Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť
Informácia zo zasadnutia konaného dňa 9. apríla 2018
 Výbor zobral na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia podnetov členov
a členiek výboru uplatnených na ostatnom rokovaní výboru
 Výbor zobral na vedomie informáciu o návrhu novely zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
 Výbor zobral na vedomie informáciu o príprave II. Správy o plnení opatrení
vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu
 V bode Rôzne sa výbor:
a) oboznámil s podnetom člena výboru k problematike zavedenia „vyvolávacieho
asistenčného panelu“ na letiskách pre osoby so zdravotným postihnutím
a stanoviskom rezortu dopravy a výstavby. Rezort dopravy a výstavby informoval
o zavedení uvedenej asistenčnej služby v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č.
1107/2006 z 5. júla 2006. Na všetkých medzinárodných letiskách SR sú miesta
príchodu a odchodu zreteľne označené a umožňujú privolanie asistenčných
služieb. Rezort dopravy a výstavby na základe podnetov členov výboru
zastupujúcich osoby so sluchovým postihnutím vykoná nápravu vo vzťahu
k formuláciám a dostupnosti inštrukcií určených pre osoby so zdravotným
postihnutím k využívaniu týchto služieb a to nielen v leteckej doprave, ale aj
v iných dopravných službách (autobusovej, vlakovej). Rezort dopravy a výstavby
tiež upozornil na skutočnosť, že vecne zainteresovaným je aj rezort hospodárstva,
nakoľko dodržiavanie ustanovení uvedeného nariadenia je v gescii Slovenskej
obchodnej inšpekcie SR, ktorá rieši aj sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov
z nariadenia
b) oboznámil s podnetom člena výboru na zmenu formátu preukazu ZŤP/ZŤP-S
a jeho prípadnú integráciu s občianskym preukazom. Diskusia k podnetu naznačila
názorovú nejednotnosť ohľadne možných spôsobov riešenia aj medzi členmi
a členkami komory za mimovládne organizácie a vyžiada si ďalšiu diskusiu
zainteresovaných strán
c) oboznámil s podnetom člena výboru k problematike vedenia štatistických údajov
o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu zdravotného
postihnutia. Z diskusie vyplynula podpora pre zriadenie pracovnej skupiny
k uvedenej problematike. Predkladateľ podnetu, pán Cehlárik, vypracuje
v koordinácii s ďalšími členmi a členkami komory za mimovládne organizácie
a sekretariátom výboru návrh mandátu pracovnej skupiny a identifikuje okruh
inštitúcií, ktoré navrhuje vymenovať za členov pracovnej skupiny. Uvedený návrh
predstaví na najbližšom rokovaní výboru

d) oboznámil s podnetom členky výboru k problematike titulkov pre osoby so
sluchovým postihnutím a stanoviskami rezortu kultúry a RTVS. Rezort kultúry
informoval o pláne v blízkom čase zvolať pracovné stretnutie k uvedenej
problematike za účasti vysielateľov, zástupcov Rady pre vysielanie a retransmisiu,
zástupcov Rozhlasu a televízie Slovenska a zástupcov mimovládnych organizácií
pre osoby so sluchovým postihnutím. Avizoval tiež ochotu iniciovať v prípade
potreby novelu vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre
osoby so sluchovým postihnutím. V diskusii bola problematika rozšírená o potrebu
venovať sa opätovne aj problematike šírenia signálu do koncových zariadení.
Zaznela aj požiadavku/odporúčanie na zlepšenie užívateľského prostredia pre
osoby so zdravotným postihnutím a zavedenie možnosti filtrovania vysielaných
programov opatrených titulkami pre sluchovo postihnutých alternatívne
audiokomentárom pre zrakovo postihnutých
nad rámec avizovaných bodov rokovania:
e) podnety organizácií osôb so zdravotným postihnutím vecne súvisiace so zákonom
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitne tie, ktoré boli
otvorené v súvislosti s prípravou novely uvedeného zákona, budú ďalej
diskutované a riešené v spolupráci s odborom integrácie osôb so zdravotným
postihnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
f) člen výboru zastupujúci osoby so sluchovým postihnutím sa informoval o stave
riešenia podnetu adresovaného rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý
zasielal v mene Slovenského zväzu nepočujúcich a v ktorom žiadal o zaradenie
pracovnej činnosti „Tlmočník slovenského posunkového jazyka“ do Katalógu
pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom
záujme (NV SR č. 341/2004 Z. z.). Nakoľko vec je v riešení, bude s výsledkom
oboznámený z úrovne vecne zainteresovaného organizačného útvaru rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny.

