
Výročná správa o činnosti  AOZPO SR v r. 2014 

 

Personálne a materiálne zabezpečenie  organizácie: 
 

     V r. 2014 pracovala kancelária Asociácie organizácií zdravotne postihnutých 
občanov SR (AOZPO SR) v mimoriadne sťažených podmienkach. Chod kancelárie v tom 
čase zabezpečovali prezidentka Asociácie Bc. Katarína Dekánková, JUDr. Igor Javorský, 
zrakovo ťažko postihnutý právny poradca a Ing. Izabela Strečková, onkologická pacientka - 
ekonómka a projektová manažérka Asociácie. Finančné prostriedky na mzdové náklady 
pracovníkov AOZPO SR a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní boli získavané 
čiastočnou refundáciou z prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - zo 
štvrťročných nákladov na refundácie chráneného pracoviska. Nezávideniahodná situácia trvá 
dodnes. AOZPO SR hľadá riešenie ako sa zo situácie dostať.  Počas roku  sme podali viacero 
projektov (projekt na Magistrát Hl. mesta, na Nadáciu VUB), pričom žiaden z nich nebol 
schválený. Žiadali sme aj  o dotáciu na BSK ako aj vo vládnych inštitúciách, no zo záporným 
výsledkom.  Podarilo sa nám zvýšiť príjmy iba z 2 % z daní, celková suma, vyzbieraná touto 
formou  za rok 2014  bola 870,72 €. 
 
Aktivity organizácie 
 
     Napriek uvedeným problémom aj v r. 2014 AOZPO SR vykonávala rozličné aktivity 
v súlade so svojimi stanovami. Išlo predovšetkým o: 
 

• poskytovanie špecializovaného sociálno-právneho poradenstva  jednotlivcom, aj 
organizáciám a inštitúciám - bezplatne 

• aktívnu účasť v pripomienkovom konaní pri príprave nových právnych noriem, resp. 
pri novelizovaní zákonov, 

• prípravu projektov pre budúce aktivity (išlo najmä o vzdelávacie projekty v rámci ESF 
a pre OSF, ktoré sledovali cieľ dosiahnuť čo najrýchlejšieho širokú informovanosť 
pracovníkov štátnej správy, samospráv, inštitúcií, ako aj samotných občanov s ŤZP 
o dokumente OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“,  

• aktívnu účasť na rôznych odborných podujatiach (konferenciách, seminároch, 
workshopoch a i.),  

• spustenie charitatívnej akcie na nákup antidekubitárnych matracov v prospech 
imobilných pacientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR spustila v roku 2014 iniciatívu, 
ktorej cieľom bolo otvoriť diskusiu o kvalite služieb v nemocniciach na Slovensku a hľadať 
riešenia, ako ich kvalitu zlepšiť. Asociácia oslovila svojich členov s výzvou, aby posielali 
svoje skúsenosti z pobytu v nemocniciach a fotografie zachytávajúce nedôstojné podmienky 
v nemocniciach. Na základe vyzbieraných informácií bude následne otvárať diskusiu a snažiť 
sa hľadať s kompetentnými riešenia na zlepšenie tohto stavu. 

Prezidentka AOZPO SR, Bc. K. Dekánková sa zúčastnila v roku 2014 rokovania  v sídle 
Bratislavskej integrovanej dopravy, týkajúceho sa bezbariérovosti cestovania v MHD 
Bratislava, bezbariérových úprav a informačných systémov v dopravných prostriedkoch.   



AOZPO SR sa aj naďalej zasadzovalo za zachovanie bezplatného cestovania pre držiteľov 
preukazu ŤZP a ŤZP-S v prostriedkoch MHD Bratislava 

Súčasne sa prezidentka AOZPO SR zúčastňovala rokovaní Dopravnej komisie Magistrátu Hl. 
mesta Bratislavy za pešiu dopravu. S týmto súviselo aj angažovanie sa v prospech 
bezbariérových riešení pri rekonštrukcii električkovej trate do MČ Dúbravka, najmä 
nástupíšť, podchodov a ozvučenia priechodov pre chodcov.   

Zúčastnili sme sa tiež posudzovania rekonštrukcie nástupišťa MHD pod Mostom SNP 
v prospech bezbariérových riešení. 

Zástupcovia AOZPO SR sa zúčastnili pracovných rokovaní so Združením na ochranu práv 
pacientov VŠZP a ďalších občianskych združení zdravotne postihnutých občanov vo veci 
vybavenia verejných WC  ako aj verejných výťahových plošín pre ľudí so zdravotným 
postihnutím – univerzálnym kľúčom, tzv. eurokľúčom. 

Poradenská činnosť organizácie: 
 
     V AOZPO SR špecializované sociálno-právne poradenstvo jednotlivcom, organizáciám a 
inštitúciám poskytovali 2 osoby - JUDr. Igor Javorský (ako zamestnanec), MUDr. Mária 
Orgonášová (čestná prezidentka AOZPO SR) – na dobrovoľníckom princípe, nakoľko neboli 
žiadne finančné prostriedky na uzatvorenie Dohody. Poskytovanie poradenstva bolo 
realizované bezplatne pre jednotlivcov - občanov so zdravotným postihnutím a pre špecifické 
organizácie, združujúce týchto občanov predovšetkým v Bratislave (ale aj po celom území 
Slovenska), tiež pre inštitúcie, ktoré poskytujú služby občanom so zdravotným postihnutím 
najmä priamo v mieste svojho sídla v Bratislave. Občania sa na organizáciu obracali písomne, 
telefonicky alebo osobne.  
 
     Opakovanou písomnou formou Asociácia v r. 2014 poskytla pomoc a poradenstvo pre cca 
130 zdravotne ťažko postihnutých občanov. V mnohých odôvodnených prípadoch telefonicky 
alebo písomne komunikovala nielen s občanmi a organizáciami, ale aj s príslušnými Úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny - odborom sociálnych vecí. Pracovníci Asociácie poskytovali 
pomoc pri napísaní žiadosti, alebo pri odvolaní sa proti rozhodnutiu Úradu práce,  pretože sa 
legislatíva opakovane novelizovala a nízke právne vedomie našich spoluobčanov zapríčiňuje, 
že mnohí si žiadosti, resp. odvolania napísať nevedia. V niektorých prípadoch bolo potrebné 
občanom vysvetliť, že posudok, resp. rozhodnutie Úradu práce bolo v súlade so zákonom a že 
podanie odvolania nie je odôvodnené. 
 
     Poradenstvo sa poskytovalo aj telefonicky, resp. pri osobnej návšteve priamo ZŤP 
občanom, alebo ich rodinným príslušníkom v priestoroch kancelárie Asociácie, ale aj 
návštevou pracovníkov Asociácie v domácnosti žiadateľa. Občania sa obracali na Asociáciu 
najmä s otázkami, týkajúcimi sa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzácie ŤZP, ktoré 
im na príslušnom úrade neboli dostatočne zodpovedané, alebo neboli zodpovedané vôbec. 
Opakovaná prax ukazuje, že občanom so zdravotným postihnutím je potrebné poskytovať 
vysvetlenie a usmernenie aj v prípade, že ich požiadavky na získanie niektorých dávok nie sú  
adekvátne ich zdravotnému postihnutiu, resp. príjmovej situácii rodiny. Takáto spolupráca v 
mnohých prípadoch viedla k uspokojeniu, resp. sme spoločne hľadali a nachádzali iné cesty 
pomoci, alebo zmeny životného štýlu v prospech skvalitnenia života ľudí so zdravotným 
postihnutím a ich rodín. Po našom vysvetlení dôvody obyčajne akceptovali a nepodávali si 



ďalej sťažnosť. Poradenská práca nás inšpirovala aj k  príprave nových návrhov, ktoré sme 
predkladali pri zmene platnej legislatívy, resp. sme takúto zmenu iniciovali. 
 
 Organizácia prostredníctvom svojho právnika, poskytovala bezplatné právne poradenstvo 
ZŤP občanom aj v občiansko-právnych sporoch. Asociácia pripomienkovala viaceré nové 
právne normy a predložila niekoľko podnetov na ich novelizáciu (najmä pre rezorty MPSVR 
SR, MZ SR, MŠ SR MVRR SR). 
 
Zoznam pripomienkových konaní AOZPO SR 2014 
 

• Pripomienky k Správe o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012-2013 
Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013, 
Ministerstvo vnútra SR, Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti, apríl 2014 

• Pripomienky k Zámeru vypracovania koncepcie „Efektívnejšia, integrovaná 
distribúcia platieb verejnej správy občanom“, (MF SR, výplata dôchodkov, 
kompenzačných príspevkov, prídavkov na deti, daňového bonusu, zamestnaneckej 
prémie, nemocenského, štipendií, dávok v nezamestnanosti, dávok v hmotnej núdzi, 
a iných platieb štátu obyvateľom), Národná rada OZP, máj 2014 

• Pripomienky k návrhu Zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých 
odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (parlamentná tlač č. 975), podpredsedníčka NR SR p. Jurinová, máj 2014 

• Pripomienky k Návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (stavebný zákon), č. materiálu 13750/2014/B622-SV/37452-M, 
Národná rada OZP, júl 2014 

• Pripomienky k Návrhu zákona o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(č. materiálu Ministerstva kultúry SR č. MK-1707/2014-230/13896), prístupnosť 
audiovizuálnych diel pre ZPO, Národná rada OZP, august 2014 

• Pripomienky k Návrhu stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 
(č. materiálu Ministerstva kultúry SR č. MK-2678/2014-222/18398), prístupnosť 
knižníc pre ZPO, Národná rada OZP, november 2014 

 
Účasť na rôznych domácich aj medzinárodných odborných podujatiach (konferenciách, 
seminároch, workshopoch a i.), spolupráca s vysokými školami 
  
 
Prezidentka AOZPO SR, Bc. K. Dekánková ale najmä MUDr. Orgonášová, CSc., čestná 
prezidentka AOZPO SR sa aktívne (formou odborných prednášok) zúčastňovali rôznych 
seminárov a konferencií, poriadaných inými inštitúciami. 
 
Všetky aktivity organizácie boli v súlade so Stanovami a s medzinárodnými dokumentmi, 
z ktorých v poslednom roku najviac pozornosti sa venovalo "Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím", o ktorom AOZPO SR v predchádzajúcich rokoch pripravila 
vzdelávací projekt v záujme čo najrýchlejšej disseminácie tohto významného dokumentu a 
jeho implementácie do každodenného života.  
      
 
Výročnú správu vypracovala: 
Bc. Katarína Dekánková 
V Bratislave 20.4.2015. 


