
 

 

                                          
 

 

                                      
 

 

 

                                             
 

 

Písomná správa  

 
Národnej rady občanov so  zdravotným postihnutím v SR (NROZP), Združenia na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMPvSR), ODOS, Spoločnosti 

Downovho syndrómu na Slovensku (SDS), Mental Disability Advocacy Center (MDAC), 

Platformy za komunitné služby z Domova domov a nadácie SOCIA 

 

pre pracovnú skupinu univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva, 

ktorá pripravuje podklady pre 18. zasadnutie Rady OSN v januári a februári 2014 vo vzťahu 

k Slovenskej republike 

 

 

Správa podaná dňa 24. 6. 2013 
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Úvod 
 

 

1. Autori tejto správy si dovoľujú Rade OSN pre ľudské práva (ďalej len „Rada“) predložiť nižšie 

uvedené informácie ako podklad pre jej 18. zasadnutie k univerzálnemu periodickému hodnoteniu. 

Táto správa si kladie za cieľ informovať Radu o situácii detí a dospelých osôb s mentálnym 

a psycho-sociálnym postihnutím v Slovenskej republike a o napĺňaní ich práv v oblasti spôsobilosti 

na právne úkony, ich práva voliť a byť volený, práva na vzdelanie, na život v komunite a práva 

nebyť podrobený zlému zaobchádzaniu. Príloha č. 1 obsahuje navrhnuté odporúčania pre Slovenskú 

vládu, ktoré môžu napomôcť vláde zosúladiť domáci právny poriadok, politiky a prax 

s požiadavkami vyplývajúcimi z dokumentov a štandardov OSN o ľudských právach. Príloha č. 2 

obsahuje krátke predstavenie organizácií predkladajúcich túto správu.  

 

I. Právo na spôsobilosť na právne úkony 
 

2. Spôsobilosť na právne úkony je právny nástroj, ktorý umožňuje osobám robiť rozhodnutia ohľadom 

svojho vlastného života. Naprieč Európou, Slovensko nevynímajúc, bývajú ľudia označený nálepkou 

mentálneho alebo psycho-sociálneho postihnutia pozbavovaní spôsobilosti na právne úkony, alebo 

ich spôsobilosť je obmedzovaná a sú im ustanovovaní opatrovníci. Tieto systémy by mali chrániť 

ľudské práva dotknutých osôb so zdravotným postihnutím, ale často, ako dokazuje aj nedávne 

rozhodnutie Slovenského Ústavného súdu vo veci T.E., naopak práva porušujú.
1
 

 

3. V citovanom rozhodnutí Slovenský Ústavný súd vyhovel sťažnosti pána T.E. proti rozsudku 

o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a dospel k záveru o porušení práva na spôsobilosť na 

právne úkony, práva na nedotknuteľnosť súkromia, práva na súkromný a rodinný život a práva na 

súdnu ochranu, garantovaných Slovenskou Ústavou. Ďalej súd dospel k porušeniu práva na 

spravodlivý proces, práva na súkromný a rodinný život a zákazu diskriminácie podľa Európskeho 

dohovoru o ľudských právach a práva na spôsobilosť na právne úkony upraveného v Dohovore OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím.  

 

4. V Slovenskej republike je spôsobilosť na právne úkony upravená v občianskom zákonníku 

a občianskom súdnom poriadku. Podľa týchto predpisov môže súd pozbaviť človeka spôsobilosti na 

právne úkony, alebo môže jeho spôsobilosť na právne úkony obmedziť, a to v závislosti na tom, či je 

v dôsledku duševnej poruchy, ktorá nie je prechodná „neschopný robiť žiadne právne úkony“ alebo 

„len niektoré právne úkony“.
2
 Takýto opatrovnícky model je možné označiť za tzv. náhradné 

rozhodovanie.  

 

5. Slovenské predpisy upravujúce spôsobilosť na právne úkony nesú tieto konkrétne znaky:  

i. V prípade, že je človek pozbavený spôsobilosti na právne úkony, automaticky nemôže 

vykonávať celý rad základných práv a slobôd, a to vrátane práva na prístup k súdu, práva na 

manželstvo, práva voliť či vykonávať rodičovské práva.  

ii. Aj keď má súd povinnosť zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o spôsobilosti na právne úkony 

v prípade, že už neexistujú dôvody pre pozbavenie alebo obmedzenie,
3
 zákon neupravuje 

minimálny, ani maximálny časový rámec pre trvanie tohto opatrenia.  

                                                 
1
  Rozhodnutie sp. zn. I. ÚS 313/2012-52 zo dňa 28. 11. 2012. Dostupní na: 

http://mdac.info/sites/mdac.info/files/slovak_const._court_e.t._english.pdf (posledný prístup 24. 6. 2013) 
2
  § 10 ods. 1, 2 zákona č. 40/1964 Z.z. občiansky zákoník a § 186 ods. 1 zákona č. 99/1963 Z.z. občiansky súdny 

poriadok 
3
  § 10 ods. 3, zákona č. 40/1964 Z.z. občiansky zákoník 

http://mdac.info/sites/mdac.info/files/slovak_const._court_e.t._english.pdf
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iii. Slovenská právna úprava neponúka ľuďom s mentálnym alebo psycho-sociálnym 

postihnutím žiadne alternatívy k pozbaveniu alebo obmedzeniu spôsobilosti na právne 

úkony. 

iv. Podľa procesný predpisov môžu súdy v konaniach o spôsobilosti na právne úkony nevypočuť 

človeka so zdravotným postihnutím za predpokladu, že by mu výsluch mohol spôsobiť ujmu 

na zdraví, alebo pokiaľ výsluch nie je možný.
4
 Toto ustanovenie veľmi často vedie k tomu, 

že človek so zdravotným postihnutím nie je súčasťou konania, a to iba pre svoje zdravotné 

postihnutie. Dochádza k porušovaniu práva na prístup k súdu. Problematické je tiež 

ustanovenie, ktoré umožňuje súdu nedoručiť rozhodnutie vo veci samej, pokiaľ by podľa 

názoru doručenie mohlo na adresáta pre jeho duševnú poruchu pôsobiť nepriaznivo alebo ak 

adresát nie je schopný význam rozhodnutia.
5
 Konanie o spôsobilosti na právne úkony je 

jediným konaním v celom právnom poriadku, v ktorom človek so zdravotným postihnutím 

môže byť úplne súdom ignorovaný.  

v. Neexistuje žiadna záruka prístupu ku kvalifikovanej právnej pomoci a zastúpeniu,
6
 a právo 

neupravuje povinnosť pravidelne skúmať dôvody pre pozbavenie alebo obmedzenie 

spôsobilosti na právne úkony.
7
 

 

6. Dňa 26. 5. 2010 ratifikovala Slovenská republika Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (ďalej aj „CRPD“)
8
 a prijala tak záväzok uznať, že „osoby so zdravotným postihnutím 

majú spôsobilosť na právne úkony vo všetkých oblastiach života na rovnakom základe s ostatnými“ 

a prijať „príslušné opatrenia, ktoré majú umožniť osobám so zdravotným postihnutím prístup k 

pomoci, ktorú môžu potrebovať pri uplatňovaní svojej spôsobilosti na právne úkony“
9
 

 

7. Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej aj „Výbor CRPD“) hodnotil napĺňanie 

CRPD zatiaľ v siedmich krajinách, konkrétne Tunisko, Španielsko, Peru, Argentínu, Čínu, 

Maďarsko a Paraguaj. Vo svojich odporúčaniach Výbor jednoznačne vyzval štáty, aby: 

i. Prehodnotili právnu úpravu opatrovníctva;  

ii. Zrušili zákony, politiky a prax umožňujúcu pozbavovania a obmedzovanie spôsobilosti na 

právne úkony; 

iii. Urobiť kroky vedúce k prijatiu zákonov a politík, ktoré nahradia systém náhradného 

rozhodovania systémom podporovaného rozhodovania; 

iv. Po konzultácii a v spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím a ich organizáciami 

zaistite všetkým relevantným zamestnancom vo verejnej správe, sudcom, sociálnym 

pracovníkom a ďalším skupinám vzdelávanie o ľudskoprávnom prístupe k zdravotnému 

postihnutiu, o spôsobilosti na právne úkony a mechanizmoch podporovaného rozhodovania.
10

 

 

8. Výbor CRPD bližšie špecifikoval čo považuje za podporované rozhodovanie:  

                                                 
4
  § 187 ods. 2, zákona č. 99/1963 Z.z. občiansky súdny poriadok 

5
  § 189, zákon č. 99/1963Z.z. občiansky súdny poriadok 

6
  Európska Agentúra pre základné práva, tematická štúdia o dodržiavaní základných práv ľudí s mentálnym postihnutím a 

duševnými problémami – Slovensko, ods. 112. Správa je dostupná na:  

 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2165-mental-health-study-2009-SK.pdf (posledný prístup 24. 6. 2013). 
7
  Ibid. Para 113.  

8
  See: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en (posledný 

prístup 24. 6. 2013) 
9
  Článok 12 ods. 2 a 3 CRPD 

10
  Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Tunisko, ods. 23 (CRPD/C/TUN/CO/1); 

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Španielsko, ods. 34 (CRPD/C/ESP/CO/1); Výbor 

OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Peru, ods. 25 (CRPD/C/PER/CO/1); Výbor OSN pre 

práva osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Argentína, ods. 20 (CRPD/C/ARG/CO/1); Výbor OSN pre práva 

osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Čína, ods. 22 (CRPD/C/CHN/CO/1); Výbor OSN pre práva osôb so 

zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Maďarsko, ods. 26 (CRPD/C/HUN/CO/1). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2165-mental-health-study-2009-SK.pdf
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
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i. Uznáva, že všetky osoby majú spôsobilosť na právne úkony a právo túto spôsobilosť 

uplatňovať; 

ii. Umožňuje prístup k podpore pri uplatňovaní spôsobilosti na právne úkony tam, kde je to 

potrebné; 

iii. Predpisy zaisťujúce, že je poskytovaná taká podpora, ktorá rešpektuje autonómiu človeka, 

jeho vôľu a preferencie a zároveň upravujú také mechanizmy poskytujúce spätnú väzbu, 

ktoré zaisťujú, že podpora napĺňa aj jeho potreby; 

iv. Nevyhtnuné opatrenia pre podporu a zakotvenie podporovaného rozhodovania.
11

 

 

9. Ďalej vo svojej rozhodovacej praxi Výbor CRPD zdôraznil, že právo na spôsobilosť na právne úkony 

je prierezové právo, veľmi úzko prepojené s ďalšími právami upravenými v CRPD. Štáty musia 

prijať vyššie uvedené zmeny „s ohľadom na práva každého uplatňovať vlastnú spôsobilosť pri 

rozhodovaní o udelení alebo odopretí informovaného súhlasu so zdravotnou starostlivosťou, pri 

prístupe k súdom, k účasti vo voľbách, pri uzatváraní manželstva, pri rozhodovaní o práci a miesta 

svojho pobytu“
12

 

 

II. Právo na vzdelanie pre deti s mentálnym a psycho-sociálnym postihnutím  
 

1. Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len “školský zákon”) sa vzdelanie detí 

s intelektuálnym a psycho-sociálnym postihnutím poskytuje v troch rôznych formách: 

i. V špeciálnych školách; 

ii. V špeciálnych triedach v rámci bežných škôl; 

iii. V bežných školách. 

 

10. Zatiaľ čo prvé dve formy možno označiť za segregované vzdelávanie, tretia možnosť môže byť buď 

integrovaným vzdelávaním alebo inkluzívnym vzdelávaním. Za integrované sa považuje také 

vzdelávanie, kedy je dieťa so zdravotným postihnutím jednoducho umiestnené do bežnej triedy bez 

toho, aby sa mu dostalo efektívnej a primeranej podpory.  

 

11. Podľa CRPD inkluzívne vzdelávanie znamená, okrem iného, že: 

i. Človeku so zdravotným postihnutím sú poskytnuté primerané opatrenia, a to v súlade s jeho 

individuálnymi potrebami; 

ii. Osoby so zdravotným postihnutím dostanú v rámci všeobecného vzdelávacieho systému 

požadovanú podporu s cieľom umožniť ich efektívne vzdelávanie; 

iii. Človeku so zdravotným postihnutím sú poskytnuté efektívne opatrenia, v súlade s jeho 

individuálnymi potrebami, a to v prostredí, ktoré maximalizuje akademický a sociálny rozvoj 

v súlade s cieľom jeho úplného začlenenia (inklúzie).
13

 

 

12. Aktuálna situácia na Slovensku je taká, že aj keď je dieťa so zdravotným postihnutím prijaté do 

bežnej školy, táto nemá povinnosť zabezpečiť mu primerané úpravy, ani podporné opatrenia podľa 

jeho individuálnych potrieb. Vyplýva to z nedostatku zákonnej úpravy konceptu „primeraných 

úprav“ v oblasti vzdelávania, ktorý je upravený v čl. 2 CRPD (v súčasnosti v SR je zakotvený iba 

pre oblasť zamestnávania).
14

 

                                                 
11

  Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Čína, ods. 22 (CRPD/C/CHN/CO/1).  
12

  Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Maďarsko, ods. 26 

(CRPD/C/HUN/CO/1). 
13

  Čl. 24 ods. 2, písm. c), e) Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  
14

  Podľa čl. 2 CRPD, primerané úpravy sú „sú nevyhnutné a adekvátne zmeny a prispôsobenie, ktoré nepredstavujú 

neúmerné alebo nadmerné zaťaženie a ktoré sa robia, ak si to vyžaduje konkrétny prípad, s cieľom zabezpečiť osobám so 

zdravotným postihnutím využívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe 
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13. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vo svojej interpretácii ustanovení CRPD 

upravujúcich inkluzívne vzdelávanie zdôraznil, že “povinnosť poskytnúť primerané úpravy podľa 

potrieb osoby so zdravotným postihnutím musí byť jasne zakotvená v národnej legislatíve. […] 

Spolu so záväzkami vzťahujúcimi sa na právo detí so zdravotným postihnutím na bezplatnú a 

povinnú základnú školskú dochádzku, ide o povinnosti okamžite aplikovateľné.“
15

 

 

14. CRPD ďalej zaväzuje zmluvné strany, vrátane Slovenska, vytvoriť taký systém inkluzívneho 

vzdelávania, ktorý „v čo najväčšej možnej miere zaručí rozvoj osobnosti, talentu a kreativity osôb so 

zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných a fyzických schopností“. CRPD tiež zaručuje osobám 

so zdravotným postihnutím právo na „inkluzívny vzdelávací systém na všetkých úrovniach 

a celoživotné vzdelávanie.“  

 

15. Výbor CRPD ohľadom práva na vzdelanie v inkluzívnom prostredí zdôraznil, že zmluvné strany 

musia: 

i. Vyčleniť dostatočné zdroje na rozvoj inkluzívneho vzdelávacieho systému pre deti so 

zdravotným postihnutím; 

ii. Zabezpečiť pre deti so zdravotným postihnutím primerané úpravy založené na 

individuálnych potrebách žiaka; 

iii. Vyškoliť učiteľov a ostatných pracovníkov tak, aby mohli pracovať v podmienkach 

inkluzívneho vzdelávania.
16

 

Výbor OSN tiež vyzval zmluvné strany, aby “zabezpečili začlenenie rómskych detí so zdravotným 

postihnutím do bežných vzdelávacích programov.”
17

 

 

16. Výbor OSN pre práva dieťaťa vo svojom Všeobecnom vyjadrení č. 9 o právach detí so zdravotným 

postihnutím
18

 zdôraznil, že “inkluzívne vzdelávanie by malo byť cieľom vzdelávania detí so 

zdravotným postihnutím.” V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že Výbor OSN pre práva detí v 

roku 2011 odporučil susednej Českej republike “zabezpečiť pre školy adekvátne finančné, technické 

a ľudské zdroje tak, aby školy mohli poskytnúť deťom so zdravotným postihnutím vzdelanie 

v bežnom vzdelávacom systéme; a prijať takú legislatívu, ktorá  školám zakáže odmietať deti 

z dôvodu nedostatku materiálnych zdrojov.“
19

 

 

17. V roku 2012 sa vo vzťahu k Slovenskej republike vzdelávaniu v inkluzívnom prostredí venoval vo 

svojich záverečných odporúčaniach aj Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. 

Výbor vyjadril znepokojenie nad „diskrimináciou detí so zdravotným postihnutím v školách“ 

a odporučil Slovenskej republike „prijať a aplikovať inkluzívny prístup k vzdelávaniu detí so 

zdravotným postihnutím.”
20

   

 

                                                                                                                                                                               
s ostatnými“. Ďalej disktiminácia na základe zdravotného postihnutia “zahŕňa všetky formy diskriminácie vrátane odmietnutia 

primeraných opatrení.” 
15

Tematická štúdia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva na zvýšenie povedomia a porozumenia Dohovoru o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, ods. 52. Dostupná na 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.48.pdf (posledný prístup 24. 6. 2013) 
16

 Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím, záverečné stanovisko: Maďarsko, ods. 41 (CRPD/C/HUN/CO/1). 
17

 Tamtiež. Ods. 42. 
18

 Výbor OSN pre práva detí, Všeobecné vyjadrenie č. 9. Práva detí s postihnutím, (CRC/C/GC/9), 7. februára 2006, dostupné na: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement (posledný prístup 24. 6. 2013) 
19

 Výbor OSN pre práva detí, Záverečné odporúčania: Česká republika, 17. júna 2011, ods. 52(a). (CRC/C/CZE/CO/3-4). 

Dostupné na: http://mdac.info/sites/mdac.info/files/CRC.C.CZE_.CO_.3-4.doc (posledný prístup 22. 6. 2013) 
20

 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Záverečné odporúčania: Slovenská republika, 8. júna 2012, ods. 26. 

(E/C.12/SVK/CO/2). Dostupné na: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.SVK.CO.2_en.doc (posledný 

prístup 24. 6. 2013) 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.48.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/407/02/PDF/G0740702.pdf?OpenElement
http://mdac.info/sites/mdac.info/files/CRC.C.CZE_.CO_.3-4.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.SVK.CO.2_en.doc
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18. Zvláštny spravodajca OSN pre právo na vzdelanie, Vernor Muñoz Villalobos, vo svojej správe pre 

Radu OSN pre ľudské práva z roku 2007 uviedol, že je povinnosťou štátov prejsť zo systému 

špeciálneho vzdelávania na vzdelávanie inkluzívne s cieľom zabrániť diskriminácii.
21

 Vo vzťahu k 

záväzkom štátov v oblasti práva na vzdelanie osôb so zdravotným postihnutím, Muñoz vyzval na 

uznanie inkluzívneho vzdelávania za neoddeliteľnú súčasť práva na vzdelanie.
22

 

 

19. Bývalý Komisár Rady Európy pre ľudské práva, Thomas Hammarberg, vyzval na zaistenie 

inkluzívneho vzdelávania osôb so zdravotným postihnutím a vo svojom Stanovisku zo septembra 

2009 zdôraznil, že „vzdelávanie v školách jedným z problémov. V bežných školách sa dostane 

osobitná asistencia ušitá na mieru len veľmi malej skupine detí s mentálnym postihnutím, pričom 

‘špeciálne školy’ – t.j. segregovaný systém, ktorý je často začiatkom celoživotného sociálneho 

vylúčenia – zostáva normou.”
23

 

 

20. Na rozdiel od týchto štandardov medzinárodného práva ľudských práv je na Slovensku väčšina detí 

s mentálnym alebo psycho-sociálnym postihnutím vzdelávaná v špeciálnych školách, ktoré sú 

segregované od bežných škôl. Právnym základom tejto situácie je okrem iného ustanovenie v 

Školskom zákone, podľa ktorého „vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami nemôže byť v neprospech žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania“.
24

 Inými 

slovami to tiež znamená, že slovenský Školský zákon a prax špeciálneho vzdelávania nerešpektujú 

princípy inkluzívneho vzdelávania, ale naopak podporujú segregované a izolované vzdelávane detí 

s mentálnym a psycho-sociálnym postihnutím, ktoré tieto skupiny detí diskriminuje.  

 

III. Právo voliť a byť volený 

 

21. Hoci Ústava Slovenskej republiky zaručuje všeobecné, rovné a priame volebné právo
25

, ako aj právo 

byť volený za rovných podmienok
26

, osoby obmedzené, alebo pozbavení spôsobilosti na právne 

úkony nemôžu v určitých voľbách svoje volebné právo vykonávať. Ide o: 

i. Voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu;
27

 

ii. Komunálne voľby.
28

 

Rozdielna je úprava v prípade prezidentských volieb, kedy osoby obmedzené, alebo pozbavené 

spôsobilosti na právne úkony voliť môžu.
29

  

 

22. Medzinárodné právo ľudských práv v oblasti volebného práva osôb so zdravotným postihnutím sa 

rozvíja smerom, ktorý možno označil za inkluzívny. Aj keď Všeobecné vyjadrenie č. 25 Výboru 

OSN pre ľudské práva, v ktorom výbor interpretoval článok 25 Medzinárodného paktu o 

občianskych a politických právach, upravuje, že „duševná nespôsobilosť môže byť dôvodom 

                                                 
21

 Muñoz, V. Právo osôb s postihnutím na vzdelanie, Správa Zvláštneho spravodajcu OSN pre právo na vzdelanie, 2007, 

A/HRC/4/29. Zvláštny spravodajca v správe zdôraznil, že „vyčleňovanie žiakov s postihnutím prispieva k ich väčšej 

marginalizácii v spoločnosti, ktorej už osoby s postihnutím čelia beztak, a preto vyčleňovanie v osobitných školách diskrimináciu 

len upevňuje. Naopak ukázalo sa, že inkluzívne vzdelávanie marginalizáciu obmedzuje. Marginalizácia pritom prispieva k 

stereotypom z nepochopenia a predsudkom, a v dôsledku toho k diskriminácii.” (ods. 11)  
22

 Tamtiež. ods. 26 (a). 
23

 Thomas Hammarberg, Zanedbaná kríza ľudských práv: osoby s mentálnym postihnutím sú stále stigmatizované a vyčleňované. 

Dostupné na http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/090914_en.asp (posledný prístup 24. 6. 2013) 
24

 § 29 Školského zákona  
25

 Článok 30 ods. 3, Zákon č. 460/1992 Zb.  http://www.slovakia.org/sk-constitution.htm (posledný prístup 24. 6. 2013) 
26

 Tamtiež. ods. 4. 
27

 § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 333/2004 Z.z., § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 303/2001 Z.z., § 2 ods. 3 písm. c) zákona č.  331/2003 

Z.z. 
28

 § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 346/1990 Zb.  
29

 § 1 ods. 2 zákona č. 46/1999 Zb. 

http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/090914_en.asp
http://www.slovakia.org/sk-constitution.htm
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odopretia volebného práva alebo práva byť volený“
30

, novší a špecifickejší Dohovor OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím v článku 29 písm. a) výslovne uvádza, že „zmluvné strany zaručia 

osobám so zdravotným postihnutím politické práva a možnosť využívať ich na rovnakom základe s 

ostatnými a zaväzujú sa, že zabezpečia, aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli účinne a 

plne podieľať na politickom a verejnom živote na rovnakom základe s ostatnými, a to priamo alebo 

prostredníctvom slobodne zvolených zástupcov vrátane práva a možnosti osôb so zdravotným 

postihnutím voliť a byť zvolený“.  

 

23. Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím je vo svojej interpretácii článku 29 Dohovoru 

jednoznačný. Už vo svojich úplne prvých Záverečných odporúčaniach, ktoré adresoval Tunisku, 

odporučil „neodkladné prijatie legislatívnych opatrení, ktoré zabezpečia, aby osoby so zdravotným 

postihnutím, vrátane osôb, ktoré sú pod opatrovníctvom, mohli vykonávať na rovnom základe 

s ostatnými svoje volebného právo a mali právo podieľať sa na verejnom živote.”
31

 Stanovisko 

Výboru CRPD je ešte jasnejšie v druhých Záverečných odporúčaniach adresovaných Španielsku, 

kde odporučil „prehodnotiť celú relevantnú legislatívu s cieľom zaistiť, aby všetky osoby so 

zdravotným postihnutím, bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie, právny status alebo miesto 

pobytu, mali volebné právo a právo podieľať sa na verejnom živote na rovnom základe 

s ostatnými.”
32

 Výbor tiež jasne uviedol, že obmedzenie alebo pozbavenie volebného práva  na 

základe invidivualizovaného rozhodnutia sudcu, je v rozpore so CRPD.
33

  

 

24. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudská práva vydal pre Radu OSN pre ľudské práva Tematickú 

štúdiu o účasti osôb so zdravotným postihnutím v politickom a verejnom živote, v ktorej uviedol, že 

článok 29 CRPD „nepočíta so žiadnymi primeranými obmedzeniami a neumožňuje ani výnimky pre 

žiadnu skupinu osôb so zdravotným postihnutím. Z tohto dôvodu akékoľvek vylúčenie alebo 

obmedzenie volebného práva na základe predpokladaného alebo faktického psycho-sociálneho alebo 

mentálneho postihnutia zakladá „diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia“ podľa článku 2 

CRPD.”
34

 Tematická štúdia sa tiež zaoberá argumentom, že dôvodom obmedzenia alebo odopretia 

práva osoby so zdravotným postihnutím podieľať sa na politickom živote nemusí byť fakticky 

samotné zdravotné postihnutie, ale skôr nedostatok spôsobilosti na právne úkony. Takéto 

obmedzenie je podľa štúdie ale „v rozpore s ustanovením článku 12 ods. 2 CRPD, podľa ktorého 

majú osoby so zdravotným postihnutím spôsobilosť na právne úkony vo všetkých oblastiach života 

na rovnom základe s ostatnými.”
35

 Vo svetle týchto záverov Úrad vysokého komisára OSN pre 

ľudské práva odporučil, aby „Výbor OSN pre ľudské práva zvážil revíziu všeobecného vyjadrenia č. 

25 […] tak, aby odrážal postupný vývoj medzinárodného práva v tejto oblasti.”
36

  

 

                                                 
30

 Všeobecné vyjadrenie č. 25: Právo podieľať sa na verejnom živote, volebné práva a právo na rovný prístup k verejnej službe 

(čl. 25), 12. júla 1996, ods. 4. Dostupné na: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument (posledný prístup 24. 6. 

2013) 
31

 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Záverečné odporúčania: Tunisko, ods. 35 (CRPD/C/TUN/CO/1). 

Dostupné na http://www2.ohchr.org//SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD-C-TUN-CO-1_en.doc (posledný prístup 24. 6. 2013) 
32

 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Záverečné odporúčania: Španielsko, ods. 48 (CRPD/C/ESP/CO/1). 

Dostupné na http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc  (posledný prístup 24. 6. 

2013) 
33

 Tamtiež. Pozri tiež Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Záverečné odporúčania: Maďarsko, ods. 45 

(CRPD/C/HUN/CO/1). 
34

 Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Tematická štúdia o participácii osôb so zdravotným postihnutím v politickom 

a verejnom živote (Rozšírená upravená verzia na zváženie Rade OSN pre ľudské práva na jej 19. zasadnutí v marci 2012), 

december 2011, ods. 29.  Dostupné na http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ParticipationPoliticalAndPublicLife.aspx 

(dostupné na 24. 6. 2013) 
35

 Tamtiež. Ods. 30. 
36

 Tamtiež. Ods. 71. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/5thsession/CRPD-C-TUN-CO-1_en.doc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/6thsession/CRPD.C.ESP.CO.1_en.doc
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ParticipationPoliticalAndPublicLife.aspx
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25. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva tiež upozornil na to, že „v mnohých krajinách je právo na 

politickú participáciu aj naďalej spájané so spôsobilosťou jednotlivca na právne úkony. Niektoré 

štáty majú v právnom poriadku automatické alebo kvázi-automatické vylučovacie ustanovenie, ktoré 

odopiera právo na politickú participáciu všetkým osobám podliehajúcim ochranným opatreniam, ako 

je napr. obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. V iných štátoch spôsobilosť 

osôb s mentálnym alebo psycho-sociálnym postihnutím voliť posudzuje individuálne lekár alebo 

sudca. Štáty by mali podporovať skutočné všeobecné volebné právo, vrátane volebného práva osôb 

so zdravotným postihnutím. Mali by zmeniť a zrušiť také zákony, opatrenia, zvyky a praktiky, ktoré 

spájajú politické práva so spôsobilosťou na právne úkony.”
37

 

 

26. Tento globálny vývoj sa odráža aj v postoji regionálnych ľudskoprávnych orgánov. V marci 2011 

Thomas Hammarberg, vtedajší Komisár Rady Európy pre ľudské práva, vydal oficiálne Stanovisko 

o práve osôb so zdravotným postihnutím na politickú participáciu, v ktorom uviedol, že “nie je 

miesto pre také konania, v ktorých sudcovia alebo lekári posudzujú spôsobilosť osoby voliť a na 

základe toho dajú, alebo nedajú zelenú.“
38

 Podobne Výbor ministrov Rady Európy prijal v novembri 

2011 Odporúčanie
39

, v ktorom jednoznačne potvrdil, že „všetky osoby so zdravotným postihnutím, 

či už s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, problémami s duševným zdravím alebo 

trpiacim chronických ochorením, majú právo voliť na rovnom základe s ostatnými občanmi, 

a nesmú byť tohto práva pozbavené žiadnym zákonom zasahujúcom ich spôsobilosť na právne 

úkony, ani žiadnym súdnym ani iným rozhodnutím, ani žiadnym iným opatrením založeným na ich 

zdravotnom postihnutí, rozpoznávacích schopnostiach alebo predpokladanej spôsobilosti. Všetky 

osoby so zdravotným postihnutím majú tiež právo byť volené na rovnom základe s ostatnými 

a nesmú byť tohto práva zbavené žiadnym zákonom obmedzujúcim ich spôsobilosť na právne 

úkony, ani žiadnym súdnym ani iným rozhodnutím, ani žiadnym iným opatrením založeným na ich 

postihnutí, rozpoznávacích schopnostiach alebo predpokladanej spôsobilosti.”
40

 

 

27. V Slovenskej republike sú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na 

právne úkony alebo ich spôsobilosť bola obmedzená sú automaticky vylúčené z politickej 

participácie, pretože nemôžu vykonávať svoje volebné právo. Právna úprava, ktorá tejto skupine 

upiera volebné právo, je v  rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami, predovšetkým 

s článkom 29 CRPD. 

 

IV. Právo na život v komunite 

 

28. Na Slovensku existuje 255 veľkých zariadení sociálnych služieb, v ktorých žije 27, 730 osôb. Z toho 

4 zariadenia sú viac než pre 300 osôb, 6 zariadení pre viac ako 250 osôb, 12 zariadení pre viac ako 

200 osôb a 94 zariadení pre viac ako 100 osôb, dospelých aj detí.
41

 Ľudia žijúci v týchto 

zariadeniach nemajú možnosť slobodnej voľby miesta svojho pobytu a sú nútení žiť v umelých, 

izolovaných a segregovaných veľkých ústavoch. Komunitných služieb je veľmi málo. Navyše, 

slovenský systém poskytovania sociálnych služieb je založený na zmluvnom princípe. To znamená, 

                                                 
37

 International Disability Alliance, IDA Human Rights Publication Series – Právo voliť a byť volený. marec 2013. str. 9. 

Dostupné na: http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/disalliance.e-

presentaciones.net/files/public/files/Full%20Version_IDA%20Publication%20Series.pdf (posledný prístup 24. 6. 2013) 
38

 Thomas Hammarberg, “Osoby so zdravotnými postihnutím nesmú byť zbavené volebného práva”. Dostupné na: 

http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=127 (posledný prístup 24. 6. 2013) 
39

 Odporúčanie Výboru ministrov CM/Rec(2011)14 členským štátom o participácii osôb so zdravotným postihnutím na 

politickom a verejnom živote. Dostupné na: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM (posledný prístup 24. 6. 

2013) 
40

 Tamtiež. Príloha, kapitola 3. 
41

 Stratégia deinštitucionalizácie 2011, s. 11 (v slovenčine): 

http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html 

(posledný prístup 24.6. 2013) 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/disalliance.e-presentaciones.net/files/public/files/Full%20Version_IDA%20Publication%20Series.pdf
http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/disalliance.e-presentaciones.net/files/public/files/Full%20Version_IDA%20Publication%20Series.pdf
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=127
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
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že sociálne služby sú poskytované klientom na základe uzatvorenia zmluvy o poskytovaní 

sociálnych služieb, pričom zmluva je štandardný právny úkon podľa Občianskeho zákonníka. 

Väčšina obyvateľov žijúcich v týchto inštitúciách je pritom pozbavených spôsobilosti na právne 

úkony, a teda nemôžu uzatvárať zmluvy (právne úkony). Dotknuté osoby sú automaticky vylúčené z 

rozhodovania o umiestnení do ústavnej starostlivosti, zmluvy podpisuje ich opatrovník. Napriek 

tomu, že opatrovníctvo je určené na ochranu záujmov dotknutej dospelej osoby, v praxi sa 

opatrovníci zriedka stretávajú a konzultujú svoje kroky s dotknutými dospelými ľuďmi so 

zdravotným postihnutím. Rozhodnutie o umiestnení v ústave urobené často proti ich vôli a bez 

možnosti súdneho prieskumu umiestnenia. Neexistuje ani nezávislé a pravidelné monitorovanie 

situácie osôb umiestnených v domovoch sociálnej starostlivosti, ani kontrola nad uzatváraním zmlúv 

o poskytovaní sociálnych služieb.  

 

29. Medzinárodné ľudskoprávne normy zakotvujú právo na život v komunite, okrem iného aj zákaz 

nútenej inštitucionalizácie, a to vrátane prostredníctvom opatrovníka. Medzinárodné právo upravuje 

taktiež pozitívnu povinnosť transformovať sociálnu starostlivosť poskytovanú vo veľkých 

pobytových zariadeniach na komunitné služby na mieru prispôsobené potrebám klientov. 

Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach ustanovuje v článku 12 

právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia. Podľa Paula Hunta, 

osobitného spravodajcu OSN pre právo na zdravie, tento článok garantuje právo na život v 

komunite, pozitívnu povinnosť deinštitucionalizovať pobytové zariadenia a vyžaduje, aby štát zaistil 

informovaný súhlas potenciálnych klientov.
42

 Osobitný spravodajca pre právo na zdravie zdôraznil, 

že všetky osoby s mentálnym postihnutím majú právo na začlenenie do komunity a rozhodnutia o 

izolácii alebo segregácii, a to aj prostredníctvom zbytočnej inštitucionalizácie, sú vo svojej podstate 

diskriminačné a v rozpore s právom na začlenenie do komunity zakotvenom v medzinárodných 

normách. Segregácia a izolácia môže tiež upevniť stigmu obklopujúcu mentálne postihnutie.
43

 Ďalej 

spravodajca vo svojej správe zdôraznil, že "[s]egregácia a izolácia osôb s mentálnym postihnutím zo 

spoločnosti je v rozpore s právom na zdravie, rovnako ako z práva na zdravie vyplývajúcim právom 

na začlenenie do komunity, ak nie sú odôvodnené objektívnymi a dostatočnými dôvodmi, 

založenými na práve a podliehajúcim nezávislému preskúmaniu a rozhodnutiu.“
44

  

 

30. Právo na nezávislý spôsob života a právo na život v komunite sú zakotvené ako samostatné práva v 

článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nadpis článku znie: 

"Nezávislý spôsob života a začlenenie do komunity". Prvý návrh tohto ustanovenia, toho času 

článok 15, zdôrazňoval slobodu voľby jednotlivca, vrátane voľby žiť v zariadení. Po diskusiách sa 

pracovná skupina rozhodla výslovne v tomto ustanovení zakotviť právo všetkých osôb na život v 

komunite. Zámerom bolo, aby každý hmotnoprávny článok dohovoru, vrátane článku 19, upravoval 

právo. Právo, včítane práva na život v komunite je preto nescudziteľné a nepodlieha preukázaniu 

“schopnosti”, “spôsobilosti” alebo “nároku” jednotlivca.
45

 Finálny text článku 19 Dohovoru teda 

formuluje “právo” a okrem toho zdôrazňuje aspekt rovnosti: 

 

Nezávislý spôsob života a začlenenie do komunity  

 

                                                 
42 Hunt, P.  Správa osobitného spravodajcu pre všeobecné právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného 

zdravia, 2005, E/CN.4/2005/51. 

43Tamtiež, ods. 54. 

44 Tamtiež, ods. 86. 
45

 Leibowitz, T. Living in the Community – Disentangling the Core Right. Colloquium on Disability Law and Policy (v 

angličtine), Apríl 2010, University of Galway, s. 6.; Viď komentár k štátu Izrael, dostupné na: 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7israel.htm (posledný prístup 24.6. 2013),  alebo pripomienky organizácií 

reprezentujúcich ľudí so zdravotným postihnutím, dostupné na: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7contngos.htm 

(posledný prístup 24.6. 2013). 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7israel.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7contngos.htm
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 1.Zmluvné štáty uznávajú rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím 

na život v komunite s rovnakými možnosťami voľby na rovnoprávnom základe s 

ostatnými, a prijmú účinné a primerané opatrenia, ktoré umožnia plné užívanie tohto 

práva osobami so zdravotným postihnutím a ich plné začlenenie a zapojenie do 

komunity, a zabezpečia, aby: 

 

a. osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť zvoliť si miesto pobytu, ako aj 

to, kde a s kým budú žiť, na rovnakom základe s ostatnými, a aby neboli nútené žiť 

v určitom špecifickom zariadení. 

b. osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru podporných 

služieb, či už domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných 

služieb, vrátane osobnej asistencie, ktoré sú nevyhnutné pre nezávislý život v 

komunite a pre začlenenie sa do nej, a ktoré zabraňujú izolácii alebo segregácii v 

spoločnosti. 

c. komunitné služby a zariadenia pre širokú verejnosť boli za rovnakých podmienok 

prístupné osobám so zdravotným postihnutím a aby zohľadňovali ich potreby. 

 

31. Ustanovenie čl. 19 ods. 1, písm. a) Dohovoru, v ktorom sa uvádza: “Osoby […] mali možnosť zvoliť 

si miesto pobytu […] a neboli nútené žiť v určitom špecifickom zariadení”, zakazuje nútenú 

inštitucionalizáciu. Taktiež z čl. 19 ods. 1, písm. b) vyplýva zákaz život v inštitúcii per se, dokonca 

aj vtedy, ak nie je formálne vynútený. Inštitúcia predstavuje umelé prostredie, ktoré prispieva k 

izolácii a segregácii určitej skupiny, v rozpore s povinnosťou “umožniť […] plné začlenenie a 

zapojenie do komunity […] a […] zabrániť izolácii a segregácii […]”. Inštitúcia ako systém potláča 

subjektivitu a možnosti jednotlivca žijúcom v nej, porušujúc povinnosť umožniť “voľbu na 

rovnakom základe s ostatnými” Článok 19 zdôrazňuje, že komunitné služby musia podporovať život 

a začlenenie do komunity a zabraňovať izolácii a segregácii z komunity.
46

  

 

32. Medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo v minulosti hlboké znepokojenie nad inštitucionalizáciou detí 

so zdravotným postihnutím. Výbor OSN pre práva dieťaťa uznal právo na život v komunite ako 

právo dieťaťa v zmysle článku 23 Dohovoru OSN pre práva dieťaťa.
47

 Výbor ministrov Rady Európy 

nedávno prijal odporúčanie CM/Rec (2010)2 o deinštitucionalizácii a živote v komunite detí so 

zdravotným postihnutím. Toto odporúčanie výslovne vyzýva k deinštitucionalizácii sociálnej 

starostlivosti a ponúka členským štátom podrobný zoznam nevyhnutných krokov, ktoré treba prijať 

na dosiahnutie tohto cieľa. Odporúčanie takisto zdôrazňuje alternatívy voči inštitúciám, s uznaním, 

že "vo výnimočných prípadoch (napr. ak došlo k zneužitiu alebo nedbalosti), kedy dieťa nemôže žiť 

vo svojej vlastnej alebo pestúnskej rodine, mali by mu byť poskytnuté ako alternatíva k formám 

inštitucionálnej starostlivosti malé zariadenia rodinného typu, ktoré sú prostredím podobným rodine 

najviac, ako je to možné“.
48

 Čo sa týka detí, ktoré potrebujú vysokú mieru podpory, Výbor vyzýva k 

“expertnej koordinácii medzi profesiami a organizáciami […] najmä pokiaľ ide o deti so zdravotným 

postihnutím, ktorí potrebujú značnú podporu a neustálu pomoc“.
49

  

 

33. V rokoch 2007 a 2010 investovala Slovenská republika takmer 200 miliónov Eur do veľkých a 

izolovaných rezidenčných zariadení, namiesto investície do vytvorenia a udržania na mieru šitých 

                                                 
46

 Tamtiež, s.. 6-7. 
47

 Viď Výbor OSN pre práva dieťaťa: Všeobecný komentár č. 9 (2006). Práva detí s postihnutím. (CRC/C/GC/9) 
48

 Odporúčanie CM/Rec(2010)2 Výboru ministrov pre členské štáty o deinštitucionalizácii a živote v komunite pre deti so 

zdravotným postihnutím, ods. 12 
49

 Tamtiež, ods.35. 
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komunitných služieb.
50

 Autori a autorky tejto písomnej správy by radi zdôraznili, že Slovensko je 

viazané medzinárodnými záväzkami okamžite urobiť kroky smerujúce k napĺňaniu práva na život v 

komunite pre všetky osoby so zdravotným postihnutím. V novembri 2011 Slovenská republika 

prijala dôležitú Stratégiu deinštitucionalizácie
51

 a Národný akčný plán transformácie rezidenčných 

sociálnych služieb.
52

 Autori a autorky tejto písomnej správy vítajú toto úsilie a povzbudzujú vládu, 

aby v primeranej dobe robila príslušné kroky plne v súlade s týmito politikami. 

 

V. Právo na osobnú slobodu (nedobrovoľná hospitalizácia a liečba) 

 

34. Na Slovensku je veľké množstvo ľudí so zdravotným postihnutím pozbavených osobnej slobody, či 

už sú nedobrovoľne hospitalizovaní v psychiatrických liečebniach alebo sú dlhodobo umiestnení v 

zariadeniach sociálnych služieb. Osoby so zdravotným postihnutím sú v tejto situácii náchylní na 

zneužívanie a dochádza k závažným a neodôvodneným zásahom do ich práv. V niektorých 

prípadoch môže systematické zneužívanie predstavovať mučenie alebo kruté, neľudské a ponižujúce 

zaobchádzanie alebo trestanie, čo predstavuje porušenie článku 7 Medzinárodného paktu o 

občianskych a politických právach (ICCPR). Nedobrovoľná hospitalizácia osôb s psychosociálnym 

postihnutím môže viesť k obmedzeniu niektorých základných práv pacientov, ako sú:  

i. vhodná a trvalo prístupná zdravotná starostlivosť odôvodnená zdravotným stavom pacienta 

bez diskriminácie;  

ii.  právo zvoliť si svojho ošetrujúceho lekára; 

iii. právo na kontakt s návštevníkmi a okolitým svetom;  

iv. sebaurčenie; 

v. právo odmietnuť zdravotné zásahy. 

 

35. Slovenský právny poriadok (Zákon o zdravotných službách, č. 576/2004 Zb.)  navyše nerozlišuje 

medzi súhlasom s hospitalizáciou a súhlasom s liečbou v prípade nedobrovoľnej hospitalizácie. V 

praxi potom, čo súd rozhodne o zákonnosti prevzatia, stráca pacient právo na informovaný súhlas 

ohľadom liečby. Osoby, ktoré boli nedobrovoľne hospitalizované podliehajú nútenej liečbe vrátane 

použitia fyzického obmedzenia alebo izolácie a podávaniu anti-psychotických liekov ako formy 

obmedzenia. Takéto opatrenia proti vôli jednotlivca môže založiť zlé zaobchádzanie. 

 

36. Rôzne orgány OSN zdôrazňujú vo svojich dokumentoch princíp informovaného súhlasu v kontexte 

pozbavenia osobnej slobody osôb s duševným postihnutím. Osobitný spravodajca OSN pre právo na 

zdravie poukázal na to, že  “[…] súhlas s liečbou je jedným z najvýznamnejších ľudskoprávnych 

problémov v súvislosti s duševným postihnutím“ a preto je “obzvlášť dôležité, že procesné záruky, 

ktoré zabezpečujú právo na informovaný súhlas sú nevyvrátiteľné a striktne uplatňované“.
53

 Správa 

osobitného spravodajcu o informovanom súhlase a práve na zdravie zdôrazňuje, že informovaný 

súhlas neznamená “samotné prijatie lekárskeho zákroku, ale dobrovoľné a dostatočne informované 

rozhodnutie, chrániac právo pacienta byť zahrnutý v rozhodovaní o svojom zdraví, a priradenie 

pridružených povinností a záväzkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; jej etické a právne 

normatívne zdôvodnenie vychádza z podpory autonómie, sebaurčenia, telesnej integrity a blaha 

pacienta.
54

 

                                                 
50

 INESS, 2013, Monitoring čerpania štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti v období 2007-2011. Nákladné zvyšovanie počtu 

nových lôžok a zariadení, izolácia klientov od komunít pretrváva.  Publikácia dostupná na: 

http://iness.sk/media/file/files/Monitoring_Fondov_INESS.pdf  (posledný prístup 24.6. 2013) 
51

 Dostupné na: http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-

starostlivosti-v-sr.html (posledný prístup 24.6. 2013) 
52

 Dostupné na: http://www.employment.gov.sk/narodny-akcny-plan-deinstitucionalizacie.html (posledný prístup 24.6. 2013)  
53

 Hunt P.: Správa osobitného spravodajcu pre všeobecné právo na a najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného 

zdravia, (E/CN.4/2005/51). ods. 48-50.  
54

 Tamtiež, ods. 8. 

http://iness.sk/media/file/files/Monitoring_Fondov_INESS.pdf
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/narodny-akcny-plan-deinstitucionalizacie.html
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37. Osobitný spravodajca OSN pre otázky mučenia ďalej uviedol, že "podávanie liekov vo väzbe a 

psychiatrických inštitúciách, vrátane neuroleptík, ktoré spôsobujú chvenie, tras a kontrakcie a robia 

jednotlivca apatickým a utlmujú jeho alebo jej inteligenciu, boli uznané ako forma mučenia“.
55

 

Nedávno, osobitný spravodajca OSN pre otázky mučenia tiež vyzval štáty, aby" zabezpečili 

slobodný a informovaný súhlas na základe rovnosti pre všetkých bez výnimky, a to prostredníctvom 

právneho rámca a súdnych a administratívnych mechanizmov, vrátane politík a praktík pre ochranu 

proti zneužívaniu. Okrem toho, prípady liečby bez informovaného súhlasu by mali byť vyšetrené 

a obetiam by malo byť poskytnuté odškodnenie“.
56

 

 

38. Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vyložil právo na zdravie vo svojom 

Všeobecnom komentári č. 14 tak, že zahŕňa právo kontroly nad svojím zdravím a telom, vrátane 

sexuálnej a reprodukčnej slobody a právo na oslobodenie od zásahov, ako je napríklad právo nebyť 

podmienený  mučeniu, nedobrovoľnému liečeniu a experimentovaniu.
57

 Výbor uviedol, že "právo na 

zdravie zahŕňa slobody aj nároky. Sloboda okrem iného znamená právo kontrolovať svoje zdravie a 

telo, vrátane sexuálnej a reprodukčnej slobody a právo nebyť podmienený zásahom, ako je napríklad 

právo nebyť podmienený mučeniu, nedobrovoľnému liečeniu a experimentovaniu. Naopak, nároky 

zahŕňajú právo na sústavu ochrany zdravia, ktorá poskytuje rovnaké príležitosti pre ľudí k 

dosiahnutiu najvyššej dosiahnuteľnej úrovni ich zdravia“.
58

 

 

39. Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím tiež analyzoval otázku slobodného a 

informovaného súhlasu a vyjadril znepokojenie nad nedostatkom jasnosti, pokiaľ ide o rozsah 

pôsobnosti právnych predpisov slúžiacich na ochranu osôb so zdravotným postihnutím pred 

podstúpením liečenia bez ich slobodného a informovaného súhlasu, vrátane núteného liečenia, 

prípadne odporúčanej liečby bez plného a informovaného súhlasu dotknutej osoby.
59

 Výbor 

odporučil, aby: 

 

i. boli zrušené zákony umožňujúce nedobrovoľnú liečbu a pozbavenie osobnej slobody, vrátane 

situácie, kedy schválenie poskytujú tretie osoby s rozhodovacou právomocou, ako sú členovia rodiny 

alebo opatrovníci.  

ii. zmluvné štáty vytvorili širokú škálu komunitných služieb a podpôr, ktoré reagujú na potreby 

vyjadrené osobami so zdravotným postihnutím a rešpektujú osobnú autonómiu, voľbu, dôstojnosť 

a súkromie jednotlivcov, vrátane vzájomnej podpory a iných alternatív k medicínskemu modelu 

duševného zdravia.
60

 

 

40. Podľa týchto medzinárodných ľudskoprávnych štandardov by mala byť hospitalizácia a liečba vždy 

založená na dobrovoľnom základe. Dotknutá osoba by mala byť plne informovaná o všetkých 

možných účinkoch a nežiaducich účinkoch a mala by byť schopná odvolať svoj súhlas a kedykoľvek 

prerušiť liečbu. Na Slovensku, ale nedobrovoľná hospitalizácia a nedobrovoľná liečba prebieha v 

rozpore s vyššie uvedenými štandardmi ľudských práv. 

 

                                                 
55

 Správa osobitného spravodajcu pre otázky mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo 

trestania, A/63/175, 28 July 2008, ods. 63. 
56

 Správa osobitného spravodajcu pre otázky mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo 

trestania, Juan E. Méndeza (A/HRC/22/53), ods.85(e). Dostupné na (v angličtine): 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf (posledný prístup 

24.6. 2013) 
57

 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Všeobecný komentár č. 14 ( právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň 

zdravia), 2000, ods. 8. 
58

 Tamtiež,  ods. 8  (článok 12 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach )  
59

 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Záverečné odporúčania: Tunisko, ods. 28. (CRPD/C/TUN/CO/1); 

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Záverečné odporúčania: Španielsko, ods.36, (CRPD/C/ESP/CO/1).  
60

 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Záverečné odporúčania:: Čína, ods. 38, (CRPD/C/CHN/CO/1). 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf
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PRÍLOHA 1 - Odporúčania  

 

S ohľadom na vyššie uvedené by autori tejto správy chceli asistovať pracovnej skupine univerzálneho 

periodického hodnotenia navrhnutím nasledovných odporúčaní slovenskej vláde. Vyzývame vládu k prijatiu 

vhodných opatrení, po plnej vzájomnej konzultácii s osobami so zdravotným postihnutím a ich 

reprezentatívnymi organizáciami, aby práva, politiky a praxe boli v súlade s požiadavkami  ľudských práv a 

noriem podľa orgánov OSN:  

 

i. Zaveďte zmeny ustanovení občianskeho zákonníka upravujúce spôsobilosť na právne úkony 

a opatrovníctvo tak, aby si dospelé osoby mohli udržať spôsobilosť na právne úkony vrátane 

spôsobilosti konať  na rovnom základe s ostatnými.  

ii. Vytvorte alternatívy k opatrovníctvu rešpektujúce nezávislosť a slobodu rozhodovania osôb so 

zdravotným postihnutím také, ako je podporované rozhodovanie.  

iii. Zaistite, aby osoby pod opatrovníctvom mali procesnú spôsobilosť, mohli vykonávať právo voliť 

a byť volení, mohli slobodne vstúpiť do manželstva a mohli vykonávať rodičovské práva na rovnom 

základe s ostatnými.  

iv. Zaistite, aby sa dospelé osoby pod opatrovníctvom mohli zmysluplne zúčastňovať opatrovníckeho 

konania od začiatku a tak dlho až pokým je dospelá osoba pod opatrovníctvom ; špeciálne zaistite, 

aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli osobne zúčastniť na pojednávaní o ich spôsobilosti, 

vrátane práva byť na súdnom vypočúvaní, právo byť vypočutý súdom, právo navrhovať dôkazy 

a k vykonaným dôkazom sa vyjadrovať a aby im bola zaistená bezplatná právna pomoc.   

v. Prijmite akčný plán uprednostňujúci zavedenie inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti  vo 

vzdelávacom systéme hlavného prúdu, vrátane časového harmonogramu postupných krokov 

smerujúcich k celkovému odstráneniu segregovanej školskej praxe. Zaistite, aby školy a kurikula 

boli prístupné a prispôsobené všetkým deťom so zdravotným postihnutím. Poskytnite všetkým 

deťom rovné a kvalitné vzdelávacie príležitosti.  K naplneniu týchto cieľov alokujte dostatočné 

zdroje.  

vi. Novelizujte právne predpisy tak, aby bolo zaistené, že ľudia s mentálnym a psycho-sociálnym 

postihnutím, včítane tých, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení v spôsobilosti na právne úkony, 

mohli vykonávať volebné právo a mohli byť volení.  

vii. Zaistite napĺňanie prijatých politík deinštitucionalizácie a v rozumnom časovom období urobte 

potrebné kroky smerujúce k transformácií veľkých ústavných zariadení na komunitné služby.  

viii. Prostredníctvom právneho, súdneho a správneho rámca, včítane politík na ochranu pred 

zneužívaním, zaistite dodržiavanie slobodného a informovaného súhlasu na rovnom základe 

u všetkých osôb bez výnimky. Ďalej zaručte vyšetrovanie prípadov porušenia práva na informovaný 

súhlas a zaistite obetiam nápravu porušení, včítane primeraného odškodnenia.  
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PRÍLOHA 2 – Autori správy 

 

The Mental Disability Advocacy Center (MDAC) is an international non-governmental human rights 

organisation headquartered in Budapest, Hungary. MDAC has been working in Slovakia since 2002. The 

organisation advances the rights of children and adults with intellectual disabilities and those with psycho-

social (mental health) disabilities. MDAC does this through a combination of strategic litigation, research, 

advocacy and capacity-building, and the organisation has participatory status at the Council of Europe and 

special consultative status at the UN Economic and Social Council.  

 

Slovak Disability Council (NROZP) is a part of the network of national disability councils operating in all 

member states of the European Union and associated as members of the European Disability Forum 

(EDF). Slovak Disability Council is the national council of people with disabilities in the Slovak republic 

with 20 member organizations representing practically all categories of people with disabilities. It has been 

systematically commenting legislative proposals, providing counselling for efficient utilization of 

legislation, disseminating information concerning rights of people with disabilities, providing training in the 

field of rights or people with disabilities and other disability related activities.  

 

ZPMPvSR is a Slovak umbrella NGO joining nearly 10,000 members from 44 regional organizations and 

was established already in 1980. ZPMPvSR is supporting all activities helping people with intellectual 

disabilities and their families. Our priority is defending human rights of persons with intellectual 

disabilities. We comment upon proposed legal documents, provide social counseling, educate professionals, 

volunteers, family members and persons with intellectual disabilities. 

 

ODOS is Slovak NGO fighting stigmatization and discrimination against persons with mental disabilities, 

defending their rights and helping society to overcome stereotypes about persons with mental disabilities in 

Slovakia. ODOS works as a platform for twelve regional organizations of psychiatry users and survivors, 

four family organizations and number of professionals working in the mental health field.  

 

Slovak Down Syndrome Society (SDS) is national NGO bringing together people with Down syndrome 

and their families. We are helping people with Down syndrome to be fully included into society, helping 

them with their education, employment and leisure time. Our organization inter alia advocates for legislative 

changes in order to improve standards of social care of persons with Down syndrome.   

 

Platform FOR COMMUNITY SERVICES – Home From Institution creates a space to help and support 

all those who identified themselves with the intention of community service and wish for their 

implementation and support in the Slovak Republic. The Platform is open for people from different fields 

and professions, because we want to change the public view of people who are in something different and 

special. 

 

SOCIA – foundation for social changes is a leading Slovak foundation working in the field of social 

services. SOCIA is assessing new trends worldwide and facilitating their implementation in Slovakia, 

supporting non-governmental organisations providing social services, helping mainstream schools to 

include children with disabilities into mainstream classrooms, is helping families of children with 

disabilities to make their life better.  

 


