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11.Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia: 

Pedagogický klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied sa na svojom 

stretnutí zameral na tému Práva občanov so zdravotným postihnutím. Rámcový program stretnutia 

bol zacielený na štúdium dokumentov v oblasti zdravotného postihnutia a tvorbu metodického listu 

pre učiteľov. 

Členovia pedagogického klubu sa zaoberali širokým spektrom ľudských práv a základných slobôd 

osôb so zdravotným postihnutím bez diskriminácie. Pozornosť venovali Dohovoru OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, ktorý je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v 

oblasti ľudských práv, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Okrem toho upozornili 

na široký legislatívny rámec právnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím. Poukázali na 

organizácie pomáhajúce osobám so zdravotným postihnutím, ktoré realizujú konkrétne kroky v 

oblasti ochrany práv a skvalitňovania života ľudí so zdravotným postihnutím. Členovia sústredili 

svoju pozornosť aj na sociálnu politiku, vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím, ktorej  

úlohou je vytvárať podmienky pre dôstojný život každého človeka. 

Na stretnutí pedagogického klubu členovia podrobnejšie študovali metodický materiál pre učiteľov, 

ako začleniť deti so zdravotným postihnutím do školského prostredia. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu.  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu. 

3. Téma stretnutia Práva občanov so zdravotným postihnutím. 

4. Rámcový program stretnutia Štúdium dokumentov v oblasti zdravotného postihnutia 

a metodický list pre učiteľov. 

5. Zhrnutia a závery. 

6. Odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov.  

 

K bodu 1 

V úvode prebehlo krátke privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied.  

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma a obsah stretnutia Práva občanov 

so zdravotným postihnutím a rámcový program stretnutia Štúdium dokumentov v oblasti zdravotného 

postihnutia a metodický list pre učiteľov. 

  

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) zdravotné postihnutie,  

b) zdravotne postihnutá osoba, 

c) typy zdravotného postihnutia, 

d) pojem právo, 

e) práva osôb so zdravotným postihnutím,  

f) Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

g) Čo ak Vaše práva nie sú rešpektované? 

h) organizácie osôb so zdravotným postihnutím, 

i) zákony pre občanov so zdravotným postihnutím,  

j) sociálna politika štátu vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím,  

k) legislatívny rámec právnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím. 

 

K bodu 4 

Na stretnutí pedagogického klubu členovia nachádzali rôzne ukážky metodických listov, ako začleniť 

deti so zdravotným postihnutím do školského prostredia, o ktorých následne viedli diskusiu. Členovia 

klubu sa venovali vyhľadávaniu konkrétnych zaujímavých videí, webových stránok týkajúcich sa 

práv ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré je možné použiť v rámci zážitkových metód na  

vyučovacích hodinách. 

 

13. Závery a odporúčania 

 

K bodu 5  

Členovia pedagogického klubu na stretnutí spoznávali organizácie, ktoré zlepšujú a uľahčujú 

integráciu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím do všetkých oblastí života. Zaoberali sa 

legislatívnym rámcom právnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím. Podrobnejšie sa venovali  

kľúčovému dokumentu v tejto oblasti - Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Urobili zoznam najdôležitejších zákonov pre občanov so zdravotným postihnutím. 

Členovia klubu našli na internetových stránkach rôzne zaujímavé videá a stránky týkajúce sa práv 

ľudí so zdravotným postihnutím. Materiál je možné použiť na hodinách špeciálnej pedagogiky, metód 

sociálnej práce alebo sociálno-právnej ochrany. Na stretnutí členovia nachádzali rôzne ukážky 

metodických listov, ako začleniť deti so zdravotným postihnutím do školského prostredia, o ktorých 

následne viedli diskusiu.  

 

 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


K bodu 6 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Zvyšovať právne vedomie žiakov v oblasti ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím.  

Zúčastňovať sa rôznych kampaní o zdravotne postihnutých osobách a o riešení ich problémov, ktoré 

by prízvukovali, že zdravotne postihnutí sú občania s rovnakými právami a povinnosťami ako ostatní. 

Realizovať exkurzie v rôznych zariadeniach zabezpečujúcich  starostlivosť o zdravotne 

znevýhodnených v rámci edukačného procesu odborných predmetov SOŠPg v Košiciach. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 6. 4. 2022 

Trvanie stretnutia: od 15:15 hod. do 18:15 hod.   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.  Mgr. Nora Hentšelová  SOŠPg sv. CaM 

2. PaedDr. Alena Lehotská neprítomná SOŠPg sv. CaM 

3. PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Elena Škriabová neprítomná SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

7. Mgr. Klára Zorvanová  SOŠPg sv. CaM 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.    

2.    

3.    

 


