
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 23 
zo dňa 4. februára 2013 

  
k informácii o priebehu a záveroch ôsmeho zasadnutia  

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť zo dňa 14. decembra 2012 

 

 

číslo materiálu: 5340/2013-M_SSV 

predkladateľ: tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    informáciu o priebehu a záveroch ôsmeho zasadnutia Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské  práva, národnostné  menšiny a rodovú  rovnosť zo dňa  

14. decembra 2012 

 

 

 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 24 
zo  4. februára 2013 

  
k informácii o stave prípravy podmienok  

na čerpanie štrukturálnych fondov v programovacom období 2014 - 2020  

 

 

 

číslo materiálu: 5340/2013-M_SSV 

predkladateľ: nominovaný zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

                      Slovenskej republiky 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    informáciu o stave prípravy podmienok na čerpanie štrukturálnych fondov  

v programovacom období 2014 - 2020   

 

 

 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 25 
zo  4. februára 2013 

  
k informácii o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011  

o právach cestujúcich v  autobusovej  a  autokarovej doprave   

a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004   

 

 

číslo materiálu: 5340/2013-M_SSV 

predkladateľ: nominovaný zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

                      Slovenskej republiky 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    informáciu  o nariadení  Európskeho  parlamentu  a  Rady (EÚ)  č. 181/2011  

o právach cestujúcich v  autobusovej  a  autokarovej doprave  a o zmene  

a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004   

 

 

 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 26 
zo dňa 4. februára 2013 

  
k informácii o priebehu a záveroch zasadnutia 

Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania 

 

číslo materiálu: prednesená ústne 

predkladateľ:   členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím – zástupkyňa  

                         skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    informáciu o priebehu a záveroch zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 27 
zo dňa 4. februára 2013 

  
k informácii o stave plnenia ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 

a retransmisii v znení neskorších predpisov týkajúcich sa televízneho vysielania 

programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami a v posunkovej reči  

pre nepočujúcich a sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich 

 

číslo materiálu: prednesená ústne 

predkladateľ:   podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. žiada 

Radu pre vysielanie a retransmisiu 

 

A.1. o predloženie správy o stave plnenia ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z.  

o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov týkajúcich  

sa televízneho vysielania programov sprevádzaných skrytými alebo 

otvorenými titulkami a v posunkovej reči pre nepočujúcich a sprevádzaných 

hlasovým komentovaním pre nevidiacich. 

Správa by mala, okrem iného, obsahovať informácie  

- o rozsahu vysielania  a programovej skladbe s jednotlivými druhmi  

    multimodálneho prístupu, 

-  o spôsobe informovania divákov o vysielaní programov s multimodálnym 

     prístupom, 

-  o možnostiach príjmu a  technológiách potrebných pre príjem programov  

     s multimodálnym prístupom, 

-   o perspektíve rozvoja vysielania s multimodálnym prístupom 

 


