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Účinnejšia ochrana práv zrakovo postihnutých ľudí vďaka 
ratifikácii Dohovoru OSN 
 
V utorok 9. marca 2010 súhlasila Národná rada SR s ratifikáciou Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru. Tento 
dokument patrí medzi najdôležitejšie medzinárodné listiny v oblasti ochrany práv ľudí 
so zdravotným, ako aj zrakovým znevýhodnením. 
 
Po podpísaní ratifikačnej listiny prezidentom republiky sa Slovensko pripojí k 81 
krajinám, ktoré Dohovor už ratifikovali a k 51 krajinám, ktoré ratifikovali aj Opčný 
protokol. 
„Reálny význam Dohovoru spočíva v rozšírení možností zdravotne postihnutých osôb 
pri obhajobe svojich práv. Dohovor nedefinuje nové ľudské práva, aplikuje ich však 
konkrétne na skupinu zdravotne postihnutých. Dohovor tak pomôže komplexnejšie a 
systematickejšie riešiť problémy občanov so zdravotným postihnutím aj na 
Slovensku. Pri presadzovaní našich návrhov sa môžeme oprieť o jeho jednotlivé 
články, čo prispeje k rýchlejšej a efektívnejšej inklúzii i osôb so zrakovým postihnutím 
do spoločnosti. Okrem iného poskytuje aj možnosť obrátiť sa na Výbor OSN pre 
práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade, že obeť porušovania ľudských práv 
už využila všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky,“ pozitívne hodnotí 
rozhodnutie NR SR Milan Měchura, podpredseda Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska.  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávi 20. výročie svojho 
založenia. 
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