Záznam zo zasadnutia Výboru pre deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava, 29.septembra 2016
13.00 hod. zasadacia miestnosť č. 106
Prítomní členovia/ky a povinne prizvaní/é (vrátane zúčastnených v zastúpení): podľa prezenčnej
listiny (dostupná na sekretariáte výboru)
Ospravedlnení členovia/ky: Eva Šťastná, Ľubica Libová, Peter Guráň, Zuzana Nováková, Stanislav
Trnovec, Juraj Králik
Ospravedlnení povinne prizvaní/é: Eva Smolíková, Darina Švábyová, Ján Uličiansky
Zvukový záznam je dostupný na sekretariáte výboru.
Program rokovania
1. Otvorenie
2. Diskusia k navrhovanej aktualizácii štatútu Výboru pre deti a mládež
3. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho
aktualizáciu
4. Rôzne
1. Otvorenie
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V úvode ospravedlnil predsedu výboru, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny z rokovania
výboru pre kolidujúce pracovné povinnosti.
Informoval prítomných, že hlavným bodom programu bude diskusia k navrhovanej
aktualizácii štatútu výboru. Uviedol, že k tomuto kroku viedli meniace sa pomery medzi
mimovládnymi organizáciami, ako aj vznik viacerých inštitúcií relevantných pre problematiku práv
dieťaťa. Tento proces prebieha paralelne vo všetkých výboroch Rady SR vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej „RVĽP“), keďže predsedov výborov o to RVĽP
požiadala svojím uznesením. Na diskusiu v pléne predloží tajomníčka výboru kľúčové návrhy
zmien, ktoré vyplynuli z prípravných rokovaní a taktiež uvedie zmeny, ktoré boli výborom
odporučené z úrovne RVĽP. Uviedol, že cieľom zasadnutia výboru je prerokovanie základných
rámcov členstva vo výbore, dĺžky mandátu členov a členiek výboru, kritérií pre výber organizácií
uchádzajúcich sa o členstvo vo výbore a viacero technických otázok týkajúcich sa fungovania
výboru. Upozornil, že predmetom diskusie nebude to, ktorá organizácia bude alebo nebude členom
výboru v ďalšom období, preto aj prítomných požiadal o konštruktívnu a vecnú diskusiu
k jednotlivým ustanoveniam štatútu, ktorá napomôže k budúcemu fungovaniu výboru.
K bodu 3 programu spresnil, že ide o materiál, ktorý je kľúčový pre prácu Výboru pre osoby
so zdravotným postihnutím. Nakoľko však obsahuje aj nové opatrenia, na ktoré je potrebné

nahliadať z perspektívy ochrany práv dieťaťa so zdravotným postihnutím, predseda výboru zaradil
tento materiál aj na rokovanie Výboru pre deti a mládež.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Tajomníčka informovala, že výbor je uznášania schopný (pozn. zapisovateľky, prítomných bolo
podľa prezenčnej listiny 13 členov a členiek)
Ku kontrole unesení informovala:
- sekretariát výboru neeviduje žiadne uznesenia výboru v plnení.
- materiály Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky
2013 – 2017 za rok 2015 a návrh na jeho aktualizáciu a Informácia o napĺňaní
strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti
Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch boli
schválené vládou SR.
- o plánovanom harmonograme práce pracovných skupín výboru v mesiacoch október
a november k problematike participatívneho mechanizmu pre deti a mládež na tvorbe
verejných politík a k problematike dočasných vyrovnávacích opatrení. Vyzvala prítomných,
aby v prípade záujmu o prácu v pracovných skupinách, svoj záujem nahlásili sekretariátu
výboru.
- o úvodnom pracovnom stretnutí (27. júna 2016) k problematike týkajúcej sa praktických
dopadov uplatňovania platnej legislatívy v prípadoch absolventov špeciálnych základných
škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí štúdium absolvovali s nadpriemernými
výsledkami a skončili s vyznamenaním, pričom majú záujem pokračovať vo vzdelávaní
vo vzdelávacom programe stredného odborného vzdelávania. Stretnutie inicioval Spoločný
sekretariát výborov MPSVR SR v súvislosti s plnením Národného akčného plánu pre deti,
v nadväznosti na podnet Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré
upozornilo na problém absolventov špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym
postihnutím. SNSĽP signalizovalo problém v nadväznosti na riešenie konkrétneho prípadu,
v ktorom identifikovalo ako potenciálne diskriminačné, resp. znevýhodňujúce vybrané
ustanovenia školského zákona. Problém identifikovaný SNSĽP spočíva v dodatočných
prekážkach, ktorým musia absolventi špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym
postihnutím čeliť v porovnaní s absolventmi iných špeciálnych základných škôl (pre deti
so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením), resp.
„bežných“ základných škôl, nakoľko absolvovaním posledného ročníka špeciálnej základnej
školy získava žiak s mentálnym postihnutím len primárne vzdelanie. Získanie nižšieho
stredného vzdelania (ekvivalent druhého stupňa vzdelávania na základnej škole) je však
nevyhnutným zákonným predpokladom na pokračovanie vo vzdelávaní vo vzdelávacom
programe stredného odborného vzdelávania. Koncom októbra je plánované stretnutie,
ktorého výsledkom by mal byť podklad pre Výbor pre deti a mládež s návrhom konkrétnych
odporúčaní a návrhov riešení k problematike.
Výbor schválil program rokovania konsenzuálne bez doplnení.

2. Diskusia k navrhovanej aktualizácii štatútu Výboru pre deti a mládež

Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Požiadal tajomníčku výboru o vecné predstavenie navrhovaných zmien v štatúte a následne
o informáciu o ďalšom harmonograme týkajúcom sa nového štatútu.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
V úvode uviedla, že absolvovala viacero stretnutí v roku 2015 a 2016, ktoré sa týkali možných
zmien štatútu, či už dvojstranných alebo viacstranných. Členovia Výboru pre deti a mládež (ďalej
„VDM“), teda už aj pred podnetom a uznesením RVĽP, avizovali návrhy na zmeny. Tajomníčka
predstavila návrhy zmien z týchto stretnutí a tiež z koordinačných stretnutí na úrovni RVĽP (zmeny
predstavila koncepčne, technické zmeny vynechala). Uviedla, že kľúčovými oblasťami, na ktoré by
sa mala diskusia zamerať je zloženie VDM, obmedzenie dĺžky mandátu a kritériá výberu
organizácií, ktoré sa budú uchádzať o členstvo vo VDM a následné nastavenie výzvy.
K jednotlivým článkom štatútu uviedla:
K čl. 2 :
- uviedla, že v súlade publikáciou „Analýza významu a možností používania rodovo
vyváženého jazyka“, ktorá bola vypracovaná v rámci národného projektu Inštitút rodovej
rovnosti, sa článok navrhuje zosúladiť aktuálnou terminológiou
K čl. 3
- navrhuje sa vypustiť povinnosť vypracovať plán činnosti VDM. Zo skúseností s prácou
vo VDM sa ukázalo, že realita práce výboru je iná, viac dynamická a témy prinášajú
do výboru členovia na základe ich aktuálnosti
- dlhodobo sa na úrovni RVĽP aj VDM diskutuje o tom, v akej fáze prípravy by sa mali
materiály dostávať na pôdu výboru. V súčasnosti sa materiály na rokovanie dostávajú
až vo fáze po medzirezortnom pripomienkovom konaní a zostáva malý priestor pre
uplatnenie odborného potenciálu vo VDM. Cieľom je zmeniť tento prístup a zapojiť výbor
podstatne skôr, konkrétne už vo fáze predloženia legislatívneho zámeru (v prípade
legislatívnych noriem). Oslovila preto zástupcov štátnej správy, aby uvedené primerane
odkomunikovali
aj v rámci príslušných rezortov, ktoré zastupujú.
- navrhuje sa tu pridať odkaz na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
(čl. 7 Dohovoru - práva dieťaťa). Uvedený zámer bol konzultovaný aj s členmi Výboru pre
osoby so zdravotným postihnutím, podľa nich je vhodné, aby mala problematika miesto
na pôde VDM a zároveň sú pripravení zúčastňovať sa podľa potreby a témy rokovaní VDM.
- aktuálny štatút hovorí, že VDM sa riadi pri svojej činnosti princípmi čl. 3 ods.1 Dohovoru:
najlepším záujmom dieťaťa, princípmi nediskriminácie a participácie, avšak opomenutý
zostáva čl. 3 ods. 2 Dohovoru. Navrhuje sa doplniť „výbor plní úlohy s cieľom utvárať
podmienky pre zabezpečenie takej ochrany a starostlivosti, aká je nevyhnutná pre blaho
dieťaťa“.

K čl. 4
- vzhľadom na širší okruh spolupracujúcich subjektov v Národnom akčnom pláne sa navrhuje
v štatúte rozšíriť spolupráca o zvýraznené „...ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej
správy, orgány miestnej a regionálnej samosprávy, sociálni partneri, mimovládne
neziskové organizácie, nadácie, vedecké a výskumné pracoviská a akademické inštitúcie,
registrované cirkvi a náboženské spoločnosti...“
- vzhľadom na to, že VDM vystupuje v Národnom akčnom pláne ako koordinátor plnenia
úloh resp. gestor úloh, navrhuje sa uvedené zohľadniť v štatúte
K čl. 5
- návrh zloženia výboru zachováva doterajšie rozdelenie na skupinu zástupcov s hlasovacím
právom a skupinu povinne prizývaných zástupcov s odporúčacím hlasom
členovia s hlasovacím právom:
- predseda výboru (minister PSVR SR)
- zástupcovia štátnej správy (8 pôvodných rezortov bude doplnených o zástupcu
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
- zástupcovia samosprávy (ZMOS, ÚMS, SK8)
- zástupcovia MVO (8 pôvodných sa navrhuje rozšíriť na počet 12 členov za MVO +
stále miesto pre SV pre UNICEF, pričom sa upúšťa od striktného rozdelenia
na organizácie zastupujúce problematiku ochrany práv dieťaťa a organizácie
zastupujúce problematiku mládeže)
- nezávislé inštitúcie s mandátom ochrany práv dieťaťa (Komisár pre deti, Verejný
ochranca práv, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Generálna prokuratúra)
povinne prizývaní bez hlasovacieho práva (Národné koordinačné stredisko pre riešenie
problematiky násilia na deťoch, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, tajomník RVĽP, tajomník
MRPS, tajomník/zástupca Koalície pre deti, tajomník Ligy ochrany detí, zástupca
výboru/výborov NR SR)
- počet členov sa navrhuje paritným princípom 13 členov za verejnú správu, 13 členov
za MVO; navrhovaným sa ďalej podčiarkuje nezávislé postavenie 4 členov s mandátom
ochrany práv dieťaťa
- navrhuje sa zachovať nomináciu zástupcov štátnej správy na úrovni generálnych riaditeľov
- navrhuje sa jeden podpredseda výboru
- dôvody zániku členstva vo výbore sa navrhujú rozšíriť o prípad, kedy organizácia odvolá
svojho zástupcu vo výbore
- zastupovanie na rokovaní výboru sa navrhuje obmedziť len na jedného ďalšieho člena
výboru (v praxi výborov sa stávalo, že prítomní členovia boli poverení viacerými
neprítomnými členmi a hlasovali napr. 3-4 hlasovacími lístkami). V tejto súvislosti
tajomníčka výboru zdôraznila, že zo strany členov výboru, ktorí sa z rôznych príčin nemôžu
zúčastniť rokovania výboru je dôležitý citlivý výber zástupcov, ktorí by mali neprítomných
členov výboru na rokovaní nahrádzať nielen v pozícii poslucháča, ale primerane
sa aj odborne zapojiť do diskusie výboru.
K funkčnému obdobiu
- nastavenie funkčného obdobia vo výbore sa navrhuje na 5 rokov, členstvo vo výbore
sa vykonáva v rámci funkčného obdobia (t.j. ak nominantovi organizácie zanikne členstvo

vo výbore, nový nominovaný člen – náhradník za organizáciu, pracuje vo výbore len
do ukončenia 5 ročného funkčného obdobia organizácie, nezačína mu plynúť nové funkčné
obdobie)
K čl. 6
- v záujme zosúladenia s reálnym stavom sa navrhuje doplniť kompetencia tajomníka
„pre potreby výboru koordinuje prípravu materiálov analytického a koncepčného
charakteru a návrhov čiastkových a systémových opatrení pre zlepšenie dodržiavania stavu
ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti vecnej pôsobnosti výboru“.
K čl.7
- navrhuje sa zaviesť časové obmedzenie mandátu pracovnej skupiny. Časové obmedzenie má
ohraničiť fungovanie pracovnej skupiny, zároveň určí pracovný harmonogram do kedy je
potrebné úlohu pracovnej skupiny splniť. Pokiaľ sa ukáže, že pracovná skupina potrebuje
ďalší čas na prácu, je možné tento mandát časovo predĺžiť na návrh vedúceho pracovnej
skupiny alebo z rozhodnutia predsedu výboru.
K čl. 8
- vzhľadom na to, že pri kreovaní výboru sa navrhuje ďalej nerozdeľovať MVO na dve
skupiny (zaoberajúce sa ochranou práv dieťaťa/ zaoberajúce sa problematikou mládeže),
sa uvedené primerane premieta aj do úpravy spôsobilosti výboru uznášať sa a prijímať
zásadné stanoviská
- navrhuje sa zachovať verejnosť zasadnutí, ak výbor v konkrétnom prípade nerozhodne inak
a zverejňovanie informácií o priebehu a výsledkoch rokovania na webovom sídle
VDM/MPSVR.
K čl. 10
- v záujme zachovania kontinuity a funkčnosti výboru pre prípad nepredvídaných okolností
sa navrhuje zachovanie členstva aj po uplynutí funkčného obdobia, a to až do prevzatia
členstva novými členmi výboru
- na schválenie sa predložia zmeny v podobe návrhu nového štatútu, vzhľadom na množstvo
zmien, by zmeny vo forme dodatku boli neprehľadné (členom sa poskytne aj pracovná
verzia vo forme sledovania zmien). Meniť sa bude aj rokovací poriadok, avšak
až v nadväznosti na to ako nový štatút schváli RVĽP.
- k výzve pre účely vymenovania člena/členky výboru sa navrhuje:
- výzvu vyhlasuje predseda výboru zverejnením na webovom sídle VDM/MPSVR SR
a šírením elektronickou komunikáciou
- písomný návrh na nomináciu (nominačný list) doručí štatutárny zástupca nominujúcej
organizácie najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výzvy/detto štátna správa po schválení štatútu
- vzor nominačného listu sa zverejňuje spolu s výzvou
k nominácii je potrebné doložiť:
-stanovy nominujúcej organizácie, za účelom overenia súladu s predmetom pôsobnosti
výboru
-informácie o realizovaných projektoch a ich výstupoch s dosahom na problematiku
v pôsobnosti VDM nominujúcej organizácie ak nominuje svojho zástupcu, za účelom
potvrdenia aktívnej činnosti v predmete pôsobnosti výboru

-profesijný životopis nominovanej osoby vo formáte Europass obsahujúci informácie
o odbornej praxi, jej zameraní a dĺžke trvania, informácie o prípadnej publikačnej činnosti
nominovanej osoby, za účelom overenia odbornosti nominovanej osoby
Všeobecne
- k materiálom, ktoré berie výbor na vedomie sa navrhuje neprijímať uznesenia (pokiaľ si to
vyslovene nevyžaduje konkrétny materiál predkladaný na rokovanie vlády SR a jej
poradných orgánov). Prerokovanie materiálu bude v takomto prípade uvedené len
v zázname z rokovania VDM.
- navrhuje sa zachovať inštitút per rollam
Na záver dodala, že ďalším krokom by malo byť informovanie sekretariátu RVĽP o prerokovaných
návrhoch na zmeny štatútu Výboru pre deti a mládež, keďže uznesenie č. 149 RVĽP zaviazalo
predsedov výborov pripraviť aktualizáciu štatútov a zloženia výborov do konca septembra 2016.
Zároveň je potrebné ďalší postup koordinovať na úrovni RVĽP a ďalších výborov. Cieľom
aktuálneho zasadnutia Výboru pre deti a mládež bolo teda diskutovať a konsenzuálne dospieť
k návrhom na zmeny, nie schvaľovať nový štatút. Návrh štatútu sa bude schvaľovať na zasadnutí
Výboru pre deti a mládež pravdepodobne koncom novembra 2016; termín bude určený v závislosti
od termínu rokovania RVĽP.
Marián Filčík, tajomník Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Uviedol, že navrhované zmeny berie na vedomie a úlohu z uznesenia č. 149 RVĽP považuje
zo strany VDM za splnenú. Vysvetlil prítomným, že predstavené návrhy boli predrokované
aj na stretnutí tajomníkov výborov na Ministerstve spravodlivosti SR a v tejto chvíli je hlavné, aby
samotný výbor súhlasil s predstavenými návrhmi. K termínu najbližšieho zasadnutia RVĽP uviedol,
že predpokladaný októbrový termín sa pravdepodobne nestihne, a RVĽP zasadne až v novembri,
resp. do konca roka 2016.
Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska
Poďakovala sekretariátu výboru za veľmi štruktúrovanú prácu. Položila otázku, či možno bližšie
zadefinovať, kto môže byť členom výboru; konkrétne či môže byť v štatúte uvedené, že členom
výboru by mali byť len tie organizácie, ktoré sa dôsledne pri svojej činnosti pridržiavajú Dohovoru
OSN o právach detí, jeho opčných protokolov a všeobecných komentárov Výboru OSN pre práva
dieťaťa.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Uviedla, že povinne predložené podklady nominujúcej organizácie ukážu, ako sa konkrétna
organizácia profiluje, a to nielen z formálneho hľadiska predložením stanov organizácie,
ale aj reálne, podľa uskutočnených aktivít.
Marián Filčík, tajomník Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Zmluvnou stranou dohovoru je štát, preto by sa ťažko dokazovalo, či organizácia postupuje v súlade
s dohovorom.
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Navrhol p. Rušinovej, aby konkrétny návrh na zmenu v štatúte zaslala sekretariátu výboru.

Andrej Schulz, Rada mládeže Slovenska
Ocenil prácu sekretariátu výboru pri príprave zmien štatútu. K názvosloviu „deti, mládež,
mládežníci“ v štatúte uviedol, že je potrebné tieto výrazy zjednotiť, keďže sa vyskytujú v rôznych
článkoch v rôznych kombináciách. Ako príklad uviedol „blaho dieťaťa“ a „participáciu detí
a mládeže“. K výberu uviedol, že navrhuje ku kandidatúre pridať nejakú formu motivačného listu,
keďže navrhované predloženie uskutočnených aktivít je zamerané na minulosť, resp. odbornosť
kandidátov, ale nie je tam nič o tom, čo by kandidát chcel vo výbore robiť, čím by chcel prispieť.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Položila doplňujúcu otázku, týkajúcu sa toho či požiadavka motivačného listu smeruje
na kvalifikovanie organizácie alebo kandidáta organizácie.
Andrej Schulz, Rada mládeže Slovenska
Uviedol, že jeho návrh nesmeroval ku kvalifikácii (na to budú slúžiť stanovy a minulé aktivity),
ale k predstaveniu priorít konkrétneho človeka.
Mária Nicolaouová, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Položila otázku, či sekretariát zamýšľa nejaký bodovací systém pri výbere organizácií.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Uviedla, že predchádzajúci výber nebol takýmto spôsobom organizovaný, už len preto, že v tom
období bolo málo organizácií, ktoré sa uchádzali o členstvo vo výbore. V prípade, ak by takáto
požiadavka zo strany výboru bola, je možné sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom ďalej radiť
predsedovi výboru. Je však dôležité povedať, že o účasť vo výbore sa budú znovu uchádzať
aj organizácie v súčasnosti vo výbore zastúpené.
Zuzana Čačová, Nadácia otvorenej spoločnosti
Položila otázku, či na rokovania výboru budú priamo prizývané aj deti.
Janka Divincová, tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Uviedla, že v prvom rade je na to potrebné utvoriť fungujúce mechanizmy, čo je úlohou vytvorenej
pracovnej skupiny výboru. Zakomponovanie modelu, ktorý bude spĺňať štandardy pre zapájanie
detí a mladých ľudí do tvorby verejných politík možno následne riešiť dodatkom k novému štatútu.
Záver: V zmysle uznesenia č. 149 Rady vlády SR pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú
rovnosť je pripravená aktualizácia štatútu zo strany Výboru pre deti a mládež. Úlohou sekretariátu
výboru v nasledujúcom období je 1. vypracovanie návrhu nového štatútu výboru, ktorý bude
obsahovať predstavené a diskutované zmeny z dnešného zasadnutia a zmeny technického
charakteru, ku ktorým diskusia neprebehla; 2. zaslanie návrhu členom výboru na pripomienkovanie
(vo verzii nového štatútu a na porovnanie aj vo verzii so sledovaním zmien v starej verzii štatútu),
3. predloženie návrhu štatútu na rokovanie výboru v novembri 2016.

3. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho
aktualizáciu
Lucia Záhoráková, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím
Informovala, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 25 zo dňa 15. januára 2014
schválila návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014 – 2020. Predložený materiál je prvou súhrnnou správou o plnení úloh
vyplývajúcich z Národného programu, pričom dokumentuje plnenie úloh za obdobie rokov 2014 –
2015. Zároveň sú v ňom zapracované jednotlivé záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva
osôb so zdravotným postihnutím, ktoré boli SR adresované na základe obhajoby Východiskovej
správy k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v apríli 2016.
Uviedla, že návrh Správy bol vypracovaný na základe podkladov, ktoré poskytli
ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy (Úrad vlády Slovenskej republiky, Štatistický
úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu), poradné orgány vlády SR (splnomocnenec vlády SR pre
rómske komunity, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), orgány územnej
samosprávy (prostredníctvom Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska a VÚC) ako
aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva, Rada pre vysielanie a retransmisiu, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Slovenský červený
kríž, Rozhlas a televízia Slovenska.
Do prípravy podkladov boli zapojené podľa čl. 4 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím aj osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojich
reprezentatívnych organizácií (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Občianske združenie Myslím –centrum kultúry
Nepočujúcich, o.z., Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Občianske združenie Život
s autizmom-LTK, Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia, o.z.).
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, počas ktorého bolo
uplatnených 29 pripomienok, z toho 3 zásadné pripomienky. Všetky zásadné rozpory boli
odstránené. Materiál bude predložený na rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a následne na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
Z pohľadu prieniku s vecnou pôsobnosťou Výboru pre deti a mládež upozornila na dve
úlohy:
V oblasti Prístupnosť
*4.3.11. Zabezpečiť parkovacie miesta pri školách a školských zariadeniach
Spôsob plnenia:
Zriaďovať parkovacie miesta pre držiteľov parkovacieho preukazu osoby so zdravotným postihnutím
pri školách a školských zariadeniach.
Časový harmonogram/termín (s)plnenia: priebežne
Zodpovedný gestor: zriaďovateľ školy a školské zariadenia, VÚC
Spolupracujúci subjekt: MV SR, MŠVVŠ SR
Navrhovateľ: MŠVVŠ SR

V oblasti Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe
*

4.12.8. Zabezpečiť podmienky na šport detí a mládeže so zdravotným postihnutím.
Spôsob plnenia:
Podporovať projekty a programy špeciálnych pohybových aktivít určené pre deti a mládež so
zdravotným postihnutím v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom a inými uznanými
národnými športovými organizáciami pre deaflympijský šport a šport špeciálnych olympiád.
Časový harmonogram/termín (s)plnenia: priebežne
Zodpovedný gestor: MŠVVŠ SR
Navrhovateľ: Občianske združenie Myslím –centrum kultúry Nepočujúcich, o.z.

Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vyzval na diskusiu.
Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska
Za Nadáciu pre deti Slovenska k navrhovanému opatreniu 4.12.8. uviedla, že majú veľa grantistov,
ktorí robia športové aktivity práve s touto skupinou detí. Položila otázku, či by mohli do plnenia
tohto opatrenia zahrnúť aj mimovládne organizácie, možno formou dotačnej schémy.
Zdenko Krajčír, ZMOS
K opatreniu, týkajúcemu sa parkovacích miest pri školách položil otázku, či sa opatrenie týka
všetkých škôl a školských zariadení, a kto bude hradiť s tým spojené náklady.
Lucia Záhoráková, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím
Odpovedala, že opatrenie sa týka všetkých škôl a školských zariadení. Začne sa so školami, ktoré
navštevujú deti so zdravotným postihnutím, tie školy budú mať prednosť. Zodpovedným gestorom
pri tomto opatrení sú zriaďovatelia škôl; informovala, že zástupcovia zriaďovateľov, ZMOS, ÚMS
boli na všetkých jednaniach a nemali k uvedenému výhrady. Termín je určený priebežne.
Dana Rušinová, Koalícia pre deti, Nadácia pre deti Slovenska
Uviedla, že na financiách to v mnohých prípadoch zastane, možno by obciam mal pomôcť
s financovaním štát. Uvedené navrhla s dôvetkom, že keďže ide o záujem dieťaťa, malo by sa to
urobiť čím skôr.
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Pri akomkoľvek opatrení vzniká otázka, ako sa bude opatrenie financovať. Je to otázka prioritizácie,
keď si obec schvaľuje rozpočet a rozhoduje sa, na čo dá peniaze a na čo nie. Nie je to ľahké
rozhodovanie, avšak to rozhodovanie nie je ľahké ani na úrovni štátu.
Zdenko Krajčír, ZMOS
Uviedol, že sa s týmto opatrením vysporiadajú, len tempo bude pomalšie. Zároveň pre malé obce
pod 1000 resp. 2000 obyvateľov bude plnenie tejto úlohy ešte náročnejšie.
Štefan Matula, Detský fond Slovenskej republiky
Poznamenal, že je to na iniciatíve a rozhodnutí zriaďovateľov a správcov škôl. Ak je u nich záujem,
potom nájdu aj riešenie.

Záver: Výbor zobral na vedomie materiál Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného
programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020
a návrh na jeho aktualizáciu.
4. Rôzne a záver
Neboli predložené žiadne návrhy do bodu Rôzne.
Branislav Ondruš, predsedajúci, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Požiadal členov výboru, aby venovali pozornosť návrhu štatútu, ktorý im bude zaslaný
na pripomienkovanie a poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

