
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 53 
z 23. apríla 2015 

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

menšiny a rodovú rovnosť a o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských 

práv v Slovenskej republike 

 

 

číslo materiálu: 9075/2015-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 Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských 

práv v Slovenskej republike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 54 
z 23. apríla 2015 

  
k informácii o návrhu stavebného zákona  

a súvisiacich vykonávacích vyhlášok 

 

číslo materiálu: 9075/2015-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  návrhu stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích vyhlášok, 

vrátane informácie o priamej účasti predstaviteľov organizácií osôb  

so zdravotným postihnutím na príprave týchto dokumentov 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 55 
z 23. apríla 2015 

  
k informácii o plnení časovo aktuálnych opatrení Národného programu rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotných postihnutím na roky 2014 - 2020 

 

číslo materiálu: 9075/2015-M_SSV 

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

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o plnení časovo aktuálnych opatrení Národného programu rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotných postihnutím na roky 2014 – 2020. 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 56 
z 23. apríla 2015 

  
k informácii o uplatňovaní princípu nediskriminácie s dôrazom na prístupnosť  

v rámci operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020 

 

číslo materiálu: 9075/2015-M_SSV 

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

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informácie o uplatňovaní princípu nediskriminácie s dôrazom na prístupnosť  

v rámci operačných programov Výskum a inovácie, Integrovaná infraštruktúra, 

Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny operačný program a Efektívna verejná 

správa na programové obdobie 2014 – 2020. 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 57 
z 23. apríla 2015 

  
k informácii o stave implementácie národných projektov  

 

číslo materiálu: 9075/2015-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. 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 58 
z 23. apríla 2015 

  
k informácii členiek Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

zastupujúcich skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím  

o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 

číslo materiálu: 9075/2015-M_SSV 

predkladateľky: Iveta Mišová a Ľubica Vyberalová, členky Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím zastupujúce skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu členiek výboru zastupujúcich skupinu organizácií osôb s mentálnym 

postihnutím o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým  

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol schválený uznesením  vlády SR 

č. 193 dňa 15. apríla 2015 

B. vyslovuje nesúhlas 

 
B.1    s vyhodnotením medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v novelizačnom bode 

týkajúcom sa dĺžky trvania vzdelávania v praktickej škole; a zároveň vyslovil 

podporu pôvodnému návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

postúpeného do medzirezortného pripomienkového konania, podľa ktorého 

„praktická škola má tri ročníky“. 

 


