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Zaručiť osobám so zdravotným postihnutím 
právo voliť

Všetci európski občania vrátane zdravotne postihnutých majú právo voliť 
vo vnútroštátnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu. Toto právo 
je zakotvené v mnohých záväzných právnych dokumentoch, ako je Všeobecná 
deklarácia ľudských práv, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
a Charta základných práv Európskej únie.

Veľa osôb so zdravotným postihnutím na území EÚ si však svoje právo voliť 
nemôže plne uplatniť. V správe Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
(EHSV), ktorú vypracoval spravodajca Krzysztof Pater, sa odhaduje, že okolo 
800 000 občanom v 16 krajinách EÚ sa na základe vnútroštátnych pravidiel 
upiera právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu z dôvodu ich 
zdravotného postihnutia alebo psychických problémov.

Títo a milióny ďalších občanov nemôžu voliť, pretože im v tom bráni množstvo 
prekážok. Napríklad mnohým voličom bola na základe miesta bydliska určená 
volebná miestnosť, ktorá nevyhovuje ich potrebám. Keby mali možnosť, mnohí 
by zmenili volebnú miestnosť. V 12 krajinách EÚ však vnútroštátna legislatíva 
nedovoľuje voličom zmeniť svoju volebnú miestnosť bez toho, aby zmenili aj 
miesto bydliska.

ÚVOD
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Obmedzené možnosti

Navyše i napriek tomu, že mnohí zdra-
votne postihnutí majú obmedzenú 
nezávislú mobilitu, krajiny EÚ nepo-
núkajú alternatívy voľby vo volebnej 
miestnosti, akými sú voľba poštou, 
elektronická voľba alebo voľba pomo-
cou prenosnej volebnej schránky.

V 18 krajinách EÚ nemajú nevidiaci vo-
liči žiadnu možnosť nezávisle voliť, ale 
musia poveriť osobu, ktorá ich sprevá-
dza, aby odovzdala ich hlas.

V niekoľkých krajinách EÚ je povolené 
voliť prostredníctvom splnomocnen-
ca, ktorého osoba so zdravotným po-
stihnutím poverí, aby za ňu odovzdal 
jej hlas. Avšak voľba prostredníctvom 
splnomocnenca vo svojej podstate 
osobám so zdravotným postihnutím 
neumožňuje, aby si právo voliť uplat-
nili samy. V tomto zmysle nie je teda 
primeranou alternatívou.

Od účasti na voľbách odrádza aj nedo-
statok prístupných informácií. Voliči so 
zdravotným postihnutím sa zdráhajú  
 
 
 
 

voliť napríklad aj preto, lebo nepoznajú 
špecifické pravidlá, ktorými by sa vo 
volebnej miestnosti mali riadiť, alebo 
sa obávajú fyzických prekážok, na ktoré 
by tam mohli naraziť.

EHSV vo svojej správe dospel k záveru, 
že keby sa osvedčené postupy všet-
kých krajín zaviedli do praxe, každý ob-
čan EÚ by mal v plnej miere možnosť 
voliť tým najvhodnejším spôsobom, 
ktorý by si na uplatnenie svojho demo-
kratického práva vybral.

EHSV odporúča zmeniť súčasné právne 
predpisy EÚ o voľbách do Európskeho 
parlamentu a zahrnúť do nich záruky 
týkajúce sa možností voľby pre osoby 
so zdravotným postihnutím.

Úplné znenie správy je k dispozícii na 
webových stránkach EHSV. Správa 
poskytuje podrobný prehľad situácie  
a poukazuje na to, že volebné prá-
vo osôb so zdravotným postihnutím  
v Európe je len čiastočne chránené. 
Táto brožúra ponúka zhrnutie zistení 
správy.
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DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB  

SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Právo  
voliť

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA  
ĽUDSKÝCH PRÁV

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV  EURÓPSKEJ ÚNIE
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BELGICKO
Belgickí voliči so zdravotným postihnutím môžu využiť osobitne pri-
spôsobenú volebnú kabínu, ktorá je umiestnená tak, aby sa k nej mohli 
dostať. Dokonca sa môže nachádzať aj mimo volebnej miestnosti.

BULHARSKO
Bulharská centrálna volebná komisia má na svojich webových stránkach 
film, v ktorom sa opisujú spôsoby voľby pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Súčasťou filmu je aj tlmočenie do posunkovej reči.

ČESKÁ REPUBLIKA 
V Českej republike je leták so všeobecnými informáciami pripravený 
v rôznych podobách, ktoré sú prispôsobené potrebám osôb s rôznym 
druhom zdravotného postihnutia.

CHORVÁTSKO
Voliči v Chorvátsku môžu získať osvedčenie, ktoré im umožní voliť 
v ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Osoby so zdravotným postihnutím 
tak môžu nájsť volebné miestnosti, kde majú k dispozícii asistenciu.

Všetky krajiny EÚ urobili pokrok z hľadiska rozšírenia možností voľby pre osoby so 
zdravotným postihnutím.

NIEKTORÉ OSVEDČENÉ 
POSTUPY
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CYPRUS
Na Cypre rozhodli, že maximálna veľkosť hlasovacieho lístka je 
16x70 cm, aby sa hlasovacie lístky ľahšie vypĺňali.

DÁNSKO
V Dánsku môžu vďaka širokému priestoru na predčasné hlasovanie 
(od dvoch dní do troch týždňov) všetci voliť v predstihu v určených vo-
lebných miestnostiach. Možnosť voliť v predstihu je obzvlášť užitočná 
pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa často potrebujú na voľ-
by vopred pripraviť.

ESTÓNSKO
V Estónsku môžu všetci občania voliť elektronicky.

FÍNSKO
Ministerstvo spravodlivosti vo Fínsku financuje vydávanie informačnej 
brožúrky k voľbám v Braillovom písme.

FRANCÚZSKO 
Francúzsko patrí medzi niekoľko krajín, ktoré umožňujú nevoličom, 
napríklad deťom, aby dospelým so zdravotným postihnutím pomohli 
voliť.
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GRÉCKO
V Grécku je účasť na voľbách pre všetkých občanov povinná. Keďže 
povinné hlasovanie je pre osoby so zdravotným postihnutím často 
stresujúce, grécke orgány uplatňujú toto pravidlo veľmi pružne.

HOLANDSKO
V Holandsku môžu voliči použiť lupu, ktorá je k dispozícii v každej 
volebnej miestnosti.

ÍRSKO
V Írsku môžu voliči žijúci v zariadeniach dlhodobej starostlivosti požia-
dať, aby boli zaradení do osobitného zoznamu voličov. Ak sa ich žiadosti 
vyhovie, navštívia ich jednotlivo osobitní úradníci, ktorí zaznamenajú 
ich hlasy.

LITVA
Centrálna volebná komisia v Litve zverejňuje na internete mapu, 
na  ktorej sú vyznačené najvhodnejšie volebné miestnosti pre voličov 
so zníženou pohyblivosťou.

LOTYŠSKO
V Lotyšsku, podobne ako v ďalších desiatich krajinách EÚ, nemôže byť 
v žiadnom prípade voličom odoprené právo voliť.

LUXEMBURSKO
V Luxembursku môže volič dokonca určiť člena volebnej komisie, ktorý 
mu bude asistovať.
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MAĎARSKO
V Maďarsku môže osoba so zdravotným postihnutím nahlásiť, že potre-
buje prispôsobenú volebnú miestnosť najneskôr dva dni pred voľbami.

MALTA
Na Malte musí byť každá volebná miestnosť vybavená audioprehrávačmi 
a šablónou v Braillovom písme, na ktorej je uvedený zoznam kandidátov 
a strán na hlasovacom lístku.

NEMECKO
V Nemecku si nevidiaci môžu objednať šablóny na hlasovacie lístky a 
CD s pokynmi, ako tieto šablóny používať, a tiež oficiálne informácie 
o voľbách v Braillovom písme.

POĽSKO
V Poľsku sa v nemocniciach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti, 
v ktorých pobýva aspoň 15 osôb, zriaďujú tzv. uzavreté volebné miest-
nosti.

PORTUGALSKO
V Portugalsku sa hlas započíta, ak je z neho jasná vôľa voliča, a to aj 
vtedy, ak je značka, ktorú volič urobil, mimo vyznačeného políčka.

RAKÚSKO
V Rakúsku by mala mať každá obec a každá mestská časť Viedne aspoň 
jednu volebnú miestnosť, ktorá je prístupná pre osoby so zdravotným 
postihnutím.

RUMUNSKO 
Rumunsko umožňuje voličom označiť kandidáta prostredníctvom 
známky, ktorú poskytne volebná komisia.
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SLOVENSKO
Na Slovensku môžu osoby, ktoré voličom so zdravotným postihnutím 
poskytujú stálu opateru, voliť súčasne s nimi pomocou tej istej volebnej 
schránky.

SLOVINSKO
V Slovinsku príslušné ministerstvá pred každými voľbami posielajú 
nemocniciam a zariadeniam dlhodobej starostlivosti oznamy, aby ich 
informovali, koľko obyvateľov alebo pacientov si môže uplatniť svoje 
volebné právo.

ŠPANIELSKO
V Španielsku sa osoba so zdravotným postihnutím, ktorá nemôže 
ísť na poštu požiadať o voľbu poštou, môže obrátiť na notára. Ten 
vydá bezplatne splnomocnenie osobe, ktorú volič so zdravotným 
postihnutím určil, aby mohla splniť požiadavky na voľbu poštou.

ŠVÉDSKO
Vo Švédsku môže volič, ktorý dostal hlasovacie lístky na voľbu poštou 
zmeniť svoj názor a ísť v deň volieb odovzdať svoj hlas osobne 
do hlasovacej miestnosti.

TALIANSKO
Miestne orgány v Taliansku zabezpečujú osobám s obmedzenou 
pohyblivosťou dopravu do vhodných volebných miestností.

Napriek tomuto pokroku v krajinách EÚ treba ešte urobiť veľa práce, aby sa zaručilo, že 
všetci občania EÚ vrátane osôb so zdravotným postihnutím majú k dispozícii možnosti 
voľby, ktoré požadujú.
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Na ochranu záujmov občanov s men-
tálnym postihnutím alebo psychickými 
problémami boli v krajinách EÚ zavede-
né rôzne formy opatrovníctva na základe 
spôsobilostí zverenca.

Napríklad poručník robí za svojho zve-
renca takmer všetky rozhodnutia, zatiaľ 
čo právny opatrovník rozhoduje len o ur-
čitých veciach v závislosti od jednotlivca.

V deviatich krajinách EÚ právny systém 
automaticky odoberá niektorým osobám 
v poručníctve právo voliť, zatiaľ čo v sied-
mich krajinách je možné odňať niekomu 
právo voliť na základe súdneho posudku. 
V 11 krajinách EÚ nemôže byť v žiadnom 
prípade voličom odoprené právo voliť. 
Počet osôb so zdravotným postihnutím, 
ktoré nemôžu voliť, je v každej krajine 
odlišný.

 
 
 
 

V Portugalsku si okolo 100 osôb so zdra-
votným postihnutím nemôže uplatniť 
svoje právo voliť, kým v iných krajinách to 
môže byť až 300 000 ľudí.

V uplynulých rokoch mali krajiny EÚ ten-
denciu upúšťať od automatického ruše-
nia volebného práva. Častejšie namiesto 
toho vnútroštátne právne systémy toto 
právo obmedzujú, hoci v malom počte 
prípadov a na základe individuálnych 
rozhodnutí súdu. Niektoré krajiny všetky 
obmedzenia zrušili.

Európsky parlament a iné inštitúcie EÚ by 
mali pomôcť urýchliť túto zmenu v práv-
nych systémoch členských štátov, aby sa 
zrušili všetky právne obmedzenia voleb-
ného práva osôb so zdravotným postih-
nutím, ako sa navrhuje v správe.

               CC

PRÁVNE A TECHNICKÉ 
PREKÁŽKY BRÁNIACE 

VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA
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Verejné orgány majú povinnosť po-
skytnúť osobám so zdravotným postih-
nutím informácie o voľbách v podobe, 
ktorá je prispôsobená ich potrebám. 
Vnútroštátne zákony však často výslov-
ne nenariaďujú, aby sa takéto informá-
cie zabezpečili.

Informácie o voľbách zahŕňajú dá-
tum volieb, základné pravidlá, spôso-
by voľby a podrobnosti o osobitných 
postupoch pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Príslušné orgány musia 
takisto zabezpečiť, aby tieto informácie 
zohľadňovali rôzne druhy zdravotného 
postihnutia, napríklad aby prihliadali 
na potreby nevidiacich alebo zrakovo 
postihnutých či nepočujúcich.

 
 
 

Tieto orgány by mali spolupracovať 
s  organizáciami zastupujúcimi osoby 
so zdravotným postihnutím, v snahe 
zaistiť čo najúčinnejšie informovanie, 
ako sa uvádza v správe. Malo by byť na-
príklad ľahké zistiť, kde sa nachádzajú 
volebné miestnosti, ktoré sú vybavené 
tak, aby spĺňali potreby osôb so zdra-
votným postihnutím.

Verejné médiá a internet by nemali byť 
jedinými prostriedkami, ktoré infor-
mujú osoby so zdravotným postihnu-
tím o voľbách. Príslušné orgány musia 
tieto informácie poskytovať v podobe 
prispôsobenej rôznym druhom po-
stihnutia, ako sa odporúča v správe. 
Najúčinnejšou formou, ako osloviť ľudí 
s mentálnym postihnutím, sú často ob-
rázky, i keď sa táto metóda v krajinách 
EÚ využíva len zriedka.

Technické prekážky brániace výkonu  
volebného práva

 Právo 
voliť
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Najzákladnejšia forma volebnej účasti 
je hlasovanie vo volebnej miestnosti. 
Prevažná väčšina volebných miestností 
však nie je plne prispôsobená potre-
bám osôb s rôznym druhom zdravot-
ného postihnutia.

Hoci 11 krajín EÚ požaduje, aby boli vo-
lebné miestnosti prispôsobené potre-
bám osôb so zdravotným postihnutím, 
z bližšieho preskúmania vyplýva, že 
„prístupnosť“ sa často definuje len ako 
odstránenie fyzických prekážok pre in-
validné vozíky. Pri tomto obmedzenom 
chápaní sa prehliadajú mnohé aspekty, 
ako sú napríklad potreby nevidiacich.

Keďže volebné miestnosti sa nemô-
žu rýchlo prispôsobiť potrebám osôb 
so zdravotným postihnutím, najlepšou 
možnosťou je dovoliť voličom so zdra-
votným postihnutím zmeniť volebnú 
miestnosť, ak im bola pridelená na zák-
lade bydliska. Administratívny postup, 

ktorý takúto zmenu umožní, by mal byť 
jednoduchý a rýchly, ako sa odporúča 
v správe.

Všetci voliči so zdravotným postih-
nutím by mali mať možnosť vybrať si 
osobu, ktorá im bude počas hlasova-
nia vo  volebnej miestnosti asistovať. 
Mnohé krajiny stanovujú pre výber 
takýchto asistentov podmienky, ktoré 
sa nezdajú byť opodstatnené.

Účinným opatrením je tiež vyvesiť 
úradné oznámenia a kópie hlasova-
cích lístkov vo vhodných veľkostiach  
a v takej výške, aby sa dali ľahko prečí-
tať, sprístupniť informácie v Braillovom 
písme a možnosť využiť online služby 
tlmočenia do posunkovej reči.

Vo volebnej miestnosti
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O tom, či osoby so zdravotným postih-
nutím môžu alebo nemôžu samostat-
ne voliť, často rozhoduje postup hlaso-
vania. Niekedy je forma hlasovacieho 
lístka a spôsob hlasovania prekážkou, 
ktorú nedokážu prekonať. Sú nútení 
prezradiť svoj hlas inej osobe, ktorá ho 
odovzdá, čo je v rozpore so zásadou 
tajného hlasovania.

Okrem toho napísať meno alebo čís-
lo kandidáta alebo zakrúžkovať svoju 
voľbu je pre voličov s obmedzenou po-
hyblivosťou rúk veľký problém.

 
 
 
 
 
 
 

Najvhodnejším riešením je umožniť vo-
ličom vyjadriť svoj výber tým, že dosta-
točne veľké políčko označia krížikom 
(„X“) alebo podobne. Pre nevidiacich 
alebo zrakovo postihnutých, ako aj pre 
tých, ktorí majú problém zreteľne písať 
perom, sú často najlepším riešením 
špeciálne šablóny na hlasovacie lístky, 
pokiaľ sú informácie v Braillovom pís-
me alebo ide o ľahko čitateľný text.

Ak musí volič so zdravotným postih-
nutím vybrať lístok s názvom politickej 
strany spomedzi viacerých lístkov, musí 
byť písmo dostatočne veľké a všetky 
lístky musia byť vytlačené aj v Braillo-
vom písme.

Voličom s mentálnym postihnutím je 
najlepšie poskytnúť informácie pomo-
cou jednoduchých viet alebo vizuál-
nych pokynov.

Hlasovací lístok
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Desať krajín EÚ ponúka aspoň niekto-
rým skupinám voličov možnosť voliť  
v predstihu v určených volebných 
miestnostiach. Tieto miestnosti sa na-
chádzajú v priestoroch, ktoré sú prispô-
sobené potrebám osôb s obmedzenou 
nezávislou mobilitou.

Vo veľkej väčšine krajín si predčasné 
hlasovanie nevyžaduje žiadne admi-
nistratívne úkony: voliči jednoducho 
prídu počas otváracích hodín do voleb-
nej miestnosti. V niektorých krajinách 
je však potrebné zaregistrovať sa na 
predčasné hlasovanie vopred.

Predčasné hlasovanie je účinný spôsob, 
ako osobám so zdravotným postihnu-
tím pomôcť zúčastniť sa na voľbách. 
Miestne orgány tak majú viac času na 
to, aby týmto voličom zabezpečili do-
pravu do volebnej miestnosti.

V zariadeniach dlhodobej starostlivosti 
predčasné hlasovanie uľahčuje priebeh 
volieb, keďže umožňuje voliť v pracov-
ný deň. Vtedy je totiž obvykle v práci 
viac zamestnancov než v nedeľu, ktorá 
je vo väčšine krajín tradičným dňom 
volieb.

Predčasné hlasovanie

V niektorých krajinách EÚ môžu voliči 
žijúci v krajine dostať hlasovacie lístky 
vopred, osobne ich vyplniť a poslať vo-
lebnej komisii.

Voľba poštou výrazne uľahčuje osobám 
so zdravotným postihnutím účasť na 
voľbách. Pohodlnosť využívania tohto 
riešenia však závisí od jednoduchosti 
registrácie a od absencie poplatkov.

Voliči so zdravotným postihnutím, 
ktorí sa prihlásia na voľbu poštou, by 
mali dostať nielen hlasovacie lístky, 
ale aj pokyny vo forme prispôsobenej 
ich postihnutiu. Napríklad nevidiaci 
a slabozrakí by mali dostať špeciálne 
šablóny v Braillovom písme alebo CD  
s pokynmi.

Voľba poštou
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Prenosná volebná schránka je účinný 
spôsob, ako umožniť zdravotne po-
stihnutým hlasovať. V 17 krajinách EÚ 
je možné priniesť volebnú schránku 
alebo osobitnú obálku s hlasovacími 
lístkami do voličovho miesta bydliska.

Tento typ voľby môžu využiť voliči, kto-
rí sa z dôvodu svojho zdravotného po-
stihnutia alebo zdravotného stavu ne-
môžu dostaviť do volebnej miestnosti.  
 
 
 
 
 
 

Užitočný je aj pre voličov v nemocni-
ciach alebo v zariadeniach dlhodobej 
starostlivosti.

Pre chorých alebo vážne zdravotne 
postihnutých môže byť veľmi namá-
havé čakať niekoľko hodín na volebnú 
schránku. Časový interval na jej doru-
čenie by mal byť preto krátky.

Okrem toho, kým sa zlepší prístupnosť 
volebných miestností, mali by volebné 
orgány zvážiť možnosť umiestniť men-
šiu volebnú schránku vonku alebo pred 
volebnú miestnosť pre voličov s obme-
dzenou nezávislou mobilitou.

Voľba pomocou prenosnej volebnej schránky
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Voľba prostredníctvom splnomocnen-
ca, bežne známa ako delegovanie vo-
lebného práva, sa týka prípadov, keď 
volič oprávni inú osobu, aby v jeho 
mene hlasovala vo volebnej miestnos-
ti. Toto riešenie je možné len v štyroch 
krajinách EÚ.

Voľba prostredníctvom splnomocnen-
ca môže byť len doplňujúcim riešením 
pre zdravotne postihnutých voličov, 
ktorí majú ťažkosti sami odovzdať svoj 
hlas, nesmie však vyvolávať dojem, že 
nie je potrebné zabezpečiť, aby sa všet-
ci voliči mohli skutočne a priamo zú-
častniť na voľbách.

Príslušné orgány musia venovať oso-
bitnú pozornosť tomu, akým spôso-
bom sa  volebné právo deleguje, aby 
sa  predišlo nezrovnalostiam počas vo-
lieb. Jedným z riešení je obmedziť po-
čet osôb, ktoré môže splnomocnenec 
zastupovať, ako sa uvádza v správe.

Voľba prostredníctvom splnomocnenca
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V Estónsku môžu všetci občania voliť 
elektronicky, čo je pre mnohých Es-
tóncov so zdravotným postihnutím 
najvhodnejšie riešenie. Tento systém 
je však súčasťou komplexného rámca 
elektronickej komunikácie medzi es-
tónskymi občanmi a vnútroštátnymi 
orgánmi.

Vytvárať takýto systém inde len so zre-
teľom na voľby nemá zmysel. Bez ohľa-
du na obavy spojené s bezpečnosťou 
by orgány v iných krajinách EÚ museli 
vynaložiť značné investície na zvýšenie 
informovanosti o tomto spôsobe voľby 
a poskytnúť vhodné a prispôsobené 
informácie osobám s rôznym druhom 
zdravotného postihnutia.

Elektronická voľba
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V troch krajinách EÚ je účasť na voľ-
bách povinná. Ak zdravotne postihnutí 
v týchto krajinách nemôžu voliť, lebo 
na to nie sú zabezpečené vhodné pod-
mienky, môže to byť pre nich zdroj ďal-
šieho stresu, pretože sa obávajú sankcií 
za to, že nevolili.

Tieto krajiny by mali zabezpečiť zave-
denie takých riešení, ktoré umožňujú 
všetkým osobám so zdravotným po-
stihnutím zúčastniť sa na voľbách.

Povinná účasť na voľbách
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Všetci občania EÚ, ktorí žijú v inej 
krajine EÚ, než je ich krajina pôvodu, 
majú právo voliť vo voľbách do Eu-
rópskeho parlamentu. Aby si však toto 
právo mohli uplatniť, musia byť zapísa-
ní do zoznamu voličov.
   
Pre mnoho osôb so zdravotným po-
stihnutím môže byť osobná registrácia 
na  príslušnom úrade nemožná alebo  
 
 
 
 
 
 
 
 

príliš zaťažujúca. Mali by sa zaviesť 
a neustále rozširovať ďalšie spôsoby 
zápisu, prispôsobené potrebám osôb 
s rôznym druhom zdravotného postih-
nutia.

Zápis do zoznamu voličov by sa mal 
robiť len raz, nemalo by byť potrebné 
zapisovať sa pri ďalších voľbách znova. 
Takisto by sa mali zosúladiť termíny 
zápisu na voľby v krajinách EÚ: v sú-
časnosti sú veľmi odlišné, od 90 dní do 
3 dní pred voľbami.

Hlasovanie v inej krajine EÚ
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V  dôsledku demografických zmien 
a starnutia spoločnosti sa neustále zvy-
šuje počet osôb, ktoré bývajú v zariade-
niach nepretržitej starostlivosti alebo 
podstupujú dlhodobú liečbu v  nemoc-
nici. Takmer v  tretine krajín EÚ však 
osoby v  takýchto zariadeniach nemajú 
žiadnu možnosť zúčastniť sa na voľbách.

V iných krajinách je síce teoreticky mož-
né v týchto zariadeniach voliť, ale v praxi 
si to vyžaduje veľkú podporu zo strany 
rodiny voliča. Len sedem krajín posky-
tuje týmto voličom osobitné volebné 
miestnosti.

Vnútroštátne orgány by mali tejto otáz-
ke venovať mimoriadnu pozornosť a za-
bezpečiť, aby aj títo ľudia mohli voliť. Ak 

je v zariadení aspoň 50 až 100 osôb, naj-
lepším riešením je zriadiť uzavretú vo-
lebnú miestnosť. Pri menšom počte ľudí 
môže mobilná volebná komisia poskyt-
núť prenosnú volebnú schránku. V kaž-
dom prípade by ľudia pripútaní na lôžko 
mali mať vždy možnosť voliť pomocou 
prenosných volebných schránok, ako sa 
uvádza v správe.

Pacienti sa často stávajú do veľkej miery 
závislými od zamestnancov zariadenia, 
a  preto hrozí, že ich voľba nebude cel-
kom nezávislá. Volebné komisie by sa 
preto mali usilovať zabezpečiť, aby voliči 
mohli voliť sami.

Možnosti voliť pre ľudí v zariadeniach 
dlhodobej starostlivosti a nemocniciach

Odstráňme prekážky 21



Zámerom správy EHSV, ktorá je zhrnutá v tejto brožúre, nie je kritizovať krajiny 
EÚ, ale podnietiť vnútroštátne orgány, aby spoločne hľadali spôsoby, ako zaručiť 
všetky politické práva jednej z najzraniteľnejších skupín spoločnosti, uviedol spra-
vodajca EHSV Krzysztof Pater.

Správa takisto neponúka kompletný súbor riešení, ktoré by krajiny EÚ mali prijať. 
Vymedzuje sa však v nej celý rozsah problému a prezentuje viacero možných rie-
šení, ktoré si krajiny EÚ môžu vybrať alebo rozvinúť a zaviesť v súlade so svojou 
volebnou tradíciou.

Osoby so zdravotným postihnutím by mali mať nielen plné právo voliť, ale aj mož-
nosť voliť tým najvhodnejším spôsobom. Európsky parlament by mal ísť príkla-
dom a navrhnúť právne predpisy, vďaka ktorým sa toto právo stane skutočnosťou.

Úplné znenie správy EHSV Právo osôb so zdravotným postihnutím voliť vo 
voľbách do Európskeho parlamentu v praxi je k dispozícii vo všetkých 24 úradných 
jazykoch EÚ na adrese:
www.eesc.europa.eu/the-real-right-of-persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-
elections

PLNÉ PRÁVO VOLIŤ PRE 
VŠETKÝCH
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ĎALŠIE ZDROJE

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/president

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee

Webové stránky EHSV

Webová stránka predsedu EHSV



Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vydavateľ: Oddelenie pre návštevy a publikácie
EESC-2019-21-SK

www.eesc.europa.eu

© Európska únia, 2019
Rozmnožovanie je povolené len so súhlasom autora.

Reprodukcia týchto fotografií / obrázkov je povolená len s výslovným súhlasom 
vlastníka (vlastníkov) autorských práv:

s. 1 & s. 2 – © Shutterstock.com/tsvetina_ivanova
s. 5  – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Astrovector

s. 6-10  – © Shutterstock
s. 12  – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Studio_G

s. 13  – © Shutterstock.com/Maanas
s. 15  – © Shutterstock.com/Pro Symbols & © Shutterstock.com/Astrovector

s. 16 – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Enmaler
s. 17  – © Shutterstock.com/hvostik

s. 18  – © Shutterstock.com/YummyBuum
s. 19  – © Shutterstock.com/Artram
s. 20  – © Shutterstock.com/illpos

s. 21  – © Shutterstock.com/Sapann Design

SK
REG.NO. BE - BXL - 27 

Print:
QE-03-19-084-SK-C

ISBN 978-92-830-4406-2
doi:10.2864/032896

Online:
QE-03-19-084-SK-N

ISBN 978-92-830-4403-1
doi:10.2864/898793

Európsky hospodársky a sociálny výbor


