Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť
Informácia zo zasadnutia konaného dňa 11. júna 2019


Výbor vzal na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny pre problematiku
vedenia štatistických údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení
podľa druhu zdravotného postihnutia. V diskusii odznela výzva na zintenzívnenie
činnosti pracovnej skupiny.



Výbor vzal na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny výboru
pre problematiku prípravy zákona o slovenskom posunkovom jazyku



Výbor odporučil predsedovi výboru zrušiť pracovnú skupinu Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich
záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti
z dôvodu, že naplnila svoj mandát
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 78 zo dňa
11. júna 2019



Výboru bola adresovaná výzva na nominovanie troch zástupcov komory za
mimovládne organizácie do Pracovnej skupiny Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR za účelom aktualizácie Stratégie deinštitucionalizácie pre oblasť
sociálnych služieb



Výbor sa oboznámil s aktuálnym stavom
na predchádzajúcich zasadnutiach výboru



Výbor sa oboznámil s informáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o zverejnení Európskeho aktu o prístupnosti v úradnom vestníku Európskej únie
a niektorých súvislostiach v kontexte dopadov smernice na osoby so zdravotným
postihnutím



Výbor sa oboznámil s informáciou Ministerstva vnútra SR o premietnutí záverov
rokovaní zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a členov komory výboru za mimovládne organizácie vo veci zápisu
údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí do občianskeho preukazu na základe
dobrovoľnosti v návrhu zákona o občianskych preukazoch, ktorý je aktuálne
v medzirezortnom pripomienkovom konaní



V súvislosti s problematikou vyvolávacieho asistenčného panela pre osoby
so zdravotným postihnutím na civilných letiskách, autobusových staniciach
a železničných staniciach, tajomníčka výboru adresovala členom výboru výzvu, aby
počas letnej sezóny monitorovali a zozbierali podnety na zlepšenie ako aj príklady
dobrej praxe pri využívaní asistenčných služieb z okolitých krajín z hľadiska
užívateľského komfortu pre osoby so zdravotným postihnutím, aby bolo možné
pristúpiť k ďalším rokovaniam na základe aktuálneho poznania veci. Výbor bol
oboznámený s výzvou Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo na nomináciu
národného experta v oblasti práv cestujúcich so zníženou mobilitou a zdravotným
postihnutím.

riešenia

podnetov

iniciovaných



Výbor vzal na vedomie informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej
asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie



Výbor vzal na vedomie Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím za rok 2018



Výbor vzal na vedomie Návrh komisárky pre osoby so zdravotným s postihnutím na
zabezpečenie väčšej miery individualizovanej podpory pre deti a žiakov so
zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania, v nadväznosti
na čo odporučil Ministerstvu zdravotníctva SR zaviesť špecializované štúdium
školská sestra v povolaní sestra a vytvoriť podmienky na zavedenie tejto
špecializácie do praxe. Zároveň odporučil Ministerstvu školstva, vedy výskumu
a športu SR iniciovať zmenu legislatívy za účelom vytvorenia podmienok
na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v školách a v školských
zariadeniach
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 79 zo dňa
11. júna 2019



Výbor odporučil Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako
jednému z garantov úlohy č. 4.3.10. II. Správy o plnení opatrení vyplývajúcich
z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrhu na jeho aktualizáciu priebežne
kontrolovať prístupnosť informačných systémov verejnej správy slúžiacich na
povinnú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s verejnou správou na
základe účinných právnych predpisov. Zároveň výbor odporučil Úradu podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvu financií SR a Ministerstvu
vnútra SR prijať urýchlene potrebné opatrenia pre zabezpečenie prístupnosti
a funkčnosti používania elektronického občianskeho preukazu s čipom, virtuálnej
registračnej pokladnice a formulára pre elektronické podávanie priznania dane z
príjmov fyzických osôb pre osoby so zdravotným postihnutím.
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 80 zo dňa
11. júna 2019

V bode Rôzne:


členom výboru bola adresovaná výzva na zapojenie členov a členiek
výboru do pracovných skupín pre tvorbu štandardov informačných
systémov verejnej správy (ISVS) pôsobiacich v rámci Komisie pre
štandardizáciu ISVS, poradného orgánu Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu



výbor bol oboznámený o dôvodoch nezapojenia sa Slovenskej republiky
do pilotného projektu Európskeho preukazu zdravotného postihnutia



členka výboru zastupujúca skupinu organizácií osôb s mentálnym
postihnutím Iveta Mišová ako príklad dobrej praxe uviedla proces
prípravy Návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre ľudí
s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho
kraja na roky 2019 – 2021, na tvorbe ktorej participovali okrem
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Odboru
sociálnych vecí BSK a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti aj priamo rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím



členka výboru zastupujúca skupinu organizácií osôb s mentálnym
postihnutím Ľubica Vyberalová dala do pozornosti niektoré ustanovenia
výzvy Ministerstva kultúry SR na predkladanie žiadostí na podporu
kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak
znevýhodnených, ktoré zásadným spôsobom negatívne ovplyvňujú
možnosti žiadateľov na realizáciu projektov



Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru (prizvaný)
oboznámil členov a členky výboru so základnými informáciami
zo Zámeru Národného projektu SME SI ROVNÍ, ktorý je aktuálne
predložený na rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre
Operačný program Ľudské zdroje



Jozef Šóth, riaditeľ Komunitného centra Drahuškovo a
Kateřina
Nakládalová, riaditeľka Autistického centra Andreas, n.o. (prizvaní)
predstavili členom a členkám výboru päť priorít nimi spracovaného
Návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra
v SR. Posúdením prednesených priorít sa bude výbor podrobnejšie
zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.

Spracoval: Spoločný sekretariát výborov
dňa 11. júna 2019 v Bratislave

