
 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím  

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

Informácia zo zasadnutia konaného dňa 2. decembra 2016 

 

 

 Výbor schválil návrh aktualizácie štatútu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

a poveril predsedu výboru predložiť rade vlády návrh aktualizácie štatútu Výboru pre osoby 

so zdravotným postihnutím na ďalšie prerokovanie a schválenie na najbližšom zasadnutí 

rady vlády. 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 70 

 

 Výbor upozornil na právne nezáväzný charakter riešenia navrhnutého Úradom vlády SR                    

v novelizačnom bode č. 5 k ustanoveniu § 5 ods. 7 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „návrh zákona o sťažnostiach“), ktoré je 

výsledkom medzirezortného pripomienkového konania a ktoré úpravu podmienok pre osobu 

so zdravotným postihnutím ktorej stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila 

sama, odkazuje do osobitnej časti dôvodovej správy. Výbor zároveň upozornil na dôsledky 

navrhovaného riešenia, ktoré sťažuje prístup a právnu i praktickú vymáhateľnosť osobitných 

podmienok pre takto dotknuté osoby so zdravotným postihnutím. Výbor odporučil priamo 

do znenia ustanovenia § 5 ods. 7 návrhu zákona o sťažnostiach doplnenie textu: „Ak sa na 

orgán verejnej správy dostaví osoba so zdravotným postihnutím, ktorej stav bráni, aby si 

sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, orgán verejnej správy jej poskytne primeranú 

formu asistencie a podpory.“ Výbor žiada radu vlády o podporu  a tlmočenie stanoviska 

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím vláde Slovenskej republiky pri prerokovaní 

návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 71 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o rokovaní ohľadom perspektívy zavedenia prístupu 

nepočujúcich na číslo tiesňového volania 112, ktoré sa uskutočnilo na Ministerstve vnútra 

SR dňa 15. novembra 2016 

 

 Výbor vzal na vedomie informáciu  OZ NepocujuceDieta.sk zastupujúceho rodičov, ktorí 

vychovávajú dieťa s poruchou sluchu k problematike nedostupnosti kochleárnych 

implantátov a rečových procesorov ku kochleárnym implantátom, ktorá nastala od  

1. októbra 2016 a oboznámil sa so stanoviskom Ministerstva zdravotníctva SR. Výbor 

poveril podpredsedu výboru predniesť problematiku a súvisiaci návrh uznesenia rady vlády,  

týkajúce sa kochleárnych implantátov za zasadnutí rady vlády. 

 


