Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť
Informácia zo zasadnutia konaného dňa 13. novembra 2019
 Výbor sa oboznámil s aktuálnym
na predchádzajúcom zasadnutí výboru:

stavom

riešenia

podnetov

iniciovaných

 Výbor sa oboznámil s odpočtom plnenia uznesenia výboru č. 79 zo dňa 11. júna 2019,
ktoré bolo prijaté k Návrhu na zabezpečenie väčšej miery individualizovanej podpory
pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania.
Výbor požaduje, aby na najbližšom zasadnutí bola poskytnutá informácia o tom, aký
nastal pokrok pri riešení problematiky zavedenia špecializovaného štúdia školská sestra.
 Výbor sa oboznámil s odpočtom plnenia uznesenia výboru č. 80 zo dňa 11. júna 2019,
ktoré bolo prijaté k Informácii o elektronickej forme výkonu verejnej správy z hľadiska
prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.
 Výbor vzal na vedomie informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o poslednej novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
 Výbor vzal na vedomie informáciu o celoslovenskom prieskume úrovne kontroly
dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov,
ktorý bol zrealizovaný verejnou ochrankyňou práv. Výbor sa zároveň oboznámil so
stanoviskom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k správe z vykonaného
prieskumu.
 Výbor vzal na vedomie informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o vybavení Petície za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom.
 Výbor vzal na vedomie informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o jednej z prioritných oblastí podpory rozvoja sociálnych služieb pre rok 2020
„Rešpektovanie individuality prijímateľa sociálnej služby a jej posilňovanie so zameraním
na cieľovú skupinu prijímateľov sociálnej služby s poruchami autistického spektra“.
 Výbor sa oboznámil s prioritami návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou
autistického spektra a ich rodiny v SR vypracovanej zástupcami osôb s poruchami
autistického spektra a s doručenými stanoviskami a vyjadreniami členiek a členov výboru
k prioritám návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra
a ich rodiny v SR vypracovanej zástupcami osôb s poruchami autistického spektra.
 Výbor odporučil predsedovi výboru zriadiť pracovnú skupinu výboru na spracovanie
návrhu Koncepcie starostlivosti o osoby s poruchou autistického spektra a ich rodiny
v Slovenskej republike a za vedúceho pracovnej skupiny vymenovať člena výboru
JUDr. Ivana Štubňu, reprezentanta skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami
a poruchami správania.
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 81 zo dňa
13. novembra 2019

V bode Rôzne:


Prizvaná zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením
Mgr. Jana Lowinski poukázala na príčiny vzniku sekundárnej segregácie
rodiny, v ktorej je rodič nútený odísť z práce, aby sa mohol starať o svoje
zdravotne znevýhodnené dieťa z dôvodu vylučovania detí a žiakov so
zdravotným znevýhodnením zo vzdelávania.



Výbor sa oboznámil s podnetom členky výboru PhDr. Ivety Mišovej,
reprezentantky skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím
s problematikou zubného ošetrenia pacientov s viacnásobným postihnutím
v celkovej anestézii. Zástupkyňa Ministerstva zdravotníctva SR
informovala členov výboru, že v zmysle platnej legislatívy požiadal rezort
zdravotníctva zdravotné poisťovne o súčinnosť pri riešení uvedenej
problematiky. Výbor požaduje, aby bola na najbližšom zasadnutí
poskytnutá zástupkyňou rezortu zdravotníctva informácia o výsledku
rokovaní so zdravotnými poisťovňami v tejto veci.



Výbor sa oboznámil s informáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR o transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov
a služieb.



Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská
upozornila na potrebu novelizácie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov tak, aby vlastníci bytov a nebytových
priestorov nemali možnosť svojim hlasovaním na schôdzi vlastníkov bytov
zabrániť vybudovaniu bezbariérového prístupu do bytu dotknutých osôb
alebo do bytových domov.



Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská
v súvislosti s činnosťou pracovnej skupiny Ministerstva spravodlivosti SR
k príprave Vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany
seniorov v Slovenskej republike informovala členov výboru, že posledné
stretnutie pracovnej skupiny sa konalo 19. augusta 2019. Navrhla obrátiť
sa na Ministerstvo spravodlivosti SR otvoreným listom, ktorý ona pripraví
so žiadosťou o vyriešenie podporovaného rozhodovania osobám, ktorých
rozhodovacie právomoci a rozhodovacie schopnosti sú oslabené a zároveň
požiadala členov výboru o podporu.



Podpredseda výboru RNDr. Branislav Mamojka, CSc. v súvislosti
s pracovnou skupinou Ministerstva dopravy a výstavby SR pre prípravu
koncepčného dokumentu pre oblasť bývania (štatút ktorej bol schválený
vo februári 2019) informoval, že v článku č. 4 ods. 1 štatútu, ktorý upravuje
členstvo pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu pre
oblasť bývania absentuje organizácia zastupujúca osoby so zdravotným
postihnutím, na základe čoho bola zamietnutá aj žiadosť Národnej rady
občanov so zdravotným postihnutím v SR o členstvo v uvedenej pracovnej
skupine. V nadväznosti na prednesenú informáciu výbor prijal uznesenie,
ktorým odporúča Ministerstvu dopravy a výstavby SR zaradiť do
pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu pre oblasť
bývania aj zástupcu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím
v SR.
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 82 zo dňa
13. novembra 2019





Podpredseda výboru RNDr. Branislav Mamojka, CSc. v súvislosti
s elektronickými službami upozornil na potrebu venovania pozornosti aj
problematike poplatkov. Vysvetlil, že poplatky sú nižšie pokiaľ sa služba
realizuje elektronicky, ale v prípade ak nie je elektronická služba prístupná
a musí sa realizovať papierovou formou, poplatok za službu je obvykle
vyšší.



Podpredseda výboru RNDr. Branislav Mamojka, CSc. informoval, že
v súčasnosti prebieha hodnotenie implementácie Dohovoru o právach
osôb so zdravotným postihnutím pred Výborom OSN pre práva osôb so
zdravotným postihnutím. Tento výbor už publikoval otázky pre vládu SR,
na ktoré je potrebné odpovedať do 12 mesiacov.

Spracoval: Spoločný sekretariát výborov
dňa 13. novembra 2019 v Bratislave

