
 

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím  

na roky 2021 – 2030 

 

Opatrenia týkajúce sa detí so zdravotným znevýhodnením 

5.4. zjednotiť posudkový systém v oblasti sociálnych služieb a kompenzácií ťažkého zdravotného 

postihnutia  

• MPSVR SR v 2. kvartáli roka 2023 predloží do legislatívneho procesu návrh nového posudkového 

systému 

5.5. prehodnotiť vybrané druhy sociálnych služieb v rámci novej legislatívy  

• MPSVR SR do roku 2025 pripraví novú legislatívu týkajúcu sa sociálnych služieb. V rámci novej 

legislatívy sa budú obsahovo revidovať vybrané druhy sociálnych služieb tak, aby sa podporovali a 

rozširovali komplexné habilitačné a rehabilitačné služby a programy pre osoby so zdravotným 

postihnutím s cieľom dosiahnuť, rozvíjať a udržať individuálne schopnosti potrebné pre samostatnosť 

a zapojenie do všetkých oblastí života 

5.7. pripraviť nový zákon o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia  

• MPSVR SR do roku 2024 pripraví návrh nového zákona, ktorého súčasťou bude reforma posudkovej 

činnosti, úprava ustanovení o psoch so špeciálnym výcvikom a prehodnotenie niektorých peňažných 

príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia za účelom zjednodušenia a 

zefektívnenia procesu získavania peňažných príspevkov na kompenzácie 

6.2. pripraviť novelu zákona o sociálnych službách  

• MPSVR SR v roku 2024 pripraví návrh novely o sociálnych službách, ktorej súčasťou bude aj 

novelizovaný § 84 ods. 2 

7.1. sprístupniť elektronické vzdelávacie dokumenty osobám so zdravotným postihnutím  

• MŠVVŠ SR od roku 2022 sprístupní vzdelávacie webové portály a elektronické dokumenty na nich 

zverejnené v súlade s pravidlami prístupnosti platnými pre informačné systémy verejnej správy  

7.2. vzdelávať vybrané cieľové skupiny, vrátane osôb so zdravotným postihnutím o právach a 

dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím, prevencii a odstraňovaní stereotypov a predsudkov 

voči osobám so zdravotným postihnutím  

• SNSĽP každoročne zrealizuje vzdelávacie podujatia (besedy, semináre, kurzy) pre žiakov základných 

a stredných škôl; študentov stredných a vysokých škôl; odborných a pedagogických zamestnancov a 

členov akademickej obce 9 

 7.3. plniť Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a opatrení uvedených v akčných 

plánoch k tejto stratégii  

• MŠVVŠ SR v spolupráci uvedenými partnermi bude do roku 2030 aktívne napĺňať ciele Stratégie 

inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom opatrení uvedených v akčných 

plánoch k tejto stratégii  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27644/1


7.4. postupne zvýšiť dostupnosť sociálneho začlenenia detí, mládeže a dospelých so zdravotným 

znevýhodnením do voľnočasových aktivít, ŠKD, CVČ, krúžkov a športových klubov a mládežníckych 

organizácií  

• MŠVVŠ SR v roku 2023 vytvorí pracovnú skupinu, ktorá bude analyzovať problematiku dostupnosti 

sociálneho začlenenia detí, mládeže a dospelých so zdravotným znevýhodnením do voľnočasových 

aktivít, ŠKD, CVČ, krúžkov, športových klubov a mládežníckych organizácií. V rámci možnosti pracovná 

skupina následne navrhne možné opatrenia a spôsoby plnenia, ktorými sa do konca účinnosti 

Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím zvýši 

dostupnosť sociálneho začlenenia v tejto oblasti. Súčasťou pracovnej skupiny budú zástupcovia 

MŠVVaŠ SR, zástupcovia organizácií poskytujúcich voľnočasové aktivity, zástupcovia mládežníckych 

organizácií a reprezentatívne organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín 

(pretransformované z pôvodného návrhu ZPMP) 

7.5. zabezpečiť čo najširšiu dostupnosť možnosti dosiahnuť stupeň vzdelávania ISCED 2 (nižšie 

stredné vzdelanie) s následnou možnosťou študovať na bežnej strednej škole aj pre osoby s 

mentálnym znevýhodnením  

• MŠVVŠ SR v roku 2023 zabezpečí aby, v štátnom vzdelávacom programe (flexibilné kurikulum 

základného vzdelávania) pre jednotlivé vzdelávacie cykly základného vzdelania bude definovaná 

možná miera prispôsobenia (redukcie) cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania ako redukovaný učebný 

výstup, naplnením ktorého dosiahne žiak nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2). Ciele, výkonové a 

obsahové štandardy vo vzdelávacích oblastiach budú prostredníctvom redukovaného učebného 

výstupu prispôsobené individuálnym potrebám žiaka tak, aby sa výchovou a vzdelávaním rozvíjal 

jedinečný potenciál žiaka, a aby zároveň žiak dokázal preukázať kľúčové spôsobilosti. Konkrétne 

úpravy cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania bude určovať individuálny vzdelávací program žiaka. 

Redukovaný učebný výstup bude súčasne nárokovateľným podporným opatrením, ktoré sa bude 

realizovať na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie na základe diagnostiky potrieb 

žiaka  

• MŠVVŠ SR v školskom roku 2023/2024 zabezpečí, aby obsah externého testovania na účel získania 

nižšieho stredného vzdelania a komisionálnych skúšok na získanie nižšieho stredného vzdelania a 

kritériá ich úspešného absolvovania budú nastavené v súlade definovaným redukovaným učebným 

výstupom. Fyzickým osobám, ktoré vykonávajú externé testovanie na účel získania nižšieho 

stredného vzdelania alebo komisionálne skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania sa 

primerane k ich špeciálnym výchovnovzdelávacím potrebám upravia podmienky na ich vykonanie. 

MŠVVŠ SR v 10 spolupráci s RUŠS zabezpečí regionálnu dostupnosť škôl, ktoré budú organizovať 

program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 31a školského zákona. MŠVVŠ 

SR v spolupráci s RUŠS bude sledovať a vyhodnocovať dostupnosť všetkých opatrení na získanie 

nižšieho stredného vzdelania pre osoby s mentálnym znevýhodnením  

7.6. zabezpečiť bilingválne vzdelávanie pre nepočujúce deti 

 • MŠVVŠ SR v roku 2023 vytvorí pracovnú skupinu na vytvorenie podmienok pre bilingválne 

vzdelávanie (slovenský jazyk - slovenský posunkový jazyk) pre nepočujúce deti od útleho veku dieťaťa 

• MŠVVŠ SR v školskom roku 2023/2024 vytvorí systém rannej starostlivosti pre nepočujúce deti vo 

veku 0-6 rokov pri bilingválnom vzdelávaní 

8.1. implementovať poskytovanie psychosociálneho poradenstva rodičovi a podpory optimálneho 

vývinu dieťaťa v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak bolo dieťaťu identifikované riziko 

funkčných obmedzení pri zdravotnom postihnutí/pri predpokladanom vývoji zdravotného postihnutia  



• MZ SR do roku 2025 v spolupráci s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, najmi Národným 

ústavom detských chorôb v Bratislave, Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica 

a Detskou fakultnou nemocnicou Košice na základe alokácie finančných prostriedkov z EU fondov v 

rámci Partnerskej dohody/Programu Slovensko pilotne vytvorí podmienky na dostupnosť' 

komplexnej interdisciplinárnej starostlivosti, ak bolo u dieťaťa identifikované riziko funkčných 

obmedzení pri zdravotnom postihnutí /pri predpokladanom vývoji zdravotného postihnutia, a to 

najmi v starostlivosti o raný detský vývin, zriadením odborných centier pre uľahčenie prechodu z 

ústavnej zdravotnej starostlivosti do komunitnej starostlivosti, so zameraním na zdravie, výživu, a 

vývin dieťaťa s podporou responzívneho rodičovstva a možností vývinovej stimulácie, vrátane 

adresného odporučenia do starostlivosti v regióne 11  

8.2. zlepšiť' prístup k zubno- lekárskemu ošetreniu v celkovej anestézii pre osoby so zdravotným 

postihnutím  

• MZ SR do roku 2025 zabezpečí zvýšenie počtu zubných ambulancií poskytujúcich zubné ošetrenia v 

celkovej anestézii tak, aby ich geografická dostupnosť zodpovedala oprávneným potrebám pacientov 

vyžadujúcich tento spôsob ošetrenia  

• MZ SR v roku 2025 pripraví na rokovanie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím informáciu 

o vytvorení nových zubných ambulancií poskytujúcich zubné ošetrenia v celkovej anestézii pre 

zdravotne postihnuté osoby  

8.3. podpora včasnej prevencie vývinových funkčných porúch u detí pri poskytovaní všeobecnej  

zdravotnej starostlivosti 

 • MZ SR v spolupráci s hlavným odborníkom pre všeobecnú starostlivosť' o deti a dorast a 

Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti do roku 2024 podporí vo všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti o deti a dorast elektronické vypĺňanie skríningov Tekos a M-CHAT a 

monitorovacej a skríningovej metódy S-PMV podľa Štandardu vyšetrení psychomotorického vývinu 

detí pri 2.-11. preventívnej prehliadke v primárnej starostlivosti na základe alokácie finančných 

prostriedkov čerpaných z EU fondov v rámci Partnerskej dohody/Programu Slovensko, vrátane 

získavania a štatistického vyhodnocovania dát k prevencii vývinových funkčných porúch u detí 8.4. 

priebežne pri rokovaniach Kategorizačnej komisie MZ SR pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej 

komisie MZ SR pre špeciálny zdravotnícky materiál vyhodnocovať finančnú dostupnosť 

kategorizovaných zdravotníckych pomôcok na mobilitu, zariadení a podporných technológií v rámci 

kompetencií, ktoré v tomto smere MZ SR má ako orgán spravujúci kategorizačný proces 

 • MZ SR bude na každom rokovaní Kategorizačnej komisie MZ SR pre zdravotnícke pomôcky a 

Kategorizačnej komisie pre špeciálny zdravotnícky materiál zaraďovať do programu rokovania 

problematiku prehodnotenia výšky doplatkov na zdravotnícke pomôcky pre občanov so zdravotným 

postihnutím v snahe dosiahnuť ich zníženie za predpokladu súčinnosti zdravotných poisťovní a členov 

odborných pracovných skupín, pričom bude klásť osobitný dôraz najmä na pomôcky určené najviac 

zdravotne postihnutým osobám 12  

8.5. zabezpečiť podporu zdravotníckym pracovníkom pri manažmente pacientov so zdravotným 

postihnutím. MZ SR zabezpečí zdravotníckym pracovníkom podporu (informačnú, vzdelávaciu) na 

zlepšenie ich zručností v oblasti komunikácie s osobami so zdravotným postihnutím a ich rodinnými 

príslušníkmi s ohľadom na ich špecifické potreby  

• MZ SR do roku 2030 v spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami zastupujúcimi osoby so 

zdravotným postihnutím zapracuje do minimálnych štandardov špecializačného štúdia v rámci 



komplexnej inovácie minimálnych štandardov pre jednotlivé zdravotnícke povolania tému: 

Komunikácia s osobami so zdravotným postihnutím pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s 

ohľadom na ich špecifické potreby v komunikácii  

9.1. zaviesť systém individualizovanej komplexnej podpory osôb so zdravotným postihnutím a ich 

rodín cez nadrezortný systém habilitačných a rehabilitačných služieb 

 • MPSVR SR v roku 2023 vytvorí pracovnú skupinu za účasti MZ SR, MŠVVaŠ SR a zástupcov 

reprezentatívnych organizácií, účelom ktorej bude dohodnutie kompetencií jednotlivých rezortov v 

systéme habilitačných a rehabilitačných služieb 


