
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 17 
zo 17. septembra 2012 

  

k čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  

 

 

číslo materiálu: 18836/2012-M_SSV 

predkladateľ:  podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 
 

A.1    Informatívny materiál k čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným 

postihnutím  

B. odporúča  

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

A.1    v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky  

na roky 2012 – 2016 a v zmysle bodu D.3 uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 117 zo dňa 10. februára 2010 a bodov A.5 a B.1 stanoviska č.1               

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť zo dňa 20. februára 2012 zabezpečiť realizáciu  

čl. 33 ods. 1 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 18 
zo 17. septembra 2012 

  

k informácii o Národnom programe  

rozvoja životných podmienok  osôb so zdravotným postihnutím 

 

číslo materiálu: 18836/2012-M_SSV 

predkladateľ:    minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 
 

A.1    informáciu o  Národnom programe rozvoja životných podmienok  osôb  

 so zdravotným postihnutím 

B. odporúča  

predsedovi výboru a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 

 

B.1    zrušiť pracovnú skupinu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím    

            pre tvorbu nového Národného programu rozvoja životných  podmienok osôb  

 so zdravotným postihnutím   

B.2   poveriť kompetentný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí  

            a rodiny Slovenskej republiky gesciou nad prípravou Národného programu  

            rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

 

C. ukladá predsedovi výboru 
 

C.1. informovať o postupe prác na tvorbe Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

priebežne na rokovaní Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

Vykoná:  minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  a predseda  

                       Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 19 
zo 17. septembra 2012 

k Informácii  

z Výročnej správy za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí  

za rok 2011 vo vzťahu k zdravotne postihnutým občanom  

a návrh podporných opatrení, ktorými sa môžu účinnejšie prekonávať 

problémy v programovacom období 2014 – 2020 

 
číslo materiálu: 18836/2012 – M_SSV 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

A.1.   Informáciu z Výročnej správy za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí  

              za rok 2011 vo vzťahu k zdravotne postihnutým občanom a návrh podporných  

              opatrení, ktorými sa môžu účinnejšie prekonávať problémy v programovacom  

              období 2014 – 2020 

B. navrhuje  

B.1.    dôslednejšiu kontrolu dodržiavania záväzkov štátu vo vzťahu k právam osôb  

    so zdravotným postihnutím, akceptujúc dôsledne platnú legislatívu, akou je     

    vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou  

    sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách  

    na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané  

    osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos Ministerstva  

    financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné  

    systémy verejnej správy 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

C.      odporúča   

C.1.  posilniť administratívne kapacity koordinátora Horizontálnej priority rovnosti  

           príležitostí, ktorý vo svojej obsahovej náplni rieši znevýhodnené skupiny  

           obyvateľstva a informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím  

           o postupe vo veci 

          na najbližšom zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

D.      odporúča   

  koordinátorovi Horizontálnej priority rovnosti príležitostí 

 

  D.1 vypracovať v spolupráci s odbornou verejnosťou a predložiť na rokovanie  

  Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,  národnostné menšiny   

  a rodovú rovnosť  materiál: Efektívne uplatňovanie podporných opatrení  

  v oblasti Horizontálnej priority rovnosti príležitostí pre všetky cieľové skupiny   

  v budúcom programovom období.  

   do 31. decembra 2012 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 20 
zo dňa 15. októbra 2012 

 per rollam 

 

k Stanovisku 

k priebehu prípravy nariadenia EÚ týkajúceho sa 

štrukturálnych fondov na programovacie obdobie 2014 – 2020 
 

číslo materiálu: 18836/2012-M_SSV 

predkladateľ:     podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje  

A.1.   Stanovisko k priebehu prípravy nariadenia EÚ týkajúceho sa štrukturálnych  

              fondov na programovacie obdobie 2014 – 2020 

B. odporúča 

vláde Slovenskej republiky  

B.1. podporovať rozšírenie zoznamu ex ante kondicionalít o oblasť týkajúcu  

sa zdravotného postihnutia v ďalšom procese schvaľovania návrhov 

legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2013  

v rozhodujúcich orgánoch EÚ  

 

B.2.  pri príprave národných predpisov týkajúcich sa štrukturálnych fondov  

na programovacie obdobie 2014 – 2020  
 

- vo všetkých operačných programoch dôsledne uplatňovať záväzky štátu 

a princípy formulované v Dohovore o právach osôb so zdravotným 



postihnutím; v tejto súvislosti výbor osobitne upozorňuje na potrebu 

dôsledného uplatňovania  princípu prístupnosti a potrebu poskytovať 

primeranú technickú podporu pre jeho uplatňovanie vo všetkých oblastiach 

vrátane stavebného a dopravného prostredia, informácií, tovarov a služieb, 

tvorby a realizácie projektov a na potrebu dôsledného uplatňovania  národnej 

legislatívy ako je vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 532/2002 Z. z. a výnos Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 312/2010 Z. z., a to aj v projektoch nerealizovaných verejnou 

správou vzhľadom na ich kofinancovanie z európskych i národných 

prostriedkov; 

 

- umožniť účasť zástupcov organizácií osôb so zdravotným postihnutím 

v monitorovacích výboroch operačných programov v súlade so záväzkom 

vyplývajúcim z ustanovenia  čl. 4 ods. 3 Dohovoru o právach osôb  

so zdravotným postihnutím; 

 

- podporovať rozvoj kapacity organizácií osôb so zdravotným 

postihnutím v oblasti zvyšovania kvalifikácie ich pracovníkov 

i dobrovoľníkov, vrátane oblasti monitorovania realizácie projektov a ich 

vplyvu na život osôb so zdravotným postihnutím. 

 

   

 

 

 

  

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 21 
zo  dňa 15. októbra 2012 

per rollam 

 

k Analýze potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb  

so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti 

 
 

  

číslo materiálu:  18836/2012-M_SSV 

predkladateľka:  expertka poverená vypracovaním analýzy   

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    Analýzu potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným  

            postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti (ďalej len „analýza“) 

 

 

B. odporúča 

    
  B.1.  brať do úvahy závery analýzy pri rozpracovaní Celoštátnej stratégie ochrany  

                        a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, návrh na vypracovanie ktorej  

                        schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 717 zo dňa  

                        16. novembra 2011 a pri rozpracovaní úloh obsiahnutých v Koncepcii rozvoja 

                        občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorú schválila vláda Slovenskej 

                        republiky svojím uznesením č. 68 z 22. februára 2012.  

 

  

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 22 
zo  17. septembra 2012 

 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
 

  

číslo materiálu:  18836/2012-M_SSV 

predkladateľ:  minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR   

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    informáciu o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o pripravovanom rokovaní 

s organizáciami zastupujúcimi záujmy osôb so zdravotným postihnutím 

 

 

 

 


