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Záznam z 27. zasadnutia 

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

              16. júna 2022 o 9.00 hod., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

 privítanie 

 

27. zasadnutie výboru otvorila pani štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR  PhDr. Soňa Gaborčáková, ktorá vo svojom mene aj v mene predsedu výboru - pána 

ministra  práce, sociálnych  vecí  a rodiny  SR  Bc. Milana Krajniaka  všetkých  srdečne privítala.  

Vyjadrila potešenie, že sa stretaváme osobne na tomto zasadnutí v novom zložení Výboru pre 

osoby so zdravotným postihnutím a to po voľbe nových členiek a členov do Komory výboru  

za mimovládne organizácie na nové 5-ročné funkčné obdobie.  

 

 

 kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 

Tajomníčka výboru PhDr. Mária Homolová vykonala kontrolu uznášaniaschopnosti výboru. 

Hneď v úvode zasadnutia bolo prítomných 27  členov výboru s hlasovacích právom. Nakoľko 

podľa čl. 10 ods. 3 Štatútu výboru je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov, výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný.  

 

 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 
 

Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program  

27. zasadnutia výboru. Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok 

k navrhovanému programu. Do bodu Rôzne uplatnil podnet RNDr. Branislav Mamojka, CSc., 

ktorý požiadal o zaradenie informácie o meškaní rozhodnutia o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR. 

Program bol jednomyseľne schválený.  

 

 

 Odovzdávanie menovacích dekrétov členom komory Výboru pre osoby so 

zdravotným postihnutím za mimovládne organizácie  

 

Pani štátna tajomníčka PhDr. Soňa Gaborčáková prítomných oboznámila, že vo Výbore pre 

osoby so zdravotným postihnutím sa uskutočnila voľba nových členiek a členov do Komory za 

mimovládne organizácie, ktoré zastupujú jednotlivé skupiny zdravotného postihnutia na nové  

5-ročné funkčné obdobie. Informovala, že voľby sa uskutočnili v šiestich volebných 

zhromaždeniach organizácií osôb so zdravotným postihnutím, ktoré tvoria právnické osoby 

združujúce fyzické osoby s mentálnym postihnutím, s chronickými ochoreniami, s duševnými 

poruchami a poruchami správania, so sluchovým postihnutím, s telesným postihnutím  

a so zrakovým postihnutím. Volebné zhromaždenia potvrdili vo funkcii doteraz zvolených 7 

reprezentantov, personálna obmena sa dotkla 5 reprezentantov. Uviedla, že priebeh volebných 

zhromaždení bol bezproblémový. 
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Následne pani štátna tajomníčka odovzdala nižšie uvedeným zvoleným reprezentantom 

menovacie dekréty, v zmysle ktorých sú menovaní predsedom výboru, pánom ministrom  

Bc. Milanom Krajniakom za členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.  

 Zvolené reprezentantky organizácií osôb s mentálnym postihnutím: 

Mgr. Iveta Mišová - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR  

Mgr. Ľubica Vyberalová - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Pezinku 

 

 Zvolení reprezentanti organizácií osôb so zrakovým postihnutím:  

Ing. Milan Měchura -  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

PaedDr. Jozef Šimko - Benefičné združenie slabozrakých detí 

 

 Zvolení reprezentanti organizácií osôb s telesným postihnutím: 

Mgr. Tibor Köböl - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

PhDr. Marcela Václavková Konrádová, MBA, cert. Mgmt. - Prístav nádeje, o.z. 

 

 Zvolené reprezentky organizácií osôb s chronickými ochoreniami: 

Alžbeta Lukovičová - Asociácia Marfanovho syndrómu 

Ľubica Bergmannová - Spoločnosť psoriatikov a atopikov v SR 

 

 Zvolené reprezentantky organizácií osôb so sluchovým postihnutím:  

- Za skupinu osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný 

hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok  

PharmDr. Katarína Kluková - Združenie užívateľov kochleárneho implantátu 

- Za skupinu osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk 

Mgr. et Mgr. Jana Filipová - Asociácia nepočujúcich Slovenska 

 

 Zvolené reprezentantky organizácií osôb s duševnými poruchami a  poruchami  správania:                                                  

Mgr. Laura Kundrátová - Otvorme dvere, Otvorme srdcia 

Mária Helexová - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica 

 

 

 Predstavenie členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

V tomto bode programu sa predstavili všetci prítomní a informovali o činnosti, ktorú vyvíjajú  

v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím. 

 

 

 Základné informácie o činnosti a fungovaní Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

 

Tajomníčka výboru PhDr. Mária Homolová informovala o štatúte, rokovacom poriadku  

a celkovom chode a fungovaní výboru (o podávaní námetov do programu zasadnutia, 

povereniach na zastupovanie pre členov výboru, hlasovaní a prijímaní uznesení, o pokynoch na 

uplatnenie náhrad cestovných výdavkov). 

 

Ďalej prítomných informovala o procese transformácie Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím na Radu vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím. Uviedla, že pripravila  

v súčinnosti s členmi pracovnej skupiny materiál, ktorý koncom júna 2022 predloží pán minister 

Bc. Milan Krajniak na rokovanie vlády SR. Uviedla, že pevne verí, že materiál vláda schváli  
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a že vďaka transformácii Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na Radu vlády SR pre 

osoby so zdravotným postihnutím bude možné zlepšovať životné podmienky osôb so 

zdravotným postihnutím.  

 

 

 Voľba podpredsedu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

Pani štátna tajomníčka PhDr. Soňa Gaborčáková prítomných informovala, že doterajším 

podpredsedom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím bol druhé funkčné obdobie  

(od 6. septembra 2011) RNDr. Branislav Mamojka, CSc., ktorý je predsedom Národnej rady 

občanov so zdravotným postihnutím v SR. Je zároveň aj členom komory výboru za mimovládne 

organizácie.  

 

Tajomníčka výboru PhDr. Mária Homolová uviedla, že podľa čl. 5, ods. 3 Štatútu Výboru pre 

osoby so zdravotným postihnutím je podpredsedom výboru člen komory za mimovládne 

organizácie s hlasovacím právom, ktorého na základe výsledkov hlasovania členov komory za 

mimovládne  organizácie vymenúva a odvoláva predseda výboru. Následne objasnila členom 

komory výboru za mimovládne organizácie spôsob voľby. 

 

Prítomní navrhli nasledovných kandidátov, ktorí by mali možnosť uchádzať sa o post 

podpredsedu výboru: RNDr. Branislava Mamojku, CSc.- člena výboru a predsedu Národnej rady 

občanov so zdravotným postihnutím v SR a Mgr. Tibora Köböla - člena výboru zastupujúceho 

skupinu organizácií osôb s telesným postihnutím. Pán Köböl sa vyjadril, že nebude kandidovať 

na post podpredsedu výboru, nakoľko on sám navrhuje na uvedený post pána Mamojku. 

Následne sa uskutočnila voľba v Komore výboru za mimovládne organizácie a za podpredsedu 

výboru bol zvolený pán RNDr. Branislava Mamojku, CSc. 

Pani štátna tajomníčka srdečne zablahoželala pánovi podpredsedovi k opätovnému zvoleniu. 

 

Záver: Prítomní členovia komory Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím za mimovládne  

organizácie zvolili za podpredsedu výboru RNDr. Branislava Mamojku, CSc. Výbor pre osoby 

so zdravotným postihnutím zobral na vedomie informáciu, že Komora Výboru pre osoby so 

zdravotným postihnutím za mimovládne organizácie zvolila v zmysle čl. 5 ods. 3 štatútu výboru, 

za podpredsedu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím RNDr. Branislava Mamojku, CSc. 

 

Ref.: Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 100 zo dňa 16.  júna 2022.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Informácia o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému 

sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 

 

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. - riaditeľ odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR informoval, že vláda SR schválila uznesením č. 222 z 28. apríla 2021 Národnú 

stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. 

 

Materiál Národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 

starostlivosti je k dispozícii tu: 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-

strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodna-strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-2021.pdf
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Podľa úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 222/2021 predkladá minister práce, sociálnych vecí 

a  rodiny SR  na  rokovanie  vlády  SR  informáciu  o plnení opatrení  a úloh  vyplývajúcich 

z  Národnej  stratégie  deinštitucionalizácie  systému  sociálnych  služieb  a náhradnej 

starostlivosti každoročne k 30. aprílu za predchádzajúci kalendárny rok, prvýkrát v roku 2022.  

Národná stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti  

určila 10 strednodobých cieľov, ktorých splnenie sa predpokladá v horizonte do roku 2025.   

Predkladaná informácia o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému 

sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v roku 2021 obsahuje konkrétnu informáciu o stave 

plnenia a stručný popis spôsobu plnenia každého z určených cieľov. 

Celá Informácia o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivosti v roku 2021 je k dispozícii tu: 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27173/1  

Záver: Výbor zobral informáciu na vedomie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informácia k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím 

 

JUDr. Ján Gabura, riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedol, že momentálne je platný Národný program rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, ktorý bol schválený 

uznesením vlády č. 109 dňa 24. februára 2021. Je určený ako hlavný materiál, prostredníctvom 

ktorého SR implementuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v SR.  

Čo sa týka nového návrhu, či už z Komory výboru za mimovládne organizácie, alebo z Komory 

výboru za štátnu správu, odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím spolupracuje pri 

príprave a pri vyhodnotení starého Národného programu.  

 

Ďalej prítomných informoval, že do septembra 2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR má povinnosť predložiť odpočet plnení úloh a takisto aj aktualizáciu na rokovanie vlády SR. 

Táto aktualizácia a odpočet sa bude robiť každý rok na základe požiadavky Európskej komisie, 

pretože tento národný program slúži ako základná horizontálna podmienka pre nové programové 

obdobie. Národný program sa bude vyhodnocovať a aktualizovať každý rok.  

 

K aktualizácii, ktorá sa pripravuje momentálne uviedol, že materiál bude predložený do 

vnútorného pripomienkového konania. Následne bude predložený do medzirezortného 

pripomienkového konania, v rámci ktorého si budú môcť organizácie uplatniť pripomienky.  

 

Po skončení medzirezortného pripomienkového konania uskutočnia rozporové konania 

a materiál predložia výboru na hlasovanie per rollam. V mesiaci september 2022 materiál 

predloží pán minister na rokovanie vlády. 

 

Záver: Výbor zobral informáciu na vedomie. 

 

 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27173/1
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 Rôzne  

 

 Informácia o meškaní rozhodnutia o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny  SR 

 

Podpredseda výboru RNDr. Branislav Mamojka, CSc., prítomných informoval, že v tomto bode 

predloží aj návrh uznesenia a odôvodňuje ho nasledovne: 

 

Do dňa rokovania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (16. júna 2022) nebolo zverejnené rozhodnutie  

o žiadostiach organizácií osôb so zdravotným postihnutím o podporu ich projektov z dotačného 

systému Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

Na webovej stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je uvedené, že o žiadostiach 

by malo byť rozhodnuté do 31. mája 2022. Ku dňu 16. júna 2022 však nie je stále zverejnená 

žiadna informácia o schválených a neschválených žiadostiach. Samotný termín na rozhodnutie 

do 31. mája je veľmi neskorý a výrazne horší  ako termín do 31. apríla,  ktorý platil v minulosti. 

V súčasnosti je už veľmi ťažké získať priestory na pobytové akcie i na školenia, semináre  

a podobné akcie, zvlášť keď niektoré vyžadujú aj verejné obstarávanie. Problém je získať 

lektorov, vydávať časopisy a čokoľvek organizovať keď nevieme do akého rizika ideme ak 

uvedené aktivity uskutočníme bez vedomia toho či a akú podporu na nich dostaneme z dotačného 

systému ministerstva. 

 

Naše organizácie postupne vyčerpávajú svoje obmedzené rezervy a hrozí, že pri ďalšom 

odkladaní rozhodnutí o dotáciách budú mať seriózne problémy vôbec ich využiť a udržať len 

minimálny chod svojich organizácií. 

 

Tiež je potrebné poznamenať, že aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím sa solidárne 

zúčastňujú na pomoci utečencom z Ukrajiny a aj organizáciám na Ukrajine, čo tiež zaťažuje ich 

kapacity a rozpočty a aj preto by uvítali čo najskoršie rozhodnutie o svojich žiadostiach  

o podporu. 

 

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  PhDr. Soňa Gaborčáková 

informovala, že v tejto súvislosti dostala od kolegýň informáciu, že Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny SR eviduje všetky žiadosti a v súčasnosti sa čaká len na zasadnutie 

dotačnej komisie. Ďalej uviedla, že dátum 31. máj, ktorý spomenul pán podpredseda je len 

orientačný.  

Dodala, že Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR nečakane spustilo inflačnú pomoc 

a dotačná komisia rieši v súčasnosti aj tieto dotácie. 

 

Následne pani štátna tajomníčka prečítala návrh uznesenia, ktorý predložil podpredseda výboru 

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. a vyzvala prítomných k hlasovaniu: 

 

Návrh uznesenia: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím berie na vedomie informáciu,  

že do dňa rokovania výboru (16. júna 2022) nebolo zverejnené rozhodnutie  

o príspevkoch na projekty na rok 2022 predložené organizáciami osôb so zdravotným 

postihnutím Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“)  

podľa § 3, 7 a 8 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších 

predpisov napriek tomu, že na webe ministerstva je uvedený ako dátum ich zverejnenia  
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31. máj 2022 a že meškanie rozhodnutia o dotáciách spôsobuje organizáciám osôb so 

zdravotným postihnutím kritické problémy a mimoriadne riziká pri plánovaní, objednávaní  

a realizácii ich aktivít, najmä v oblasti sociálnych služieb, pobytových aktivít, vydávania 

časopisov a medzinárodnej spolupráce.  

 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím žiada ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a predsedu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, aby zabezpečil skoré rozhodnutie  

o príspevkoch na projekty  uvedené v odseku 1. tohto uznesenia.      

 

Členovia výboru podporili predložený návrh uznesenia. (Hlasovania sa zdržal zástupca 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý zastupoval členku výboru Mgr. Svetlanu 

Síthovú, štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.) 

 

Ref.: Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 101 zo dňa 16.  júna 2022.  

 
 
 

 

 

 

 Ukončenie  

 

 

Pani štátna tajomníčka PhDr. Soňa Gaborčáková poďakovala prítomným za účasť, vyjadrila 

potešenie, že bolo možné stretnúť sa osobne a popriala všetkým veľa zdravia a príjemne  

prežité leto. 

 

 

 

 

 

 

Schválila predsedajúca zasadnutiu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Soňa Gaborčáková 

                       štátna tajomníčka  


