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Tohtoročnú konferenciu NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2020 - AKÝ BY SME HO CHCELI? sme organizovali 

v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v 

sociálnej práci. Uskutočnila sa v polovici júna 2020 a venovala sa potrebám v rámci sociálnych služieb 

a kompenzácií. Sú to témy, ktoré aj súčasná vláda zakomponovala do programového vyhlásenia a dala 

si za cieľ priniesť reformy v tejto oblasti. Zatiaľ sa o týchto dôležitých reformách verejne nediskutuje, 

aj keď všetci na to čakáme. Chceme byť pripravení, keď sa diskusia začne. 

Pripravili sme preto anonymný dotazník a zber odpovedí prebiehal počas letných mesiacov. Otázky, 

ktoré sú jeho súčasťou (dotazník bol určený nielen účastníkom konferencie, ale všetkým, ktorých sa 

tieto témy dotýkajú), sa týkajú sociálnych služieb a kompenzácií. Keďže ich vnímame ako nástroje, 

vďaka ktorým sa ľudia so zdravotným postihnutím môžu vzdelávať, pracovať, bývať, tráviť voľný čas – 

mať nezávislý život. 

V prvej časti dotazníka sme u ľudí so zdravotným postihnutím a tiež ich príbuzných zisťovali, aká je 

súčasná situácia vo využívaní sociálnych služieb a kompenzácii. V druhej časti dotazníka sme zisťovali, 

ktoré sociálne služby a kompenzácie považujú za kľúčové v rôznych obdobiach života.  

Výsledky tohto dotazníka sprístupníme verejnosti na stránke nadácie SOCIA (www.socia.sk) a rovnako 

ich budeme prezentovať v diskusiách s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR či inými 

stranami, aby sme aj takto pomohli rozšíriť diskusiu. Chceme s nimi ďalej pracovať aj v rámci okrúhlych 

stolov s účastníkmi konferencie na jeseň 2020. Pracovné stretnutia budú rozdelené podľa jednotlivých 

období života človeka: 

 Raný vek / 0-7 /  

 Školský vek (ZŠ a príprava na povolanie) / 7-25 /  

 Produktívny vek – práca /25 – 60 /  

 Produktívny vek – bývanie a život v komunite / 25 – 60 /  

 Seniorský vek / 60+ / 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tešíme sa na ďalšie diskusie. 

 

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien 
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DOTAZNÍK 
Dotazník bol vytvorený v spolupráci s vedúcimi pracovných skupín a s ohľadom na rôzne potreby 

meniace sa vekom človeka.  

Prvým okruhom otázok sme sa snažili zmapovať súčasnú situáciu v oblasti využívania sociálnych služieb 

a kompenzácii. Tieto otázky sme smerovali na osoby so zdravotným postihnutím a ich príbuzných (pre 

každú cieľovú skupinu boli otázky mierne pozmenené). Dotazník mohli vyplniť aj odborníci, ľudia 

pôsobiaci vo verejnej správe či ktokoľvek iní. Ich dotazník nasmeroval priamo na druhú časť, kde sme 

sa pýtali na to, čo považujú za potrebné pre nezávislý život v oblasti sociálnych služieb alebo 

kompenzácii. Tu sa otázky mierne líšili pre jednotlivé vekové skupiny. 

Zapojilo sa 308 respondentov z celého Slovenska. Najviac respondentov bolo z Bratislavského kraja (28 

%). Najmenej sa zapojili obyvatelia Trenčianskeho kraja (7 %). Ostatné kraje mali v dotazníku približne 

rovnaké zastúpenie (9 – 13 %). Jeden respondent uviedol, že nežije na Slovensku. 

 

Podľa vekovej štruktúry viac ako 83 % respondentov bolo v produktívnom veku. Dotazník vyplnilo len 

12 % osôb starších ako 60 rokov a len 3 % mladých. Toto vekové rozdelenie korešponduje so štruktúrou 

pracovných skupín, ako sme ich v rámci konferencie nezávislý život vytvorili. 
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Z respondentov, ktorí sa zapojili do dotazníka, bolo najviac rodičov, resp. príbuzných osôb so 

zdravotným postihnutím (56 %). Druhou najpočetnejšou skupinou boli osoby so zdravotným 

postihnutím (25 %). Dotazníku sa zúčastnili aj ľudia, ktorých sa osobne sociálne služby a kompenzácie 

netýkajú, ale súvisia s ich prácou – rôzni odborníci z praxe (14 %), zamestnanci verejnej správy (3 %) 

a osobní asistenti (2 %). 

 

Respondentov sme sa pýtali čomu sa venujú. Najväčšia skupina, 29 % respondentov, odpovedala, že 

sa stará o osobu so zdravotným postihnutím a poberá príspevok na opatrovanie. V podobnej životnej 

situácii sú aj rodičia, ktorí sa starajú o dieťa v predškolskom veku a poberajú materský alebo rodičovský 

príspevok (11 %). Štvrtina respondentov uviedla ako svoju hlavnú činnosť prácu (26 %) a početne 

menšia skupina štúdium (2 %). Naproti tomu 16 % respondentov nepracuje a to z rôznych dôvodov 

(dôchodok, okolnosti, atď.) 

0 - 17 rokov
3%

18 - 25 rokov
2%

26 - 60 rokov
83%

viac ako 60 rokov
12%

Respondenti: veková štruktúra
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V ďalších dvoch kapitolách sa venujeme najmä odpovediam dvoch najsilnejšie zastúpených skupín 

respondentov – ľudí so zdravotným postihnutím a blízkych osôb so zdravotným postihnutím. 
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OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Z celkového počtu respondentov 25 % (73 osôb) boli ľudia so zdravotným postihnutím. Viac ako 

polovica žije v troch krajoch – Bratislavský (19 %), Nitriansky (19 %) a Košický kraj (15 %).  

 

Dve tretiny (65,75 %) respondentov sú v produktívnom veku, t. j. 26 – 60 rokov. 30,14 % bolo vo veku 

nad 60 rokov a len 4,11 % patrilo do vekovej skupiny 18 – 25 rokov. Len 26 % z respondentov uviedlo, 

že pracujú alebo študujú. Takmer dve tretiny (63 %) uviedlo, že rôznych dôvodov nepracujú a sú doma. 

 

Pri otázke využívania sociálnych služieb najviac respondentov, až 65,75 % odpovedalo, že žiadne 

sociálne služby nevyužívajú. Podľa odpovedí je najvyužívanejšou sociálnou službou rehabilitačné 
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stredisko (10,96 %). Túto službu u konkrétneho poskytovateľa hodnotili respondenti prevažne ako 

dobrú a kvalitnú službu. 

Respondentov, ktorí sociálne služby nevyužívajú, sme sa pýtali na dôvody. Najviac ľudí si myslí, že 

žiadnu sociálnu službu nepotrebuje (35,71 %) a takmer rovnaká skupina uviedla, že o sociálnu službu 

nepožiadala (32,14 %). Približne jedna pätina (19,64 %) respondentov vo svojom okolí nemá vhodné 

sociálne služby, ktoré by potrebovali. 

 

Pomerne nízke využívanie sociálnych služieb kompenzuje vysoké zastúpenie využívanie príspevku na  

osobnú asistenciu – až 47 % respondentov. V systéme kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia 

respondenti okrem toho najviac využívajú príspevok na zvýšené výdavky (33 %) a v rovnakom 

zastúpení sú príspevky na kúpu zdravotnej pomôcky a príspevok na prepravu (26 %).   
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Rozsah kompenzácií, ktoré majú respondenti priznané, považuje rovnaký počet respondentov za 

dostatočný (38,36 %), resp. nedostatočný (38,36 %). 23,29 % respondentov žiadne kompenzácie 

nepoberá. 

 

Na otázku, z akého dôvodu niektoré kompenzácie nevyužívajú, 51 % respondentov uviedlo, že o ne ani 

nepožiadali. Pomerne veľká skupina, 44 % respondentov, uviedlo, že im neboli priznané. Aktuálne len 

5 % respondentov bolo v procese posudzovania. 

 

 

Nie všetci respondenti využívajú všetky možnosti úľav, ktoré by potencionálne mohli. Podľa odpovedí 

je naviac využívaný parkovací preukaz (71,23 %). 
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Respondentov sme sa pýtali, na ktoré iné služby musia bežne doplácať. Takmer polovica odpovedala, 

že na rôzne terapie (47,95 %) a o niečo menej uviedlo, že musí priplácať aj na kompenzačné 

pomôcky, lebo ich štát buď nehradí vôbec, alebo nie v dostatočnej výške (43,84 %). Viac ako tretina 

(34,25 %) si prispieva na zdravotnú liečbu, ktorá nie je preplácaná poisťovňami.  

Priemerne ročne na tieto služby doplácajú 2850 €, medián je 525 €. 

 

 

Pre ľudí so zdravotným postihnutím je dôležité aj to, ako funguje koordinácia a spolupráca 

poskytovanej pomoci z rôznych rezortov – najčastejšie sociálnych vecí, školstva a zdravotníctva. 

Takmer polovica respondentov (47 %) uviedla, že na základe ich skúseností tieto inštitúcie spolu 

nespolupracujú a častokrát ani neberú na vedomie, resp. do úvahy závery iných inštitúcii. Pomerne 

veľká skupina respondentov (41 %) na túto otázku neodpovedala alebo uviedla, že neviem posúdiť. 
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Na neformálnu pomoc a podporu sa obracajú ľudia so zdravotným postihnutím najčastejšie na členov 

rodiny (43,84 %). V oveľa menšej miere na známych (15,07 %), susedov (6,85 %) alebo dobrovoľníkov 

(4,11 %). 

 

 

Neformálna pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím pomáha najmä pri zabezpečení starostlivosti 

o domácnosť (73,34 %), pri návštevách u lekárov 67,12 %) a nákupoch (65,75 %). 
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RODIČ ALEBO INÝ PRÍBUZNÝ OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
Na okruh otázok pre príbuzných nám odpovedalo najviac, až 168 respondentov. Percentá uvádzané 

v grafoch sa teda týkajú tejto skupiny. 

Prevažná väčšina príbuzných boli pravdepodobne rodičia, lebo priemerný vek osoby, o ktorú sa 

starajú/podporujú, je 16,9 rokov a medián je ešte nižší, 12 rokov. 

Vek príbuzných so  zdravotným postihnutím počet 

vek 0-7 54 

vek 8-25 82 

vek 26-60 24 

vek 60+ 8 

 

Viac ako polovica príbuzných je zároveň aj poberateľom príspevku na opatrovanie (56 %). K tomuto 

počtu je potrebné pripočítať rodičov detí vo veku do 3, resp. 7 rokov, ktorí poberajú rodičovský 

príspevok. Spolu teda 70 % rodinných príslušníkov dostáva nejakú formu príspevku od štátu na 

starostlivosť.  

Príbuzných sme sa pýtali na to, či ich príbuzný využíva aj nejaké sociálne služby. Z celkového počtu až 

43 % uviedlo, že nevyužívajú žiadnu sociálnu službu. O niečo viac respondentov uviedlo, že ich príbuzný 

využíva 1 druh sociálnej služby (46 %). Len 10 % využíva dva druhy sociálnych služieb. 

 

Najčastejšie ide o sociálnu službu domov sociálnych služieb ambulantnou formou (24), potom aj 

rehabilitačné stredisko (24) a služba včasnej intervencie (24). Okrem toho využívajú aj sociálnu službu 

denného stacionára (10) a špecializovaného zariadenia ambulantnou formou (9). V 4 rodinách sa 

využíva opatrovateľská služba.  

Využili sme príležitosť a opýtali sme sa aj na spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami. V grafe 

uvádzame len tie najviac využívané. Sociálna služba včasnej intervencie je najviac hodnotená ako 

nadštandardná služba. Domnievame sa, že je za tým kombinácia toho, že ide o službu, ktorá je terénna, 

a teda pomáha rodine priamo v domácom prostredí a jej ambíciou je sieťovať podporu okolo rodiny. 

Toto nie je bežné pre iné druhy služieb, a preto to môžu rodiny vnímať ako nadštandardné. 
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Respondentov sme sa pýtali na dôvody, prečo niektoré sociálne služby vôbec nepoberajú. Viac ako   

35 % označilo za hlavný dôvod absenciu vhodných služieb v ich okolí. Tento dôvod výrazne prevažuje 

nad tým, že niekomu nebola poskytnutá služby z nedostatku kapacít  v existujúcich zariadeniach               

(2,56 %). Približne štvrtina o sociálne služby ani nepožiadala a takmer 15 % príbuzných si myslí, že ich 

príbuzní nepotrebuje žiadnu sociálnu službu. Dôležité je poznamenať, že skoro 14 % rodín nemá 

dostatok financií, aby mohli platiť úhrady za sociálne služby. 

 

Príbuzných sme pýtali, aké iné služby využívajú okrem sociálnych služieb a kompenzácii. 

Z priloženého grafu je vidieť, že vo veľkej miere prevažujú rôzne formy terapií (37,78 %) a fyzioterapia 

(20 %). Veľmi dôležité sú aj služby logopédov (13,3 %). Slovenské reálie dokresľuje aj to, že len 13,3 % 

uviedlo, že ich príbuzní navštevujú školu, resp. iné školské zariadenie (centrum voľného času). Pritom 

rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím vo veku od 3-18 rokov tvoria takmer 62 % našej vzorky. 
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Ďalšie otázky sa týkali kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa odpovedí 79 % príbuzných 

uviedlo, že ich blízky má priznané nejaké kompenzácie. Respondenti, ktorí uviedli, že ich príbuzní 

nepoberajú žiadne kompenzácie, tvorili viac ako jednu pätinu (21 %). Pritom polovica z nich podľa 

ďalších otázok o kompenzácie žiadala, ale neboli im priznané. 

 

Najviac využívajú príbuzní respondentov príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (22 %), 

nasledovaný príspevkom na opatrovanie (21 %) a príspevkom na zvýšenie výdavky (19 %). V časti iné 

je zahrnutých 7 rôznych príspevkov, ktoré rodiny respondentov využívali len veľmi v malej miere 

(úprava bytu alebo rodinné domu, úprava auta, zdvíhacie zariadenie a pod.). 
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Medzi najčastejšie dôvod, prečo nebol nejaký príspevok priznaní, sú uvádzané finančné limity, resp. 

nadlimity.  

 

 

Nasledujúce otázky sa týkajú výdavkov, ktoré rodiny majú. Z odpovedí respondentov vyplýva, že dve 

tretiny rodín si dopláca/platí za rôzne terapie. Tento vysoký údaj je podmienený aj tým, že priemerný 

vek príbuzných so zdravotným postihnutím v našej vzorke sú najmä neplnoleté deti (dve tretiny). Je 

známe, že najmä v prvých rokoch života je potreba rôznych terapií (fyzioterapií, 

špeciálnopedagogických, logopedických, atď.) najvyššia, resp. pre najširšiu skupinu ľudí. Zároveň to 

odráža aj fakt, že práve rôzne terapie sú najmenej preplácané služby, resp. v nedostatočnom počte. 

4,85%

12,62%

38,83%

43,69%

iné

Je v procese posudzovania/odovolávania sa

Nežiadal/a si

Neboli mu/jej priznané

Rodina: Ak niektoré kompenzácie nevyužíva, je to z dôvodu:
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Druhou najvýraznejšou položkou, na ktorú rodiny doplácajú v 61 % prípadoch, sú kompenzačné 

pomôcky, ktoré štát nehradí vôbec, alebo nie v dostatočnej výške. Veľká skupiny rodín, až 43 %, 

označilo nepreplácanú zdravotnú liečbu za službu, na ktorú si musia doplácať. Je dôležité spomenúť, 

že 14 % rodín uviedlo výdavky na asistenta do škôlky, školy alebo zamestnania ako ich výdavok. Toto 

číslo hovorí len o rodinách, ktoré dokážu podporovať finančne vzdelávanie svojho dieťaťa. 

Predpokladáme, že veľká skupina rodín si to nemôže dovoliť a teda ich dieťa, napriek primeranému 

veku, túto podporu nedostáva. K tomu by však bolo potrebné urobiť špeciálny výskum, ale je to 

zrkadlom nášho „inkluzívneho“ vzdelávacieho systému: existuje tu skupina rodín, ktorá musí 

financovať asistenciu, inak by sa ich dieťa primerane nevzdelávalo. 

 

 

V dotazníku sme sa pýtali na odhad, akú sumu za celý rok tieto doplatky na rôzne služby predstavujú. 

Priemerná suma na domácnosť podľa odpovedí je 3 750 €, mediánová hodnota je 2 000 €. Viac ako 

tretina respondentov (35,51 %) odhadla, že ročne doplatky za rôzne služby sa pohybujú v rozmedzí  

1 000 e až 2 500 €, teda približne 100 € – 200 € mesačne. Viac ako jedna pätina respondentov                     

(22,46 %) odhadla túto sumu medzi 2 500 € – 5000 €, čiže približne 200 € – 400 € mesačne. Viac ako              

5 % respondentov odhadlo svoje ročné náklady nad 10 000 € (v jednom prípade tam bola započítala 

nákladná operácia). 
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S posúdením svojho zdravotného stavu a prípadne sociálnej situácie sa osoby so zdravotným 

postihnutím stretávajú na rôznych inštitúciách. Pýtali sme sa, ktoré posudkové šetrenia príbuzní 

respondentov absolvovali. Výrazná väčšina (88,69 %) absolvovala posudzovanie odkázanosti kvôli 

kompenzáciám ťažkého zdravotného postihnutia na ÚPSVAR. Vzhľadom na vekové zloženie príbuzných 

respondentov neprekvapuje, že takmer 56 % potrebovalo absolvovať diagnostiku vývinu v centre 

špeciálno-pedagogického poradenstva z dôvodu posudzovania zrelosti pre umiestnenie v materskej 

alebo základnej škole a podobne aj diagnostiku vývinu (31,55 %). 40,48 % respondentov uviedlo aj 

absolvovanie posúdenia zdravotnou poisťovňou na pridelenie zdravotnej pomôcky. 
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Vzhľadom na to, že každá osoba so zdravotným postihnutím absolvuje podľa odpovedí respondentov 

v priemere 3 rôzne posúdenia, a to nepočítame, že niektoré sú opakované, je dôležité spomenúť 

hodnotenie spolupráce inštitúcií v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a v rezort zdravotníctva. 

Polovica respondentov hodnotí spoluprácu ako absentujúcu, naopak stáva sa, že jednotlivé inštitúcie 

neberú navzájom svoje závery do úvahy. 36 % príbuzných vníma, že práve oni sa stávajú 

sprostredkovateľom a dotknuté inštitúcie „spolupracujú” na základe tlačených nálezov a nimi 

reprodukovaných informácií. Len veľmi malá skupina (3 %) vníma, že odborníci okolo nich spolupracujú 

systematicky, stretávajú sa pravidelne a participujú na tvorbe individuálneho plánu. 

 

 

V rámci rôznych úľav, ktoré je možné využívať z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, využíva 

najviac rodín parkovací preukaz (71,43 %). O niečo menšia skupina respondentov aj úľavu za diaľničnú 

známku (58,93 %) a koncesionárskych poplatkov (54,76 %). 



  

NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2020 18 

 

 

Pýtali sme sa aj na to, či pri zabezpečovaní starostlivosti využívajú aj neformálnu pomoc a v prípade, že 

áno, v akej oblasti najviac. Podľa očakávaní sú pre rodiny najväčšou oporou príbuzní/rodina (89,29 %). 

Pätina respondentov uviedla, že sa môže obrátiť aj na pomoc známych. Oveľa menej sú neformálnou 

pomocou susedia alebo dobrovoľníci. Takmer 10 % respondentov uviedlo, že sa nemajú na koho 

obrátiť v prípade žiadosti o neformálnu pomoc. 

 

Príbuzní alebo iní ľudia, ktorí rodinám s členom so zdravotným postihnutím nejako neformálne 

pomáhajú, sú pomocou najmä v nasledovných oblastiach – dohľad (65 %), trávenie voľného času 

s príbuzným so zdravotným postihnutím (44 %), odľahčenie rodiča v jeho starostlivosti (40 %) 

a návštevy u lekárov (36 %). 
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64,88%

44,05%

39,88%

35,71%

20,83%

17,26%

dohľad

trávenie voľného času blízkeho

odľahčenie rodiča

návštevy lekára

nákupmi

pomoc s domácimi prácami

Rodina: Neformálna pomoc - aktivity



  

NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2020 20 

 

NÁZORY OPATROVATEĽOV NA NÁVRHY MPSVR 
V posledných týždňoch sa v médiách a na sociálnych sieťach hovorí o reformných zámeroch MPSVR 

SR, ktoré by sa mali dotknúť aj peňažného príspevku na opatrovanie. Ministerstvo zatiaľ nezverejnilo 

veľa podrobností, ale radi by sme zachytili názory opatrovateľov - ľudí, ktorí dnes poberajú príspevky 

na opatrovanie o blízku osobu. 

Čo vieme:  

- nový príspevok bude rôznej výšky podľa stupňa odkázanosti - v novom systéme posudzovania 

bude 5 stupňov, 

- MPSVR SR chce výšku nového príspevku výrazne navýšiť v porovnaní so súčasným 

príspevkom na opatrovanie (pre osoby, ktoré sú v najvyšších stupňoch odkázanosti), 

- časť nového príspevku by mala byť účelovo viazaná na financovanie sociálnej služby alebo 

inej podpory/asistencie, a to podľa výberu každého človeka. 

 

Čo si o navrhovanej zmene myslíte? Aké sú Vaše dojmy z toho, čo ste počuli? 

Približne rovnaká časť komunikovala prevažne pozitívne pocity (35 %) ako tí, ktorí sa nevedeli 

vyjadriť, alebo sa im niečo pozdávalo a niečo nie (33 %).  

Z odpovedí je zrejmé, že opatrovatelia vítajú zvýšenie príspevku, ale niektorí upozorňujú na to 

spojené problémy: 

- finančné limity na príjem domácnosti, 

- nedostatok komunitných služieb či iných sociálnych služieb, ktoré by pomohli pri opatrovaní 

(rehabilitácie, denné stacionáre, atď.). 

- absencia odľahčovacej služby, 

- potreba zmien v posudkovom systéme. 

Niektorí vnímajú citlivo potencionálne ohrozenie osobnej asistencie. Hlavný odkaz: konajte rýchlo, 

lebo roky sa len rozpráva a nič sa nedeje. 
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Aká by podľa Vás mala byť výška príspevku, aby ste mohli zabezpečiť starostlivosť/podporu svojmu 

blízkemu? 

Podľa odpovedí respondentov by nový príspevok bol dostatočný v priemere okolo 826 €, medián                

750 €. Sumy sa pohybovali v rozpätí od 50 – 2000 €. 

V prípade, že by ste časť nového príspevku mali využiť na zaplatenie sociálnych služieb alebo 

asistencie, čo by ste preferovali Vy alebo Váš blízky? 

Respondenti by jednoznačne uprednostnili osobnú asistenciu (49 %), druhá najčastejšia podpora by 

bola ambulantná sociálna služba bez obmedzenia hodín (35 %). 
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V prípade, že by výška nového príspevku, umožnila zabezpečiť relevantnú starostlivosť/podporu pre 

blízkeho aj na viac ako 4 hodiny denne, by sa 61,39 % respondentov venovalo iným členom rodiny, 

ktorí ich podporu tiež potrebujú. Viac ako polovica (54,96 %) by sa zamestnalo resp. vykonávalo nejakú 

pracovnú činnosť. Necelých 40 % (39,87 %) by nadobudnutý čas venovali svojmu zdraviu. 
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RANÝ VEK / 0 - 7 ROKOV 
Na skupinu otázok pre rané obdobie života odpovedalo 60 respondentov. Najpočetnejšou skupinou 

boli rodičia alebo príbuzní osôb so zdravotným postihnutím, až 73,3 %. Zo zapojených respondentov 

21,7 % tvorili odborníci. 

Ktoré sociálne služby považujete za kľúčové v tomto období života? 

 

 

V tabuľke nižšie je vidieť mierne rozdiely v odpovediach príbuzných a odborníkov, ktoré sociálne 

služby považujú za kľúčové. 

 

rodičia / 
príbuzní osoby 
so zdravotným 

postihnutím 

odborníci 

služba včasnej intervencie 84,09% 100% 

denný stacionár 15,91% 23,08% 

domov sociálnych služieb - ambulantná forma 22,73% 38,46% 

špecializované zariadenie - ambulantná forma 38,64% 38,46% 

opatrovateľská služba 34,09% 23,08% 

jasle 25,00% 38,46% 

špecializované zariadenie - týždenná forma 4,55% 15,38% 

domov sociálnych služieb - týždenná forma 2,27% 7,69% 

špecializované zariadenie - celoročný pobyt 2,27% 0,00% 

iné / najmä materské školy 18,18% 0,00% 

 

Okrem týchto sociálnych služieb považujú respondenti za kľúčové rehabilitácie (40 %)  a terapie (56,6 

%). Jeden respondent upozornil na širší kontext podpory a kľúčových služieb:  

„Rodičovské skupiny s možnosťou zdieľania (prípadne individuálnej či partnerskej poradne)                                     

a  vytváranie komunít mimo virtuálnych sociálnych sieti. Vytváranie priestorov na neformálne 
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stretávanie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami, kde by mohli dostať priestor potreby všetkých 

členov rodín (napr. starí rodičia či súrodenci). Ako podporné služby vnímam aj inkluzíve opatrenia v 

rámci materských centier či centier voľného času. Tu by mohlo pomôcť vzdelávanie pracovníkov a 

dobrovoľníkov v týchto centrách. Veľmi chyba dostupná odľahčovacia služba pre rodiny, ako príspevok 

k zdravej psychohygiene rodičov, ale aj ako prevencia vyhorenia. Špecializované inkluzíve ihriská a 

športoviská. Ďalej vnímam, že by sa dalo oveľa efektívnejšie, „včas" sprevádzať rodinu, ak by včasnú 

intervenciu kontaktovali rodičia už v prenatálnom období pri indikácii... Tiež napríklad pri predčasne 

narodených deťoch ešte v období hospitalizácie dieťatka a, samozrejme, hneď po návrate domov. 

Poskytnuté služby v tomto včasnom období majú zvyčajne aj najväčší potenciál stabilizovať situáciu a 

skompetentniť rodinu.“     

 

 

 

 

rodičia / príbuzní osoby so 
zdravotným postihnutím 

odborníci 

osobná asistencia 38,6% 38,5% 

príspevok na kúpu pomôcky 68,2% 53,8% 

príspevok výcvik v používaní pomôcky 9,1% 7,7% 

príspevok na opravu pomôcky 11,4% 0,0% 

príspevok na úpravu pomôcky 11,4% 0,0% 
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príspevok na zdvíhacie zariadenie 13,6% 15,4% 

príspevok na kúpu OMV 68,2% 53,8% 

príspevok na úpravu OMV 11,4% 7,7% 

príspevok na prepravu 43,2% 7,7% 

príspevok na úpravu bytu 15,9% 30,8% 

príspevok na úpravu  RD 18,2% 15,4% 

príspevok na úpravu  garáže 4,5% 0,0% 

príspevok na zvýšené výdavky 79,5% 46,2% 

príspevok na opatrovanie 50,0% 30,8% 

iné 4,5% 7,7% 

 

 

Len rodičia odpovedali na otázku, koľko hodín ich dieťa trávi v kolektíve rovesníkov.  
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ŠKOLSKÝ VEK / 7 – 25 ROKOV 
Na okruh otázok o kľúčových nástrojoch pre mladých ľudí v školskom veku odpovedalo 81 

respondentov, z toho 71 bolo rodičov alebo príbuzných osôb so zdravotným postihnutím. 

Polovica všetkých považuje za kľúčovú sociálnu službu odľahčovaciu službu. Nasleduje denná forma 

špecializovaného zariadenia (40,74 %) a opatrovateľská služba (34,5 %). 

 

Z uvedených odpovedí je zrejmé, že drvivá väčšina (88,89 %) považuje za kľúčové ambulantné formy 

služieb (špecializované zariadenie, denný stacionár a domov sociálnych služieb). Viac ako tretina              

(34,7 %) respondentov vidí ako dôležité terénne formy (opatrovateľská služba). V prípade pobytových 

foriem, ktoré ako kľúčové v školskom období života vníma asi šestina respondentov, výrazne prevažuje 

týždenná forma.   
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Na otázku, aké iné služby považujú respondenti za kľúčové v školskom období života, 56 % 

respondentov uviedlo rôzne druhy terapií a 36 % rehabilitácie. Okrem toho niektorí uviedli podporu 

pre rodiny, pobytové tábory alebo záujmové krúžky pre deti. 

 

Z respondentov na otázku na rozsah, v akom je poskytované dieťaťu vzdelávanie odpovedalo z 81 až 

73 rodičov. Z nich 53,33 % uviedlo, že denne viac ako 4 hodiny. Štvrtina uviedla, že niekoľkokrát do 

týždňa, ale nie denne. Jednotlivci odpovedali, že ich dieťa sa vzdeláva individuálne, a to najmä 

z dôvodu, že v blízkosti nie je škola, ktorá by ho vedela/chcela vzdelávať. Jeden respondent upozornil 

aj na fakt, že síce dieťa navštevuje školu, ale vzhľadom na potrebu podávať mu inzulín každé dve 

hodiny, rodič tam musí vždy prísť.  

55,3 % respondentov je spokojných s rozsahom vzdelávania, ktoré aktuálne ich príbuzní/oni sami 

dostávajú a 44,7 % ho nepovažuje za dostačujúci. 
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PRODUKTÍVNY VEK / 25 – 60 ROKOV 
Na otázky týkajúce sa sociálnych služieb a kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia 

v produktívnom veku odpovedalo najviac respondentov – 117. Z nich 42 % priamo osôb so zdravotným 

postihnutím, 38,5 % príbuzných ľudí so zdravotným postihnutím a 20 % odborníkov. 

Viac ako polovica respondentov (54,7 %) ako kľúčovú sociálnu službu v tomto období života vníma 

rehabilitačné stredisko. Druhou najčastejšie označenou službou (47,86 %) bola podpora samostatného 

bývania. Pre zabezpečenie nezávislého života 37,6 % respondentov vníma ako dôležitú prepravnú 

službu. Služby denného stacionára uviedlo 35 %. Z rezidenčných foriem služieb za kľúčový druh 32,5 % 

respondentov označilo zariadenie podporovaného bývania.  

Medzi inými sociálnymi službami respondenti ešte spomenuli tlmočnícku službu, odľahčovaciu službu 

a špecializované poradenstvo.  

 

Pohľad jednotlivých skupín respondentov sa mierne líšil v tom, ktoré služby najviac označili za kľúčové: 

ľudia so zdravotným postihnutím Rehabilitačné stredisko (63,3 %) 
Podpora samostatného bývania (53 %)  
Prepravná služba (51 %)  

rodičia a príbuzní osoby so zdravotným 
postihnutím 

Rehabilitačné stredisko (57,8 %) 
Denný stacionár (46,7 %) 

odborníci Zariadenie podporovaného bývania (65,2 %) 
Podpora samostatného bývania (56,5 %) 

 

Z kľúčových kompenzácii, ktoré sú v produktívnom veku dôležité pre nezávislý život, 72,65 % 

respondentov vybralo peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Druhou kompenzáciou je podľa                  

64,1 % respondentov príspevok na kompenzáciou zvýšených výdavkov a len o necelé percento menej 

(63,25 %) respondentov uviedlo príspevok na kúpu motorového vozidla a príspevok na kúpu pomôcky. 
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Viac ako polovica respondentov (51,3 %) za dôležitú kompenzáciu považuje aj príspevok na 

opatrovanie. 

 

Pri tejto otázke sa odpovede rôznili podľa toho, kto bol respondentom. V nasledujúcej tabuľke sú 

uvedené odpovede pre 5 najviac spoločne spomínaných. Príspevok na osobnú asistenciu považuje až 

85,96 % odborníkov a 75,51 % osôb so zdravotným postihnutím za najdôležitejší príspevok na osobnú 

asistenciu. Príbuzní osôb so zdravotným postihnutím rovnako dôležito vnímajú príspevok na 

opatrovanie a na kúpu osobného motorového vozidla (75,56 %). Práve tieto dva príspevky respondenti 

považovali za menej dôležité – osoby so zdravotným postihnutím len v 30,6 % považovali príspevok na 

opatrovanie (30,6 %) za kľúčový a odborníci zase príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 

(26,1 %). 

 osoba so zdravotným 
postihnutím 

rodič/príbuzný osoby so 
zdravotným postihnutím 

odborníci 

peňažný príspevok na 
osobnú asistenciu 

75,51 % 60 % 86,96 % 

peňažný príspevok na kúpu 
pomôcky 

61,22 % 62,22 % 69,57 % 

peňažný príspevok na kúpu 
osobného motorového 
vozidla 

69,39 % 75,56 % 26,09 % 

peňažný príspevok na 
kompenzáciu zvýšených 
výdavkov 

57,14 % 68,89 % 65,22 % 

peňažný príspevok na 
opatrovanie 

30,61 % 75,56 % 43,48 % 
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SENIORSKÝ VEK / VIAC AKO 60 ROKOV 
Svoj názor na dôležitú podporu pre zabezpečenie nezávislého života v seniorskom veku vyjadrilo 47 

respondentov. Z toho 17 respondentov boli odborníci pracujúci na rôznych pozíciách, 12 príbuzných 

osôb so zdravotným postihnutím a 18 osôb so zdravotným postihnutím (takmer všetci starší ako 60 

rokov). 

Za kľúčové sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím v seniorskom veku považuje 63,83 % 

respondentov opatrovateľskú službu. Viac ako tretina respondentov (36,17 %) považuje za dôležitú aj 

signalizačnú službu vo forme monitorovacích náramkov. Za rovnako dôležitú považujú aj prepravnú 

službu. Necelých 30 % respondentov vyzdvihlo aj sociálnu službu podpora samostatného bývania. 

Z odpovedí je zrejmé, že výrazne prevažujú sociálne služby, ktoré majú terénnu formu – opatrovateľská 

služba, signalizačná/monitorovacia, ako aj podpora samostatného bývania. 25,53 % respondentov 

považuje za dôležitú službu poskytovanú v zariadení pre seniorov (celoročný pobyt).  

 

 

V nasledujúcej tabuľke je vidieť preferenciu kľúčových služieb podľa toho, kto bol respondent. 

Jednoznačne u všetkých získala najväčšiu preferenciu opatrovateľská služba, ale u ľudí so zdravotným 

postihnutím mala výrazne menšiu váhu. 

ľudia so zdravotným postihnutím Opatrovateľská služba (44,4 %) 
Prepravná služba (44,4 %)  
Podpora samostatného bývania (33,3 %)  
Signalizačná/monitorovacia služba (27,78 %) 

rodičia a príbuzní osoby so zdravotným 
postihnutím 

Opatrovateľská služba (75 %) 
Prepravná služba (50 %)  
Signalizačná/monitorovacia služba (50 %) 
Podpora samostatného bývania (33,3 %)  

odborníci Opatrovateľská služba (76,5  %) 
Signalizačná/monitorovacia služba (35,29 %) 
Podpora samostatného bývania (23,53 %)  
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Prepravná služba (17,62 %)  

Takmer dve tretiny respondentov (65,96 %) považujú na kľúčový príspevok na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov, nasleduje príspevok na opatrovanie (57,45 %) a príspevok na kúpu pomôcky (57,45 %). 

Polovica (51,06 %) respondentov považuje za dôležitú osobnú asistenciu aj v seniorskom veku. 

 

V tabuľke nižšie je jasne vidieť veľký rozdiel medzi tým, kto odpovedal na otázky, a to najmä pri 

príspevku na opatrovanie, kde ho jednoznačne preferovali príbuzní a odborníci oproti ľuďom so 

zdravotným postihnutím. 

 osoba so zdravotným 
postihnutím 

rodič/príbuzný osoby so 
zdravotným postihnutím 

odborníci 

peňažný príspevok na 
osobnú asistenciu 

61,11 % 47,67 % 47,06% 

peňažný príspevok na kúpu 
pomôcky 

61,11 % 66,67 % 47,06% 

peňažný príspevok na 
prepravu 

22,22 % 66,67 % 52,94 % 

peňažný príspevok na 
kompenzáciu zvýšených 
výdavkov 

61,11 % 91,67 % 52,94 % 

peňažný príspevok na 
opatrovanie 

27,78 % 75 % 76,47 % 
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AKO SI PREDSTAVUJETE NEZÁVISLÝ ŽIVOT? 
Posledná otázka v dotazníku bola skôr naša prosba, aby sa respondenti zamysleli a napísali, ako si 

predstavujú ideálny nezávislý život. Na túto našu prosbu reagovalo 251 ľudí. 

V tejto súvislosti chceme len poznamenať, že nezávislosť neznamená, že je človek fyzicky alebo 

intelektuálne schopný postarať sa o seba bez podpory; nezávislosť znamená, že človek má podporu 

vtedy, keď ju potrebuje a dostane ju vo forme, ktorú si určí a vyhovuje mu. 

Najčastejšie vnímané oblasti, ktoré by respondenti privítali, aby boli podporené a mohli by žiť nezávislý 

život: 

- jednoduchý prístup k osobnej asistencii 

- dostatok finančných prostriedkov 

- dostatok kvalitných sociálnych služieb 

- odstránenie prekážok na úradoch 

- prístup k podporovanému a samostatnému bývaniu 

- prístup k zamestnaniu 

- rodičia detí so ŤZP: prístup k odľahčovacej službe a následne možnosť venovať sa rodine, 

partnerskému vzťahu, prístup detí k vzdelávaniu a následne možnosť pracovať. 

Pripájame aj niekoľko konkrétnych vyjadrení: 

Ak inakosť nebude príťažou, ale spestrením života. Ak starosť o najslabších nebude 

záťažou, ale hľadaním prepojenia a zaradenia osôb ŤZP podľa ich možností a 

schopností do bežného života. Ak rodina s ŤZP dieťaťom nebude segregovaná a matka 

využije svoje vzdelanie pre svoj rast, ako aj rast spoločnosti a nie len ako 

opatrovateľka svojho dieťaťa, ktorú väčšina spoločnosti ani nevníma, lebo je len 

matkou postihnutého dieťaťa. Keď vo svete bude vládnuť povedomie, že aj keď sme 

iní, všetci môžeme byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. 

 

Ako mama opatrovateľka považujem za nezávislý život: keby fungovala odľahčovacia 

služba, spravodlivé ohodnotenie a kvalitné sociálne zariadenia pre moju dcéru do 

budúcnosti, keby som nevládala sa o ňu postarať. 

 

V pokoji pracujem, venujem sa tomu, čo som študovala a som v tom prínosom pre 

spoločnosť a môžem sa spoľahnúť, že moje dieťa je nielen odložené, ale sa mu venujú 

kvalifikovaný, chápajúci a dobre zaplatení odborníci. 

 

Osoba zodpovedná za poskytovanie potrebnej pomoci, platená štátom, mi bude 

poskytovať individuálnu pomoc a poradenstvo zamerané na prekonávanie prekážok 

prostredia a spoločnosti pri realizácii mojich vzdelávacích, profesionálnych, 

záujmových potrieb a trávenia voľného času. Mala by mať možnosť spolupracovať s 

odborníkmi z rôznych oblastí pri hľadaní najvhodnejšej formy kompenzácie a pomoci, 
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pri rešpektovaní mojej predstavy a vôle, ale aj prístup k zdrojom financovania tejto 

pomoci. 

 

Mať priateľov, kamarátov, tráviť zmysluplne plne čas, môcť sa zapojiť do života 

spoločnosti podľa mojich schopností a možností, byť užitočný a priniesť ostatným tiež 

niečo dôležité, dostať podporu, ak ju potrebujem, mať možnosť bývať samostatne a 

dosť finančných prostriedkov na to. 

 

Podieľať sa na občianskom živote ako najlepšie sa dá, bývať s podporou sám                 

alebo v malej komunite, navzájom si pomáhať. 

 

Keď  je podporované zamestnávanie a samostatné bývanie pre ľudí so ZŤP. 

 


