Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Informácia zo zasadnutia konaného dňa 30. novembra 2017
 Výbor schválil návrh Rokovacieho poriadku Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 73
 V nadväznosti na zánik mandátu členky výboru vo Výbore pre výskum, výchovu
a vzdelávanie k ľudským právam a rozvojové vzdelávanie Ľubice Vyberalovej (Združenie
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Pezinku), zvolil výbor JUDr. Ivana Štubňu
(OZ Život s autizmom – LTK) za svojho nového delegáta
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 72
 Výbor vzal na vedomie informáciu o stave legislatívneho procesu a zmien, ktoré zavádza
novela zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vo
veci prístupnosti európskeho čísla tiesňového volania 112 pre osoby so zdravotným
postihnutím
 Výbor vzal na vedomie informáciu o projekte „Google Digitálna garáž/Pomáhame
Slovensku rásť“. Členky a členovia komory za mimovládne organizácie prejavili záujem
o vzdelávacie aktivity/školenia špecificky zamerané na rozvoj digitálnych zručností pre
osoby so zdravotným postihnutím
 Výbor vzal na vedomie informáciu o príprave vecného zámeru reformy opatrovníctva
v Slovenskej republike. Členky a členovia komory za mimovládne organizácie pozitívne
hodnotili skutočnosť, že boli prizývaní do diskusie v pracovnej skupine rezortu
spravodlivosti už v úvodnom štádiu prípravy vecného zámeru
 Výbor vzal na vedomie informáciu o procese implementácie Agenda 2030 pre udržateľný
rozvoj. Členky a členovia komory za mimovládne organizácie mimoriadne pozitívne
hodnotili dynamiku procesu implementácie Agendy 2030 na národnej úrovni a prejavili
záujem zapojiť sa do avizovaného participatívneho procesu určenia národných priorít
implementácie Agendy 2030
 Výbor sa oboznámil so znením Výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR na zasielanie návrhov na uzavretie partnerstva v rámci
pripravovaného národného projektu „Podpora univerzálneho navrhovania“ a súvisiacimi
Kritériami na hodnotenie splnenia odborných kritérií na uzavretie partnerstva. Nakoľko
pripomienky uplatnené na rokovaní výboru zo strany členov komory za mimovládne
organizácie k zneniu hodnotiacich kritérií si vyžadujú ďalšie posúdenie, bol na rokovaní
dohodnutý harmonogram ďalšieho postupu, výsledkom ktorého bude nové znenie
hodnotiacich kritérií. Mimovládne organizácie bude v komunikácii s odborom pre
problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
(MPSVR SR) zastupovať Branislav Mamojka, podpredseda výboru.
 Výbor vzal na vedomie informáciu z výskumu uskutočneného Inštitútom pre výskum práce
a rodiny „Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím a ich rodín“ v kontexte
plnenia opatrenia č. 4.17.1 Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2014-2020.

 V bode Rôzne výbor:
a) vzal na vedomie informácia o vývoji rokovaní v Rade EÚ 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) vzal na vedomie informáciu o procese prípravy vyhodnotenia Národného programu
rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
c) vzal na vedomie podnet členky výboru, ktorá zastupuje skupinu osôb so sluchovým
postihnutím, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk
s využitím kompenzačných pomôcok. Podnet upozorňuje a žiada nápravu vo veci
nedostupnosti novej verzie rečového procesora ku kochleárnym implantátom od firmy
Med-EL a výšky nákladov spojených s bežnou prevádzkou rečových procesorov, ktoré
pacient s voprerovaným kochleárnym implantátom znáša (denná výmena batérií).
Poukazuje tiež na neprimerane dlhú dobu na výmenu rečového procesora (10rokov)
a požaduje jej skrátenie na 5-7 rokov, čo je bežná doba v európskych krajinách. Podnet
bude ďalej diskutovaný v koordinácii rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a rezortu
zdravotníctva
d) vzal na vedomie podnet člena výboru, ktorý zastupuje skupinu osôb s telesným
postihnutím, ktorým navrhuje zmenu znenia aktuálne platných indikačných obmedzení
pre úhradu elektrických vozíkov a polohovateľných postelí z verejného zdravotného
poistenia. Podnet bude ďalej diskutovaný v koordinácii rezortu práce, sociálnych vecí a
rodiny a rezortu zdravotníctva
e) na podnet člena výboru, ktorý zastupuje skupinu osôb so zrakovým postihnutím vzal
výbor na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny rezortu zdravotníctva pre
zjednotenie posudkovej činnosti. Členovia a členky komory za mimovládne organizácie
prejavili záujem zapojiť sa do činnosti uvedenej pracovnej skupiny a jej sub-komisií.
Výbor tiež prejavil záujem o zapojenie sa do legislatívneho procesu a prerokovanie
návrhu pripravovaného zákona o posudkovej činnosti na pôde výboru.
f) vzal na vedomie podnet člena výboru, ktorý zastupuje skupinu osôb s telesným
postihnutím vo veci úprav osobných motorových vozidiel pre osoby so zdravotným
postihnutím, ktorým namieta nejednotnosť postupu vecne príslušných orgánov a potrebu
jednotného usmernenia zo strany rezortu dopravy a výstavby. Vec bude koordinovaná z
úrovne sekretariátu výboru, ktorý iniciuje osobné stretnutie dotknutých strán s cieľom
návrhu riešenia.
g) na podnet člena výboru, ktorý zastupuje skupinu osôb so zrakovým postihnutím výbor
vzal na vedomie informáciu zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci
postupu úradov pri poskytovaní príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa
ustanovenia § 59 zákona o službách zamestnanosti a pri poskytovaní príspevku na
úhradu prevádzkových nákladov chránených dielni alebo chránených pracovísk
ustanovenia § 60 zákona o službách zamestnanosti
h) prerokoval zásadnú pripomienku Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím –
NROZP týkajúcu sa prístupnosti webových sídiel vysokých škôl a súkromných a
cirkevných škôl a zariadení, ktorú NROZP uplatnila v rámci medzirezortného
pripomienkového konania k návrhu zákona o výkone správy v oblasti informačných
technológií (LP/2017/734). Výbor sa oboznámil s písomným stanoviskom Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a na rokovaní prezentovaným
stanoviskom rezortu školstva, vedy, výskumu a športu. Vzhľadom na stav legislatívneho
konania (vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania) bude vec ďalej
sledovaná z úrovne sekretariátu výborov.

