Záznam zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava,
6. júna 2016, 13.00 hod., miestnosť č. 117
__________________________________________________________________________

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Jana Dobšovičová Černáková - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s chronickými
ochoreniami; Božena Kováčová - Združenie miest a obcí Slovenska
Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Informácia o Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Prezentácia odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím
v nadväznosti na obhajobu Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím
Informácia o príprave Správy o plnení opatrení Národného programu rozvoja
životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
Informácia 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
Informácia o konferencii „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pretavenie odporúčaní do činov“ a o zasadnutí predsedníctva Európskeho fóra
zdravotného postihnutia (EDF) pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Rôzne

1 . Otvorenie
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - v úvode privítal všetkých prítomných a vyjadril potešenie, že mu
pracovné povinnosti umožnili zúčastniť sa začiatku zasadnutia. Zároveň uviedol, že ďalšiu
časť zasadnutia bude viesť štátny tajomník Branislav Ondruš. Prítomných informoval
o personálnych zmenách, ktoré nastali na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR
nasledovne: od volieb pôsobí na ministerstve nový štátny tajomník Ivan Švejna, ktorý má
zodpovednosť za dôchodkovú politiku a agendu súvisiacu s touto problematikou. Ďalej
informoval, že doterajší štátny tajomník Branislav Ondruš popri politike zamestnanosti
prebral aj sociálnu politiku, ktorú v predchádzajúcom období zabezpečoval štátny tajomník
Jozef Burian. Ďalšia zmena o ktorej informoval, sa týka funkcie generálneho riaditeľa sekcie
fondov EÚ. Doterajší generálny riaditeľ Albert Németh požiadal o uvoľnenie z funkcie a od 1.
júna 2016 nastúpil na tento post Boris Sloboda.
Osobitne na zasadnutí privítal aj Zuzanu Stavrovskú, komisárku pre osoby so
zdravotným postihnutím. Vyjadril potešenie, že sa naplnili aj jeho osobné očakávania, keď sa
podarilo zvoliť oboch komisárov počas obdobia jeho pôsobenia na rezorte práce.
Uviedol, že pani komisárka podá prítomným informáciu o Úrade komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím, o začiatku svojho pôsobenia, ako aj o tom, aké vízie
a perspektívy z hľadiska budúcnosti má.
Prítomných oboznámil s návrhom programu. Budú prezentované odporúčania Výboru
OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v nadväznosti na obhajobu Východiskovej
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správy SR k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ďalej odznejú
informácie k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím v súvislosti s prípravou správy o plnení jeho opatrení. Následne bude
prezentovaná informácia o Európskom akte o prístupnosti a informácia o konferencii, ktorej
témou bude implementácia odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným
postihnutím a o zasadnutí predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia pod
záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.
Zároveň prítomných informoval, že z pozície predsedu výboru plánuje v druhej
polovici kalendárneho roka 2016 vyhlásiť výzvu za účelom voľby reprezentantov do Výboru
osôb so zdravotným postihnutím. Domnieva sa, že vo výbore je potreba istej personálnej
obmeny vo vzťahu ku všetkým skupinám zástupcov osôb so zdravotným postihnutím
zastúpených vo výbore, nakoľko mandát členov výboru nie je časove obmedzený, trvá
nepretržite v podstate od roku 2011 a dostatočne nereflektuje na všetky zmeny, ku ktorým
došlo medzi mimovládnymi organizáciami. Celý proces personálnej obmeny bude
koordinovaný tajomníčkou Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, preto prítomných
požiadal, aby akékoľvek otázky smerovali na ňu.
Zároveň všetkým poďakoval za ochotu a vôľu aj naďalej sa konštruktívne zapájať a
spolupracovať pri presadzovaní práv osôb so zdravotným postihnutím. Uviedol, že je
otvorený názorom, hľadaniu odpovedí, ktoré pomôžu konkrétnemu riešeniu problémov, ktoré
zdravotne postihnuté osoby na Slovensku pociťujú. Ďalej požiadal tajomníčku výboru, aby
informovala o uznášaniaschopnosti výboru.
Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - skonštatovala
uznášaniaschopnosť výboru.
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - prítomných vyzval na doplnenie programu.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným - navrhol do bodu Rôzne doplniť informáciu
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídiel
a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora a predbežnú informáciu o návrhu zákona
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR v nadväznosti na presun
agendy poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv z Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - vyslovil podporu doplneniu programu a následne skonštatoval
jednohlasné schválenie programu. Ďalej vyzval tajomníčku výboru na kontrolu plnenia
uznesení.
Mária Homolová, tajomníčka výboru - prítomných informovala, že Spoločný sekretariát
výborov neeviduje žiadne nesplnené úlohy vyplývajúce z uznesení Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím.
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - vyzval komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu
Stavrovskú, aby odprezentovala informáciu o činnosti, pôsobení Úradu komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím za obdobie, odkedy je úrad komisára zo zákona zriadený.
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2. Informácia o Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím - informovala, že dňom
2. decembra 2015, kedy bola zvolená Národnou radou SR za komisárku pre osoby so
zdravotným postihnutím, jej začala plynúť šesťmesačná lehota na vytvorenie úradu. Tento
úrad sa podarilo sfunkčniť 1. marca 2016. Zo začiatku mali veľké problémy vzhľadom
k tomu, že bolo problém nájsť bezbariérové priestory na takom mieste, aby bol úrad prístupný
pre osoby so zdravotným postihnutím nielen z hľadiska bezbariérovosti, ale aj v závislosti od
mestskej hromadnej dopravy, či vo vzťahu k možnosti parkovania. Informovala, že úrad je
zriadený na Račianskej ulici č.153, kde je možné sa dopraviť električkou číslo 3 a 5. Spresila,
že je to druhá zastávka od železničnej stanice Vinohrady smerom na Krasňany a Raču. Všetky
potrebné informácie, smerovanie jednotlivých trás, ako sa do úradu dostať je možné nájsť na
webovej stránke – www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk Na stránke sú zverejnené
informácie o základných úlohách úradu, ako aj o tom, akým spôsobom je možné podať
podnet. Informovala, že podnet je možné podať v súčasnosti elektronicky, je možné sa
elektronicky aj objednať na stretnutie. Úradné hodiny sú zverejnené aj na webovej stránke
a sú prispôsobené tak, aby boli čo najviac všetkým dostupné.
Uviedla, že k dňu, kedy sa koná zasadnutie výboru, zaevidovali 109 podnetov, ktoré
vybavujú podľa jednotlivých referátov. Sú pripravení v zmysle zákona o komisárovi riešiť
podnety, vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Jedná sa
o porušovanie základných ľudských práv vyplývajúcich z Dohovoru a aj s tým súvisiacich
jednotlivých rozhodnutí orgánov verejnej správy alebo postupov právnických a fyzických
osôb. Informovala, že na úrad sa obracajú ľudia, ktorí nemajú spôsobilosť na právne úkony,
pretože im zákon túto možnosť ponúka, dokonca bez účasti opatrovníka. Majú aj podnety od
maloletých detí so zdravotným postihnutím, prevažne podávaných zo strany rodičov. Tieto
podnety sa týkajú šikany v škole alebo zabezpečenia účasti asistenta učiteľa pri vyučovacom
procese. Uviedla, že všetky podnety monitorujú a majú záujem vstúpiť do rokovaní
s jednotlivými ministerstvami, aby bolo možné zmeniť stav, ktorý nie je vyhovujúci. Rovnako
sa podnety týkajú aj spôsobilosti na právne úkony. Informovala, že od 1. júla 2016 bude
účinný nový Civilný mimosporový poriadok. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím v čl. 12 garantuje osobám so zdravotným postihnutím plnú spôsobilosť na právne
úkony. Zároveň dodala, že tejto téme bola venovaná aj konferencia v Dubline. Uviedla, že
čl. 12 je srdce celého Dohovoru. Zároveň vyslovila ostrú kritiku rozhodovacej činnosti súdov.
Uviedla, že pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony, vo vzťahu k článku 12 Dohovoru, je
protiprávne. Zdôraznila, že v roku 2015 bol zvýšený počet rozhodnutí súdov o pozbavení
spôsobilosti na právne úkony, prípadov bolo takmer 1400. Doplnila, že za rok 2016 ešte
nemajú tento údaj zmapovaný, pretože Ministerstvo spravodlivosti SR im túto informáciu
doteraz neposkytlo.
Informovala, že mnohé podania sa týkajú aj vyvolávania strachu u ľudí so zdravotným
postihnutím, ktorí keď si na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny žiadajú o kompenzačnú
pomôcku alebo o určitý druh kompenzácie, sa stretávajú aj s informáciou, že ak si o niečo
požiadajú, tak prídu aj o to, čo im bolo doteraz poskytnuté. Uviedla, že sa stretla s riaditeľom
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého informovala o tomto prístupe a požiadala ho
o to, aby bol prístup na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny empatickejší.
Ďalej informovala, že ďalšie podania sa týkajú prístupnosti. Doplnila, že veľký dôraz
kladie na to, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali možnosť dostať sa do svojich bytov,
do polikliniky, na úrady a pod. Doplnila, že podľa zákona o komisárovi, majú právo uložiť
opatrenia týmto porušovateľom a tieto opatrenia aj sledovať. Doposiaľ uložili niekoľko
opatrení. Uviedla, že v tomto smere víta aj médiá, ktoré volá na pomoc. Túto spoluprácu
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hodnotí veľmi dobre, pretože aj cez médiá je možné meniť verejnú mienku. Myslí si, že veľa
porušení vyplýva aj z nášho mentálneho vnímania ľudí so zdravotným postihnutím a ochote
im pomôcť, prispôsobiť svoje rozhodovanie v súlade so zákonom a vyjsť týmto ľuďom čo
najviac v ústrety. Uviedla, že nadviazali aj veľké množstvo kontaktov s mimovládnymi
organizáciami, pretože si myslia, že práve tieto organizácie, ktoré doteraz obhajovali práva
ľudí so zdravotným postihnutím sú pre nich mimoriadne významným partnerom. Za tri
mesiace absolvovali mnohé stretnutia so zástupcami verejnej správy.
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - poďakoval pani komisárke za základnú informáciu. Zareagoval, že
život ho naučil, že vždy je potrebné rešpektovať dve strany. Chápe, že pani komisárka má za
úlohu obhajovať práva osôb so zdravotným postihnutím, čo on v plnej miere rešpektuje.
Zároveň pani komisárku poprosil, aby nerobila závery predtým, pokiaľ si nevypočujete aj
druhú stranu. Uviedol, že je presvedčený o tom, že na úradoch práce pracujú zodpovední
ľudia, ktorí veľakrát v živote dokázali, že majú v sebe zodpovednosť. V plnej miere za nimi
stojí a vyjadruje pripravenosť v maximálnej miere komunikovať a spolupracovať. Prítomných
ubezpečil, že ak niekto poruší zákonné, morálne, etické zásady, tak bude z toho vyvodená
patričná zodpovednosť.
Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím - zareagovala, že nie
všetci pracovníci na úradoch práce, alebo na iných úradoch napr. v obciach, s ktorými ľudia
komunikujú sú takí, ako povedala. Vysvetlila, že hovorila iba o podnetoch, ktoré boli úradu
komisára doručené. Doplnila, že ľudia, ktorí sú spokojní s rozhodnutím úradu, sa na úrad
komisára neobrátia. Informovala, že mnoho podnetov sa týka aj nedostatkov zabezpečujúcich
výchovnovzdelávacie procesy. Vysvetlila, že považovala za potrebné informovať
o podnetoch, s ktorými sa stretávajú, uvedené nedostatky nechcela zovšeobecňovať a ani sa
nikoho dotknúť.
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - prítomných vyzval do diskusie.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - vzhľadom na kompetencie a
oblasť, ktorej sa venuje pani komisárka odporučil, aby bola prizývaná pravidelne na
zasadnutia výboru v zmysle čl. 5 ods. 16 štatútu výboru.
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - zareagoval, že uvedené pokladá za absolútnu povinnosť. Dodal, že
v prípade, ak by sa pani komisárka nemohla zasadnutia zúčastniť z dôvodu iných povinností,
bol by rád, keby sa zasadnutia zúčastnil z úradu komisárky niekto kompetentný, aby vedel
preniesť informácie, prípadne aj zaujať určité stanovisko.
Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - obrátil sa na
pani komisárku so žiadosťou, ktorá súvisí so spôsobilosťou na právne úkony. Uviedol, že
ľudia sú informovaní, že v tejto problematike nastanú zmeny od 1. júla 2016 v súvislosti s
civilným mimosporovým poriadkom. Doplnil, že mu bola doručená žiadosť o poskytnutie
poradenstva vo veci, ako postupovať v prípade, ak občan žiada o zrušenie nespôsobilosti na
právne úkony. Požiadal o informáciu, či by mohol byť zo strany úradu komisárky pripravený
stručný manuál, čo by mala takáto žiadosť obsahovať a ako by sa malo v tejto veci
postupovať.
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Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím - zareagovala, že víta
takýto podnet. Uviedla, že pokiaľ sa jedná o spôsobilosť na právne úkony, majú spracovaný
kompletný materiál, jednak analýzu judikatúry a jednak aj celého postupu podľa
mimosporového súdneho poriadku aj s návrhmi. Je to otázka už len niekoľkých dní, kedy by
bolo možné manuál na stránke úradu publikovať. Prítomných informovala, že má záujem na
stránku uverejňovať zovšeobecňujúce stanoviská, napríklad k prístupnosti do budov a ktoré
už poskytovali aj jednotlivým subjektom. Veľmi radi by týmto spôsobom pomohli aj
v rôznych iných oblastiach. Majú spracovanú aj kompletnú informáciu o osobnej asistencii.
Doplnila, že aj vzhľadom na to, že vstupujú do jednotlivých súdnych konaní, musia mať tieto
materiály spracované, aby mohli súdu argumentovať.
Záver: Výbor prediskutoval a vzal na vedomie informáciu o Úrade komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím.
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím - prítomných požiadal o uvoľnenie z ďalšieho rokovania a poveril
štátneho tajomníka Branislava Ondruša vedením ďalšej časti zasadnutia výboru.
3. Prezentácia odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím
v nadväznosti na obhajobu Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím
Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR - prítomných informovala, že predkladá na rokovanie výboru
materiál s názvom Prezentácia odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným
postihnutím v nadväznosti na obhajobu východiskovej správy SR k uvedenému Dohovoru.
Dodala, že záverečné odporúčania k Východiskovej správe boli členom výboru doručené
v podkladoch. Následne odovzdala slovo Jánovi Gaburovi, ktorý sa obhajoby osobne
zúčastnil.
Ján Gabura, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informoval, že obhajoba Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím (ďalej len „Východisková správa“) pred Výborom OSN pre práva
osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor OSN“) sa uskutočnila v Ženeve v dňoch
4. - 5. apríla 2016. Vysvetlil, že SR predložila Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným
postihnutím v máji 2012, t. j. dva roky po ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) Východiskovú správu, ktorá bola rozdelená
do piatich kapitol, v ktorých popisovala postup pri implementácii Dohovoru v podmienkach
SR. Od predloženia Východiskovej správy uplynuli 4 roky, počas ktorých SR v oblasti
implementácie Dohovoru výrazne pokročila. Tento pokrok bol prezentovaný delegáciou na
obhajobe. Delegácia SR bola zložená zo 7 členov. Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR boli 4 členovia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
reprezentoval 1 člen, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zastupoval 1 člen a za
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa zúčastnil tiež 1 zástupca. Počas
troch kôl otázok bolo Výborom OSN položených približne sto otázok, na ktoré zástupcovia
delegácie odpovedali na obhajobe. Na základe tejto obhajoby Výbor OSN uložil SR
osemdesiatosem záverečných odporúčaní. Z týchto záverečných odporúčaní treba dve
implementovať do dvanástich mesiacov od obhajoby Východiskovej správy. Prvým uloženým
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odporúčaním č. 42 Výbor OSN odporúča, aby zmluvný štát poskytoval všetkým
zamestnancom v oblasti justície, štátnej správy a trestného konania povinnú odbornú prípravu,
pokiaľ ide o: a) práva obsiahnuté v Dohovore, vrátane účasti na rovnakom základe
s ostatnými bez ohľadu na ich spôsobilosť na právne úkony; b) procesné úpravy v súdnom
konaní; c) primerané úpravy; d) boj proti škodlivým rodovým stereotypom a stereotypom na
základe zdravotného postihnutia.
Druhým odporúčaním č. 88 Výbor OSN odporúča zmluvnému štátu do dvanástich mesiacov
vybudovať kapacitu kontaktných miest a koordinačného mechanizmu podľa č. 33 ods. 1
Dohovoru, aby mohli plniť svoje povinnosti a aby podporil povinnú účasť organizácií osôb so
zdravotným postihnutím na monitorovaní implementácie Dohovoru.
Ostatné odporúčania, ktoré Výbor OSN udelil SR je potrebné implementovať do 26. júna
2020, kedy SR bude predkladať spoločnú druhú a tretiu periodickú správu o implementácii
Dohovoru. Odporúčania sú v slovenskom jazyku zverejnené na web sídle MPSVR SR
v zložke Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím v podzložke Dokumenty.
Všetky odporúčania Výboru OSN budú zapracované do aktualizácie Národného programu
rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Národný
program“) v roku 2016 tak, aby bola zabezpečená ich implementácia v podmienkach SR do
stanoveného termínu. Prvá verzia zapracovaných odporúčaní do Národného programu bude
prezentovaná na pracovnej skupine pre tvorbu Národného programu na najbližšom zasadnutí
dňa 29. júna 2016.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poďakoval za prezentáciu odporúčaní a otvoril diskusiu.
Marta Gajdošíková, Rozhlas a televízia Slovenska - požiadala o informáciu, kedy uplynie 12
mesačná lehota na implementáciu odporúčaní č. 42 a č. 88.
Ján Gabura, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - vysvetlil, že je to 12 mesiacov
od odoslania odporúčaní, čo vychádza na 21. apríla 2017.
Mária Orgonášová, Únia miest a obcí Slovenska - upozornila, že v rámci záverečných
odporúčaní je veľmi významná kapitola vzdelávanie. To sa týka detí, mládeže a v rámci tohto
aj prístupnosti inkluzívneho a integrovaného vzdelávania detí a mládeže so zdravotným
postihnutím. Uviedla, že doteraz nie sú dostatočne pripravené podmienky. Nevie, kedy sa
bude o týchto veciach diskutovať. Uviedla, že jedným zo základných predpokladov, aby sa
dieťa správnym spôsobom psychomotoricky vyvíjalo a aby dosiahlo aj čo najvyššie možné
vzdelanie, je zabezpečenie včasnej intervencie. Dodala, že na Slovensku zatiaľ pracujú len tri
centrá včasnej intervencie a to v Bratislave, v Žiline a v Prešove, a to len vďaka nórskym
fondom a vďaka aktivitám mimovládnej organizácie Socia, ktorá uvedené zabezpečila.
Druhou skutočnosťou je, že deti, aby mohli nastúpiť dobre pripravené do vzdelávacieho
procesu, tak by mali prejsť komplexným posudzovacím systémom. Náš posudzovací systém
je veľmi roztrieštený, neúplný, nekomplexný. A to sa týka nielen dospelých, to sa týka aj detí
a mládeže. V roku 2007 Svetová zdravotnícka organizácia prijala dokument Medzinárodná
klasifikácia funkčnej schopnosti, disability a zdravia pre deti a mladistvých. V 2001 to bolo
pre dospelých. U nás sa s týmto materiálom nepracuje, jedine snáď v nových centrách včasnej
intervencie. Opakovane sa stretávame s tým, že na školách, kde sa už aj uskutočnila
individuálna integrácia, je ešte veľmi ťažké hovoriť o inklúzii. Deti a ich rodičia sa stretávajú
s veľkými problémami pri zabezpečovaní pedagogického asistenta alebo asistenta učiteľa, čo
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patrí medzi základné požiadavky úspešného inkluzívneho vzdelávania. Toto je len načrtnutie
problémov, ktoré by tiež mali byť predmetom našej pozornosti.
Ján Gabura, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - zareagoval, že zavedenie
medzinárodnej klasifikácie, funkčnej klasifikácie disability a zdravia je v Národnom
programe naplánované ako opatrenie 4.8.1., ktoré má termín plnenia do roku 2017. Vo vzťahu
k odporúčaniam dodal, že konkrétne odporúčaním č. 26 Výbor OSN odporúča, aby zmluvný
štát vytvoril holistickú a komplexnú sieť služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti na
včasnú intervenciu a diagnostiku detí so zdravotným postihnutím. Vysvetlil, že navrhujú
spojiť odporúčanie Výboru OSN a opatrenie z Národného programu tak, aby gestorom úlohy
bolo nielen Ministerstvo zdravotníctva SR ale aj MPSVR SR.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - dodal, že vzhľadom na
závažnosť materiálu by mal tento výbor vysloviť stanovisko, ktorým vyjadruje svoj postoj
voči týmto záverečným odporúčaniam, ktoré sú pre osoby so zdravotným postihnutím veľmi
dôležité. Myslí si, že dlhodobo budú návodom zlepšovania situácie a postavenia osôb so
zdravotným postihnutím. Následne navrhol doplniť dve odporúčania. Jedno by sa malo týkať
požiadavky na vypracovanie plánu implementácie záverečných odporúčaní a na zabezpečenie
alebo plnú účasť organizácií osôb so zdravotných postihnutím na procese implementácie
týchto odporúčaní s tým, že zodpovednosť by mala byť na všetkých ústredných štátnych
orgánoch, ktoré sú kompetentné z hľadiska jednotlivých odporúčaní, prípadne zapracovanie
do Národného programu. Uvítal by, ak by bolo možné každoročne na zasadnutí výboru
dostávať informáciu o stave implementácie záverečných odporúčaní. Myslí si, že by to mala
byť kompetencia Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zareagoval, že vzhľadom na počet záverečných odporúčaní sa mu javí ako neprimerane
byrokratické vypracovať 88 plánov. Prítomných oboznámil s návrhom znenia uznesenia
nasledovne: Výbor berie na vedomie záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so
zdravotným postihnutím v nadväznosti na obhajobu Východiskovej správy SR k Dohovoru
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Výbor odporúča Hlavnému kontaktnému
miestu pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím zapracovať implementáciu jednotlivých záverečných odporúčaní Výboru OSN
pre práva osôb so zdravotným postihnutím do Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Výbor odporúča do procesu implementácie
záverečných odporúčaní zapojiť organizácie osôb so zdravotným postihnutím a pravidelne
informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím o plnení jednotlivých záverečných
odporúčaní.
Prítomných vyzval k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Následne skonštatoval jednomyseľné
schválenie uznesenia.
Záver: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím vzal na vedomie záverečné odporúčania
Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v nadväznosti na obhajobu
Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;
odporučil Hlavnému kontaktnému miestu pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím zapracovať implementáciu jednotlivých
záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím do
Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím; zároveň
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odporučil do procesu implementácie záverečných odporúčaní zapojiť organizácie osôb so
zdravotným postihnutím a pravidelne informovať Výbor pre osoby so zdravotným
postihnutím o plnení jednotlivých záverečných odporúčaní.
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 66.
4. Informácia o príprave Správy o plnení opatrení Národného programu rozvoja
životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR - uviedla, že predkladá informáciu k bodu programu ústne
z dôvodu, že v súčasnosti MPSVR SR spracováva v súlade s uznesením vlády č. 25 z 15.
januára 2014 podklady k celkovému odpočtu Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Národný program“).
Lucia Záhoráková, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovala, že žiadosť o zaslanie odpočtu plnenia časovo aktuálnych opatrení Národného
programu za rok 2014 a 2015 a návrhy na aktualizáciu jednotlivých opatrení, bola adresovaná
všetkým subjektom, ktorí sa v sledovanom období podieľali na plnení jednotlivých opatrení,
respektíve boli navrhovateľmi opatrení. Podklady zo strany rezortov a spolupracujúcich
subjektov boli doručené na MPSVR SR v priebehu mesiaca január 2016. Hlavné kontaktné
miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím zapracovalo jednotlivé odpočty a niektoré subjekty boli vyzvané na doplnenie
podkladov alebo prepracovanie stanovísk. V mesiaci marec 2016 bola všetkým 39 členom
pracovnej skupiny zaslaná na schválenie pracovná verzia materiálu. Vyjadrenie obdržali od
34 členov. Konkrétne zo strany Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a občianskeho združenia Myslím, Centrum
kultúry nepočujúcich, boli zaslané pripomienky už k jednotlivým odpočtom plnenia. Následne
boli všetky rezorty, ako aj odbory a ostatné subjekty vyzvané na doplnenie týchto podkladov
v zmysle pripomienok. Dňa 1. júna 2016 sa uskutočnilo stretnutie sekundárnych kontaktných
miest, zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, zástupcov územnej samosprávy, ako aj
reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím, ktoré zaslali svoje návrhy,
vyjadrenia, pripomienky a rôzne podklady. Na stretnutí sa diskutovalo o konkrétnych
opatreniach, v ktorých sa vykonali zmeny. Diskutovalo sa aj o pripomienkach, ako aj
o nových opatreniach. Účelom stretnutia bolo odstránenie vzniknutých rozporov. Zároveň
Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím navrhlo pribrať do pracovnej skupiny komisárku pre osoby so
zdravotným postihnutím, taktiež zástupcu splnomocnenca vlády pre rómske komunity
a zástupcu z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Všetky pripomienky,
doplnenia, rozpory budú opätovne zapracované do materiálu, ako aj odporúčania Výboru
OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Následne pracovná verzia bude zaslaná do
termínu 20. júna 2016 všetkým členom pracovnej skupiny. Uviedla, že dňa 29. júna 2016 sa
uskutoční stretnutie kontaktných osôb, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov a na
základe pripomienok zo stretnutia bude materiál sfinalizovaný a pripravený do vnútorného
medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň bude predložený Výboru pre deti
a mládež, Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, Rade vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
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Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poďakoval za informáciu a otvoril diskusiu.
Mária Orgonášová, Únia miest a obcí Slovenska - na úvod sa ospravedlnila, že sa začiatkom
júna z vážnych dôvodov nezúčastnila stretnutia pracovnej skupiny k Národnému programu.
Prítomných informovala, že za Úniu miest Slovenska poslali stanovisko. Uviedla, že pre
zhodnotenie plnenia implementácie Dohovoru im bola poskytnutá určitá schéma, podľa ktorej
postupovali. Vzhľadom na doručené odpočty, ktoré im zaslali jednotlivé mestá, ako plnia
opatrenia upozornila, že je veľmi ťažké vyjadriť, či bolo opatrenie úplne splnené, čiastočne
splnené alebo nesplnené. Pretože väčšinou boli opatrenia čiastočne splnené na určité percento.
Myslí si, že pre budúcnosť by sa mohlo pri odpočtoch postupovať prostredníctvom
percentuálneho vyjadrenia. Zároveň prítomných informovala, že sa ukázalo, že samosprávy
nie sú dostatočne informované o podstate požiadaviek Dohovoru a o tom, čo sa od nich
očakáva. Uviedla, že na pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá deinštitucionalizáciou
a transformáciou sociálnych služieb by bolo potrebné urobiť pracovné stretnutia, semináre
alebo workshopy pre predstaviteľov samospráv a s nimi za účasti tých, ktorých sa to najviac
týka, prebrať zásadné požiadavky Národného programu, zásadné požiadavky Dohovoru,
a potom môcť očakávať presnejšie odpovede a spoľahlivejšiu spoluprácu so samosprávami.
Uvedené považuje za veľmi dôležité a možno by sa mohla podpora a príprava vzdelávacích
seminárov pre všetkých pracovníkov samosprávnych orgánov premietnuť aj do uznesení
výboru.
Lucia Záhoráková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - prítomných
informovala, že na najbližšie stretnutie pracovnej skupiny k Národnému programu budú
prizvaní aj zástupcovia samosprávnych krajov.
Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny - zareagovala, že vyššie územné
celky sú mechanizmy štruktúry regionálnej samosprávy, ktoré fungujú inak, ako miestna
samospráva cez Úniu miest Slovenska a ZMOS, takže to bude komplikovanejšie.
Mária Orgonášová, Únia miest a obcí Slovenska - navrhla, aby výbor prijal uznesenie,
ktorým by odporučil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v záujme skvalitnenia
plnenia opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím organizovať vzdelávacie semináre alebo workshopy pre pracovníkov
samosprávnych orgánov za účasti expertov z mimovládnych organizácií občanov so
zdravotným postihnutím. Uvedené navrhla z dôvodu, že tento rezort má v kompetencii aj
Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych
služieb. Dodala, že transformácia sociálnych služieb súvisí aj s plnením opatrení uvedeného
Národného programu.
Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny - zareagovala na vyjadrenie pani
Orgonášovej nasledovne: Uviedla, že jedna vec sú iniciatívy, ktoré vychádzajú z Národného
projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb.
Druhá vec sú iniciatívy, ktoré vychádzajú celkove z potreby zvyšovania povedomia
o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a povinnosti jednotlivých
organizácií verejnej správy a ostatných napĺňaní záväzkov. Vysvetlila, že táto úloha je
uvedená v samotnom Národnom programe v opatrení č. 4.1.1. Znenie úlohy je - šíriť
povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a spolupracujúcim
subjektom je aj územná samospráva. Zdôraznila, že vzhľadom k tomu, že už je takáto úloha
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zakodifikovaná, otázkou je, či je potrebné niekoho ďalšieho odporučiť na napĺňanie tejto
úlohy.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poďakoval pani Repkovej a tiež skonštatoval, že sa jedná o duplicitu. Uviedol, že máme
reprezentatívne asociácie, ktoré združujú miestne samosprávy a to: Združenie miest a obcí
Slovenska a Únia miest a obcí Slovenska. Myslí si, že jedným z poslaní týchto organizácií by
malo byť zabezpečovať aj servis a akoby zjednocovať pôsobenie samospráv aj v oblasti
sociálnych služieb. Uviedol, že zástupcovia rezortu práce sú pripravení zúčastniť sa podujatí,
ktoré bude organizovať ZMOS alebo ÚMS.
Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR - prítomných oboznámila s odpočtom plnenia opatrenia
Národného programu, ktorý zaslala Únia miest Slovenska nasledovne: Väčšina miest
spolupracuje so špecifickými mimovládnymi organizáciami. Spoločne organizujú besedy,
semináre, workshopy v rámci ktorých oboznamujú účastníkov s dohovorom. V odpočte
plnenia sa ďalej uvádza, že v niektorých mestách poskytujú informácie aj v školách v rámci
vzdelávacieho procesu za účelom šírenia informácií, využívajú stretnutia v denných centrách,
respektíve kluboch. Niektoré mestá využívajú miestne printové médiá. Ďalej uviedla, že
v prípade, ak bude Únia miest a obcí Slovenska organizovať určité stretnutie a bude
považovať za potrebné, aby sa stretnutia zúčastnili aj zástupcovia rezortu práce, tak budú títo
zástupcovia pripravení sa stretnutia zúčastniť. Na záver zhrnula, že z odpočtu, ktorý zaslala
ÚMS vyplýva, že samosprávne organizácie sú aktívne.
Mária Orgonášová, Únia miest a obcí Slovenska - zareagovala, že netrvá na prijatí uznesenia.
Následne prítomných informovala, že vo vzťahu k žiadosti ohľadne odpočtu plnenia opatrenia
č. 4.1.1. – šíriť povedomie o dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
reagovalo 55,8 %. miest a obcí. Reagovali v tom zmysle, že opatrenie plnia. Ďalej uviedla, že
na sneme miest a obcí o uvedenej úlohe informovala prítomných primátorov, primátorky a
predsedníctvo. Dodala, že možno sami zorganizujú školiaci seminár a ÚMS by zároveň
vyzvala expertov, aby sa zúčastnili takýchto školiacich aktivít.
Branislav Ondruš – štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zareagoval, že vzhľadom na uvedenú dohodu sa nebude hlasovať o návrhu uznesenia.
Záver: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím vzal na vedomie informáciu o príprave
správy o plnení opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb
so zdravotných postihnutím.
5. Informácia 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
Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR - uviedla, že predkladaný bod programu - Európsky akt
o prístupnosti považuje za mimoriadne dôležitý a požiadala Jána Gaburu, aby predniesol
podrobnejšiu informáciu.
Ján Gabura, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - informoval, že cieľom návrhu
uvedenej smernice je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a uľahčiť spoločnostiam
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cezhraničné poskytovanie prístupných výrobkov a služieb. Zároveň uviedol, že návrh by mal
prispieť k zníženiu nákladov cezhraničného obchodu a k posilneniu hospodárskej súťaže na
základe stanovenia spoločných požiadaviek na prístupnosť vybraných výrobkov a služieb na
úrovni Európskej únie. Napríklad môže ísť o osobné počítače, samoobslužné terminály,
vrátane bankomatov, telefonické a audiovizuálne zariadenia, iné služby, dopravu, bankové
služby, elektronické knihy, elektronický obchod a pod. Návrh by mal tiež zabezpečiť
zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a ich plné zapojenie sa do života
v spoločnosti. Tento návrh tiež napomôže k lepšiemu uplatňovaniu zásady rovnakého
zaobchádzania v prístupe k tovarom a službám osobami so zdravotným postihnutím, ako aj ku
koherentnej implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pri príprave
návrhu sa dbalo na zabezpečenie primeranosti požiadaviek a to najmä v prípade malých
podnikov a mikropodnikov, k čomu slúži osobitná doložka, ktorá zabraňuje tomu, aby
požiadavky na prístupnosť predstavovali neprimeranú záťaž. Do dnešného dňa prebehlo osem
rokovaní pracovnej skupiny pre sociálne otázky, kde sa rokovali problémy najmä ohľadom
nejasností pojmov, ako napríklad výrobok a služba, neprimeraná administratívna záťaž
orgánov dohľadu hospodárskych subjektov, obavy z finančných nákladov spojených s
plnením stanovených povinností. Na druhej strane, rokovali sa aj pozitíva smernice, ako
zlepšenie fungovania vnútorného trhu, uľahčenie spoločnostiam cezhraničné poskytovanie
prístupných výrobkov a služieb, zníženie prekážok cezhraničného obchodu, posilnenie
hospodárskej súťaže, pokrok v implementácii Dohovoru osôb o právach osôb so zdravotným
postihnutím, lepšie uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania v prístupe k tovarom
a službám osobami so zdravotným postihnutím. Momentálne sa bude k tejto smernici
pripravovať predbežné stanovisko za SR. Na záver dodal, že tajomníčka výboru bude
požiadaná o nomináciu členov výboru do pracovnej skupiny, za účelom ich participácie na
príprave správy.
Branislav Ondruš – štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zareagoval, že sa jedná o mimoriadne závažný legislatívny návrh zo strany Európskej
komisie. Prítomných ubezpečil, že legislatívnemu návrhu bude na európskej úrovni venovaná
veľká zodpovednosť a očakáva na nižšej expertnej úrovni dlhé diskusie. Zároveň uviedol, že
všetkým členom výboru v rámci písomných podkladov bolo doručené aj podporné stanovisko
Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR k návrhu smernice o prístupnosti.
Následne udelil slovo Branislavovi Mamojkovi.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - prítomných informoval, že
momentálne prebieha veľmi intenzívna diskusia medzi organizáciami zdravotne postihnutých
na európskej úrovni. Pre Slovensko ako malú krajinu má návrh smernice obrovský význam
pretože práve prístupnosť v rámci celého trhu Európskej únie je pre nás veľmi dôležitá. Ďalej
uviedol, že zarážajúca je otázka primeranosti pre malé podniky. Následne prítomných
informoval, že podporné stanovisko k návrhu smernice viacerí poznajú, pretože bolo
rozposlané. Dodal, že sa jedná o mimoriadne náročný text. Následne navrhol, aby táto
informácia nebola vzatá len na vedomie, ale výbor odporučil vláde SR podporiť schválenie
Európskeho aktu o prístupnosti a v procese dopracovania jeho finálneho znenia presadzovať
kritériá prístupnosti výrobkov a služieb podporujúce maximálnu inklúziu osôb so zdravotným
postihnutím.
Ján Gabura, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - vzhľadom k tomu, že sa jedná
o náročný materiál a nevie sa kedy bude schválený, navrhol odporučiť vláde SR pokračovať
v rokovaní o Európskom akte prístupnosti.
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Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť - z pozície tajomníka Rady vlády zareagoval, že výbor ako expertný orgán
Rady vlády, všeobecne, keď dáva odporúčania vláde, tak je komplikovaná cesta, ako
by sa odporúčanie k vláde dostalo. Navrhol, aby výbor pozorne sledoval vývoj, vzhľadom
k tomu, že rokovania o návrhu smernice budú dlho trvať. Predpokladá, že až v čase, keď bude
jasné, k čomu sa bude Rada ministrov prikláňať, zrejme až vtedy je vhodné niečo odporúčať
vláde prostredníctvom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - zareagoval, že s úvodom
súhlasí, ale je potrebné ešte doplniť, akým spôsobom má vláda pôsobiť pri presadzovaní
kritérií prístupnosti.
Branislav Ondruš – štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uviedol, že rozumie zámeru, ktorý má pán Mamojka. Následne zareagoval aj na pozmenenie
návrhu zo strany pána Gaburu, ktoré považuje za nadbytočné, pretože aj bez odporúčania
tohto výboru bude vláda pokračovať v rokovaní, pretože nemá inú možnosť, ako pokračovať.
Úlohou jednotlivých predsedníctiev je viesť rokovania, navrhovať prípadne určité zmeny v
texte, hľadať konsenzus alebo hľadať kvalifikovanú väčšinu na schválenie smernice. To
znamená, bez ohľadu na to, či tento výbor bude vláde odporúčať pokračovať v rokovaniach
o Európskom akte o prístupnosti alebo nebude odporúčať, rokovania pokračovať budú,
pretože je to povinnosťou každej predsedníckej krajiny až do momentu, keď je buď návrh
smernice schválený alebo Európska komisia sa po dlhom čase jeho neschválenia rozhodne
návrh stiahnuť. V reakcii na vyjadrenie pána Mamojku uviedol, že nesúhlasí s tým, aby bolo
navrhnuté v uznesení výboru schválenie smernice, pretože my nevieme v akej podobe sa bude
o návrhu smernice hlasovať. Proces prebieha celé mesiace, prípadne roky, pretože priemerný
čas rokovaní o jednej smernici na európskej úrovni je 18 až 20 mesiacov. A my v tejto chvíli
skutočne nevieme aký bude text, na ktorom sa zhodne väčšina členských štátov, keď bude
o ňom Rada hlasovať. Uviedol, že si myslí, že je predčasné v tejto chvíli vyzvať vládu, aby za
ten návrh hlasovala, pretože sa môže stať, že návrh bude vyzerať úplne inak, ako ten,
s ktorým vyšla Európska komisia. Vo vzťahu k návrhu znenia uznesenia výboru navrhol, aby
výbor odporučil MPSVR SR presadzovať kritériá prístupnosti výrobkov a služieb
podporujúce maximálnu inklúziu osôb so zdravotným postihnutím. Doplnil, že s ohľadom na
svoje doterajšie viacročné skúsenosti, keď ako poslanec Národnej rady SR pôsobil vo Výbore
pre európske záležitosti, prítomných ubezpečil, že rokovania k predmetnému návrhu budú
prebiehať minimálne 2 roky. Nadviazal aj na vyjadrenie pána Mamojku, ktorý naznačil, že aj
podnikateľský sektor sa bude brániť mnohým povinnostiam, ktoré by z tejto legislatívy
vyplývali a uviedol, že je možné, že niektoré štáty budú mať s návrhom smernice problém,
pretože v niektorých prípadoch to bude vytvárať tlak na nové výdavky a podobne. Zároveň
vyjadril súhlas vo vzťahu k vyjadreniu pána Filčíka. Následne navrhol znenie uznesenia
nasledovne: výbor berie na vedomie 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; Výbor odporúča Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR presadzovať
kritériá prístupnosti výrobkov a služieb podporujúce maximálnu inklúziu osôb so zdravotným
postihnutím; výbor žiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravidelne
informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím o stave prípravy Európskeho aktu
o prístupnosti.
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Zároveň prítomných vyzval k hlasovaniu o návrhu uznesenia. Následne skonštatoval
jednomyselné schválenie uznesenia.
Záver: Výbor prediskutoval a vzal na vedomie 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; odporučil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR presadzovať kritériá
prístupnosti výrobkov a služieb podporujúce maximálnu inklúziu osôb so zdravotným
postihnutím a požiadal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pravidelne
informovať Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím o stave prípravy Európskeho aktu
o prístupnosti.
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 67.
6. Informácia o konferencii „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
- pretavenie odporúčaní do činov“ a o zasadnutí predsedníctva Európskeho fóra
zdravotného postihnutia (EDF) pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - informoval, že Európske fórum
zdravotného postihnutia je organizácia, ktorá združuje predovšetkým národné rady občanov
so zdravotným postihnutím vo všetkých členských krajinách, ďalej nadnárodné organizácie
zdravotne postihnutých pre jednotlivé druhy zdravotných postihnutí a ďalšie organizácie, ako
pozorovateľov. V jeho štruktúre je pravidelne dvakrát ročne zasadnutie predsedníctva EDF,
ktoré býva vždy v krajine, ktorá je predsedníckou krajinou európskej únie. Pre Slovensko to
pripadá na jeseň tohto roku. Príprava tohto zasadnutia je veľmi náročná a hlavne aj z toho
dôvodu, že sa predpokladá finančná účasť hostiteľskej krajiny. Zároveň vyjadril poďakovanie
vláde SR, ktorá schválila finančnú podporu tohto zasadnutia. V rámci zasadnutiu sa vždy
koná konferencia na aktuálnu tému a aktuálnou témou je tentoraz implementácia odporúčaní
Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Uviedol, že sa uskutočnilo viacero
konferencií, ktoré sa týkali toho, ako sa zúčastniť na príprave odporúčaní a ako do toho
procesu vstupovať. V septembri 2015 obdržala odporúčania Európska únia a Slovensko
obdržalo odporúčania v apríli 2016. Vzhľadom k tomu, že konferencia sa týka viacerých
krajín, je potrebné hľadať spôsob implementácie a účasti organizácií zdravotne postihnutých.
Konferencia sa bude konať na Slovensku v dňoch 12. a 13. novembra 2016. Účastníkmi
konferencie budú členovia predsedníctva EDF a ďalšie organizácie zdravotne postihnutých
celej Európy. Zároveň budú prizvané slovenské organizácie, ako aj zástupcovia a
predstavitelia vlády SR. Na záver uviedol, že verí, že uvedené podujatie prispeje k vlastnej
implementácií odporúčaní a k prenosu skúseností z jednotlivých krajín a k hľadaniu
optimálnych metód.
Záver: Výbor vzal na vedomie informáciu o konferencii „Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím - pretavenie odporúčaní do činov“ a o zasadnutí predsedníctva
Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) pod záštitou slovenského predsedníctva
v Rade EÚ.
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7. Rôzne


informácia o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti
webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora

Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - informoval, že táto smernica sa
pripravuje pomerne dlho. Uvedeného priebehu sa Národná rada občanov so zdravotným
postihnutím zúčastňuje prostredníctvom organizácie ako je Európske fórum zdravotného
postihnutia EBU, ale aj priamo. Skonštatoval, že sa striedali obdobia, kedy boli skeptickí.
Jednalo sa o obdobia, kedy bola snaha či už priemyselného lobingu alebo štátu, vylúčiť
z požiadaviek prístupnosti napr. školy, banky a pod. Nakoniec bolo dohodnuté, že sa
rokovanie bude riešiť formou trialógu, teda uzatvoreného rokovania medzi Európskym
parlamentom, Radou a Komisiou. Prítomných informoval, že v marci 2016 sa oboznámili s
výsledkom rokovania, ktorý je veľmi pozitívny. Podarilo sa dosiahnuť to, že boli do návrhu
zaradené i mobilné aplikácie, ktoré bola snaha predtým z návrhu smernice vylúčiť. Mobilné
aplikácie sa už začínajú veľmi intenzívne využívať aj verejnou správou v e-governmente.
Uviedol, že sa zmenil i názov smernice, už to nie je len smernica o prístupnosti webových
sídiel, inštitúcií verejnej správy, ale je to smernica o prístupnosti webových sídiel a mobilných
aplikácií inštitúcií verejného sektora. Veľmi by uvítal, keby sa návrh uvedenej smernice
schválil počas obdobia slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Záver: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím prediskutoval a vzal na vedomie
informáciu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídiel
a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora.


predbežná informácia o návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti SR v nadväznosti na presun agendy poskytovania
dotácií v oblasti ľudských práv z Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR na Ministerstvo spravodlivosti SR

Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - prítomných informoval, že na
novom web portále Slov-lex bola zverejnená predbežná informácia o tom, že sa pripravuje
nový zákon o dotačnom systéme v oblasti ľudských práv, ktorý by mal prejsť z Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Ministerstvo spravodlivosti SR od
1. decembra 2016. V tejto predbežnej informácii je uvedené iba to, že organizácie sa môžu
zúčastniť na príprave návrhu zákona. Zdôraznil, čo by bolo potrebné riešiť v uvedenom
dotačnom systéme. Myslí si, že by bolo vhodné zrušiť ustanovenie o anonymnosti projektov,
pretože keď sa projekty podávajú anonymne, tak projekt sa ľahko napíše, ale je potrebné
preukázať aj to, čo organizácie dokázali a čo robili. Stávajú sa prípady, že niekto získa projekt
a potom zháňa cieľovú skupinu a tých, ktorí ho budú realizovať. Uvítal by, keby bolo možné
sa pri príprave novely zaoberať aj spresnením rozsahu oprávnených tém, ktoré sa dajú
zaradiť. Uviedol, že by uvítal, keby bolo možné sa zaoberať a prediskutovať aj možnosť
oprávnených výdavkov, predovšetkým možnosť úhrady miezd a odvodov.
Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť - prítomných informoval, že predbežná informácia slúži na to, aby bolo
možné predkladať návrhy v čase prípravy, pokiaľ nie je vypracovaný finálny text. Predbežná
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informácia o návrhu zákona o poskytovaní dotácií skončila proces k 1. júnu 2016. Vzhľadom
k tomu, že rezortu spravodlivosti bolo doručených málo návrhov, rozhodli sa zorganizovať
stretnutie pri okrúhlom stole dňa 13. júna 2016 o 12,30 hod. Uviedol, že pri návrhu zákona
vychádzajú zo zákona a vyhlášky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
a zo všetkých sprievodných odporúčaní a materiálov. Vo vzťahu k anonymite informoval, že
v pripravenom materiáli už nie je zahrnutá veta „bez identifikácie žiadateľa“. Zvažujú aj
možnosť mať odborníkov v hodnotiacej komisii z občianskych združení a aj tých, ktorí si
podávajú žiadosť o dotáciu. Uvedené by sa malo riešiť spôsobom, že táto osoba nebude
prítomná v hodnotiacej komisii v čase vyhodnocovania vlastnej žiadosti. Taktiež navrhujú zo
zákona odstrániť ustanovenie, že nemožno použiť dotáciu na úhradu miezd, platov,
služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní. Čo sa týka oblastí na poskytovanie
dotácií, tie sa veľmi meniť nebudú, chceli by robiť skôr špecifické výzvy a každoročne sa
zamerať na určité dve oblasti. Prvú výzvu predbežne plánujú na mesiac december 2016.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - informoval, že sa zúčastnil na
viacerých skupinách ohľadne financovania, kde odzneli protichodné názory na výzvy. Myslí
si, že by bolo samozrejme vhodné urobiť výzvu napr. na určitú vybranú tému, ale bolo by
potrebné ponechať určitú časť finančných prostriedkov na stabilné, systematické činnosti,
ktoré je potrebné vykonávať stále.
Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť - zareagoval, že špecifický ciel výzvy by mala byť nejaká priorita, niečo, na
čo sa dá v konkrétnom roku sústreďovať. To nebráni tomu, že sa podporí aj niečo iné.
Záver: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím prediskutoval a vzal na vedomie
predbežnú informáciu o návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
spravodlivosti SR v nadväznosti na presun agendy poskytovania dotácií v oblasti ľudských
práv z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Ministerstvo
spravodlivosti SR.


vysvetlenie inštitútu predbežnej informácie v nadväznosti na nové Legislatívne
pravidlá vlády SR

Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - vo vzťahu k predbežným
informáciám uviedol, že v predbežných informáciách aj iných rezortov sa objavuje veta, že
pripomienky je možné dávať len v intenciách alebo v rámci uvedeného zamerania. Nie je mu
jasné, kedy môžu uplatňovať iné pripomienky, ktoré sú nad rámec návrhu zákona.
Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť - vysvetlil, že táto stránka má dve časti. Jedna je právna a druhá je
legislatívno - organizačná na jednotlivých rezortoch. V zmysle zákona predkladateľ ustanoví
rozsah participácie verejnosti. To znamená, že keď sa rozhodne predkladateľ, že participácia
je len formou informovania, tak sa môže stať, že tie návrhy, ktoré sú mimo uvedeného rámca,
nebudú prejednávať. Nové legislatívne pravidlá vlády pripomínajú pravidlá zapájania
verejnosti do tvorby verejných politík a teraz je povinným sprievodným dokumentom
legislatívy Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu. Podľa všetkých týchto
dokumentov sú štyri scenáre, ktoré môže predkladateľ použiť. Jeden je, že bude iba
informovaná verejnosť o tvorbe; druhou možnosťou je, že sa bude zúčastňovať na diskusii o
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alternatívach verejnej politiky; v tretej sa zúčastňuje na tvorbe predpisu a vo štvrtej sa
zúčastňuje na tvorbe predpisu v rovnocennom postavení s predkladateľom. Samotná voľba je
vždy na rezorte. Informoval, že na rezorte spravodlivosti sa snažia uvedené riešiť tak, že
všetky návrhy, ktoré dostanú, určitým spôsobom spracujú. Na záver uviedol, že keď sa stretnú
so situáciou, kedy zaslaný návrh bude odmietnutý formálne s tým, že je nad rámec zámeru,
tak k tomu žiaľ zákon nepomôže. Vláda dala jednoznačný zámer podporovať participáciu
verejnosti na legislatívnom procese, aj prostredníctvom nového zákona o tvorbe právnych
predpisov a aj legislatívnymi pravidlami vlády.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - v tejto súvislosti spomenul aj
Slov-lex, ktorý je veľmi zaujímavým produktom, ktorý podlieha exaktným kondicionalitám.
Problémom tohto portálu sú zverejňované dokumenty. Informoval pána Filčíka, že už dvakrát
poslal na rezort spravodlivosti prostredníctvom Slov-lexu námietky, ale nebola mu zaslaná
žiadna odpoveď. Prvá námietka sa týkala zverejnenej vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR k špeciálnym školám. V dokumente Word sú vložené tabuľky ako
obrázky. Uvedené považuje za nezmysel a doposiaľ sa s niečím takýmto nestretol. Zdôraznil,
že aj vidiaci ľudia, ak majú záujem návrh pripomienkovať, nemôžu si z takéhoto dokumentu
skopírovať čísla, ale musia ich prepisovať. Uvedené je aj v rozpore s Výnosom Ministerstva
financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Druhým problémom, ktorý na portáli Slov-lex zaznamenal, je otázka dokumentov v pdf
a html formáte, kde sa nedostatočne využíva štruktúra dokumentov, ktorá je taktiež týmto
výnosom predpísaná. Sú tam uvedené iba dva nadpisy. Jeden je nadpis legislatívneho
predpisu a druhá položka sú prílohy. Uviedol, že tento istý dokument bol lepšie zverejnený na
Portáli právnych predpisov. Dúfa, že sa tieto technické veci vyriešia. Ďalej informoval, že
organizácie nie sú oprávnené podávať zásadné pripomienky. Napriek tomu, že v čl. 4 ods. 3
Dohovoru je ustanovené, že štát je povinný s organizáciami o návrhoch rokovať. V Národnom
programe dokonca Úrad vlády SR uvádza, že bude organizácie prizývať na rozporové konania
a na druhej strane portál Slov-lex neumožňuje uplatniť mimovládnym organizáciám zásadnú
pripomienku, pretože jej uplatnenie je základný predpoklad, aby sa mohli dostať na rozporové
konanie. Poprosil pána Filčíka o pomoc pri riešení uvedeného problému.
Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť - zareagoval, že Slov-lex prebieha konštantným testovaním, nie je ešte
úplne funkčný. Ďalej uviedol, že na Portály právnych predpisov bolo právo pripomienkovať,
ale len preto, lebo sa technicky nedala odčleniť verejnosť od povinných pripomienkovateľov.
Verejnosť nikdy nemala mať právo uplatňovať obyčajné alebo zásadné pripomienky. To boli
pripomienky verejnosti a povinnosť organizovať rozporové konania boli iba pri hromadnej
pripomienke s kvalifikovaným počtom pripomienkujúcich. Uviedol, že na ich rezorte bola
vždy snaha robiť tzv. prerokovania pripomienok, a to aj vtedy, keď neboli splnené nároky na
rozporové konanie. Nikdy neexistovala právna alebo legislatívna možnosť uplatňovať zásadné
pripomienky a tým pádom získavať nárok na rozporové konanie. Na záver ubezpečil pána
Mamojku, že zistí stav veci týkajúci sa technických otázok a bude ho informovať.
Branislav Mamojka, predseda Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - zareagoval, že uvedené
považuje za porušenie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným a bude sa snažiť hľadať
určité riešenia s rezortom spravodlivosti. Vysvetlil, že v prípade sedemdňovej alebo
desaťdňovej lehoty na pripomienkové konanie, nie je možné aby organizácia zdravotne
postihnutých zosumarizovala hromadnú pripomienku, kde väčšina ľudí neovláda prácu na
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počítači a má iné problémy. Vysvetlil, že zástupcovia sú zvolení reprezentatívni predstavitelia
organizácií, ktorí majú určitú dôveru a majú mandát predkladať pripomienky. Zdôraznil, že
nie je v ich silách organizovať celoslovenské hromadné pripomienkovanie a zbierať 500
podpisov.
Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - vo vzťahu
k predbežným informáciám uviedol, že keď sa oboznámil s ustanovením zákona o tvorbe
právnych predpisov, ktoré upravuje inštitút poskytovania predbežných informácií, tak sa
maximálne potešil. Preštudoval si § 9, kde sa uvádza čo je predbežná informácia, ako sa s ňou
má pracovať. Následne si prečítal v dôvodovej správe informáciu k § 9, kde sa uvádza, že k
návrhu právneho predpisu sa môže vyjadriť ktokoľvek z verejnosti a môže sa vyjadriť i nad
rámec téz a cieľov obsiahnutých v predbežnej informácii. Vysvetlil, že niektoré ministerstvá,
ako aj napr. Ministerstvo financií SR v predbežnej informácií k návrhu zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uvádza, že je možnosť návrh
pripomienkovať len v intenciách vecného zámeru zákona. Z uvedeného vyplýva, že rezort
financií už priamo obmedzuje možnosť pripomienkovania. Vo vzťahu k všetkým
ministerstvám uviedol, že tento spôsob považuje za obmedzovanie možnosti vyjadriť sa
k niektorým problémom, ktoré považuje za potrebné riešiť v zákonoch. Domnieva sa, že
ideálne by bolo s jednotlivými ministerstvami diskutovať o problémoch ešte v období, kedy je
návrh zákona len na začiatku tvorby.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zareagoval, že občianska spoločnosť má možnosť komunikovať s každou verejnou
inštitúciou, bez ohľadu na to, či prichádza alebo neprichádza s nejakým legislatívnym
návrhom. Ak identifikujú konkrétny problém, nefunkčnosť niektorej legislatívy alebo
nedostatočnosť určitého pravidla, princípu alebo systému, tak zástupcovia osôb so
zdravotným postihnutím nemusia čakať, kým sa vecne príslušná inštitúcia rozhodne systém
prehodnocovať. Zdôraznil, že kedykoľvek je možné obrátiť sa na ministerstvo s požiadavkou,
aby príslušný návrh zákona zmenilo.
Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť - v nadväznosti na vyjadrenie pána Měchuru zareagoval, že predkladateľ
má možnosť obmedziť alebo určiť spôsob, akým bude verejnosť participovať. Dodal, že ak
zástupcovia osôb so zdravotným postihnutím predložia určitý návrh k predbežnej informácii,
portál nikoho neodmietne, aj keď dáva návrh k niečomu inému, než čo si určuje predkladateľ.
Predkladateľ musí všetky návrhy prečítať, ale nikde nie je zaviazaný, či už je to v rámci
predbežnej informácie alebo mimo nej, návrhu vyhovieť alebo sa k nemu akokoľvek
vyjadrovať. Keď sa neuskutoční rozporové konanie, neznamená to, že sa pripomienkou nikto
nezaoberá, alebo že v tomto prípade nie je možnosť vyjadrovať sa k verejným politikám a ich
návrhom. Táto možnosť je vždy. Ďalej zdôraznil, že on podporuje participáciu verejnosti v čo
najväčšej miere. Má pocit, že sa pojem participácia stotožňuje s akceptáciou návrhov
verejnosti. Lenže tu sa nejedná o to isté. Participácia znamená účasť, komunikáciu, diskusiu.
Neznamená to, že sa všetky návrhy premietnu do verejnej politiky.
Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - zareagoval, že
je niečo iné, ak sa o predloženom návrhu aspoň diskutuje. Vtedy je možné prijať argumenty
druhej strany a uznať, že predkladateľ pripomienky nemá pravdu. Ale niečo iné je, keď
predložíte návrh, napr. konkrétne k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, kde sa vôbec
neriešila otázka platenia poistného. Vysvetlil, že si uplatnili návrh, v ktorom navrhli spôsob
platenia poistného na nemocenské poistenie osobných asistentov. O možnosti riešenia tohto
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vecného problému s nimi nikto nekomunikoval. Vo vyhodnotení pripomienkového konania sa
uviedlo, že uplatnený návrh je nad vecný zámer zákona.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - oslovil
pána Měchuru, či má konkrétny návrh ako s uvedeným problémom naložiť priamo na
zasadaní výboru.
Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - uviedol, že
momentálne nemá žiadny konkrétny návrh ako s uvedeným naložiť na zasadnutí výboru,
pretože zatiaľ sa s takýmto prístupom, že neboli oslovení vo veci uplatnenej pripomienky
stretli iba v jednom prípade. Doplnil, že ak sa stretnú častejšie s takýmto prístupom, tak
potom budú žiadať určité riešenie v rámci výboru.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zareagoval, že kedykoľvek na zasadnutí výboru, keď sa takýto problém nielen objaví, ale
bude jasné, že je to systémový problém a nie problém prístupu konkrétneho ministerstva
alebo jeho pracovníka, tak je vždy možnosť v bode Rôzne, aby výbor k uvedenému problému
zaujal jednotné stanovisko a následne ho aj prezentoval príslušnej inštitúcií, alebo
Ministerstvu spravodlivosti SR ako vecne príslušnému, pokiaľ ide o legislatívne pravidlá
tvorby zákonov.
Záver: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím prediskutoval a vzal na vedomie
vysvetlenie inštitútu predbežnej informácie v nadväznosti na nové Legislatívne pravidlá vlády
SR.
Iveta Mišová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím - prítomných
pozvala na jedenásty ročník Dňa krivých zrkadiel, ktorý sa uskutoční 12. júna 2016 v
Petržalke v Sade Janka Kráľa, kde od 14,30 hod. budú pripravené tvorivé dielne a ľudia zo
zariadení sociálnych služieb budú mať pripravené svoje vystúpenia a predaj výrobkov.
Súčasťou podujatia bude aj koncert.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR požiadal prítomných, aby informáciu o podujatí rozšírili aj v rámci svojich organizácií.
Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - navrhol pre
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nasledovný námet. Jedná sa o peňažný
príspevok na osobnú asistenciu, ktorého výška bola naposledy zmenená v roku 2013 na sumu
2,76 €. V tom roku výška minimálnej mzdy predstavovala 1,93 €, tzn. rozdiel bol 83 centov.
Ďalej uviedol, že v súčasnosti je výška minimálnej mzdy 2,33 €. Dodal, že si myslí, že budúci
rok výška minimálnej mzdy vzrastie. Vysvetlil, že sa znižuje rozdiel medzi výškou
minimálnej mzdy a výškou peňažného príspevku na osobnú asistenciu, pričom peňažný
príspevok na osobnú asistenciu je odmenou za prácu. Ďalej uviedol, že zo sprostredkovaných
informácií sa dozvedel, že sa pripravuje výrazná zmena výšky peňažného príspevku na
opatrovanie. Požiadal o informáciu, či je v zámeroch rezortu práce v najbližšom období, riešiť
aj výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu, pretože sa môže stať, že tento príspevok
bude vyplácaný vo výške minimálnej mzdy.
Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zareagoval, že pán Měchura má správnu informáciu, pripravuje sa novela zákona o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s cieľom podporiť
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opatrovateľov. Dodal, že rezort má zámer vstúpiť aj do výšky ochrany príjmu, aj do výšky
samotného príspevku. Ďalej uviedol, že v tejto chvíli sa neuvažuje o zmene v prípade
peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Uviedol, že tento námet považuje za podnet.
Na záver sa poďakoval prítomným za účasť na zasadaní a vyjadril potešenie vo vzťahu
k ďalšej spolupráci.
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