
 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 86 
z  27. apríla 2021 

 

 

k aktivitám Komisára v oblasti návrhov na zmenu legislatívy  

 

zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  
 

týkajúceho sa diskriminácie športovcov s intelektuálnym znevýhodnením 

(športovcov národnej športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko) 

 

 

 

číslo materiálu: 19041/2021-M_SSV    

predkladateľ: Zuzana Stavrovská, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím  

 

 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

 
A.  Berie na vedomie  

 

A.1. Námietky o diskriminačných ustanoveniach zákona č.228/2019 Z.z.  

o príspevku za zásluhy v oblasti športu v prístupe  k právu na odmeňovanie 

pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením združujúcich sa v národnej 

športovej organizácii Špeciálne olympiády Slovensko v zmysle zaslaných 

dokumentov (prílohy) 

 

A.2 Námietky Špeciálnych olympiád Slovensko v odmeňovaní MŠVVŠ SR - 

sekcie športu, športovcov s intelektuálnym znevýhodnením združujúcich 

sa v Národnej športovej organizácii Špeciálne olympiády 

Slovensko  v porovnaní so športovcami  s inými zdravotnými 

postihnutiami.  
 



 

 

 

B: Podporuje:  
 

B.1. Zmenu legislatívy týkajúcu sa odstránenia diskriminačných ustanovení 

zákona 228/2019 Z.z. o príspevku za zásluhy v oblasti prístupu 

a  odmeňovania športovcov s intelektuálnym znevýhodnením 

združujúcich sa v Národnej športovej organizácii Špeciálne olympiády 

Slovensko   

 

B.2 Zmenu v prístupe MŠVVŠ SR  - sekcie športu, v odmeňovaní športovcov 

s intelektuálnym znevýhodnením združených v Národnej športovej 

organizácii Špeciálne olympiády Slovensko v zmysle zákona č. 440/2015 

Z.z. o športe, tak aby  nedochádzalo k diskriminácii a nerovnakému 

odmeňovaniu v rámci skupiny zdravotne postihnutých.  

 

          

 

C: Predkladá Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť nasledovné stanovisko: 
 

C.1.  Aktuálnym znením zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy 

v oblasti športu došlo k porušeniu Článku 5 ods.1 a Článku 30 ods.5 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súčasnosti 

platné znenie Zákona o príspevku za zásluhy v oblasti športu je pre 

športovcov s mentálnym znevýhodnením diskriminačné  

a znevýhodňuje ich v porovnaní so športovcami s inými druhmi 

zdravotného postihnutia. 

 

C.2. Postupom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri   

vyhlasovaní Výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti športu za rok 2020, 

došlo k menej priaznivému zaobchádzaniu, k diskriminácii  

a k znevýhodneniu športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. 

Zároveň došlo k porušeniu Článku 5 ods.1 a Článku 30 ods.5 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

C.3. Výbor odporúča, aby boli prijaté riešenia a opatrenia na odstránenie 

diskriminácie  športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, a to: 

-  zo zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti   športu, 

- pri budúcich postupoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pri vyhlasovaní Výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti 

športu na základe dosiahnutých výsledkov za účasť na Svetových 

hrách Špeciálnych olympiád a na Svetových zimných hrách 



 

 

Špeciálnych olympiád, pričom tieto prijaté riešenia a opatrenia 

budú plne v súlade najmä s čl. 4 bodu 1. písm. a), b), c) a d) 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

 

 

 


