
Občianska organizovanosť osôb so zdravotným postihnutím 1. Spoločenská relevantnosť témy 
Organizovanosť osôb so zdravotným postihnutím sa podľa odborníkov (napr. 
Winter 2003) považuje za integrálnu súčasť formovania hnutia za ich základné 
ľudské, občianske a sociálne práva (The Disability Rights Movement) a záväzky 
podpory ich občianskych združení sa stávajú prirodzenou súčasťou všetkých 
kľúčových medzinárodných dokumentov v tejto oblasti. Z predchádzajúcich 
období ich nachádzame v Štandardných pravidlách na vytváranie rovnakých 
príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prijala Organizácia 
spojených národov v decembri 1993. V súlade s pravidlom 18 dokumentu „by 
štáty mali uznať právo organizácií osôb so zdravotným postihnutím zastupovať 
tieto osoby v celoštátnych, regionálnych a miestnych orgánoch. Štáty by mali 
rovnako uznať poradnú úlohu organizácií osôb so zdravotným postihnutím pri 
riešení problematiky osôb so zdravotným postihnutím.“ V priebehu Európskeho 
roka ľudí so zdravotným postihnutím 2003 prijala Komisia Európskych spoločen-
stiev Európsky akčný plán: Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným 
postihnutím (Brusel 30.10.2003, COM (2003) 650 final) s horizontom do roku 
2010, v rámci ktorého sa prehĺbenie spolupráce s mimovládnym sektorom 
a občianskymi združeniami osôb so zdravotným postihnutím stalo štrukturálnym 
nástrojom dosahovania pokroku v oblasti podpory ich práv a sieťovania skúse-
ností v nadnárodnom meradle. Angažovanosť reprezentatívnych organizácií osôb 
so zdravotným postihnutím sa považuje v zmysle Odporúčania Rec (2006) 5 
o Akčnom pláne Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným pos-
tihnutím a ich plnej účasti v spoločnosti: zlepšenie kvality života ľudí so zdravot-
ným postihnutím v Európe v rokoch 2006 − 2015 za kľúčový prvok implementá-
cie, monitorovania a hodnotenia úloh, ktoré členským krajinám vyplývajú z tohto 
dokumentu (časť 5, bod 5.1 dokumentu). 
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Civic Organizing of Persons with Disability and Social Capital. Presented study deals with 
the issue of civic organizing of persons with disability (including their supporters, family 
members or volunteers) considered to be one of the primary indicators for measuring social 
capital. Author defines social relevance of the chosen topic in the introductory part. After that, 
selected characteristics of social capital as a sociological category are presented in order to 
apply them for analysing and interpretation of findings regarding the development of civic 
associations' membership within this area as well as the factors influencing this development. 
Author's findings are supplemented by research results of other authors that were focused on 
eliciting views of the disabled on citizens associations' efficiency in decision-making about public 
matters regarding the issue of the disability at the self-government level. Author focuses on 
bridging and binding effects of social capital generated in activities of civic associations of 
persons with disability, with ambiguous effect of the scope of civic associations, with the 
efficiency of the self-governing politics in this field, with possible causes of high fragmentation of 
the civic sector as well as with new challenges resulting from the information and communication 
technology development. In conclusion, author emphasises that this study is one of the first 
attempts to use the interpretative potential of social capital for analysing this social-political field. 
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Úvod 
 Súčasťou uplatňovania sociálneho, resp. sociálnoprávneho modelu zdravot-
ného postihnutia od 80. rokov minulého storočia je presadzovanie dôrazu na 
podporu občianskych združení osôb so zdravotným postihnutím. Zvyknú sa 
považovať za „watchdogs“ (dohliadačov) verejných autorít a ich práce v oblasti 
politík zdravotného postihnutia a za premostenie medzi cieľmi, ktoré si v tejto 
oblasti spoločnosť stavia, a realitou. Uznáva sa ich poznanie „z prvej ruky“ 
a kompetencie kľúčového partnera pri hľadaní riešení, ako po dlhodobom období 
marginalizácie ľudí so zdravotným postihnutím dospieť k uplatňovaniu princípov 
univerzálnej participácie a rovnosti. 
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 Najnovšie sú záväzky podpory občianskych iniciatív osôb so zdravotným 
postihnutím a ich združení explicitne formulované v článku 29 (Účasť na 
politickom a verejnom živote) OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným 
postihnutím (OSN prijala tento dokument v decembri 2006 a prezident SR ho 
podpísal v New Yorku v septembri 2007; v súčasnosti sa SR pripravuje na jeho 
ratifikáciu). Zmluvné štáty v ňom zaručujú osobám so zdravotným postihnutím 
politické práva a možnosť používať ich na rovnakom základe s ostatnými. 
Zaväzujú sa, že budú aktívne podporovať prostredie, v ktorom sa osoby so 
zdravotným postihnutím môžu účinne a plne zúčastňovať na riadení verejných 
záležitostí, vrátane zriaďovania organizácií osôb so zdravotným postihnutím 
a členstva v nich s cieľom zastupovať tieto osoby na medzinárodnej, národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni. 

1 Podkladový materiál, na ktorom stavia táto štúdia, bol primárne spracovaný na účely prezentácie Community Social Capital 
towards Support of Persons with Disabilities. Bola prednesená 28. septembra 2007 v Bologni na záverečnej konferencii projektu 
pod názvom Between Competitiveness and Cohesion: the Role of Social Economy in Europe realizovanej v rámci nadnárodného 
partnerstva projektu EASE (Employability and Adaptability in Social Economy) financovaného IS EQUAL.  V podmienkach Slovenska je podpora občianskych iniciatív osôb so zdravot-

ným postihnutím osobitne upravená v článku 18 Národného programu rozvoja 
2 Korešpondencia: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné námestie 5-6, 812 41 
Bratislava. E-mail: repkova@sspr.gov.sk 
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životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach 
života. Dokument zaväzuje príslušné ministerstvá a orgány miestnej samosprávy 
finančne a organizačne podporovať participáciu organizácií týchto občanov na 
realizácii opatrení týkajúcich sa rozličných oblastí ich života a podporovať ich 
poradenskú funkciu aj formou ich stálych zástupcov v predstavenstvách vládou 
dotovaných inštitúcií alebo v rozličných komisiách rozhodujúcich o projektoch 
zameraných na životné podmienky občanov so zdravotným postihnutím. Podľa B. 
Mamojku, predsedu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, „si 
treba uvedomiť zvláštny charakter organizácií občanov so zdravotným postihnu-
tím v porovnaní s inými občianskymi združeniami. Ich vznik a existencia nie sú 
primárne odvodené od záujmov členov vykonávať „nadstavbové“ činnosti, ako je 
kultúra, šport, záhradkárstvo, chovateľstvo a pod., ale obhajoba, presadzovanie 
a uplatňovanie práv znevýhodnených občanov a možnosť podieľať sa na riešení 
vlastných životných problémov.“ (Mamojka 2008: 41) 

− sociologický prístup (analyzuje sociálne determinanty ľudskej motivácie, 
zameriava sa na sociálnu organizáciu v zmysle dôvery, reciprocity, tvorby sietí na 
základe občianskej angažovanosti), 
− antropologická literatúra (vychádza z toho, že ľudia majú prirodzený inštinkt 
k združovaniu, čo vytvára biologický základ sociálneho poriadku). 
 M. Raiser a kol. (2002), P. Matějů, A. Vitásková (2006) ponúkajú racionalizá-
ciu rôznorodých prístupov k sociálnemu kapitálu ich klasifikáciou do dvoch 
základných skupín: 
− Prístupy založené na teórii R. Putnama, podľa ktorej sa sociálny kapitál 
vymedzuje ako kultúrny fenomén reprezentujúci občiansku angažovanosť členov 
spoločnosti, existenciu sociálnych noriem podporujúcich kolektívne konanie 
a stupeň dôvery vo verejné inštitúcie. Kumuluje sa počas dlhého historického 
obdobia. Dôvera vo verejné a politické inštitúcie vytvára a udržiava „pravidlo 
práva“, vďaka čomu sú všetky typy výmen transparentné a bezpečné. Preto je 
sociálny kapitál chápaný ako atribút spoločnosti, verejná vec podporujúca vysoký 
stupeň efektívnosti a produktivity a asociovaná s ekonomickým rastom. Tento 
prístup preferujú viac ekonómovia. 

 Napriek opísanému významu agendy občianskej organizovanosti osôb so zdra-
votným postihnutím ako indikátora uplatňovania participatívnej demokracie 
možno konštatovať, že na Slovensku prakticky absentujú systematickejšie teore-
tické práce, ktoré by sa jej venovali a ktoré by ju opisovali a interpretovali pomo-
cou jednotlivých sociologických kategórií a konštruktov. Preto sme sa v predchá-
dzajúcom období sústredili na prvotné zmapovanie vybraných otázok stavu ob-
čianskej organizovanosti osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku a zmien, 
ku ktorým v tejto oblasti došlo v posledných rokoch. Pre potreby interpretácie 
zistení sme pritom aplikovali koncept sociálneho kapitálu ako teoretický korelát 
a výkladový rámec tejto agendy, ktorý využíva členstvo ľudí v rozličných orga-
nizáciách občianskeho sektora ako jeden z primárnych indikátorov na jeho 
meranie. 

− Prístupy založené na teórii P. Bourdieua, ktorá interpretuje sociálny kapitál ako 
investíciu jednotlivca do sociálnych sietí, teda primárne ako privátnu záležitosť, 
atribút jednotlivca. Je potenciálom jednotlivca aktívne a efektívne mobilizovať 
sieť sociálnych kontaktov založenú na spoločnom uznaní blízkosti (v rámci 
sociálneho priestoru) a udržiavanú cez symbolickú a materializovanú výmenu. 
Tento potenciál sa využíva na dosiahnutie individuálnych cieľov a osobný pokrok. 
Uvedený prístup preferujú častejšie sociológovia. 
 Na pomedzí týchto dvoch prístupov nachádzame prístup J. Colemana, ktorý 
zdôrazňuje obojstranný význam sociálneho kapitálu, teda pre jednotlivca i siete 
jednotlivcov. Je to suma „vzťahového kapitálu“ viacerých ľudí riadená normami 
reciprocity (vzájomnosti), teda niečo medzi verejnou a privátnou sférou. Pre 
potreby našej štúdie je najbližšie ponímanie J. Colemana, ktoré súvisí s angažo-
vanosťou ľudí vo verejných veciach a sa združovaním sa za týmto účelom a 
sleduje pritom aj uspokojovanie vlastných potrieb a záujmov (ako praktická 
skúsenosť ukazuje, vlastné záujmy môžu byť často prvotným motívom vstupova-
nia ľudí do rozličných organizácií či spolkov). 

 
2. Sociálny kapitál – vybrané charakteristiky 
Z pomerne rozsiahlej literatúry zaoberajúcej sa problematikou sociálneho kapitálu 
vyberáme len niektoré kľúčové charakteristiky významné pre problematiku ob-
čianskej angažovanosti ľudí so zdravotným postihnutím. 
 V odbornej literatúre nachádzame rôznorodé prístupy k vymedzeniu a koncep-
tualizácii sociálneho kapitálu. Z pomerne podrobnej klasifikácie vychádza OECD 
(Productivity... 2003), podľa ktorej možno literatúru z hľadiska odborného 
prístupu ku konceptu sociálneho kapitálu deliť minimálne do štyroch skupín:  Rôznorodosť východiskových prístupov k sociálnemu kapitálu komplikuje aj 

snahu o jeho jednotnejšie definičné vymedzenie. Najčastejšie definície sociálneho 
kapitálu zdôrazňujú vzájomnosť medzi členmi spoločnosti. P. Matějů, A. Vitás-
ková (2006), I. Winter (2000) charakterizujú sociálny kapitál ako sieť sociálnych 
vzťahov založenú na rôznorodosti foriem dôvery a reciprocity (vzájomnosti), 
ktoré vedú k širokému rozsahu osobných a verejných benefitov. Podľa R. 
Bergera-Schmitta (2002: 721) „sociálnym kapitálom spoločnosti sú sociálne 

− literatúra z ekonomickej oblasti (zdôrazňuje motívy indivídua vstupovať do in-
terakcie s inými ľuďmi aj mimo výlučne vlastného záujmu so zámerom investovať 
do zdrojov sociálneho kapitálu), 
− literatúra z oblasti politických vied (stavia na úlohe inštitúcií a politických 
a sociálnych noriem, ktoré podmieňujú obraz ľudského správania), 
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 Z hľadiska problematiky občianskej organizovanosti osôb so zdravotným 
postihnutím považujeme zdôrazňovanie dvojakej povahy sociálneho kapitálu za 
kľúčové, lebo poskytuje rámec pre interpretáciu niektorých javov, ktoré zazna-
menávame v posledných rokoch v tejto oblasti a ktorým sa budeme bližšie 
venovať v nasledujúcich častiach štúdie. 

väzby v zmysle sociálnych kontaktov, spoločné hodnoty a normy, dôvera v iných 
ľudí a v sociálne inštitúcie, povedomie solidarity, zmysel pre spolupatričnosť 
a spoločná identita“. Takto poňatý sociálny kapitál môže podľa I. Wintera (2000) 
prinášať v sociálnopolitickej oblasti osoh viacerými spôsobmi. Môže viesť k re-
dukovaniu transakčných nákladov, pretože dôvera a reciprocita medzi ľuďmi 
znižujú v rámci spolupráce potrebu detailne upravovať jej podmienky; môže 
podporovať disemináciu poznania a inovácií; môže podporovať kooperatívne 
a/alebo sociálne-orientované správanie v situáciách, kde úzkoindividuálny záujem 
by sám osebe nepriniesol úžitok pre spoločnosť. Účinky sociálneho kapitálu sa 
následne interpretujú aj cez individuálny osoh jednotlivcov, keďže ľudia s dobrým 
prístupom k sociálnemu kapitálu majú tendenciu byť zdravší, viac prizývaní 
k spolupráci, cítia sa šťastnejší. To napokon vedie k pridaným sociálnym 
benefitom v zmysle nižších nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť 
a vyšších daňových príjmov. Na komunitnej úrovni prináša vyššia miera 
sociálneho kapitálu vyššiu odolnosť voči vonkajším šokom, čo vedie k účin-
nejšiemu vysporiadavaniu sa komunity so zmenami. (Productivity 2003) 

 
3. Občianska organizovanosť osôb so zdravotným postihnutím – základné 
zdroje zisťovania 
Indikátor členstva ľudí v rozličných organizáciách občianskeho sektora, v rámci 
ktorých sa uplatňuje právo na slobodné združovanie ľudí, patrí ku klasickým 
indikátorom na meranie sociálneho kapitálu. (Raiser a kol. 2002; Productivity 
2003; Matějů − Vitásková 2006) Dôležité je pritom nielen samotné členstvo a jeho 
rozsah (vyjadrený počtom ľudí), ale aj účinnosť členstva na rozhodovanie o verej-
ných veciach. Podľa Ch. Grootaerta (1998) je práve rozsah, v akom inštitúcie 
občianskeho sektora majú možnosť prispievať k tvorbe efektívnejších výstupov 
trhu a fungovania verejných vecí, jedným z indikátorov sociálneho kapitálu na 
mikroúrovni. Platí to aj pre občiansky sektor osôb so zdravotným postihnutím. 
Sociálne siete týchto osôb, ich rodinných príslušníkov a spriaznencov (v ďalšom 
texte budeme pre prehľadnosť používať už len označenie „občianske združenie 
osôb so zdravotným postihnutím“)3 často z neformálnych polôh (napr. vo forme 
skupín či spolkov) prechádzajú do formalizovanejších a stávajú sa legitímne 
uznanými občianskymi združeniami. 

 Napriek snahe o usporiadanosť teoretických prác týkajúcich sa pojmu 
a konceptualizácie sociálneho kapitálu, dôrazu na jeho pozitívne sociálne účinky 
viacerí autori poukazujú na to, že ide stále o veľmi diskutovaný, často nejednoz-
načný, až vnútorne protirečivý predmet bádania. Samotný I. Winter (2000) 
nezdôrazňuje pri sociálnom kapitáli len prejavy dôvery a vzájomnosti, ktoré 
fungujú v rámci sociálnych sietí. Podľa autora kapacitu sociálneho kapitálu sietí 
určujú aj také štrukturálne komponenty ako ich veľkosť, hustota, rozsah 
uzavretosti voči iným sieťam a vzťahové aspekty vo forme rôznorodých nerov-
ností. Preto v súčasnosti nemožno formulovať ani spoločné, resp. jednoznačné 
stanovisko k tomu, či sociálny kapitál vždy prináša benefit. V niektorých 
situáciách môžu mať totiž vzťahy blízkosti, dôvery a reciprocity aj opačný efekt. 
Z dôvodu silných väzieb v skupinách sa môže redukovať tolerancia voči jedincom 
mimo týchto skupín, a tým potreby skupiny môžu poškodiť potreby/záujmy širšej 
spoločnosti. Z hľadiska charakteru medziskupinových vzťahov a účinkov sociál-
neho kapitálu sa preto považuje za potrebné deliť sociálny kapitál na: 

 Právo na tvorbu spolkov a občianskych združení garantuje Ústava SR (Zákon 
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) v rámci súboru politických práv (3. 
oddiel ústavy) a súboru hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (5. oddiel 
ústavy)4. Občanom sa zaručuje právo slobodne sa združovať v spolkoch, spo-
ločnostiach alebo iných združeniach (článok 29 ústavy) a zúčastňovať sa na 
správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov (článok 
30 ústavy). Osobitne sa každému občanovi zaručuje právo slobodne sa združovať 
s inými občanmi za účelom ochrany svojich hospodárskych a sociálnych práv 
(článok 37 ústavy). Bližšie podmienky pre vznik, fungovanie a zánik občianskych 
združení ustanovuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskor-
ších predpisov. Zákon sa netýka združovania občanov v politických stranách 
a hnutiach, v cirkvách a náboženských spoločnostiach alebo za účelom zárobkovej 
činnosti, ale sa týka primárne záujmu o skupinové (kolektívne) presadzovanie 
určitých ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv vymedzených skupín osôb. 

− premosťujúci (bridging social capital) – je spojený s kooperáciou skupín 
s rozličnými charakteristikami, čím sa môže viac podporovať inovácia a pokrok, 
− zväzujúci (bonding social capital) – ide o úzku spoluprácu medzi ľuďmi 
s podobnými charakteristikami, čo však môže viesť k „mimoskupinovým“ 
antagonizmom, môže sa znižovať potenciál k prijímaniu nových členov 
a k presadzovaniu nových ideí. Rovnako sa môže znižovať individuálna sloboda 
jednotlivcov – členov skupiny vyvíjaním tlaku na ich lojalitu a konformitu. 
(Productivity 2003) 
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3 Občianske združenia vznikajúce za účelom presadzovania a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím nezdružujú len 
samotné osoby so zdravotným postihnutím, ale aj ich rodinných príslušníkov či ich spriaznencov často pôsobiacich v role 
dobrovoľníkov. Dostupné štatistiky, žiaľ, nie sú diferencované podľa týchto rolí.  
4 Ústava SR v tejto oblasti nadväzuje na medzinárodné dokumenty, upravujúce základné ľudské a občianske práva. 
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 Občianska organizovanosť osôb so zdravotným postihnutím má na Slovensku 
svoju silnú tradíciu. Do 90. rokov minulého storočia boli takmer všetky iniciatívy 
tohto druhu sústredené v rámci činnosti Zväzu invalidov s pomerne širokou 
členskou základňou. V porevolučnom období došlo k výraznej vnútornej deľbe 
občianskeho sektora zameraného na podporu práv osôb so zdravotným postihnu-
tím a ich rodín najmä podľa druhu zdravotného postihnutia a regiónu. V tabuľke 
č. 1 je spracovaný prehľad počtu občianskych združení, ktoré vznikli v súlade so 
zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a 
v súčasnosti sú zaradené do Registra občianskych združení (ROZ) spravovaného 
Ministerstvom vnútra SR v rámci vecnej kategórie Zdravotníctvo5. 

 
Z prehľadovej tabuľky vyplývajú niektoré významné zistenia: 
• Celkovo vysoká roztrieštenosť (fragmentovanosť) občianskeho sektora v tejto 
oblasti. Z Registra občianskych združení vyplýva, že v súčasnosti je na Slovensku 
zaregistrovaných až 745 združení tohto sektora. Zrejme k tomu prispieva aj platná 
legislatíva, lebo podľa zákona o združovaní občanov sú postačujúce na založenie 
občianskeho združenia tri osoby. Z činnosti Rady vlády SR pre problematiku 
občanov so zdravotným postihnutím je však známe, že len malá časť týchto zdru-
žení je reálne aktívna a zapája sa do rozhodovacích procesov širšieho charakteru6. 
Táto informácia korešponduje s rozsahom občianskych združení, ktoré figurujú 
v kategórii Zdravotníctvo v rámci ROZ ako „združenia s potvrdenou činnosťou“ 
(posledný riadok tabuľky č. 1). Sumárne je ich zaznamenaných len 21, z toho až 
16 v bratislavskom regióne, kde sa nachádzajú centrály takmer všetkých veľkých 
zastrešujúcich organizácií osôb so zdravotným postihnutím (napr. Únia nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska, Slovenský zväz sluchovo postihnutých či Sloven-
ský zväz telesne postihnutých). 

 

Tabuľka č. 1: Prehľad registrovaných občianskych združení osôb so zdravot-
ným postihnutím podľa druhu zdravotného postihnutia a regiónu 
 

región 
druh ZP BB BA KO NI PO TR TT ZI spolu 

Telesné 
postihnutie 20 30 10 6 9 7 8 12 102 

Zdravotné 
postihnutie 35 162 40 28 53 25 38 34 415 

Stomici 1 1 3 3 2 4 1 1 16 
Mentálne 
a duševné 
postihnutie 

37 44 30 16 25 21 13 17 203 

Pacientské 
organizácie 1 2 2 - - 2 2 - 9 

spolu 94 239 85 53 89 59 62 64 745 
Združenia 
s potvrdenou 
činnosťou 

1 16 - 2 - - 2 - 21 

 Aj vysoká miera roztrieštenosti občianskych združení tohto druhu, často 
nejasná pozícia jednotlivých lídrov voči ústredným a iným verejným orgánom 
Slovenska, ale aj voči zahraničiu (osobitne voči Európskemu fóru zdravotného 
postihnutia) viedla v roku 2003 k vzniku Národnej rady občanov so zdravotným 
postihnutím v SR. Je občianskym združením celoštátnych organizácií občanov so 
zdravotným postihnutím, ktoré si „...kladie za cieľ presadzovanie a podporu 
spoločných záujmov občanov so zdravotným postihnutím nezávislých od druhu 
zdravotného postihnutia a podporu špecifických organizácií občanov so zdravot-
ným postihnutím pri presadzovaní špecifických záujmov jednotlivých kategórií 
občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia“. (www.nrozp.sk) Národná 
rada je partnerom vlády SR a riadnym členom celoeurópskej organizácie ľudí so 
zdravotným postihnutím EDF (Európske fórum zdravotného postihnutia), 
v ktorom oficiálne zastupuje Slovensko. 

 

Zdroj: Register občianskych združení. Ministerstvo vnútra SR, www.civil.gov.sk 
Legenda: BB − banskobystrický región 
  BA – bratislavský región 
  KO – košický región 
  NI – nitriansky región 
  PO – prešovský región 
  TR – trenčiansky región 
  TT – trnavský región 
  ZI – žilinský región 
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• Regionálna dimenzia občianskej angažovanosti. Zaujímavé je analyzovať 
zistenia aj z hľadiska regionálnej príslušnosti jednotlivých občianskych združení. 
Z tabuľky je zrejmé, že ich početnosť nie vždy korešponduje s celkovým počtom 
občanov žijúcich v jednotlivých regiónoch. Najviac sú osoby so zdravotným 
postihnutím organizované v bratislavskom regióne (takmer tretina zo všetkých 
občianskych združení), a to napriek tomu, že z hľadiska celkového počtu 
obyvateľov patrí tento región medzi najmenšie (len niečo vyše 600 tisíc 
obyvateľov v porovnaní napr. s prešovským regiónom, kde žije približne 800 tisíc 
                                                 

5 Mohli by sme diskutovať o relevantnosti zaradenia občianskych združení osôb so zdravotným postihnutím do vecnej kategórie 
Zdravotníctvo v rámci ROZ. Už dávnejšie (približne od 80. rokov minulého storočia) sa odstupuje od medicínskeho modelu 
zdravotného postihnutia (zdravotné postihnutie ako otázka individuálneho zdravotného zlyhania jednotlivca) a preferuje sa jeho 
sociálny, resp. právny model (zdravotné postihnutie ako otázka ľudských práv, mainstreaming zdravotného postihnutia; bližšie 
pozri Repková, Požár, Šoltés, 2003). Vychádzame však z toho, že iný zdroj na Slovensku neposkytuje potrebné údaje v tejto 
oblasti. S ohľadom na prelínanie zdravotníckych a sociálnych aspektov v činnosti občianskych združení tohto druhu sme do 
analýzy zaradili aj kategóriu „pacientské organizácie“, aj keď miera organizovanosti v takomto type združení je podľa údajov 
ROZ na Slovensku pomerne nízka. 

6 Podľa neformálneho vyjadrenia riaditeľky úradu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR je skutočne 
aktívnych len približne 25 takýchto občianskych združení, keďže mnohé z nich fungujú len ako svojpomocné skupiny bez 
ambície zapájať sa do rozhodovacích procesov v širšom meradle. 
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obyvateľov). Uvedené zistenie nie je prekvapivé s ohľadom na sídla kľúčových 
občianskych združení často s celonárodnou pôsobnosťou práve v bratislavskom 
regióne a na ich územnú blízkosť k centrálnym vládnym a iným verejným 
inštitúciám, ktoré sú pre činnosť občianskych združení významné. Pomerne 
vysoká miera občianskej organizovanosti osôb so zdravotným postihnutím je aj 
v banskobystrickom regióne (v relácii k celkovému počtu obyvateľov regiónu). 
V ostatných regiónoch je miera organizovanosti celkove nižšia a vyrovnaná vo 
vzťahu k celkovému počtu obyvateľov, ktoré v nich žijú. Výnimku tvorí 
nitriansky región, z hľadiska celkového počtu obyvateľov tretí najväčší, ale 
s výrazne najnižším počtom občianskych združení osôb so zdravotným postihnu-
tím. Je potrebná istá zdržanlivosť pri interpretácii získaných údajov, pretože, ako 
sme už uviedli, nie všetky občianske združenia sú aktívne a nie všetky majú 
rovnakú silu pri presadzovaní záujmov širšieho rozsahu (regionálnej, príp. národ-
nej povahy). Takýto typ informácií samozrejme ROZ neposkytuje a získava sa len 
sprostredkovane, napr. cez sekretariát Rady vlády pre problematiku občanov so 
zdravotným postihnutím v SR či prostredníctvom Národnej rady občanov so 
zdravotným postihnutím v SR7. 
• Nejasná štrukturácia podľa druhu zdravotného postihnutia. Delenie občian-
skych združení podľa jednotlivých druhov zdravotného postihnutia síce priamo 
nesúvisí s celkovým rozsahom organizovanosti, pre výskumné účely je však 
dôležité. Od zániku jednotného Zväzu invalidov je prakticky druh zdravotného 
postihnutia primárnym kritériom, podľa ktorého sa občianske združenia zakladajú, 
registrujú a zaraďujú do sekcií v rámci vrcholových vládnych a mimovládnych 
orgánov (napr. Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR či Rady 
vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím). V ROZ v rámci 
vecnej kategórie Zdravotníctvo sú jednotlivé občianske združenia zaraďované do 
4 kategórií podľa druhu zdravotného postihnutia. Tieto kategórie však 
nekorešpondujú so žiadnou z bežne používaných kategorizácií8. Pri bližšom 
skúmaní, aké typy občianskych združení sú zaradené do stanovených kategórií, sa 
ukázalo, že do najzastúpenejšej kategórie „zdravotné postihnutie“ (v ROZ sa 
presnejšie uvádza Zdravotne postihnutí) sú zaraďované občianske združenia osôb 
s chronickými vnútornými ochoreniami, civilizačnými ochoreniami (napr. 
onkologické ochorenia, alergie), ale aj so senzorickým (osobitne sluchovým) 
postihnutím. Rôznorodosť podľa druhu zdravotného postihnutia v tejto skupine 
                                                 

vedie k jej výrazne najčastejšej zastúpenosti (viac ako polovica zo všetkých 
občianskych združení). Do skupiny občianskych združení osôb s mentálnym 
a duševným postihnutím sú zasa zaradené aj občianske združenia osôb 
s viacnásobným postihnutím. 
 
4. Vývoj občianskej organizovanosti osôb so zdravotným postihnutím (prie-
skum) 
4.1 Zameranie prieskumu a metóda 
Aj keď Register občianskych združení poskytuje dôležité základné informácie 
o organizovanosti občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku, údaje v ňom 
obsiahnuté majú statickú povahu. Neumožňujú skúmať dynamiku vývoja členskej 
základne občianskych združení ani faktory, ktoré tento vývoj determinujú. Preto 
sme v septembri 2007 prostredníctvom Národnej rady občanov so zdravotným 
postihnutím v SR uskutočnili prieskum vývoja členskej základne v kľúčových 
združeniach občanov na Slovensku. Zaujímali sme sa o to: 
− aký je aktuálny počet členov príslušnej organizácie (občianskeho združenia), 
− aké zásadné zmeny ovplyvnili vývoj členskej základne za posledných päť rokov 
(či došlo k zvýšeniu, zníženiu organizovanosti, či sa zaujímajú o členstvo v orga-
nizáciách mladí ľudia, či je členstvo prevažne pasívne, alebo sa prejavuje 
aktívnym záujmom o zapájanie sa do práce organizácie, v čom spočívajú hlavné 
dôvody záujmu, resp. nezáujmu o členstvo). 
 Výber jednotlivých organizácií uskutočnila Národná rada občanov so zdravot-
ným postihnutím. Na základe jej odporúčania sa uskutočnil výber na princípe 
príslušnosti k jednotlivým sekciám v rámci Národnej rady občanov so zdravotným 
postihnutím v SR a Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným 
postihnutím. Prostredníctvom Národnej rady boli kontaktovaní k spolupráci vr-
choloví zástupcovia a zástupkyne (funkcionári/funkcionárky) kľúčových občian-
skych združení na Slovensku podľa jednotlivých sekcií, vrátane zástupcu za 
otázky mládežníckej organizovanosti. Celkovo sa k otázkam prieskumu vyjadrilo 
desať respondentov, všetci s dlhoročnou skúsenosťou práce v občianskom sektore 
a tým so schopnosťou poskytnúť určitú nadhľadovú informáciu. Riaditeľka 
kancelárie Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím osobitne vyzdvihla 
možnosť zapojenia zástupcov osôb s duševným postihnutím, ktorí v súčasnosti 
tvoria plnohodnotnú sekciu v rámci činnosti uvedených vrcholových orgánov 
tohto občianskeho sektora, čo často nie je, ako poznamenala, samozrejmosťou ani 
na európskej úrovni. Distribúcia dotazníkov a ich zber bol zabezpečený e-
mailovou formou. 

7 Treba pripomenúť, že Radu vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím v SR nemožno stotožňovať 
s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR. Prvá menovaná je poradným a iniciačným orgánom vlády SR, 
v ktorej sú okrem zástupcov občianskeho sektora zastúpené všetky kľúčové ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 
a samosprávy, zatiaľ čo druhá menovaná je vrcholovým orgánom skladajúcim sa výlučne zo zástupcov občianskych združení 
a sama je občianskym združením. 
8 Bežne sa v kategorizácii používa pojem „zdravotné postihnutie“ ako strešný pojem, ktorý sa vnútorne delí na telesné, zrakové, 
sluchové, mentálne, vnútorné, duševné postihnutie, osobitne sa zvykne uvádzať kombinované (viacnásobné) postihnutie. 
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Tabuľka č. 2: Vývoj členskej základne vybraných občianskych združení osôb 
so zdravotným postihnutím 

Občianske združenia podľa druhu 
zdravotného postihnutia 

Súčasný počet 
členov 

(približne) 
Dynamika členstva za posledných 5 rokov 

Telesné postihnutie 
(Slovenský zväz telesne 

postihnutých, Organizácia 
muskulárnych dystrofikov v SR, 

Slovenský zväz sklerózy multiplex)*

29 600 

• neustála výmena členov, stabilný, resp. aktuálne 
mierny nárast členov najmä z radov mladých ľudí 
• udržanie, resp. zvyšovanie členskej základne 
vyžaduje neustálu medializáciu 
• podstatná je zaujímavosť ponuky činností, pre-
ferované sú športové aktivity (napr. boccia), 
poradenstvo, organizácia verejných zbierok 
• prácu priamo v OZ komplikuje nízke finančné 
ohodnotenie, nízke prostriedky zo strany VÚC 
• o dobrovoľníctvo síce záujem je, ale z radov 
mladých naň zostáva stále menej času 

Chronické choroby/civilizačné 
ochorenia 

(Slovenské hemofilické združenie, 
Zväz diabetikov Slovenska, Zväz 

postihnutých civilizačnými 
chorobami, Spoločnosť psoriatikov 
a atopikov, Liga proti reumatizmu) 

92 000 

• neustála výmena členov, odchod niektorých pre 
neplnenie si finančných záväzkov (neplatenie člen-
ského príspevku) 
• možno najväčšia úmrtnosť členov zo všetkých 
OZ delených podľa druhu zdravotného postihnutia 
• nízky záujem mladších ľudí zapájať sa do čin-
nosti (len približne jedna štvrtina), najmä z dôvodu 
nedostatku času 
• doterajšie obdobie bolo obdobím fragmentácie 
podľa diagnóz, rozdeľovanie však už doznieva; 
naopak, dochádza k spájaniu organizácií (napr. klu-
bov kardiakov) 
• odchod skúsených členov z dôvodu zlej finančnej 
situácie 

Zrakové postihnutie 
(štruktúra Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska) 

6 000 
• približne 20%-ný pokles členstva 
• pokles spôsobila revízia členskej základne 
a vyradenie neplatiacich členov 

Sluchové postihnutie 
(Zväz sluchovo postihnutých, 

Asociácia nepočujúcich 
Slovenska) 

3 900 

• rast záujmu o členstvo v ANES najmä 
z dôvodu rôznorodosti a atraktívnosti aktivít (napr. 
súťaž MISS nepočujúca, tábory pre nepočujúce 
deti, celoslovenská akcia Medzinárodný deň 
nepočujúcich) 
• dramatický pokles členstva v SZSP od r. 2006 
• nedostatočné financovanie činnosti OZ 
z dotačnej politiky sociálneho rezortu, organizačné 
problémy (nedostatok priestorov pre klubovú 
a skupinovú činnosť) 
• pokles záujmu mladých z dôvodu pracovnej 
zaneprázdnenosti a rozvoja kvalitnej kompenzačnej 
techniky, vďaka čomu sa im informácie stávajú 
prístupnejšie 
• rivalita medzi jednotlivými OZ sluchovo 
postihnutých občanov 

Občianske združenia podľa druhu 
zdravotného postihnutia 

Súčasný počet 
členov 

(prbližne) 
Dynamika členstva za posledných 5 rokov 

Mentálne postihnutie 
(štruktúra Združenia na pomoc 
mentálne postihnutým občanom 

v SR) 

10 000 

• nárast z 50 na 59 miestnych združení za 
posledných 5 rokov 
• nižší záujem z radov mladých rodín, ktoré zís-
kavajú potrebné informácie alternatívnymi cestami 
(internet, rôzni odborníci) 
• dobrovoľníctvo je saturované predovšetkým 
študentmi vysokých škôl humanitného zamerania 
• rozvíjajú sa aktívne skupiny sebaobhajovania 
a snaha je vyškoliť lídrov do regiónov 
• možnosti mladých ľudí k členstvu sú významne 
determinované paternalistickým postojom rodičov 

Duševné postihnutie 
(občianske združenia pacientov 
s duševnými poruchami a ich 

príbuzných) 

540 

• v porovnaní s rokom 2004 nárast o 40 regis-
trovaných členov 
• organizovaní sú najmä chronicky chorí klienti 
s duševnou poruchou na invalidnom dôchodku 
• klubová činnosť – výlety do prírody, kultúrne 
podujatia, relaxačno-rehabilitačné víkendové pobyty, 
• ambulantní klienti nemajú prevažne záujem sa 
organizovať kvôli strachu zo stigmatizácie 
a z problémov znovuzaradiť sa do spoločnosti 
po priznaní sa k diagnóze 
• problémom je aj príliš paternalistický prístup 
príbuzných 

 

 
*Získať informáciu o celkovom počte členov občianskych združení zastupovaných sekciou telesného postihnutia 
bolo pomerne problematické. V tejto sekcii je zastúpených viacero veľmi silných a vplyvných občianskych 
združení s dlhodobou tradíciou so svojimi regionálnymi a miestnymi štruktúrami; pre účely prieskumu sme 
získali informácie iba od niektorých z nich. Predpokladáme, že v skutočnosti je na Slovensku organizovaných 
viac ako 29 600 osôb s telesným postihnutím. 
 
4.2 Vybrané výsledky prieskumu 
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V tabuľke č. 2 prehľadne uvádzame základné zistenia prieskumu týkajúce sa 
aktuálneho stavu členskej základne v občianskych združeniach podľa jednotlivých 
sekcií a okolnosti ovplyvňujúce jej vývoj. 
 Získané výsledky umožňujú určitú sumarizáciu (samozrejme obmedzenú 
s ohľadom na dizajn a rozsah prieskumu) z dvoch hľadísk: z hľadiska obsahového 
a procedurálno-vývojového. 
 Ak vychádzame z toho, že členstvo a jeho dynamika sú na individuálnej úrovni 
určované predovšetkým obsahom organizovaných aktivít občianskych združení, 
potom na základe prieskumu možno hovoriť o niekoľkých skupinách aktivít: 
− aktivity voľnočasovej povahy (napr. sociálno-rehabilitačné tábory, súťaže, 
klubová činnosť, kultúrne podujatia, výlety), 
− sebaobhajovacie aktivity (napr. celoslovenské zbierky a súťaže, aktívne skupiny 
sebaobhajovania), 
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− zastupovanie voči verejným politikám a autoritám (snaha o výchovu a podporu 
lídrov, profesionalizácia činnosti, prepojenosť na dotačnú politiku vlády). 
 Výsledky sme analyzovali aj z procedurálno-vývojového hľadiska. Napriek 
rozdielnej histórii jednotlivých občianskych združení a ich sekcií, ich veľkosti či 
skúseností v zapájaní sa do rozhodovacích procesov naznačuje prieskum určité 
spoločné vývojové črty a faktory, ktoré ovplyvňujú ich fungovanie a formovanie 
členskej základne. Ukazuje sa, že za posledných päť rokov nedošlo v žiadnej zo 
sekcií k jej rapídnejšiemu nárastu, skôr možno zaznamenať neustálu výmenu 
členov, a to aj z dôvodu výsledkov revízie plnenia podmienok členstva (napr. 
odchody z dôvodu neplatenia členských príspevkov). Ukazuje sa, že za účelom 
budovania a udržiavania členskej základne je rozhodujúca zaujímavosť ponuky 
činností, čo sa dosahuje stále ťažšie. Komplikujú to aj (možno najmä) otázky 
financovania občianskych združení a profesionalizácie ich činnosti. Respondent 
nášho prieskumu uviedol, že „občianske združenia sa prakticky všetky vo svojej 
činnosti profesionalizujú. Prakticky celá činnosť podobných organizácií je na 
pleciach profesionálov. Zabezpečujú financie na ich fungovanie, realizujú prog-
ramy pre klientov, pripomienkujú legislatívu.“ Stávajú sa tak významnými 
nositeľmi zmeny nielen voči svojim členom, ale aj voči verejnej politike. Preto 
predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR presadzuje 
„...potrebu podpory odborného rastu pracovníkov organizácií občanov so 
zdravotným postihnutím tak, aby tieto boli kompetentným partnerom štátnych 
a samosprávnych orgánov..., potrebu podpory participatívnej demokracie a účasti 
občanov na riadení občianskej spoločnosti“. (Mamojka 2008: 40) Na druhej strane 
kritizuje súčasný systém grantovej podpory občianskych združení zo strany 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je v rozpore s takýmto 
smerovaním a vedie často k odchodu skúsených pracovníkov občianskych 
združení z tohto sektora. 
 Prieskum ďalej naznačil, že do budúcnosti sa môžu stať vážnym „konku-
rentom“ tradičných foriem členstva možnosti alternatívneho získavania informácií 
a kontaktov, najmä prostredníctvom internetu a komunikačných technológií, čo 
vítajú najmä mladí ľudia so zdravotným postihnutím. V otázkach ich organizova-
nosti nebola skúsenosť respondentov natoľko jednotná. Podľa respondenta 
prieskumu „treba asi v prvom rade vysvetliť a pochopiť, čo determinuje občiansku 
organizovanosť ľudí s postihnutím. Určite je to miera tolerancie spoločnosti voči 
takýmto ľuďom, kvalita a dostupnosť sociálnych služieb, možnosť zamestnať sa. 
Vo všeobecnosti možno povedať, že mieru/potrebu občianskej organizovanosti 
ľudí so zdravotným postihnutím ovplyvňuje kvalita ich života vo všetkých jej 
aspektoch.“ V súčasnosti, podľa jeho skúseností, zaznamenávame výrazný posun 
v aktivitách zdravotne postihnutej mládeže, ktorá po dovŕšení určitého veku 
prechádza z klubovej mládežníckej činnosti pod strešné organizácie ľudí so 

zdravotným postihnutím, kde sa naďalej intenzívne venuje práci s deťmi 
a mládežou. Aktivity tohto druhu sa stávajú výraznou prioritou a sú podporované 
v rámci rozličných grantových schém. Podľa inej respondentky „...možno v prvom 
rade snaha o slušné prežitie, všeobecný nedostatok času, nedobré medziľudské 
vzťahy sú medzi príčinami malého záujmu mladších ľudí zapájať sa do práce 
občianskych združení. Možno im to pripadá staromódne..., stálo by to za diskusiu. 
Zvyšuje sa však záujem o prácu dobrovoľníkov, a to nielen medzi mladými ľuďmi 
– študentmi, ktorí v praxi môžu využiť skúsenosti, ale zvyšuje sa záujem aj 
o firemné dobrovoľníctvo.“9 Ďalšia respondentka spojila tendenciu znižovania 
záujmu mladých ľudí so zdravotným postihnutím o spolčovanie s vývojom 
alternatívnych ciest a prostriedkov získavania potrebných informácií: „U mladých 
je v neposlednom rade nezáujem o spolčovanie sa i v tom, že sa vyvíja kvalitná 
technika na počúvanie a tí, ktorí sa k nej dostanú, už necítia potrebu byť 
organizovaní.“10 Respondentka sa dotkla aj pomerne citlivej otázky občianskej 
organizovanosti, ktorou je konkurencia medzi jednotlivými skupinami ľudí so 
zdravotným postihnutím (v tomto prípade ich občianskymi združeniami) a ich 
trieštenie: „Najsmutnejšia a veľmi znepokojujúca situácia je v tom, že mladí 
sluchovo postihnutí chodiaci na špeciálne školy, kde sa naučia okrem iného 
posunkovú reč, po skončení školy inklinujú do komunity nepočujúcich, hoci sú 
v skutočnosti nedoslýchaví!!! Trendom je i to, že práve nepočujúci „vraj“ majú 
väčšie sociálne výhody.“11 Riaditeľka Národnej rady občanov so zdravotným 
postihnutím v SR vidí dôvody trieštenia organizácií zdravotne postihnutých osôb 
čiastočne aj v ich vnútornej nezrelosti: „Ešte asi potrvá, pokiaľ presvedčíme časť 
zdravotne postihnutých, že ministerstvo práce, VÚC ani sponzori nie sú 
Mikulášmi, ktorí začiatkom roka zaklopú na centrály veľkých organizácií zdra-
votne postihnutých a položia im pred dvere vrece peňazí, aby ich z centrály 
rozdelili až na organizácie v dedinách. Som presvedčená o tom, že aj toto staré 
videnie sveta prispieva k stále nekončiacemu sa triešteniu organizácií zdravotne 
postihnutých. Ale to je ich vnútorný problém.“12 
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9 Po dodatočnom vysvetlení sme zistili, že pod firemným dobrovoľníctvom mala respondentka na mysli angažovanosť firiem 
v súlade so stratégiou „spoločenskej zodpovednosti firiem“.  
10 Jednou z možností získavania informácií týkajúcich sa kľúčových otázok zdravotného postihnutia elektronickou formou je 
napr. Informačný systém pre rehabilitáciu ReHis Slovensko. Na webovej stránke systému záujemcovia získajú rôznorodé 
informácie usporiadané do ôsmich databáz: technické pomôcky, príklady z praxe, legislatíva, adresy, literatúra, výskum, 
podujatia, médiá. Rovnako veľké občianske združenia podľa jednotlivých základných druhov zdravotného postihnutia majú svoje 
webové stránky, prostredníctvom ktorých majú záujemcovia so zdravotným postihnutím, ich rodinní príslušníci či iní spriaznenci 
možnosť získavať potrebné informácie, príp. môžu ovplyvňovať charakter a rozsah poskytovaných informácií. 
11 Respondentka vyjadrením reagovala na pomerne výrazné zmeny po transformácii občianskych združení osôb so sluchovým 
postihnutím v roku 2006. 
12 Napokon dodala: „A potom, majú si kde brať vzor – koľko že to je registrovaných politických strán?“ 
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5. Občianska organizovanosť a participatívna demokracia 
Podľa viacerých odborníkov nejde v rámci merania sociálneho kapitálu len 
o indikátor členstva ľudí v rozličných organizáciách verejného sektora, ale aj 
o účinnosť tohto členstva pri rozhodovaní o verejných veciach. (Napr. Raiser 
a kol. 2002; Matějů − Vitásková 2006) V podmienkach Slovenska existujú legi-
tímne inštitucionálne nástroje a procedúry na presadzovanie záujmov a potrieb 
občanov so zdravotným postihnutím voči verejnej politike a inštitúciám. Okrem 
tých, ktoré sú platné pre všetkých občanov na individuálnej úrovni (napr. právo 
voliť a byť volený na národnej a samosprávnej úrovni, právo vstupovať do 
procesu prípravy kľúčových dokumentov a legislatívy napr. formou hromadnej 
pripomienky), sme doposiaľ v štúdii stavali na osobitných možnostiach, ktoré sú 
občanom a ich združeniam poskytované prostredníctvom Rady vlády pre 
problematiku občanov so zdravotným postihnutím SR13 a Národnej rady občanov 
so zdravotným postihnutím v SR. Sú to organizácie v pozícii priamych partnerov 
vlády SR, ktoré majú kompetencie iniciovať a zasahovať do politík a legislatívy 
v procese ich tvorby či jednotlivých stupňov pripomienkových konaní. Na 
regionálnej a samosprávnej úrovni sú partnermi pre nositeľov samosprávnych 
verejných politík (VÚC, mestské a obecné zastupiteľstvá) prevažne občianske 
združenia v rámci ich regionálnych a lokálnych štruktúr. Takáto forma spolupráce 
však už nie je unifikovane inštitucionalizovaná, a preto môže vykazovať výrazné 
regionálne rozdiely. Preto vítame možnosť informovať čitateľov o vybraných 
výsledkoch projektu Participácia občanov so zdravotným postihnutím pri tvorbe 
politík, plánov a opatrení na miestnej a regionálnej úrovni14, ktoré dopĺňajú 
výsledky nášho prieskumu. Aj keď poskytujú obraz o situácii len z hľadiska 
jednostrannej reflexie samotných ľudí so zdravotným postihnutím, v situácii, keď 
na Slovensku prakticky absentuje systematický výskum v tejto oblasti, možno 
považovať aj takéto informácie za zaujímavé a prínosné. 
 Projekt realizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR 
a financovalo ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR15. Vecne bol 
zameraný na problematiku dostupnosti sociálnych služieb pre starších ľudí a ľudí 
so zdravotným postihnutím na regionálnej úrovni. Z hľadiska zamerania tejto 
štúdie je dôležitá najmä pomerne unikátna snaha autoriek projektu o analýzu 
                                                 

možností občianskych združení osôb so zdravotným postihnutím ovplyvňovať 
procesy tvorby plánov a rozvojových programov v oblasti sociálnych služieb na 
miestnej a regionálnej úrovni. (Reháková − Pavlíková 2007) Podľa autoriek 
projektu „Základom plne inkluzívnej spoločnosti, o vytvorenie ktorej sa Európska 
únia snaží, je nepochybne aktívne občianstvo, t.j. aktívna participácia všetkých 
skupín obyvateľov na živote a riadení spoločnosti ... považujeme za nevyhnutné, 
aby v našich regiónoch fungovali životaschopné organizácie zdravotne postihnu-
tých, ktorých zástupcovia môžu spolupracovať na príprave programov sociálno-
ekonomického rozvoja toho-ktorého regiónu.“ (Reháková − Pavlíková, 2007: 
12)16 
 Podkladom pre analýzu situácie na území Slovenska bola jej individuálna 
reflexia u dospelých osôb so zdravotným postihnutím vo veku od 17 − 86 rokov. 
Na účely prieskumu bolo analyzovaných celkovo 670 dotazníkov. Takmer 82% 
respondentov uviedlo, že v mieste ich bydliska existujú aktívne organizácie 
občanov so zdravotným postihnutím. Vedomosť však preukázali skôr starší 
a ovdovelí respondenti. Podľa dvoch tretín respondentov sa miestne organizácie 
snažia komunikovať so zástupcami miestnych a regionálnych samospráv, ktorí 
majú zodpovednosť za programy podporujúce životné podmienky osôb so 
zdravotným postihnutím. Zvyšná tretina respondentov to nevedela posúdiť, 
pričom je zaujímavé, že to boli prevažne respondenti z veľkých miest (nad 
200 000 obyvateľov). Z hľadiska posudzovania reálneho vplyvu občianskeho 
sektora pri tvorbe verejných politík možno považovať za kľúčové zistenie 
autoriek, že iba jedna tretina respondentov prieskumu sa domnieva, že odborníci 
na samosprávnej úrovni, ktorí rozhodujú v tejto oblasti, využívajú k svojim 
rozhodnutiam všetky dostupné možnosti a informácie. Až 40% odpovedajúcich 
nevedelo túto otázku posúdiť, čo autorky interpretujú ako dôsledok nedostatočnej 
informovanosti bežnej verejnosti o fungovaní samosprávnych orgánov a prejav 
pasivity ľudí v oblasti monitoringu tvorby antidiskriminačných opatrení vo 
svojich regiónoch. 
 
6. Diskusia 
Sprostredkovali sme niekoľko rámcových informácií týkajúcich sa stavu a vývoja 
organizovanosti osôb so zdravotným postihnutím a subjektívneho vnímania ich 
vplyvu na regionálnu a komunálnu politiku v tejto oblasti na Slovensku. Získané 
informácie ponúkajú niekoľko zaujímavých námetov na diskusiu. 

13 V čase prípravy tejto štúdie už bol jasný zámer transformovať Radu vlády pre problematiku občanov so zdravotným 
postihnutím SR na Radu vlády pre osoby so zdravotným postihnutím SR. 
14 Kľúčová úloha regionálnych a miestnych štruktúr v presadzovaní praktickej politiky zdravotného postihnutia a v realizovaní 
širokého občianskeho partnerstva viedla v predchádzajúcom období Švédsku federáciu zdravotného postihnutia k spracovaniu 
dokumentu Agenda 22 – Inštrukcie pre plánovanie politiky zdravotného postihnutia na lokálnej úrovni. Je to stratégia 
poskytujúca pre miestne samosprávy odpovede na otázku, aké sú charakteristiky dobrého plánu politiky zdravotného postihnutia 
na miestnej úrovni, poskytujúca návody, ako realizovať a dodržiavať zásadu partnerstva a ako premeniť myšlienku na plán 
politiky zdravotného postihnutia. Od začiatku minulého desaťročia sa táto stratégia ako dobrá prax začala transferovať do 
ostatných európskych krajín. Pre potreby Slovenska dokument preložil v roku 2002 Slovenský zväz zdravotne postihnutých. 

 Na základe našich zistení sa možno prikloniť ku konceptu J. Colemana, podľa 
ktorého sociálny kapitál, reprezentovaný v našom prípade organizovanosťou ľudí 
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16 Autorky postavili svoj projekt na základnom hesle medzinárodného hnutia osôb so zdravotným postihnutím Nič o nás bez nás, 
ktorý sa stal kľúčovým mottom Európskeho roka ľudí so zdravotným postihnutím v roku 2003. 15 Súhlas uverejniť vybrané výsledky v rámci tejto štúdie sme získali priamo z NROZP v SR. 
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 Ako náš prieskum ukázal, v podmienkach Slovenska je aktuálnou otázkou 
pomerne vysoká miera roztrieštenosti tohto sektora. Neumožnil však zodpovedať 
na otázku, či je vznik nových občianskych združení prejavom participatívnej 
demokracie, snahy o jej presadzovanie na lokálnej úrovni na princípe „bližšie 
k občanovi“, využitia slobodného práva na združovanie alebo skôr prejavom 
nestability v rámci občianskeho sektora s účinkami zväzujúceho (bonding) 
sociálneho kapitálu. Nie výnimočne sa stáva, že vznik alebo fungovanie nových 
občianskych iniciatív je spojené s „preťahovaním“ časti členskej základne iných 
občianskych združení spoločného zamerania za účelom získania zvýhodnenej 
pozície napr. voči grantovej politike rezortov (osobitne rezortu práce, sociálnych 
vecí a rodiny). Grantová podpora sa tak triešti (ten istý rozsah verejných 
prostriedkov sa rozdeľuje stále väčšiemu počtu subjektov), ťažko sa dodržiava 
línia priorít stanovených na určité obdobia, rovnako ako sa trieštia záujmy voči 
vláde a regionálnym štruktúram presadzované prostredníctvom neprehľadnej 
skupiny subjektov. Náš prieskum naznačil, že v súčasnosti po etape výrazného 
trieštenia postupne dochádza v niektorých sekciách zdravotného postihnutia 
(osobitne v sekcii civilizačných chronických ochorení) k náznakom novej fázy 
vývoja zameranej na spájanie občianskych združení za účelom ich štandardizácie 
a zvýšenia reálneho vplyvu na spoločenské dianie a politiku zdravotného 
postihnutia. Aj na základe jeho výsledkov sa domnievame, že medzi 
premosťujúcimi (bridging) a zväzujúcimi (bonding) účinkami sociálneho kapitálu 
neexistuje vzájomne výlučný vzťah v tom zmysle, že občianske združenie 
vykazujúce v určitej fáze svojho vývoja nepriaznivé (zväzujúce dovnútra, resp. 
vylučujúce navonok) vzťahy voči inému občianskemu združeniu by pôvodne 
vzniklo za „antagonistickým“ účelom. Predpokladáme, že takáto situácia môže 
byť stále prejavom istej nezrelosti budujúceho sa občianskeho sektora na 
Slovensku, na strane druhej môže odrážať jeho stále komplikovanú situáciu z 
hľadiska mechanizmov financovania, verejnej podpory či rešpektovania pozície 
voči verejným autoritám. 

so zdravotným postihnutím v občianskych združeniach, má obojstranný význam, 
t.j. pre jednotlivcov i skupiny ľudí. Prieskum ukázal, že vývoj členskej základne 
v organizáciách osôb so zdravotným postihnutím je „diktovaný“ tak individuál-
nymi záujmami jednotlivcov v oblasti voľnočasových a sebaobhajovacích aktivít, 
ako aj nadindividuálnymi záujmami presadzovania spoločných zámerov a po-
žiadaviek voči verejným politikám a autoritám. Na druhej strane sa prikláňame 
k názorom niektorých odborníkov (napr. Raiser a kol. 2002), že nie je jasný 
príčinný vzťah medzi sociálnym kapitálom a rastom, resp. blahom jednotlivcov 
a komunít, v našom prípade medzi počtom občianskych združení v jednotlivých 
regiónoch (ako indikátora sociálneho kapitálu) a hodnotením efektívnosti ich 
vplyvu na regionálnu politiku zdravotného postihnutia. Podľa údajov z Registra 
občianskych združení je napr. v trenčianskom regióne evidovaný skôr nižší počet 
občianskych združení osôb so zdravotným postihnutím (v porovnaní s ostatnými 
regiónmi). A. Reháková, E. Pavlíková (2007) napriek tomu vo svojom prieskume 
zistili, že podľa individuálnej reflexie respondentov práve v tomto regióne 
organizácie (občianske združenia) osôb so zdravotným postihnutím najčastejšie 
spolupracujú so samosprávami a majú tak reálnu možnosť ovplyvniť ich politiky. 
Aj to zrejme prispieva ku skutočnosti, že práve v uvedenom regióne podľa 
respondentov samosprávy využívajú v najvyššej miere všetky dostupné možnosti 
a informácie k tomu, aby ich politika v oblasti zdravotného postihnutia bola čo 
najlepšia a najefektívnejšia. V súvislosti s nitrianskym regiónom, na ktorý sme 
v analýzach poukázali, sú zistenia viac súladné. V tomto regióne je najnižší 
absolútny počet občianskych združení zo všetkých regiónov Slovenska, zároveň tu 
občianske združenia najmenej podľa názoru respondentov spolupracujú so 
samosprávami a samosprávy zároveň najmenej využívajú všetky dostupné 
možnosti a informácie. Z výsledkov teda nie je možné jednoznačne odvodiť, či 
dobrá komunálna politika zdravotného postihnutia vedie ku vzniku nových 
občianskych združení a k rozvoju občianskeho sektora v regióne, alebo naopak či 
variabilita občianskych iniciatív (vyjadrená aj ich počtom) je faktorom, ktorý 
pozitívne prispieva ku kvalite komunálnej politiky, keďže sa jej zo strany 
občianskych združení poskytuje viacero rôznorodých podnetov. Vychádzajúc aj 
z osobnej profesionálnej skúsenosti sa prikláňame skôr k názoru, že kvalita a 
efektívnosť programov samospráv a spolupráce s občianskymi združeniami 
v politike zdravotného postihnutia nie je lineárne úmerná počtu občianskych 
združení v regióne. Dokonca sa domnievame, že za určitých okolností môže byť 
ich vysoký počet v regióne určitým druhom prekážky, prejavom roztrieštenosti, 
neschopnosti dohodnúť sa na kľúčových vecných pozíciách a prioritách jednotne 
formulovať požiadavky voči nositeľom regionálnej a komunálnej politiky a 
pomáhať tak jednotne usmerňovať vývoj v tejto oblasti. 

 Považujeme za osožné venovať sa v rámci diskusie otázke angažovania 
mladých ľudí v rámci činnosti občianskych združení. Výsledky prieskumov 
nenaznačujú jednotné charakteristiky vývoja v tejto oblasti. Niektoré strešné 
organizácie zaznamenávajú priaznivé tendencie (napr. Organizácia muskulárnych 
dystrofikov) na rozdiel od iných, kde pozorujeme znižovanie záujmu mladých 
o združovanie (napr. Slovenský zväz sluchovo postihnutých). Nesporne sa 
problematika angažovania mladých ľudí so zdravotným postihnutím, resp. 
mladých rodičov zdravotne postihnutých detí viaže na ich záväzky v pracovnej 
a rodinnej oblasti a na ponuku alternatívnych foriem získavania informácií 
potrebných pre vlastný manažment zdravotného postihnutia (napr. pros-
tredníctvom internetu). Otvára sa tak otázka, aké sú primárne ciele mladých ľudí 
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so zdravotným postihnutím v súvislosti so združovaním sa do spolkov a občian-
skych združení. Je samotné združovanie primárne otázkou trávenia voľného 
času, zdroja na získavanie informácií dôležitých pre manažment vlastnej životnej 
situácie (rovesnícke prežívanie rovnakých, resp. podobných životných osudov, 
skúseností, informácií dôležitých pre každodenný život) alebo ambíciou 
ovplyvňovať chod verejných vecí? Na základe zistení A. Rehákovej a E. Pavlíko-
vej (2007), že o miestnych organizáciách majú vedomosť prevažne starší 
a osamelí ľudia so zdravotným postihnutím, by bolo možné usúdiť, že v staršom 
veku má organizovanosť viac voľnočasový rozmer a je prostredím osobného 
stretávania ľudí s „dostatkom času“. U mladších ľudí bude pre účely kontaktova-
nia a získavania potrebných informácií zrejme čím ďalej tým viac zohrávať 
dôležitú úlohu časová racionalizácia a možnosti, ktoré poskytuje internet 
a elektronická forma kontaktov. Ambícia priameho zastupovania voči verejným 
politikám a autoritám bude zrejme ambíciou len niektorých občianskych združení 
a v rámci nich zástupcov na vedúcich pozíciách. 
 Zaujímavé bolo aj zistenie, že v niektorých občianskych združeniach sa na 
jednej strane zaznamenáva pokles členov z radov samotných osôb so zdravotným 
postihnutím a ich rodinných príslušníkov, na druhej strane rastie záujem 
dobrovoľníkov zúčastňovať sa na aktivitách občianskeho sektora. Zrejme by bolo 
potrebné skúmať, akými formami realizujú občianske združenia svoju náborovú 
politiku voči novým potenciálnym členom, či sa nevytvára nezamýšľaný tlak na 
členstvo pre dosiahnutie istých typov zvýhodnení voči verejným politikám, 
grantovým schémam či voči organizáciám podobného zamerania. Ak zoberieme 
do úvahy, že základnou charakteristikou dobrovoľníctva na Slovensku v súčas-
nosti je jeho epizódnosť (jednorazové, krátkodobé, výberové dobrovoľnícke 
angažovanie; Matulayová, 2007), nie je prekvapujúce, že dobrovoľníctvo „iných 
ľudí“ môže byť za istých okolností atraktívnejšie ako členstvo samotných osôb so 
zdravotným postihnutím. Možno očakávať, že v budúcnosti budú vyhľadávané 
najmä zo strany mladých ľudí flexibilné formy členstva v občianskych združe-
niach (napr. na krátku dobu, na istý typ aktivít), ktoré spoločne s fenoménom 
elektronizácie kontaktov môžu významne zmeniť podobu združovania ľudí so 
zdravotným postihnutím. Nové vývojové trendy sa napokon budú musieť premiet-
nuť aj do podmienok financovania činnosti občianskych združení a ich ďalšej 
podpory z verejných zdrojov, ktoré boli doposiaľ nastavené na tradičné formy ich 
aktivít a členstva.  
 
Záver 
V štúdii sme zamerali pozornosť na problematiku občianskej organizovanosti 
osôb so zdravotným postihnutím, ich rodín a spriaznencov, ktorá nesúvisí len 
s potrebou ľudí vzájomne sa združovať, odovzdávať svoje životné skúsenosti 

a podporovať sa v bežnom živote, ale aj s kolektívnou snahou presadzovať isté 
typy záujmov ako verejné záujmy a ovplyvňovať procesy týkajúce sa rozhodova-
nia o nich. 
 Koncept sociálneho kapitálu sa preukázal ako veľmi prospešný pre analýzu a 
interpretáciu zistení v tejto oblasti, aj keď jeho dôsledná využiteľnosť pre uvedené 
účely by si vyžadovala ďalšiu analytickú a výskumnú prácu. 
 Analýza dostupných zdrojov o organizovanosti osôb so zdravotným postihnu-
tím ukázala, že je to veľmi dynamicky sa vyvíjajúca oblasť, výrazne ovplyvnená 
celkovými ekonomickými, sociálno-politickými a kultúrnymi procesmi v spoloč-
nosti. Ľudia, ktorí sa angažujú v tomto sektore, majú v rámci jeho fungovania 
rôznorodú skúsenosť, výrazne závislú od kvality kapacít, ktorými disponujú. Aj to 
viedlo k rozhodnutiu začleniť v novom programovacom období medzi priority 
jednotlivých operačných programov Európskeho sociálneho fondu, osobitne ope-
račného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, podporu budovania kapacít 
vo verejnom i mimovládnom (občianskom) sektore. 
 Zástupcovia občianskych združení, ale aj tí, ktorí s nimi prichádzajú do 
kontaktu (napr. tvorcovia a realizátori politík na národnej, regionálnej či lokálnej 
úrovni), niekedy kriticky nahliadajú na skutočnosť vysokej roztrieštenosti 
občianskeho sektora. Na druhej strane spájajú vývoj v tejto oblasti s celkovým 
trendom vývoja v spoločnosti a politickom živote, ktorý rovnako vykazuje 
známky vnútornej fragmentácie a nedostatočnej štandardizácie (poukazujú napr. 
na vysoký počet politických strán, neustály vznik nových a štiepenie existujúcich). 
 Pri úvahách o možnom ďalšom vývoji občianskej organizovanosti osôb so 
zdravotným postihnutím možno na záver vyjadriť subjektívne presvedčenie, že 
náznaky možnej vlny zlučovania združení s podobným zameraním nebudú pri-
márne výsledkom zhoršovania podmienok pre ich zakladanie a činnosť, ale budú 
súčasťou procesu štandardizácie smerom k rovnakým prioritám a spoločným 
záujmom. 
 

Kvetoslava Repková po absolvovaní štúdia psychológie vyše 10 rokov pracovala 
vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Zaobe-
rala sa otázkami sexuálnej výchovy, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu u dospie-
vajúcej mládeže. V rokoch 1993-2004 pracovala na Ministerstve práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR pri príprave legislatívy pre občanov so zdravotným 
postihnutím, osobitne v oblasti sociálnej pomoci. Od marca 2004 je riaditeľkou 
Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave. Realizuje a rozvíja aplikovaný 
výskum zameraný na rozličné aspekty zdravotného postihnutia, vrátane úloh 
a podpory kapacít mimovládneho sektora v tejto oblasti. Zastupuje Slovensko 
v Rade riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni a je  
národnou korešpondentkou Európskej akademickej siete zameranej na otázky 
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zdravotného postihnutia (ANED). Má bohatú publikačnú a pedagogickú činnosť. 
V marci 2003 bola na Trnavskej univerzite habilitovaná v odbore sociálna práca. 
 

LITERATÚRA 
 

BERGER-SCHMITT, R., 2002: Social Cohesion between the Member States of the 
European Union: Past Developments and Prospects for an Enlarged Union. 
Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Vol. 38, č. 6, s. 721-748. 

GROOTAERT, CH., 1998: Social Capital: The Missing Link? Social Capital Iniciative. 
Working Paper No. 3, Washington, D.C. 

MAMOJKA, B., 2008: List NROZP v SR pani ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Ozvena, č. 1, s. 39-41. 

MATĚJŮ, P. − VITÁSKOVÁ, A., 2006: Interpersonal Trust and Mutually Beneficial 
Exchanges. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Vol. 42, č. 3, s. 493-
516. 

MATULAYOVÁ, T., 2007: Dobrovoľníctvo v sociálnych službách v kontexte andrago-
giky a sociálnej práce. Habilitačná práca. IESP FF Prešovskej univerzity v Prešove. 

Productivity Commision 2003, Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy 
Implication. Research Paper, AusInfo, Canberra. 

RAISER, M. − HAERPFER, CH. − NOWOTNY, T. − WALLACE, C., 2002: Social 
Capital in Transition: A First Look at the Evidence. Sociologický časopis / Czech 
Sociological Review, Vol. 38, č. 6, s. 693-720. 

REHÁKOVÁ, A. − PAVLÍKOVÁ, E., 2007: Participácia občanov so zdravotným 
postihnutím pri tvorbe politík, plánov a opatrení na miestnej a regionálnej úrovni. 
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, Bratislava. 

REPKOVÁ, K. − POŽÁR, L. − ŠOLTÉS, L., 2003: Zdravotné postihnutie v kontexte 
novodobej sociálnej politiky. Vydala Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave. 

WINTER, I., 2000: Towards a Theorised Understanding of Family Life and Social 
Capital. Australian Institute of Family Studies. Working Paper 21, April. 

WINTER, J. A., 2003: The Development of the Disability Rights Movement as a Social 
Problem Solver. Disability Studies Quarterly. 23, č. 1, s. 33-61. 

                                                                                     Sociológia 40, 2008, č. 4 346


