
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 

ako predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), 

v súlade s ustanovením čl. 8 štatútu výboru 

vyhlasuje dňa 1. marca 2022 

výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie  

organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím  

za účelom voľby reprezentantov skupiny organizácií osôb s chronickými ochoreniami  

 

do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím podľa čl. 5 ods. 7 písm. c) 

Štatút Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím je dostupný na webovom sídle 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk v časti „Spoločný 

sekretariát výborov“. 

 

Podmienky zaradenia právnickej osoby do evidencie (čl. 8 ods. 4 štatútu výboru) 

 

Právnická osoba sa zaradí do evidencie, ak: 

a) je registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky najmenej dva roky, 

b) podala písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie najneskôr do 30 dní odo dňa posledného 

uverejnenia výzvy, 

c) na riadení jej činnosti sa v prevažnej miere priamo zúčastňujú osoby s príslušným 

zdravotným postihnutím alebo osoby poskytujúce podporu takýmto osobám pri uplatňovaní 

ich práv a presadzovaní ich záujmov; za osobu poskytujúcu podporu osobe so zdravotným 

postihnutím sa na tieto účely považujú rodič, dieťa, súrodenec, manžel, manželka a starý rodič 

alebo zákonný zástupca alebo ustanovený zástupca osoby so zdravotným postihnutím. 

 

Skutočnosti uvedené v čl. 8 ods. 4 písm. a) štatútu výboru preukazuje právnická osoba 

predložením kópie stanov organizácie (nemusí byť úradne overená).  

 

Právnické osoby, ktoré splnia kritériá zadané touto výzvou, budú zaradené do evidencie 

organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím. Následne tajomníčka výboru 

zvolá členov príslušného volebného zhromaždenia, na ktorom si členovia volebného 

zhromaždenia zvolia dvoch reprezentantov do výboru. 

 

Podmienky pre predloženie písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie: 

 

Za posledný deň uverejnenia výzvy sa považuje 31. marec 2022. Žiadosť o zaradenie  

do evidencie sa predkladá podľa priloženého vzoru spolu so stanovami v termíne  

do 2. mája 2022 (vrátane),  a to výhradne:  

 

a) poštou, na adresu: 

 

PhDr. Mária Homolová  

tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava 

 

b) v podateľni ministerstva, na vyššie uvedenej adrese.  

 

http://www.employment.gov.sk/


Za rozhodujúci sa považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke alebo dátum podania 

písomnej žiadosti v podateľni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Žiadosti  

sa nepredkladajú elektronickou formou.  

 

 

 

Kontaktná osoba:  

PhDr. Mária Homolová 

tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

E-mail: maria.homolova@employment.gov.sk 

Tel.: 02/2046 3156 
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