
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 66 
zo 6. júna 2016 

  
k záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 

postihnutím v nadväznosti na obhajobu Východiskovej správy SR k Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 

číslo materiálu: 12672/2016-M_SSV 

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

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1.    záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím 

v nadväznosti na obhajobu Východiskovej správe SR k Dohovoru OSN  

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 

B. odporúča 
Hlavnému kontaktnému miestu pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN  

o právach osôb so zdravotným postihnutím 
 

B.1. zapracovať implementáciu jednotlivých záverečných odporúčaní Výboru OSN 

pre práva osôb so zdravotným postihnutím do Národného programu rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím  

B.2. do procesu implementácie záverečných odporúčaní zapojiť organizácie osôb  

so zdravotným postihnutím  

B.3. pravidelne informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím o plnení 

jednotlivých záverečných odporúčaní   

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 67 
z 6. júna 2016 

  
k informácii o návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii 

zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ 

ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb - Európsky akt o prístupnosti 

 

číslo materiálu: 12672/2016-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 návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii 

zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov,  

pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb - Európsky akt  

o prístupnosti 

 

B. odporúča 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

B.1    presadzovať kritériá prístupnosti výrobkov a služieb podporujúce maximálnu 

inklúziu osôb so zdravotným postihnutím 

 

C. žiada 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

C.1. pravidelne informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím o stave 

prípravy Európskeho aktu o prístupnosti  


