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Podmienky inklúzie ZPO

➢ Nadrezortný, komplexný prístup k riešeniu ľudsko –
právnych problémov a nediskriminácie OZP, 

➢ Bezbariérové životné prostredie, dostupnosť
informačno - komunikačnej technológie

✓ Komplexné posúdenie funkčných schopností, získanie
potrebných kompenzácií a podporných služieb,
komplexná habilitácia a rehabilitácia.

✓ Získanie primeranej vzdelanostnej úrovne a prípravy
na povolanie,

✓ Vytvorenie podmienok pre možnosť získať primerané
zamestnanie.



Posudzovanie zdravotného stavu

Účel  posudzovania:

➢posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a 
stanovenie funkčných schopností

➢určenie potreby zabezpečenia príjmu pre invalidnú, 
resp. zdravotne postihnutú osobu, 

➢ určenie nárokov na zabezpečenie zdravotných 
pomôcok a kompenzačných potrieb pre 
každodenný život posudzovanej osoby, prípadne pre 
možnosť pracovného uplatnenia,

➢ určenie možností ďalšieho spoločenského, 
prípadne  aj primeraného pracovného uplatnenia
sa či už v pôvodom zamestnaní, alebo po rekvalifikácii 
a získaní nových zručností,  v inej profesii.



Komplexné hodnotenie  aktuálneho stavu pacienta

(klienta)

Ide o zhodnotenie:

• z hľadiska biologického (zmena štruktúry – stavby tela, zmena 
životne dôležitej fyziologickej funkcie) a z hľadiska psychického

• z hľadiska funkčného (t.j. z hľadiska schopnosti realizovať 
každodenné činností - sebestačnosť, nezávislosť, možné 
spoločenské aktivity), 

• z hľadiska potreby poskytnutia zdravotníckych alebo iných 
kompenzačných pomôcok, alebo sociálnych dávok 

• z hľadiska možnosti vrátenia sa do pracovného procesu

– v pôvodnom, alebo        

– v zmenenom zamestnaní, v rámci zmenenej pracovnej 
schopnosti (možnosti rekvalifikácie)



Posudzovanie v SR podľa súčasnej 

legislatívy

➢ Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov - pre posudzovanie invalidity

➢ Zákon č. 330/2008 Z.z. – úplné znenie zákona o službách
zamestnanosti 5/2004 Z. z (§ 19 Lekárska posudková činnosť -
primeranosť ponúkaného pracovného miesta)

➢ Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov - pre potreby kompenzácie sociálnych dôsledkov
zdravotného postihnutia

➢ Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších
predpisov – pre posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby



Vykonávatelia posudkových konaní

Posudkové konania v súčasnosti vykonávajú:

➢verejnoprávna inštitúcia (Sociálna poisťovňa),

➢ orgány štátnej správy (Úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny), 

➢orgány územnej samosprávy (obce, mestá, 
VÚC)

Posudková činnosť je roztrieštená, posudzovanie
zdravotného a sociálneho stavu je nejednotné,
jedna a tá istá osoba je posudzovaná opakovane
pre rôzne účely



Dvaja pacienti s 

rovnakou diagnózou 

fungujú rozdielne 

Dvaja pacienti s rôznou 

diagnózou fungujú 

rovnako 



Dokumenty WHO – Medzinárodná klasifikácia 

funkčnej schopnosti, dizability a zdravia - MKF

Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia 
– MKF  (International Classification of Functioning, Disability 
and Health – ICF) bola schválená a odsúhlasená na 54. 
zhromaždení WHO v máji 2001 ako medzinárodný štandard na 
posudzovanie zdravia a zdravotného postihnutia  (v jazyku 
slovenskom vydaná r. 2003).

Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia 
pre deti a mládež (ICF - CY) - dokument WHO z r. 2006, vytvára 
podmienky pre zavedenie včasnej diagnostiky a intervencie u detí s 
poruchami psychomotorického vývinu.
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Posúdenie z bio-psycho-socio-

enviromentálneho aspektu 

Posudzuje sa:

➢ stav zdravia, resp. prítomnosť chorobných zmien 
(poruchy štruktúry, funkcie),

➢ osobnostný rozmer (úroveň dosiahnutého 
vzdelania, povahové a charakterové vlastnosti a i.)

➢ možnosti spoločenských aktivít aj pri zmenách 
štruktúr a funkcií jednotlivých systémov (možnosti 
uplatnenia sa a účasti na spoločenskom živote, aj 
možnosti pracovného uplatnenia),

➢ environmentálne faktory, ktoré charakterizujú
ekosystém takéhoto jedinca (bariéry, facilitátory)



Možné riešenia

Pracovná skupina pri MPSVaR SR pripravila legislatívny zámer
nového zákona o lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti,
s cieľom vytvorenia právneho prostredia pre adresnejšie
výstupy posudzovania a lepšie prepojenie zdravotných a
sociálnych služieb na zjednodušenie posudzovania.

Výhody jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti:

➢ pre občana - ušetrí čas i financie potrebné na 
vybavovanie posudkov, skôr sa dostane k službám, ktoré
potrebuje

➢ pre verejnú správu, na vypracovanie posudkov bude
stačiť menej kapacít (personálne a materiálne
zabezpečenie posudkových komisií), posudky sa nebudú
robiť minimálne duplicitne

.



Možné prínosy novej legislatívy

Posudková činnosť bude jednotná pre sociálne
poistenie, kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, sociálne služby,
služby zamestnanosti a pre ďalšie súvisiace účely.

Zákon by mohol zároveň stanoviť nové kritériá
posudzovania na základe dokumentov WHO:

➢ Medzinárodná klasifikácia funkčnej poruchy, dizability a 
zdravia - ICF z r. 2001

➢ Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a 
zdravia pre deti a mládež (ICF - CY) - dokument WHO z r. 
2006



Čo možno očakávať od zavedenia ICF do 

posudkovej činnosti 

Nárokovateľnosť potrebných kompenzácií a tým 
zlepšenie účasti ľudí so ZP na spoločenskom živote  a 
následne: 

- zlepšenie kvality života ľudí so ZP

- zvýšenie autonómie ľudí so ZP

Stimulovanie výskumu o dopadoch ZP na život ľudí so 
ZP 

– základ pre rozvoj účinnejších opatrení a intervencií

- podklady pre štatistické spracovanie údajov o stave 
zdravia občanov

Zber údajov o spoločenských facilitátoroch a 
inhibítoroch (bariérach), následne ovplyvnenie / 
zmenu politiky, legislatívy



Čo možno očakávať od zavedenia ICF do 

posudkovej činnosti

Zavedením informačného systému, ako technického 

prostriedku do posudzovacej praxe pri 

alfanumerickom kódovaní podľa odporúčaní 

dokumentu WHO – ICF, sa zjednotia, zjednodušia a 

sprehľadnia pravidlá posudzovania

Informačný systém by mal byť v súlade s Národnou

koncepciou informatizácie verejnej správy

(NKIVS) a ostatnej legislatívy.



Obsah štandardizovaného IT formulára

Štandardizovaný formulár by mal obsahovaťnasledujúce 
atribúty: 

- identifikačné údaje posudzovaného

- číselník podľa MKCH 10

- číselník podľa ICF, zahrňujúci kódovanie:
*telesných funkcií (označený písmenom b), 

*stavby tela (označený písm. s), 

*aktivít a účasti – participácie (označený  písm. d) 

*faktorov prostredia (označený písm. e)

. 



INFORMOVANOSŤ O ICF NA SLOVENSKU

▪ SÚPZ  v r. 2010 – 12 realizovalo medzinárodný projekt  „Best 
Practice and Innovation – BPI“. 

▪ V r. 2012 sa uskutočnil na Slovensku vzdelávací certifikačný 
kurz o používaní dokumentu WHO – ICF

▪ Kurz mal tri etapy a zabezpečovala ho Rehabilitačná klinika 
pri l. Lekárskej fakulte KU v Prahe. 

▪ Kurz úspešne absolvovalo a certifikát získalo  33 účastníkov
z medicínskych a nemedicínskych spolupracujúcich profesií

▪ V rámci doškoľovania posudkových lekárov na SZU sa 
každoročne prednášajú aj zásady metodiky posudzovania podľa 
ICF

▪ Na danú tému sa už uskutočnilo niekoľko konferencií, 
seminárov a workshopov





Perspektívy alfa-numerického kódovania

Na základe údajov, o posudzovaných jednotlivcoch zadaných
v systéme, bude možné v elektronickej podobe alebo vo
forme PDF generovať napr. nasledovné prehľady:

➢ Celkové počty posúdených (ženy, muži, vekové kategórie,
vzdelanie, zamestnanosť)

➢ Štatistické údaje z jednotlivých kategórií (štruktúra,
funkcie, aktivity, životné prostredie)

➢ Štatistické údaje z hľadiska regiónov (na úrovni krajov,
okresov)

➢ Štatistické údaje o bariérovosti a o možnosti facilitácie
(bariéry a dostupnosť facilitátorov)



Demonštrácia využivania elektronického čiselníka pri 

alfanumerickom kódovaní podľa ICF

https://coolstrankysk.github.io/aozpooz/. 

https://coolstrankysk.github.io/aozpooz/

