
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 43 
z 29. septembra 2014 

  
k Informácii o príprave legislatívneho návrhu stavebného zákona 

 

číslo materiálu: 16953/2014-M_SSV 

predkladateľ: František Palko, člen Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o príprave legislatívneho návrhu stavebného zákona 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 44 
z 29. septembra 2014 

  
k problematike multimodálneho vysielania 

 

číslo materiálu: 16953/2014-M_SSV 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 
 

A.1. informáciu Rady pre vysielanie  a retransmisiu o aktuálnom stave plnenia 

povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe  

a audiovizuálnej mediálnej službe pre osoby so zrakovým postihnutím a pre 

osoby so sluchovým postihnutím v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 

a retransmisii v znení neskorších predpisov 

B. vyslovuje uznanie  
 

Rozhlasu a televízii Slovenska  

 

B.1. za rýchly pokrok pri napĺňaní povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup  

k programovej službe v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 

a retransmisii v znení neskorších predpisov a rastúci podiel programov 

s hlasovým komentovaním pre nevidiacich  

C. ukladá 
 

tajomníčke Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

C. 1. iniciovať a zabezpečiť stretnutie vecne zainteresovaných inštitúcií 

k problematike úplnosti prenosového reťazca multimodálneho vysielania 

s cieľom naplnenia možnosti riadne využívať službu hlasového komentovania 

pre nevidiacich koncovým užívateľom 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

C. 2. iniciovať a zabezpečiť stretnutie vecne zainteresovaných inštitúcií 

k zabezpečeniu kvality a rozsahu skrytého titulkovania pre nepočujúcich 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 45 
z 29. septembra 2014 

  
k Informácii o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť a o stave prípravy Celoštátnej stratégie ochrany  

a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

 

číslo materiálu: 16953/2014-M_SSV 

predkladateľ: Barbara Illková, tajomníčka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť a o stave prípravy Celoštátnej stratégie ochrany 

a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 46 
z 29. septembra 2014 

  
k Legislatívnemu návrhu zákona o verejnej ochrane práv detí  

a verejnej ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím 

 

číslo materiálu: 16953/2014-M_SSV 

predkladateľ: Nadežda Šebová, členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje 
 
A.1    výstup spoločnej pracovnej skupiny Výboru pre osoby so zdravotným  

                        postihnutím a Výboru pre deti a mládež pre prípravu návrhov riešení verejnej  

                        ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím  

                        (ďalej len „materiál“) s pripomienkami 

 

B. odporúča 
 

predsedovi výboru 

 

B.1. postúpiť materiál do legislatívneho procesu 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 47 
z 29. septembra 2014 

  
k Informácii o plnení Národného programu rozvoja životných podmienok  

osôb so zdravotných postihnutím 

 

číslo materiálu: 16953/2014-M_SSV 

predkladateľ:  Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o príprave priebežného odpočtu plnenia časovo aktuálnych úloh 

Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotných 

postihnutím, ktorá bude v písomnej podobe zverejnená na webovej stránke 

Hlavného kontaktného miesta pre práva osôb so zdravotným postihnutím 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 48  
z 29. septembra 2014 

  
k Informácii o stave implementácie národných projektov  

 

číslo materiálu: 16953/2014-M_SSV 

predkladateľ: Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1     informáciu o stave implementácie Národného projektu „Podpora procesu 

deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ 

 

A.2. informáciu o stave implementácie Národného projektu „Pilotná podpora 

zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí“ 

 



 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 49  
z 29. septembra 2014 

  
k problematike poskytovania zdravotníckych pomôcok  

z verejného zdravotného poistenia  

 

číslo materiálu: 16953/2014-M_SSV 

predkladateľ: Tibor Köböl, člen Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1     informáciu o nevyhovujúcom stave v pravidlách prideľovania zdravotných 

pomôcok osobám s telesným postihnutím a o potrebe zlepšenia spolupráce 

a komunikácie Ministerstva zdravotníctva SR s organizáciami osôb  

so zdravotným postihnutím  

 

B. ukladá  
členovi výboru - zástupcovi Ministerstva zdravotníctva SR 

 

B.1.  informovať o záveroch spoločného stretnutia zástupcov organizácií osôb  

s telesným postihnutím vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím Rady 

vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, zástupcov 

zdravotných poisťovní, zástupcov Odbornej pracovnej skupiny pri 

Kategorizačnej komisii pre zdravotnícke pomôcky a zástupcov Ministerstva 

zdravotníctva SR 

 

  na najbližšom zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 


