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Angažuje sa v politike za 
všetkých, ktorí ťahajú za kratší 

koniec

•poslankyňa Európskeho parlamentu, bývalá poslankyňa NR SR, bývalá novinárka 

V Európskom parlamente (EP): 

•členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

•podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

•členka skupiny pre ľudí so zdravotným postihnutím a skupiny pre práva detí



Príprava budúcich 
učiteľov 

https://docs.wixstatic.com/ugd/
db1e1e_23c4e0020e314d669e3aa6a94be89003.pdf 

• Nadpolovičná väčšina absolventov učiteľstva a  učiteľov do 30 rokov sa cíti nedostatočne pripravená pre vyučovanie 
žiakov so špeciálnymi potrebami (OECD, 2013). 

• Až 59 % respondentov považuje za dobrého učiteľa takého, ktorý vie identifikovať potreby všetkých žiakov. S tvrdením, 
že dobrý učiteľ by mal identifikovať a rozvíjať najväčšie talenty sa stotožnilo iba 18 percent respondentov (CHCEME 
VEDIET VIAC, 2015). 

• "Na Štátnom pedagogickom ústave sme robili výskum, kde sme porovnávali skúsenosti učiteľov s praxou do 5 rokov a 
učiteľov s viac ako 35 ročnou praxou v oblasti vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Očakávali sme, že mladí 
učitelia budú plní entuziazmu, a že vzdelávanie týchto žiakov zvládnu bez problémov. Ale toto sa nám vôbec nepotvrdilo. 
Zistili sme, že ani mladí učitelia nevedia ako v triede s takýmito žiakmi učiť." Mária Štefková, Štátny pedagogický ústav 

• "V našej mentálne výbave pretrváva predstava, že existuje bežný žiak a na ňom modelujeme celý systém - prípravu 
budúcich učiteľov, obsah vzdelávania, metódy, formy, financovanie - pracujeme s fikciou bežného žiaka, ktorý je 
bezproblémový, motivovaný, učí sa a má dobre zázemie. Na individuálny prístup k žiakom nevytvárame žiadne podporné 
nástroje." Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku

https://docs.wixstatic.com/ugd/db1e1e_23c4e0020e314d669e3aa6a94be89003.pdf


Reálna situácia na Slovensku

• dieťa so zdravotným postihnutím – nemá rovný prístup 
k vzdelávaniu 

• rodič dieťaťa so zdravotným postihnutím – nemá 
prístup k podporným službám, supluje odborné profesie 
(stáva sa opatrovateľom, pedagógom atď.), je odkázaný 
na samovzdelávanie a podporu ostatných rodičov



Predškolská výchova

• údaje o prístupe detí so ZP k predškolskému vzdelávaniu nie sú 
dostupné 

• od rodičov detí vieme, že bežné a v prípade komplikovanejších postihnutí 
ani špeciálne MŠ často nechcú prijímať deti so špeciálnymi potrebami 

• žalostná situácia asistentov učiteľa  



Základné školstvo
• asistenti učiteľa a ďalší odborníci 

– záväzok ministra Plavčana: národné projekty financované z 
prostriedkov EÚ verzus systémové nastavenie zafinancovania asistentov 
učiteľa 

– občianska kampaň: https://www.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=XrJ3FZSLRbY&app=desktop 

• neúspešné pozmeňovacie návrhy v NR SR: rodič ako asistent učiteľa a 
prístup osobného asistenta do školy 

• rozsudok Najvyššieho súdu SR – „deti so zdravotným postihnutím majú 
právo na inkluzívne vzdelávanie a zabezpečenie primeraných úprav“ 

• nedostatok ďalších odborníkov a problematická bezbariérovosť škôl

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XrJ3FZSLRbY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XrJ3FZSLRbY&app=desktop


Stredné a vysokoškolské vzdelávanie

• až 60 percent mladých ľudí so zdravotným postihnutím (15-44 rokov) 
nepracuje a ani sa nevzdeláva, čo predstavuje druhé najvyššie číslo v EÚ 
(EUROSTAT, 2014) 

• takmer polovica z opýtaných špeciálnych škôl neudržiava žiadne kontakty s 
potenciálnymi zamestnávateľmi v regióne, a na viac ako polovici z týchto 
škôl sa študenti nezúčastňujú praktického vyučovania u zamestnávateľa 
(TENET, o.z.) 

• Centrá podpory na vysokých školách – žiadosti o informácie  

• Erasmus plus – žiadosti o informácie



Ďalšie iniciatívy 

• vzdelávanie špeciálnych pedagógov a logopédov, vzdelávanie tlmočníkov na 
vysokých školách, podporné strediská na vysokých školách, zamestnávanie 
osôb so ZP v štátnych inštitúciách, linka 112, povinná integrovaná 
starostlivosť  

• Asistenti učiteľa by mali byť nárokovateľní 

• Európske štrukturálne a investičné fondy: 
• Integrovaný regionálny operačný program - Prioritná os č. 2 - Podporiť rozvoj služieb starostlivosti 

o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni - 105 mil. EUR 

• Seminár "Dostupnosť sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na 
Slovensku" (Čo bude s našimi deťmi, keď my tu už raz nebudeme?)  

https://www.janazitnanska.sk/single-post/2017/02/21/Seminár-Dostupnosť-sociálnych-služieb-pre-osoby-so-
zdravotným-postihnut%C3%ADm-na-Slovensku-Čo-bude-s-našimi-deťmi-keď-my-tu-už-raz-nebudeme

https://www.janazitnanska.sk/single-post/2017/02/18/Asistenti-u%C4%8Dite%C4%BEa-by-mali-by%C5%A5-n%C3%A1rokovate%C4%BEn%C3%AD
https://www.janazitnanska.sk/single-post/2017/02/21/Semin%C3%A1r-Dostupnos%C5%A5-soci%C3%A1lnych-slu%C5%BEieb-pre-osoby-so-zdravotn%C3%BDm-postihnut%C3%ADm-na-Slovensku-%C4%8Co-bude-s-na%C5%A1imi-de%C5%A5mi-ke%C4%8F-my-tu-u%C5%BE-raz-nebudeme


Ďalšie iniciatívy 

• Manuál pre získavanie podpory zo štrukturálnych 
fondov EU so zameraním sa na ľudí so zdravotným 
postihnutím  

• https://www.janazitnanska.sk/single-post/2016/05/17/Manuál-čerpania-fondov-

EÚ 

• Výberový slovník vhodných a nevhodných pojmov  
na označovanie zdravotného postihnutia  

• https://www.janazitnanska.sk/single-post/2017/05/28/Výberový-slovn%C3%ADk-
vhodných-a-nevhodných-pojmov-na-označovanie-zdravotného-postihnutia 

https://www.janazitnanska.sk/single-post/2016/05/17/Manu%C3%A1l-%C4%8Derpania-fondov-E%C3%9A
https://www.janazitnanska.sk/single-post/2017/05/28/V%C3%BDberov%C3%BD-slovn%C3%ADk-vhodn%C3%BDch-a-nevhodn%C3%BDch-pojmov-na-ozna%C4%8Dovanie-zdravotn%C3%A9ho-postihnutia
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