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UZNESENIE  

VÝBORU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

 
 

č. 1 
zo 6. septembra 2011 

  

k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

číslo materiálu: 18543/2011-II/1 

predkladateľ: predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje 

A.1    Rokovací poriadok Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

s pripomienkou prijatou na zasadnutí výboru 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

VÝBORU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 2 
zo 6. septembra 2011 

  

k návrhu plánu činnosti Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

číslo materiálu: 18543/2011-II/1 

predkladateľ: predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje  

A.1. návrh plánu činnosti Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

s pripomienkou prijatou na zasadnutí výboru 

             

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

VÝBORU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 3 
zo 6. septembra 2011 

  

k návrhu na zriadenie pracovnej skupiny pre tvorbu nového Národného 

programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

 

 

číslo materiálu: 18543/2011-II/1 

predkladateľ: predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. odporúča  

predsedovi výboru 

A.1    zriadiť pracovnú skupinu pre tvorbu nového Národného programu rozvoja 

            životných  podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

      

A.2    vymenovať za vedúceho pracovnej skupiny predstaviteľa štátnej správy 

          

do 30. novembra  2011  

 

 

Vykoná: predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

VÝBORU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 4 
zo 6. septembra 2011 

  

k plneniu úloh vyplývajúcich z uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 21 z 27. júna 2011  

k materiálu Návrh na postup pri implementácii Dohovoru o právach osôb 

so zdravotným postihnutím 
 

číslo materiálu: 18543/2011-II/1 

predkladateľ: Sekretariát Rady vlády SR pre ľudské práva,                                                  

                       národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie  

A.1. materiál Návrh na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím; 

B. predkladá  Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť nasledovné stanovisko: 
 

B.1. Vzhľadom k tomu, že analýza finančných a právnych dosahov presunu 

kompetencií a úloh vnútroštátnej inštitúcie ochrany ľudských práv 

 zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva na verejného ochrancu 

práv, pri zachovaní Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

 s kompetenciami v oblasti podpory a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania 

podľa bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 347 zo dňa 1. júna 2011 a analýza 

finančných a právnych dosahov zrušenia Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva a prechodu všetkých jeho kompetencií a úloh na verejného 

ochrancu práv a Centrum právnej pomoci podľa bodu B.2. uznesenia vlády SR 

č. 347 zo dňa 1. júna 2011 neboli do doby termínu zasadnutia výboru 

vypracované a predložené Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím nemá potrebné  informácie na 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

prijatie kvalifikovaného stanoviska k ustanoveniu alebo zriadeniu nezávislého 

monitorovacieho mechanizmu; 

 

B.2. Výbor odporúča, aby riešenia úloh podľa uznesenia č. 347/2011 plne 

rešpektovali ustanovenie čl. 33 ods. 2 Dohovoru o právach osôb so zdravotným 

postihnutím a vyhovovali Parížskym kritériám. 
 

B.3. Výbor odporúča, aby ako kontaktné miesto podľa ustanovenia čl. 33 ods. 1 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím bol  určený alebo 

zriadený štátny orgán s pôsobnosťou koordinovať vzájomnú spoluprácu 

a súčinnosť medzi jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími 

zainteresovanými orgánmi a inštitúciami v oblasti plnenia medzinárodných 

záväzkov štátu týkajúcich sa práv osôb so zdravotným postihnutím, dostatočne  

personálne a finančne vybavený na plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru. 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

UZNESENIE  

VÝBORU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 5 
zo 6. septembra 2011 

  

k návrhu na zriadenie pracovnej skupiny pre prípravu analýzy    

potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím 

z hľadiska existencie a efektívnej činnosti 

číslo materiálu: 18543/2011-II/1 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. odporúča  

predsedovi výboru 

A.1    zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu analýzy potrieb  organizácií 

zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska 

existencie a efektívnej činnosti v zložení: 

- predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR 

- zástupca skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím 

- zástupca skupiny organizácií osôb s chronickými ochoreniami  

- zástupca skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a  poruchami  správania 

- zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím 

- zástupca skupiny organizácií osôb  s telesným postihnutím 

- zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím   

     

A.2    vymenovať vedúceho pracovnej skupiny          

do 30. septembra  2011  

 

Vykoná: predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 


