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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 425 
z 28. júna 2022 

 

k návrhu transformácie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím a návrhu Dodatku 

č. 6 k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

 
Číslo materiálu: 25444/2022 

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vláda 

A. zriaďuje 

A.1. Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím; 

B. schvaľuje 

B.1. Štatút Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím, 

B.2. Dodatok č. 6 k Štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť; 

C. vymenúva 

ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

C.1. do funkcie predsedu Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím; 

D. ukladá 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

D.1. zabezpečiť spoluprácu s príslušnými ministrami a predsedami ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnymi krajmi, inštitúciami 

a organizáciami pri riadnom výkone činnosti Rady vlády SR pre osoby 

so zdravotným postihnutím v zmysle jej štatútu 

 priebežne 
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E. poveruje 

ministerku spravodlivosti 

E.1. informovať členky a členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť o schválení štatútu Rady vlády SR pre osoby 

so zdravotným postihnutím a o schválení Dodatku č. 6 k Štatútu Rady vlády 

SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť; 

F. zrušuje 

F.1. Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Vykonajú: predseda vlády 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministerka spravodlivosti 

Na vedomie: podpredseda vlády a minister financií 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

minister zdravotníctva 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

minister dopravy a výstavby 

ministerka kultúry 

minister vnútra 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

prezident Únie miest Slovenska 

predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR 

prezident Slovenskej humanitnej rady 

predsedníčka Slovenskej únie podporovaného zamestnávania 

prezidentka Konfederácie odborových zväzov 

prezident Slovenského Červeného kríža 


