 
vykonaný alebo povinnosť bude splnená najneskôr do 30 kalendárnych dní od 
skončenia krízovej situácie. Presné znenie prechodných ustanovení tu neuvádzam. 

Opatrenia na úseku štátnych sociálnych dávok a na úseku pomoci v hmotnej núdzi 
v tomto príspevku neuvádzame. 

Milan Měchura 

 

Na prechodný čas bude môcť blízky rodinný príslušník 
vykonávať osobnú asistenciu bez obmedzenia 

Dňa 25. marca 2020 schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 63/2020 Z.z., účinný je od 27. marca 2020. 

Vláda zmenami v zákone o sociálnom poistení, v Zákonníku práce, v zákone o 
službách zamestnanosti a v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia prináša opatrenia na zmiernenie dopadov 
nepriaznivej situácie vzniknutej rozšírením infekčného ochorenia COVID-19 na 
Slovensku. 

Prechodné zmeny vo vykonávaní osobnej asistencie rodinnými 
príslušníkmi 

Vďaka poslaneckému návrhu sa do zákona dostala i zmena týkajúca sa výkonu 
činnosti osobnej asistencie a to doplnením zákona o prechodné ustanovenie § 67j. 
jeho znenie je nasledovné: 

„V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 môže osobnú asistenciu vykonávať 
aj fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 4 prvej vete zákona v rozsahu činností uvedených 
v prílohe č. 4 zákona. Osobný asistent podľa prvej vety môže vykonávať osobnú 
asistenciu najviac desať hodín denne.“ 

Mimoriadnu situáciu vyhlásila Vláda SR na území Slovenska 12. marca 2020. Núdzový 
stav vyhlásila vláda SR na celom území Slovenska 19. marca 2020. Núdzový stav.je 
možno vyhlásiť na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. 

V praxi to znamená, že i blízki rodinní príslušníci, na ktorých sa za bežných okolností 
vzťahujú obmedzenia vykonávania činnosti osobnej asistencie, budú môcť z dôvodu 
minimalizovania poskytovania osobnej asistencie tretími osobami na prechodnú dobu 
počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 vykonávať osobnú asistenciu pri všetkých činnostiach, ktoré má 
ich rodinný príslušník s ťažkým zdravotným postihnutím uvedené v komplexnom 
posudku, a to najviac desať hodín denne. 

Platí to i v prípade, ak osobe s ŤZP bude vykonávať osobnú asistenciu viac blízkych 
rodinných príslušníkov - spolu môžu osobnú asistenciu vykonávať v rozsahu najviac 
desať hodín denne. 
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Pokiaľ nemohli blízki rodinní príslušníci doposiaľ osobnú asistenciu vykonávať, budú 
tak môcť robiť na základe písomnej zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá však 
môže byť uzatvorená len.na dobu určitú – odo dňa účinnosti zákona počas trvania 
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. 

Vláda SR svojim uznesením rozhodla o ukončení núdzového stavu dňa.10. júna 2020, 
núdzový stav sa skončil 14. júna 2020..Mimoriadna situácia však naďalej trvá. 

Niekoľko praktických rád platných v krízovej situácii 

Len pripomínam, že blízkymi rodinnými príslušníkmi sú manžel, manželka, rodičia 
alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov alebo fyzická osoba, ktorá je opatrovníkom fyzickej osoby s ŤZP, deti, starí 
rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor a svokra. 

Počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu môžu dieťaťu od šiesteho 
roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti vykonávať osobnú asistenciu i jeho rodičia. 
V uzatvorenej zmluve podpíše rodič zmluvu ako osobný asistent na jednej strane a 
zároveň na druhej strane ju podpíše aj za dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorú zastupuje. 

Pokiaľ osoba s ŤZP nemá uzatvorenú zmluvu o výkone osobnej asistencie s blízkym 
rodinným príslušníkom, uzatvorí sním písomnú zmluvu. S tým súvisí i povinnosť 
rodinného príslušníka zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade ako fyzická 
osoba, ktorá začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť. Daňový úrad mu po 
registrácii vydá daňové identifikačné číslo. 

Pokiaľ osoba s ŤZP už má zmluvu s rodinným príslušníkom uzatvorenú, môže 
dodatkom k existujúcej zmluve rozšíriť okruh činností osobnej asistencie a rozsah 
osobnej asistencie. 

Zmluva alebo dodatok zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, navrhujeme použiť 
formuláciu „na dobu trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhláseného 
Vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19“. 

Občan s ŤZP je povinný príslušnému úradu práce 

a) predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie do piateho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o výkone osobnej 
asistencie uzatvorená, 

b) do ôsmich dní odo dňa podpísania dodatku k zmluve o výkone osobnej asistencie 
predložiť tento dodatok, ak dôvodom zmeny zmluvy o výkone osobnej asistencie je 
zmena náležitostí v uzatvorenej zmluve. 

Pri uzatvorení zmluvy alebo rozširujúceho dodatku k existujúcej zmluve s rodinným 
príslušníkom sa nevyžaduje ukončenie zmluvy alebo úprava existujúcej zmluvy jej 
dodatkom s doterajšími osobnými asistentmi, ktorí počas mimoriadnej situácie alebo 
núdzového stavu nemôžu z rôznych dôvodov na prechodnú dobu vykonávať osobnú 
asistenciu v dohodnutom rozsahu. 

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na ustanovenie zákona, podľa ktorého 
uzatvorená zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na 
peňažný príspevok na osobnú asistenciu nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich 
kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie. 
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Komunikácia s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny 

V období krízovej situácie výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, 
potvrdenie o vyplatených odmenách, zmluvu o výkone osobnej asistencie alebo 
dodatok k zmluve môže fyzická osoba s ŤZP oznámiť a preukázať úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny nielen osobne, prostredníctvom poštovej zásielky alebo 
elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ale aj e-mailom, v prílohe ktorého 
budú naskenované, prípadne prefotené zasielané doklady. 

V prípade zasielania dokladov e-mailovou poštou odporúčame požiadať o zaslanie 
spätnej e-mailovej správy, aby ste mali istotu, že vaša správa bola skutočne na 
príslušnú e-mailovú adresu doručená. 

Milan Měchura 

 

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu 
ŤZP platné od 1. júla 2020 

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa 
sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: 

a) 214,83 eura pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

b) 149,87 eura pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 

c) 98,08 eura pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa. 

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,2 percenta. 

Rovnako dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 170/2020 Z.z., 
ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška 
peňažného príspevku na opatrovanie. 

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa od 1. júla 2020 nezvyšuje, zostáva vo 
výške 4,18 eura za jednu hodinu osobnej asistencie. 

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia sú od 1. júla 2020 stanovené nasledovne:   

(text pokračuje na ďalšej strane tabuľkou) 
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Druhy opakovaných peňažných 
príspevkov 

Výška 
príspevku od 
1.7. 2019 v 
eurách 

PP na osobnú asistenciu 4,18 

PP na prepravu 109,61 

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

1. – na diétne stravovanie  

 a) I. skupina chorôb 39,88 

 b) II. Skupina chorôb 19,94 

 c) III. skupina chorôb 11,97 

2. – súvisiace s hygienou alebo 
opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi 
a bytového zariadenia 

19,94 

3. – súvisiace so zabezpečením 
prevádzky osobného motorového 
vozidla 

 

35,88 

4. – súvisiace so starostlivosťou 
o psa so špeciálnym výcvikom 

47,85 

PP na opatrovanie – základné výšky 

1. FO v produktívnom veku 

a) - opatruje 1 ŤZP  476,74 eura 

b) - opatruje dve alebo viaceré 
ŤZP 

634,06 eura 

2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených 
dôchodkových dávok 

a) – opatruje 1 ŤZP 238,37 eura 

b) – opatruje dve alebo viaceré 
ŤZP 

317,03 eura 

Vysvetlivky: 

PP – peňažný príspevok 

FO – fyzická osoba 

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 

Od 1. júla 2020 sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje fyzickej osobe 
v produktívnom veku vo výške 476,74 eura, resp. 634,06 eura bez ohľadu na to, či sa 
opatrovanej osobe poskytuje alebo neposkytuje ambulantná forma sociálnej služby 
napr. v dennom stacionári. 

To neplatí v prípade, ak fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na 
opatrovanie, poberá niektorú z v zákone uvedených dôchodkových dávok, znížené 
výšky peňažného príspevku na opatrovanie v tabuľke neuvádzame. 
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Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2018 sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie 
a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už 
nie je odvodzovaná od sumy životného minima. 

K 1. júlu kalendárneho roka môže Vláda SR ustanoviť svojim nariadením novú výšku 
sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na 
opatrovanie. 

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto 
budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2020. 

Milan Měchura 

 

AKO TO FUNGUJE V EÚ A VO SVETE 
 

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej 
dôsledkom 

Európsky parlament schválil 17. apríla 2020 uznesenie Koordinovaný postup EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)). 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROPZ) uvítala skutočnosť, že 
uznesenie obsahuje zmeny na podporu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré 
odporučilo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF). 

Ide najmä o tieto odseky uznesenia: 

Odsek 12. 

Vyjadruje znepokojenie nad tým, či členské štáty venujú dostatočnú pozornosť 
účinkom krízy na duševné zdravie, a vyzýva na zorganizovanie celoeurópskej 
kampane v oblasti duševného zdravia, ktorá by občanov informovala o tom, ako za 
súčasných okolností zabezpečiť duševnú pohodu, a o tom, kde môžu v prípade 
potreby požiadať o radu. 

Odsek 13. 

Žiada, aby EÚ a členské štáty prijali opatrenia na rešpektovanie práv osôb so 
zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rovnakému 
prístupu k zdravotnej starostlivosti a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby 
starostlivosti a podpory, ktoré každodenne potrebujú osoby so zdravotným 
postihnutím, boli financované a dobre vybavené a zaistené personálom. 

Zdôrazňuje tiež, že verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 by mali byť 
prístupné pre čo najširšie spektrum osôb so zdravotným postihnutím a že osoby so 
zdravotným postihnutím by mali byť zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov. 
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Odsek 35. 

Vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uprednostnili opatrenia na pomoc a zmiernenie 
dôsledkov krízy pre najzraniteľnejších občanov, ženy a deti vystavené domácemu 
násiliu, starších ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, etnické menšiny a ľudí z 
odľahlých a izolovaných regiónov vrátane zámorských krajín a území a 
najvzdialenejších regiónov, a to prostredníctvom osobitného výnimočného 
podporného fondu zameraného na systém zdravotnej starostlivosti a na odvetvia 
postihnuté výskytom ochorenia COVID-19, ako aj na ľudí ohrozených chudobou a 
sociálnym vylúčením, ktorí majú najväčšie riziko infekcie COVID-19 a tiež najviac trpia 
jej hospodárskymi účinkami. 

Požaduje prijatie opatrení na ochranu nájomníkov pred vysťahovaním počas krízy a 
na vytvorenie bezpečných útočísk pre osoby, ktoré potrebujú prístrešie; požaduje 
komplexnú stratégiu boja proti chudobe s európskou zárukou pre deti; naliehavo 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby začlenili rodovú analýzu do všetkých opatrení v oblasti 
reakcie s cieľom zabrániť prehlbovaniu rodových rozdielov, zabezpečiť, aby služby pre 
obete násilia zostali otvorené, a posilniť služby liniek pomoci, núdzové prístrešky pre 
obete, online právnu podporu a spravodajské služby s cieľom bojovať proti domácemu 
násiliu a násiliu založenému na rodovej príslušnosti a chrániť pred ním všetky ženy 
a deti. 

Pripomína, že príslušné opatrenia musia byť v súlade s Dohovorom OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím, pričom sa musí zabezpečiť rovnaký a 
nediskriminačný prístup k sociálnym službám a službám zdravotnej starostlivosti, ako 
aj prijať osobitné opatrenia zamerané na ochranu osôb so zdravotným postihnutím, a 
to na základe konzultácií a zapojenia osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom 
ich zastupujúcich rodinných príslušníkov alebo organizácií, pri prijímaní opatrení, ktoré 
ich ovplyvňujú. 

Odsek 36. 

Trvá na tom, že členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť rovnakému prístupu 
k zdravotnej starostlivosti, najmä nediskriminácii v prístupe k lekárskemu ošetreniu a 
k naliehavej starostlivosti, zabezpečeniu práv osôb žijúcich v ubytovacích 
zariadeniach, ktoré sú viac ohrozené infekciami, najmä starším osobám a osobám so 
zdravotným postihnutím, a zabezpečeniu toho, aby komunitné služby starostlivosti a 
podpory, ktoré tieto osoby každodenne potrebujú, boli financované a dobre vybavené 
a personálne obsadené. 

Nalieha tiež, aby sa v opatreniach na obmedzenie pohybu zohľadnili potreby osôb so 
zdravotným postihnutím, aby boli verejné informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 
prístupné čo najširšiemu spektru osôb so zdravotným postihnutím a aby osoby so 
zdravotným postihnutím boli zahrnuté do všetkých opatrení na ochranu príjmov; 

Úplné znenie uznesenia nájdete tu 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0045_SK.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.docx 

NROZP v SR (red) 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0045_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.docx
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Uznesenie o rozpočte EÚ a obnove po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19  

Prijaté Predsedníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia 24. 
júna 2020, Brusel, Belgicko 

Informačný dokument 

Výzva pre inštitúcie EÚ v súvislosti s dohodou o novom viacročnom 
finančnom rámci a balíčku obnovy po kríze v súvislosti s COVID-19 
s cieľom nenechať nikoho stranou. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v EÚ je podľa odhadov 100 miliónov osôb so zdravotným 
postihnutím, čo predstavuje približne 15 percent celkovej populácie; 

Vzhľadom na to, že Európska únia (EÚ) ako regionálna organizácia ratifikovala 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; 

Uznávajúc, že všetky členské štáty EÚ ratifikovali dohovor, a preto sú viazané v ňom 
zakotvenými záväzkami; 

Vzhľadom na to, že nový viacročný finančný rámec EÚ ako celok bude v súčasnosti 
posilnený nástrojom Next Generation EU vo výške 750 miliárd eur na podporu obnovy 
po kríze COVID-19; 

Vzhľadom na skutočnosť, že odteraz do roku 2022 bude na kompenzáciu vplyvu 
COVID-19  k dispozícii ďalších 55 miliárd eur dodatočného financovania v rámci 
politiky súdržnosti; 

Vzhľadom na dodatočné financovanie vo výške 30 miliárd eur z nástroja Next 
Generation EU, ktoré sa budú investovať do Financovania spravodlivého prechodu, 
predstavuje celková suma 40 miliárd eur; 

Vzhľadom na to, že Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce získa 
podporu vo výške 10,5 miliárd eur z nástroja Next Generation EU prostredníctvom 
novej Záruky pre vonkajšie opatrenia a Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj, ktoré 
sa zameriavajú predovšetkým na krajiny západného Balkánu, krajiny susediace s 
Afrikou na podporu ich úsilia v boji a obnove po následkoch pandémie; 

Vzhľadom na to, že Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus a Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus plus už umožňujú spolufinancovanie vo výške až 100 percent 
v rámci štrukturálnych investičných fondov na základe žiadosti členských štátov a už 
sa odstránili určité požiadavky týkajúce sa regionálneho rozdeľovania; 

Vzhľadom na potenciál, ktorý má využitie štátnej pomoci na podporu sociálneho 
začlenenia osôb so zdravotným postihnutím a na doplnenie investícií uskutočnených 
využitím fondov EÚ; 

Uznávajúc výrazný pokles navrhovaného financovania Európskeho sociálneho fondu 
plus v porovnaní s návrhom Komisie z roku 2018; 

Uznávajúc, že v novom návrhu viacročného finančného rámca sa znižuje financovanie 
programu Erasmus + v porovnaní s návrhom z roku 2018; 
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Vzhľadom na to, že rozpočet na program pre práva, spravodlivosť a hodnoty sa 
dramaticky znižuje o 20 percent v čase, keď sú hlasy občianskej spoločnosti a ochrana 
ľudských práv rozhodujúcejšie ako kedykoľvek predtým; 

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhované škrty vo financovaní organizácií občianskej 
spoločnosti prostredníctvom programu pre práva, spravodlivosť a hodnoty nie sú 
vyvážené v súvislosti so zmiernením požiadaviek na spolufinancovanie a zároveň 
nadobudli účinnosť opatrenia financované zo štrukturálnych investičných fondov EÚ; 

Uznávajúc, že účelom balíka obnovy nie je len obnova európskeho hospodárstva, ale 
aj príprava Európy na odolávanie budúcej kríze. Inkluzívna spoločnosť je odolnejšia a 
stabilnejšie je aj inkluzívne hospodárstvo. 

Európske fórum zdravotného postihnutia a jeho členské organizácie vyzývajú inštitúcie 
EÚ a členské štáty na zaručenie toho, aby: 

1. sa nezastavilo financovanie organizácií občianskej spoločnosti z dôvodu 
zníženia rozpočtu na program pre spravodlivosť, práva a hodnoty; uvedený 
cieľ sa dosiahne tak, že sa rozpočet zvýši na úroveň požadovanú 
Európskym parlamentom (1,83 miliardy eur v bežných cenách) a/alebo 
zmiernením požiadaviek na spolufinancovanie v súlade rovnako, ako to je 
pri využívaní iných fondov EÚ. EÚ by mala tiež podporovať ďalšiu podporu 
neziskového sektora a sektora dobrovoľníctva zo strany národných vlád a 
regionálnych a miestnych samospráv občianskej spoločnosti; 

2. spoluzákonodarcovia EÚ nielen odmietali návrh na zníženie financovania 
poskytovaného Európskym sociálnym fondom Plus, ale aj aktívne vyvíjali 
tlak na financovanie z nástroja Next Generation EU, a podporili tak aktivity 
týkajúce sa sociálneho začlenenia, pomoci postihnutých chudobou a 
znižovania chudoby detí; 

3. podpora regionálneho rozvoja a súdržnosti prostredníctvom nástroja Next 
Generation EU vyústila do zvýšených investícií do komunitných služieb 
a nie do zriaďovania, obnovy alebo rozširovania ústavnej starostlivosti. 
Financovanie prostredníctvom nástroja Next Generation EU nemožno 
využívať na vytváranie ďalších prekážok pre osoby so zdravotným 
postihnutím a služby zamerané na uvedené osoby, pričom uvedené služby 
musia byť na financovanie oprávnené; 

4. boli v rámci balíka Erasmus + zabezpečené dostatočné finančné 
prostriedky na mobilitu mladých ľudí so zdravotným postihnutím a aby sa 
financovala podpora všetkých potrieb týkajúcich sa prístupnosti a potrieb 
v rámci asistencie; 

5. sa zvýšené investície do Financovania spravodlivého prechodu prejavili 
zvýšeným zameraním na prepojenie medzi udržateľnosťou a prístupnosťou 
pre všetkých ľudí a aby sa pozornosť sústredila aj na vytváranie 
pracovných miest v rozvíjajúcich sa odvetviach ekologického 
zamestnávania a jej súčasťou bolo oslovenie tých, ktorí sú najviac 
vzdialení od trhu práce vrátane osôb so zdravotným postihnutím a najmä 
žien so zdravotným postihnutím; 

6. dodatočné investície do Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce z nástroja Next Generation EU viedli k činnostiam, ktoré sú 
plne v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, pričom sa do popredia bude klásť sociálne začlenenie a plná 
miera prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím; 
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7. sa sociálne hospodárstvo považovalo za strategické odvetvie a aby sa 
prostredníctvom týchto nástrojov financovania sa posilňovali služby 
zamerané na zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím; 

8. sa v procese partnerstva a správy vecí verejných v oblasti využívania 
financovania, a to najmä pri navrhovaní opatrení v rámci operačných 
programov, zabezpečilo aktívne a zmysluplné zapojenie osôb so 
zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií. 

Preklad: NROZP v SR 

 

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ 
 

Prvá unikátna operácia rozšírenej aorty u pacienta s 
Marfanovým syndrómom 

Vo Východoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach 
uskutočnili prvú operáciu rozšírenej aorty ExoVasc – PEARS. Siedmeho júla tento 
inovatívny prístup uplatnili u dvoch pacientov s Marfanovým syndrómom. 

Prof. MUDr. František Sabol, prednosta kliniky srdcovej chirurgie  so svojim 
kardiochirurgickým teamom lekárov realizoval prvú operáciu aorty novou menej 
invazívnou metódou  – PEARS (personalizovaná externá podpora aortálneho koreňa 
a ascendentnej aorty). 

Na operácii spolupracoval prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. prednosta  kardiocentra IKEM, 
Praha. 

Bližšie info: https://www.vusch.sk/2020/07/10/prva-operacia-svojho-druhu-na-
slovensku-exovasc/ 

Alžbeta Lukovičová, prezidentka Asociácie Marfanovho syndrómu 

 

Operáciu 
uskutočnili prof. 
MUDr. Jan Pirk, 
DrSc., prednosta 
kardiocentra 
IKEM, Praha  
(vľavo) a doc. 
MUDr. František 
Sabol, PhD. MPH, 
MBA, mim. prof, 
prednosta kliniky 
srdcovej chirurgie 
VÚSCH, Košice 
(vpravo). FOTO – 
VÚSCH 

 

 

https://www.vusch.sk/2020/07/10/prva-operacia-svojho-druhu-na-slovensku-exovasc/
https://www.vusch.sk/2020/07/10/prva-operacia-svojho-druhu-na-slovensku-exovasc/
http://marfan.sk/asoci%C3%A1cia/index
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Vďaka projektu Nezastaviteľní si ľudia s postihnutím môžu nájsť 
spoločníka na šport 

Od roku 2014 to boli prechody cez Birell brány putujúce po turisticky exponovaných 
miestach v Česku i na Slovensku, finančná zbierka a nákup na oficiálnom e-shope. 

Priniesli viac ako 185 000 eur na zabezpečenie športových pomôcok pre 60 ľudí so 
zdravotným postihnutím. 

Rok 2020 prináša zmenu – pomoc vo forme spoločníka na športovú aktivitu. Štartovací 
výstrel projektu Nezastaviteľní už Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., odpálil. 

Unikátna webová platforma 

Radosť z pohybu je vlastná každému, ale aby si ju mohli užívať naozaj všetci, vytvoril 
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., v spolupráci s Platformou rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením a Nadáciou Pontis unikátnu webovú platformu, ktorá prepojí 
športovcov so zdravotným postihnutím a tých bez neho. 

Je to jednoduché: ktokoľvek so zrakovým, sluchovým, telesným či mentálnym 
znevýhodnením, kto by rád behal, plával, bicykloval, tancoval, chodil na turistiku či inak 
športoval, si vďaka projektu Nezastaviteľní nájde spoločníka. 

Ako to funguje? 

Uchádzači sa najskôr musia nezávisle od seba na www.nezastavitelni.sk 
zaregistrovať. Následne každého z nich telefonicky skontaktuje administrátor. 
Uvedené informácie overí, posúdi, či inzerovaná aktivita je v súlade so zámerom 
projektu, a ak je všetko v poriadku, registrácia je schválená, o čom sú záujemcovia 
informovaní prostredníctvom e-mailovej notifikácie. 

K prepojeniu dochádza na základe reakcie na dopyt a ponuku – človek so zdravotným 
postihnutím aktivitu dopytuje, teda hľadá si spoločníka, ten bez neho aktivitu ponúka, 
teda reaguje na dopyt. Keď sa nájde vhodná dvojica, prichádza ďalší e-mail a na 
internetovej stránke sa objaví chatovacie okno, kde sa dvojica dohodne na presnom 
dátume, čase, mieste stretnutia a na ostatných detailoch. 

Táto komunikácia je neverejná, vidia ju iba prepojení a administrátor webu. Len na 
okraj uvádzame, že Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., si dal záležať aj na tom, aby 
boli Nezastaviteľní aj prístupní a Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska požiadal 
o zhodnotenie prístupnosti internetovej stránky projektu. Audit sa uskutočnil v júli, 
prevádzkovateľ webu bol na zistené nedostatky upozornený a prisľúbil nápravu. 

Žiadne zdravotné znevýhodnenie nie je „pod čiarou“ 

„Prihlásiť sa môže naozaj ktokoľvek nad 18 rokov, žiadne zdravotné znevýhodnenie 
nie je „pod čiarou“, vysvetľuje koordinátorka projektu Barbora Vrábelová. 

„Ak náhodou uchádzač nezvládne aktivitu absolvovať iba s človekom prepojeným z 
webu a je nevyhnutná aj prítomnosť osobného asistenta, za určitých podmienok vieme 
tieto náklady pokryť. Dobrou správou je, že projekt prebieha na celom území 
Slovenska a počet športových aktivít nie je obmedzený a ich záber je možné neustále 
meniť.“ 
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Ľudí bez zdravotného postihnutia oslovuje Plzeňnský Prazdroj Slovensko, a. s., 
prostredníctvom médií. 

Prvý štartovací výstrel projektu Nezastaviteľní zaznel ešte v marci, jeho zvuk však 
pohltila pandémia. V týchto dňoch však organizátor opäť siaha po spúšti a kampaň sa 
v médiách, v prostredí on-line i propagáciou na rôznych podujatiach rozbieha s novou 
silou. 

Obavy sú zbytočné 

Hlavnými konzultantmi boli od samého začiatku Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Cennými radami však 
prispeli i občianske združenia Snepeda, Nepočujúce dieťa, Žijeme TAK, Kampino, 
Barlička, IMOBILIO a UP-down syndrón, Asociácia pomoci postihnutým APPA, 
Katedra špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK, DSS Karola Matulaya, 
Slovenský paralympijský výbor, Special Olympics Slovakia a Spoločnosť Downovho 
syndrómu. 

Organizátori tak mohli hlbšie preniknúť do problematiky ľudí so zrakovým, sluchovým, 
telesným i mentálnym znevýhodnením a zbaviť obáv tých, ktorí sa chcú do projektu 
prihlásiť. 

S požiadavkou pripraviť sumár najdôležitejších informácií sa Plzeňský Prazdroj 
Slovensko, a. s., obrátil na Nadáciu Pontis. Východiskom pre Martinu Čápovú, ktorá 
bola prípravou sprievodcov poverená, bola podľa jej vlastných slov skutočnosť, že 
Slováci zatiaľ na takýto typ zážitku nie sú veľmi pripravení. 

Otvorený prístup a efektívna komunikácia 

„Často v nich prevláda strach z nepoznaného, nevedia, ako inakosť uchopiť, ako s 
ľuďmi so zdravotným znevýhodnením komunikovať, majú obavy z toho, že ich niečím 
urazia, dotknú sa ich a pod. Hlavným cieľom prepájania športovcov má byť radosť zo 
spoločného zážitku, a ani ľútosť, ani nadmerná pomoc tu nemá svoje miesto. Snažili 
sme sa preto zviditeľniť dva koncepty: otvorený prístup a efektívnu komunikáciu,“ 
približuje prípravu sprievodcov Martina Čápová. 

„Množstvo cenných detailov o športovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením, 
praktických informácií z ich bežného života, ale i dôležitú spätnú väzbu na návrhy 
sprievodcov nám ochotne a bez nároku na honorár poskytli odborníci z partnerských 
organizácií. Z našich debát nakoniec vzišli štyria základní sprievodcovia v graficky 
atraktívnom a prehľadnom prevedení. Obsahujú súbor rád, odporúčaní a tým aj 
očakávaní pri športe s ľuďmi so sluchovým, zrakovým, telesným, či intelektuálnym 
znevýhodnením. Športovcom bez znevýhodnenia sa v nich prihovára tá-ktorá 
komunita a ozrejmuje im, na čo si dať pri športe pozor, ako komunikovať, akým 
športom sa konkrétna skupina venuje najčastejšie, či aké sú špecifiká pri dodržiavaní 
bezpečnostných pravidiel a pod. Veríme, že tým maximalizujeme pripravenosť 
športovcov bez znevýhodnenia na aktivitu, pomôžeme realisticky nastaviť očakávania 
a v neposlednom rade povzbudíme k registrácii,“ dodáva. 

Aby radosť zo športu nič nepokazilo 

Barbory Vrábelovej z Plzeňského Prazdroja Slovensko, a. s., sme sa opýtali aj na to, 
akou formou dokážu zo svojej pozície eliminovať možné riziká. Napríklad vylúčiť 
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uchádzačov so sklonmi k agresivite, ponúkať aktivitu, ktorá môže ohroziť zdravie a 
pod. 

„Musím priznať, že touto otázkou sme sa zaoberali naozaj dlho. Samozrejme si 
uvedomujeme, že šport so sebou nesie nielen radosť, endorfíny a víťazstvá, ale aj 
určité riziká. Prvým monitoringom je z našej strany telefonický rozhovor s každým, kto 
sa na našej platforme zaregistruje – s človekom, ktorý spoločníka hľadá, aj s tým, ktorý 
chce svoj čas a energiu niekomu dobrovoľne venovať. Najmä zo začiatku, teda pri 
prvých stretnutiach vytvorených dvojíc, chceme zabezpečiť prítomnosť zástupcu 
organizátora alebo niektorého z partnerov projektu. Jeho úlohou bude ľudí jednak 
spoznať, jednak im poskytnúť rady, napríklad pri voľbe vhodnej turistickej trasy pre 
človeka na invalidnom vozíku, behu pre nevidiaceho a pod. Rovnako môže pomôcť 
nastaviť realistické očakávania či riešiť prípadné nezhody. Navyše, každý 
Nezastaviteľný bude musieť podpísať čestné prehlásenie, že aktivitu ide vykonávať na 
vlastnú päsť, s obsahom konkrétnej aktivity sa oboznámil a vníma, do čoho ide. Žiadne 
plošné úrazové poistenie pre športovcov nezabezpečujeme,“ upozorňuje Barbora 
Vrábelová. 

Po skončení aktivity 

Obaja účastníci budú po každom stretnutí kontaktovaní e-mailom a budú mať možnosť 
prostredníctvom formulára poskytnúť organizátorovi spätnú väzbu – vyjadriť svoje 
pocity, ohodnotiť danú aktivitu a podeliť sa s vizuálnymi či audiovizuálnymi zážitkami. 

„Bude skvelé, ak Nezastaviteľní počas spoločnej športovej aktivity zhotovia nejaké 
fotografie, alebo nahrajú krátke video. Ale nie je to podmienka účasti,“ hovorí Barbora 
Vrábelová. 

„Samozrejme, za každú spätnú väzbu budeme veľmi vďační, pretože iba tak zistíme, 
kde sú naše slabé miesta. Ak sa daná dvojica či skupinka podelí o svoje dojmy, vieme 
to spracovať do podoby článku na náš blog. Príbeh, fotografie či videá môžu byť 
skvelou motiváciou pre menej smelých či váhavých. Budú demonštrovať, že keď sa 
chce, tak sa dá,“ uzatvára koordinátorka projektu. 

Dušana Blašková 

 

Ktokoľvek so zrakovým, 
sluchovým, telesným či 
mentálnym 
znevýhodnením, kto by 
rád behal, plával, 
bicykloval, tancoval, 
chodil na turistiku či 
inak športoval, si vďaka 
projektu Nezastaviteľní 
môže nájsť spoločníka. 
FOTO - PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ 
SLOVENSKO, A. S. 
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Hlavným cieľom prepájania športovcov má byť radosť zo spoločného zážitku, a ani 
ľútosť, ani nadmerná pomoc tu nemá svoje miesto. FOTO - PLZEŇSKÝ PRAZDROJ 
SLOVENSKO, A. S. 

 

Cena Prístupné mesto 2021 

Európska komisia zverejnila už po 11. raz výzvu na predkladanie prihlášok do súťaže 
na získanie ceny prístupné mesto 2021 – Access City Award 2021 (ACA). Termín 
uzávierky na prijímanie prihlášok je 9. septembra 2020. 

Súťaž je otvorená pre mestá s viac ako 50 tisíc obyvateľmi v členských štátoch EÚ. V 
členských štátoch, ktoré majú menej než dve takéto mestá, sa súťaže môžu zúčastniť 
aj mestské oblasti zložené z dvoch alebo viacerých miest, ak ich celkový počet 
obyvateľov presahuje 50 tisíc. Táto možnosť sa však netýka Slovenska lebo máme 
viac veľkých miest. 

Súťaž v tomto roku berie do úvahy aj súčasnú globálnu situáciu a udeľovať sa bude i 
špeciálne uznanie za Prístupnosť verejných služieb v období pandémie. O toto 
ocenenie sa môžu uchádzať aj menšie mestá. 

Výsledkom výberového procesu európskej súťaže o cenu Prístupné mesto je výber 
troch víťazných miest (prvé, druhé a tretie miesto) a udelenie titulu Prístupné mesto 
EÚ 2021 prvému z nich. 

Titul víťaza súťaže o cenu Access City na rok 2021 sa udelí v roku 2020. 
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Od 10. výročia súťaže (ACA 2020) udeľuje Európska komisia finančný stimul v celkovej 
hodnote 350 tisíc eur. Táto suma sa rozdelí medzi tri víťazné mestá takto: 

1. 150 000 eur víťazovi titulu Prístupné mesto 2021 (prvé miesto); 

2. 120 000 eur víťazovi na druhom mieste; 

3. 80 000 eur víťazovi na treťom mieste. 

(K špeciálnemu uznaniu neprislúcha finančný stimul.) 

Prečo cena Prístupné mesto? 

Európska únia podporuje rovnosť príležitostí a bezbariérovosť pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, najmä prostredníctvom európskej stratégie pre oblasť zdravotného 
postihnutia na roky 2010 – 2020, ktorá je vykonávacím nástrojom Dohovoru o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Základnou súčasťou tejto stratégie je práca smerom 
k bezbariérovej Európe. Preto Európska komisia začala od roku 2010 udeľovať ceny 
pre Prístupné mestá Access City Award. 

Európa je v podstate urbanistickou spoločnosťou, v ktorej štyria z piatich občanov EÚ 
žijú v menších či väčších mestách. V Európskej únii žije okolo 120 miliónov ľudí so 
zdravotným postihnutím a európske obyvateľstvo starne. Bezbariérovosť v mestách je 
preto dôležitá. 

Cieľom ceny Access City Award je zvýšiť informovanosť a upozorniť na potrebu riešiť 
problémy osôb so zdravotným postihnutím, ako aj podpora bezbariérovosti pre 
každého vo všetkých európskych mestách. Takisto povzbudzuje každé mesto v 
Európskej únii, aby zabezpečilo rovný prístup k mestskému životu pre osoby so 
zdravotným postihnutím a pre starších ľudí. 

Európske mestá môžu takto navzájom získavať inšpirácie a spolupracovať na 
konkrétnych inováciách. Navyše zadosťučinenie súvisiace so získaním prestížnej 
európskej ceny podnecuje mestá, aby investovali do ďalšieho úsilia, zvyšuje 
informovanosť v rámci vlastného mesta, vo všetkých mestách a umožňuje mestám 
šíriť príklady osvedčených postupov. Všetky víťazné mestá sú ocenené za ich 
dlhodobé dosahovanie najvyšších noriem v oblasti bezbariérovosti a za vernosť 
dlhodobým ambicióznym cieľom. 

Cenou Access City sa uznáva a oslavuje ochota, schopnosť a snaha miest stať sa 
prístupnejšími s cieľom: 

• zaručiť rovný prístup k základným právam, 

• zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov a zabezpečiť, aby mal každý – bez 
ohľadu na vek, mobilitu alebo schopnosť – rovný prístup ku všetkým možnostiam a 
voľnočasovým aktivitám, ktoré mestá ponúkajú. 

Viac informácií o cene Access City je k dispozícii na oficiálnom webovom sídle 
Európskej komisie. 

Odporúča sa prihlášku do súťaže vyplniť v angličtine, ale akceptované budú aj všetky 
oficiálne jazyky EU. 

K dispozícii sú aj v slovenčine Usmerňujúce pokyny pre uchádzačov a Pravidlá súťaže. 

Tiež vám odporúčame oboznámiť sa s doteraz víťaznými a ocenenými mestami. 

(red) 

https://ec.europa.eu/social/accesscityaward
https://ec.europa.eu/social/accesscityaward
https://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en
https://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&intPageId=5378&langId=en
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Cieľom ceny Access 
City Award je zvýšiť 
informovanosť a 
upozorniť na potrebu 
riešiť problémy osôb so 

zdravotným 
postihnutím, ako aj 

podpora 
bezbariérovosti pre 
každého vo všetkých 
európskych mestách. 
FOTO - EURÓPSKA 
KOMISIA 

 

 

 

Podeľte sa o svoje školské i mimoškolské vecné spomienky! S 
Múzeom špeciálneho školstva v Levoči 

Inštitúcia, ktorej príbeh sa píše už 30 rokov, je rozdelená do štyroch samostatných 
celkov: história vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, špeciálno-pedagogická 
knižnica a študovňa odbornej literatúry, novín, časopisov, kalendárov a publikácií v 
Braillovom písme, expozícia vzácnych historických i súčasných učebných pomôcok 
pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím a autizmom a napokon 
časť venovaná ľudským zmyslom. 

Ak sa pod jej odkaz pre budúce generácie chcete podpísať aj vy, máte jedinečnú 
príležitosť. 

Ako pribúdajú exponáty 

 „Tým, že tých vzácnych exponátov, rovná sa učebných či kompenzačných pomôcok 
z 19. a prvej polovice 20. storočia je veľmi málo, snažíme sa získať aj tie novšie a 
modernejšie,“ začala svoje rozprávanie o tom, ako sa plní zbierkový fond vedúca 
Múzea špeciálneho školstva v Levoči Štefánia Petreková. 

„Exponáty si k nám nachádzajú rôzne cesty, najčastejšie sú to však dary, či už priamo 
od používateľov, ktorí oslovia nás, alebo sa my obrátime na nich, ak sú to napríklad 
naši priatelia a vieme, že s týmto typom pomôcok pracovali. Alebo od špeciálnych a 
spojených škôl, ktoré nás kontaktujú, keď vyraďujú učebnice, knihy, pomôcky a iný 
majetok. V prípade, že sa niekto rozhodne svoje školské i mimoškolské vecné 
spomienky darovať práve nám, stačí, ak nás kontaktuje. Či už telefonicky na 053/451 
28 63, 0918 625 285, alebo e-mailom na adresu mss.levoca@gmail.com,“ hovorí 
Petreková. 

Následne sa rozprúdi mailová komunikácia, a ak bude mať múzeum o predmet, resp. 
viacero predmetov záujem, pripraví darovaciu zmluvu a napokon si s vami 
zamestnankyne dohodnú osobné pracovné stretnutie, na ktorom dar prevezmú. 

mailto:mss.levoca@gmail.com
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Druhou možnosťou, ako Múzeu špeciálneho školstva pomôcť, je zapožičať mu 
predmety len na určitý čas (napríklad ako exponáty krátkodobých výstav). Tieto 
prípady sa riešia prostredníctvom Zmlúv o výpožičkách, ktoré po vzájomnej dohode 
vypracuje buď samotné múzeum, alebo tretí subjekt. Poistenie sa vzťahuje výlučne na 
zbierkové predmety. 

Čo patrí do múzea? 

Múzeum špeciálneho školstva má záujem o školské predmety, elektroniku a rôzne 
prístroje uľahčujúce život a fungovanie osobám s akýmkoľvek znevýhodnením. 
Mapuje totiž históriu vzdelávania ľudí so zrakovým, sluchovým, telesným a mentálnym 
postihnutím. 

Nová expozícia je obohatená o informačný panel – kubus, na ktorom je priblížený 
učebný program pre deti s autizmom. Časť zameranú na život ľudí s viacnásobným 
postihnutím zatiaľ v Levoči nemajú. Momentálne je najmenej početná skupina 
exponátov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním nepočujúcich a ľudí s telesným 
postihnutím. 

„Prioritne predstavujeme učebné pomôcky. V časti približujúcej ľudské zmysly si však 
návštevníci môžu pripomenúť aj chvíle mimo vyučovania – nájde sa tu niekoľko 
spoločenských hier pre nevidiacich, napríklad Mlyn, Domino, Človeče, nehnevaj sa! 
alebo šachy,“ rozvíja tému Petreková. 

„Ak sa nám niekto rozhodne niečo darovať, najviac sa, pochopiteľne, potešíme tomu, 
čo budeme môcť návštevníkom aj prakticky predviesť. Pomôcky, ktoré sú nefunkčné, 
síce prijímame tiež, ale sme radšej, ak sú kompletné, bez chýbajúcich častí.“ 

Vytipované predmety zbierkotvornej činnosti 

Vecniny 

- prostriedky činnosti: školské uniformy, cvičebné a pracovné úbory, typické 
oblečenie žiaka a učiteľa v jednotlivých historických obdobiach, vybavenie a zariadenie 
školských budov, ich súčastí, vybavenie špeciálnych učební a kabinetov, didaktická 
technika, učebné pomôcky atď., 

- výsledky činností: písomné úlohy, výtvarné práce žiakov, ručné a technické 
práce, výsledky súťaží, konkurzov, školských olympiád atď., 

- symboly činností: označenia škôl, pamätné tabule, dosky, zástavy, medaile, 
reťaze, plakety, odznaky, pečate atď., 

- symboly činnosti: označenie škôl, pamätné tabule, dosky, zástavy, medaile, 
reťaze, plakety, odznaky, pečate atď. 

Ikonografické materiály 

- plastiky, maľby, grafiky: dobové vyobrazenie miest s významnými školami, 
vyobrazenia škôl, vynikajúcich učiteľov, pedagógov, osobností, ktoré sa zaslúžili o 
školstvo, umelecké výtvarné diela s tematikou školstva a výchovy atď. 

Kartografické materiály 

- terénne náčrty, plány: umiestnenia škôl a školských zariadení, pôdorysy 
školských budov, technické dokumentácie výstavby škôl atď., 
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- mapy, historická topografia rôznych stupňov a druhov škôl, rozmiestnenie 
školských centier, mapy ako učebné pomôcky atď. 

Ekranické materiály 

- negatívy, diapozitívy, pozitívy: významných školských budov, učiteľov, 
pedagógov, osobností zaslúžilých o rozvoj školstva, zábery z vyučovacieho procesu, 
mimoškolskej práce, udalostí v školstve, výchove a vzdelávaní atď. 

Tlačoviny 

- tlačené oznamy, letáky, propagačné a informačné pozvánky atď., 

- noviny: pedagogická tlač (časopisy: školské, žiacke a študentské, pedagogické 
odborné časopisy, školské výročné správy atď.), 

- knihy: pedagogická, metodická literatúra, beletria s tematikou školstva, 
učebnice, pamätnice, almanachy atď., 

- katalógy: triedne knihy, výkazy, klasifikačné hárky atď., 

- normatívne materiály: metodické pokyny, usmernenia, obežníky atď., 

- informatívne materiály: xerokópie originálnych tlačív. 

Rukopisy 

- korešpondencia: osobná i úradná viažuca sa ku školstvu, učiteľským 
organizáciám atď., 

- doklady: menovacie dekréty, osobné i úradné doklady, rozhodnutia, 
vysvedčenia atď., 

- autorské diela: rukopisné poznámky, rukopisy článkov a diel, spomienok, 
záznamov atď., 

- faksimile rukopisov, kópie rukopisov. 

Spisové materiály 

- agendy: z činností škôl, riadiacich školských orgánov, učiteľských a 
študentských organizácií atď., 

- zápisnice : z rokovaní inštitúcií a jednotlivcov o otázkach školstva, učiteľských, 
školských a žiackych združení atď., 

- kroniky a pamäte: škôl, učiteľských a študentských organizácií, jednotlivcov, 
pamätné knihy atď. 

Zvukové materiály 

- fonografie - fonovalce, fonoštítky, 

- gramoplatne: učebné pomôcky, 

- zvukové pásy: nahrávky zo školských podujatí, vyučovania, jazykové kurzy atď. 

Prevody 

- médiokarty, médiopasky, mikromatice. 

Zdroj: Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 

Dušana Blašková 
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Medený glóbus z 
dielne Viliama 
Hrabovca z roku 
1927. FOTO - 
ŠTEFÁNIA 
PETREKOVÁ 
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 Písací stroj, tzv. obojživelníka v 90. rokoch 19. storočia zostrojil nemecký tyflotechnik 
a konštruktér Oskar Picht. FOTO - ŠTEFÁNIA PETREKOVÁ 

 

Za 1. miesto v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019 
si na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 prevzala z 
rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a predsedu 
Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru 
ocenenie Štefánia Petreková. FOTO – ARCHÍV ŠTEFÁNIE PETREKOVEJ 
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Kam siahajú končeky prstov 

Ruky sú nástrojom pozorovania, skúmania i hľadania nepoznaného. Cestou za 
dobrodružstvom a hrou. Prostriedkom výchovy a vzdelávania. Kontaktom s okolitým 
svetom. Často jediným. 

Evanjelická spojená škola internátna vznikla v roku 1992 ako prvá a dosiaľ jediná 
svojho druhu na Slovensku. V Červenici poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakom 
s mentálnym postihnutím, ku ktorému sú pridružené poruchy zraku a sluchu, neraz i 
porucha správania, autizmus a vo väčšine prípadov aj telesné postihnutie. 

Momentálne sa v našom predškolskom zariadení staráme o šesť detí. Na základe 
špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia sa tu vzdelávajú deti s 
mentálnym postihnutím. Pridružený zrakový a sluchový nález nie je podmienkou 
prijatia, no je takpovediac vítaný – čím skôr ponúkneme pomoc, tým skôr sa dostaví 
výsledok. 

V špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) si aktuálne plní povinnú školskú dochádzku 15 
žiakov s hluchoslepotou a v praktickej škole sú štyria. 

Byť klasifikovaný ako „hluchoslepý „ neznamená žiť v úplnej izolácií bez svetiel a 
zvukov. Hovoríme o žiakoch so zvyškami zraku a sluchu, s hluchotou a zvyškami 
zraku, so slepotou a zvyškami sluchu a žiakoch s úplnou slepotou a hluchotou. No 
počas existencie našej školy sme takéto prípady mali asi len tri. 

Cesta dlhá tisíce míľ sa začína jediným krokom (Lao-c) 

Stáva sa, že deti, ktoré k nám prichádzajú, nemajú osvojený žiadny komunikačný 
systém. Svoje pocity a priania dávajú najavo len plačom, hádzaním sa o zem, v 
mnohých prípadoch nemajú žiadnu mimiku, ktorá by nám pomohla. 

Veľkým pokrokom v komunikácii je, ak nás dieťa dokáže zaviesť k zdroju svojho 
záujmu. Niektoré deti nám ale svoje potreby sprostredkovať vedia a vtedy sa učíme 
my od nich. Všetko to závisí od druhu a stupňa postihnutia, pridružených porúch a 
veku. 

S každým žiakom komunikujeme inak. Od lokalizácie zdroja ich záujmu prechádzame 
k referenčným predmetom, neskôr k obrázkovej komunikácii až k samotným 
posunkom. 

Lormovú abecedu nepoužívame a tým, že v našej ŠZŠ postupujeme podľa C-variantu, 
žiaci si nedokážu osvojiť ani Braillovo písmo. Tých, ktorí nemajú jemnú motoriku 
priveľmi poškodenú, však učíme orientovať sa na ploche tabuľky s týmito písmenami 
a vnímať znak začiatočného písmena svojho mena. 

Škola, kde nezvoní 

Štátny vzdelávací program pre školu nášho typu nešpecifikuje prvý a druhý stupeň, 
predmety sú pre všetkých žiakov rovnaké a ich obsah sa nečlení na jednotlivé ročníky. 
Pre každého žiaka vyberáme do individuálneho vzdelávacieho programu úlohy, ktoré 
vzhľadom na druh a stupeň postihnutia, pracovné tempo a komunikačný systém 
dokáže splniť. 

A ako teda vyzerá v červenickej ŠZŠ rozvrh? V prvom rade musím povedať, že dĺžka 
vyučovacej hodiny môže trvať päť až 30 minút. Ovplyvňujú to momentálne psychické 
a fyziologické dispozície žiaka. 
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Venujeme sa rozvoju komunikačných schopností, grafomotorických zručností a jemnej 
motoriky, preberáme základy matematiky, máme vecné učenie, pracovné vyučovanie. 
Pomáhame pri orientácii v priestore a pri samostatnom pohybe. A potom sú to rôzne 
výchovy: zmyslová, etická alebo náboženská, hudobná, výtvarná a zdravotná telesná. 

Vyučovanie sa, samozrejme, strieda s relaxom pri hudbe, svetelných efektoch, 
masážach či hrách, alebo s prestávkami. 

V jednej triede sa vzdelávajú štyria – piati žiaci rôzneho veku, kľúčom delenia je 
pridružené postihnutie, počet vozíkov a pod.). Snažíme sa, aby sa každému žiakovi 
venovala jedna učiteľka. 

Pre študentov praktickej školy máme zriadenú dielňu s hrnčiarskym kruhom a pecou 
na vypaľovanie, vyhradenú školskú kuchynku (jedným z troch profilujúcich predmetov 
sú totiž pomocné práce v kuchyni), v skleníku na školskom dvore sa môžu realizovať 
tí, ktorí sa vzdelávajú v odbore pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní. 

Nezastupiteľné miesto v našej škole majú komunikačné tabuľky zobrazujúce denný 
režim. Deťom pomáhajú pri orientácii v rozvrhu a nám pri získavaní spätnej väzby, či 
jednotlivým úlohám porozumeli. 

Okrem toho používame rôzne lupy, načúvacie aparáty, špeciálne upravené písacie 
potreby, obrázkové reliéfne materiály, svetelné predmety, ozvučené lopty a predmety, 
vibračné predmety, červeno-bielu slepeckú palicu, predpalicu, polohovacie ležadlá a 
pod. 

Plnými dúškami 

Dôležitou súčasťou nášho programu sú aj rôzne terapie (napríklad canisterapia, 
hipoterapia, využívame prvky muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie). Na škole 
máme Snoezelen miestnosť – multisenzorickú miestnosť s množstvom vibrácií a 
svetiel, veľmi sa nám osvedčili tvorivé dielne, kde spolu so žiakmi vyrábame rôzne 
didaktické pomôcky či dekoratívne predmety z odpadových materiálov. 

Popoludnia trávia naši žiaci športom alebo v krúžku šikovných rúk. Hoci väčšina 
činnosti je realizovaná koaktívne ( t. j. ruka v ruke), žiaci sa z úspechu dokážu 
nesmierne tešiť. 

Málo našich detí sa dokáže hrať samo. Naším cieľom je preto vytvárať pri hre väčšie 
skupinky, čím ich zároveň vedieme k vzájomnej tolerancii a akceptácii. Deti často 
siahajú po padáku, bábike a autíčkach, veľkej obľube sa však tešia aj rôzne stimulačné 
a upokojujúce hry s kinetickým pieskom, plastelínou, mäkkými loptičkami. 

Ale napríklad aj s obyčajnou plastovou fľašou napustenou vodou, v ktorej sú voľne 
vysypané drobné koráliky. 

Školský dvor je takisto priestorom hry. Slávime tu MDD s množstvom súťaží, 
maľovaním na tvár a pod., púšťame si šarkany, tešíme sa na hojdačkách a lavičkách 
v školskom altánku. 

Mimo ulity 

Našich žiakov v žiadnom prípade od vonkajšieho sveta neizolujeme. Hovorí sa, že svet 
hluchoslepého človeka je taký veľký, kam dosiahne končekmi svojich prstov. A to, kam 
až dosiahnu, závisí vo veľkej miere od nás. 
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Na škole i mimo nej preto organizujeme rôzne stretnutia so študentmi, navštevujeme 
bábkové divadlo, zoologickú záhradu, usporadúvame vianočné akadémie s 
vystúpením v kostole, chodievame na prechádzky. Medzi obľúbené pravidelné aktivity 
patria aj oslavy narodenín našich žiakov, Mikuláš, Karneval a iné. 

Na vlastných nohách 

Po ukončení povinnej školskej dochádzky majú žiaci možnosť pokračovať v praktickej 
škole, ktorá je jednou z našich organizačných zložiek. Pravda, iba v prípade, že je to 
vzhľadom na ich pridružené postihnutie možné. 

Žiaľ, absolventi s hluchoslepotou sa ani po úspešnom ukončení tohto stupňa 
vzdelávania uplatniť nedokážu. Často sa vracajú k svojim rodičom, alebo sú 
umiestňovaní v DSS. Cieľom edukácie týchto žiakov je osvojiť si správne seba-
obslužné a hygienické návyky, aby mohli ako dospelí jedinci v domácom prostredí 
fungovať čo najsamostatnejšie. 

Žiakom s mentálnym postihnutím, u ktorých sa neobjavujú problémy so zrakom a 
sluchom, ponúkame trojročné štúdium v praktickej škole. Po jej absolvovaní 
nezískavajú výučný list, ale záverečné vysvedčenie. Je to doklad o tom, že sú zaučení 
v jednoduchých prácach jedného z profilujúcich predmetov. Vykonávať ich však môžu 
len pod dohľadom inej dospelej osoby. 

Iveta Krajčirovičová, zástupkyňa riaditeľa 

 

 

Vďaka pracovným listom sa žiaci 
stávajú stopármi a môžu sledovať aj 
ježkove cestičky (vpravo). Obľúbenou 
hrou je aj modelovanie z plastelíny 
(vľavo) . FOTO - EVANJELICKÁ SŠI 
V ČERVENICI 
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 Komunikačná tabuľka, ktorá približuje deťom režim dňa. FOTO - EVANJELICKÁ SŠI 
V ČERVENICI 

(Článok sme s povolením prebrali z časopisu Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska Dúha) 

 


