Záznam zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava,
10. novembra 2011, 13.00 hod., miestnosť č. 117
__________________________________________________________________________
Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Jozef Mihál - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Arpád Érsek - Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; Branislav Rezník – Ministerstvo kultúry SR;
Peter Báňas - Ministerstvo spravodlivosti SR; Jozef Šimko – Ministerstvo vnútra SR; Igor
Bartho - Ministerstvo zahraničných vecí SR; Boţena Kováčová – Zdruţenie miest a obcí
Slovenska; Eva Madajová – zástupkyňa skupiny organizácií osôb s chronickými ochoreniami;
Jana Dobšovičová Černáková - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s chronickými
ochoreniami; Marcela Barová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami
a poruchami správania; Ivan Štubňa - zástupca skupiny organizácií osôb s duševnými
poruchami a poruchami správania; Katarína Pisečná - zástupkyňa skupiny organizácií osôb
s telesným postihnutím; Jozef Šimko - zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým
postihnutím;

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným
postihnutím
3. Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť z 27. septembra 2011 a 10. októbra 2011
4. Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
5. Informácia z pracovného fóra k implementácii Dohovoru o právach osôb
so zdravotným postihnutím, konaného v dňoch 26. – 27. októbra 2011 v Bruseli
6. Návrh na schválenie vyhlásenia Slovenskej republiky, ktorým sa povaţuje za viazanú
článkom 15 ods. 3 Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996
7. Rôzne
8. Záver

1. Otvorenie rokovania
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím a predseda
Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej len „podpredseda výboru“)
V úvode privítal všetkých zúčastnených a otvoril zasadnutie výboru. Zároveň prítomných
informoval, ţe je poverený pánom Jozefom Mihálom, podpredsedom vlády SR a ministrom
práce, sociálnych vecí a rodiny a predsedom výboru, vedením zasadnutia vzhľadom na jeho
neprítomnosť.
Skonštatoval, ţe v súlade so štatútom výboru je prítomná nadpolovičná väčšina členov
výboru, z čoho vyplýva, ţe je výbor uznášaniaschopný.

2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným
postihnutím
Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR – prítomných oboznámil s programom zasadnutia a zároveň vyzval na
doplnenie programu do bodu Rôzne.
Iveta Mišová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím – navrhla do
bodu rôzne zaradiť problematiku zverejňovania výziev na predkladanie projektov v schéme
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, ktoré sú
v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Kvetoslava Repková, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny - prítomným navrhla, ţe
v bode rôzne bude informovať o svetovej správe o zdravotnom postihnutí vydanou Svetovou
zdravotníckou organizáciou.
Následne prítomní program jednohlasne odsúhlasili.
Kontrola plnenia uznesení
Mária Homolová, tajomníčka výboru – prítomných informovala, ţe v nadväznosti na plnenie
uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len
„Rada“) č. 21 z 27. júna 2011, ktorým Rada poverila Výbor predloţením stanoviska k
modalitám implementácie čl. 33 ods. 3 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
v termíne do 30. novembra 2011, je potrebné zaujať stanovisko.
Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR – informoval, ţe článok 33 dohovoru sa týka aktívnej účasti ľudí so
zdravotným postihnutím na monitoringu a plnení tohto dohovoru. Pre aktívnu a efektívnu
účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím je potrebné spracovať analýzu potrieb
organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a
efektívnej činnosti. Uviedol, ţe analýza nie je vypracovaná. Analýza je kardinálnou, aby
organizácie mohli profesionálne a na partnerskej úrovni spolupracovať s vládnymi orgánmi,
so samosprávou a pod., preto viaţeme stanovisko práve k vypracovaniu tejto analýzy.
Skonštatoval, ţe mnohé dotačné systémy zakazujú úhradu miezd, niektoré zakazujú úhradu za
osvetovú činnosť, poradenskú a pod. Analýza by sa mala týkať aj týchto zákonov a mali by sa
navrhnúť aj riešenia.
Záver: Výbor prijal Uznesením č. 6 nasledovné stanovisko: Výbor konštatuje, ţe
predpokladom zaujatia stanoviska k implementácii čl. 33 ods. 3 Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím je dopracovanie materiálu pripravovaného pracovnou skupinou pre
prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím
z hľadiska existencie a efektívnej činnosti.

Mária Homolová, tajomníčka výboru - v nadväznosti na plnenie uznesenia č. 5
zo 6. septembra 2011 k návrhu na zriadenie pracovnej skupiny pre prípravu analýzy potrieb
organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie
a efektívnej činnosti, poţiadala o slovo podpredsedu výboru.
Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR skonštatoval, ţe vypracovanie analýzy potrieb organizácií zastupujúcich
záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti je náročné
pre členov pracovnej skupiny, ktorí sú dobrovoľnými členmi pracovnej skupiny. V tejto
súvislosti bolo navrhnuté, aby bol vytipovaný expert alebo expertka, ktorý bude poverený
vypracovaním analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným
postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti pre pracovnú skupinu.
Záver: V nadväznosti na uvedené bolo schválené Uznesenie č.7, ktorým výbor poţiadal
predsedu výboru, aby poveril experta/expertku vypracovaním analýzy potrieb organizácií
zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej
činnosti pre pracovnú skupinu.
3. Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť z 27. septembra 2011 a 10. októbra 2011
Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu
vlády SR a tajomník Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
informoval, ţe 23.9.2011 sa uskutočnila prvá časť tretieho zasadnutia Rady a 27.9.2011 druhá
časť tretieho zasadnutia Rady.
Na zasadnutí Rada vzala na vedomie informáciu o pripravovanej Stratégii ochrany a podpory
ľudských práv v SR. Materiál prešiel riadnym pripomienkovým konaním, pričom uvedený
zámer by mal byť predloţený na rokovanie vlády SR. Zdôraznil, ţe sa jedná len o zámer
vypracovania stratégie, nie je to samotná stratégia a samotná stratégia by mala byť predloţená
do konca septembra budúceho roku. Po schválení zámeru sa zriadi odborná pracovná skupina,
ktorá bude dopracovávať tento materiál a bude spolupracovať aj s výbormi s cieľom, aby sa
do stratégie dostali z kaţdej oblasti najdôleţitejšie a prioritné veci vo vzájomných
súvislostiach.
Rada sa tieţ na svojom zasadnutí vyjadrila aj k niektorým poslaneckým návrhom, ktoré majú
ľudskoprávnu dimenziu – k návrhu o rodičovskom príspevku a o hmotnej núdzi. Následne
boli obidva návrhy zákonov stiahnuté z rokovania parlamentu kvôli aktuálnemu politickým
udalostiam.
Ďalej informoval, ţe ďalšie zasadnutie Rady je plánované na 21. novembra 2011. Dodal, ţe
návrh programu zasadnutia Rady bude zostavený aj na základe zasadnutí jednotlivých
výborov a zaslaný v pozvánke.
Prítomných oboznámil, ţe sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre inkluzívne
vzdelávanie, ktorá zasadala v rozšírenej podobe vo forme medzinárodnej konferencie dňa
8. novembra 2011. Vláda SR schválila návrh Rady vlády na členstvo SR v Európskej agentúre
pre špeciálne potreby vo vzdelávaní. Informoval, ţe od 1. januára 2011 bude SR členom tejto
agentúry, ktorá sa veľmi významne venuje aj problematike vzdelávania zdravotne
postihnutých osôb.

Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR – vyjadril potešenie nad skutočnosťou, ţe SR bude členom Európskej
agentúry pre špeciálne potreby vo vzdelávaní, ktorá sa špecializuje na vypracovávanie
rôznych metodík, návrhov, postupov pre inkluzívne vzdelávanie, čo povaţuje za veľmi
dôleţité.
Záver: Uznesením č. 8 zobral výbor na vedomie Informáciu o zasadnutí Rady vlády
z 27. septembra 2011 a 10. októbra 2011, ktorú predniesol Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ
sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR a tajomník Rady vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

4. Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR - uviedol, ţe k materiálu bola moţnosť vyjadriť sa v období, kedy bol
v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Národná rada občanov so zdravotným
postihnutím uplatnila pripomienku, ktorá sa týkala obavy, ţe by sa mohli zmeškať alebo
pozastaviť plnenia niektorých záväzných ustanovení z medzinárodných dohovorov.
Pripomienka nebola akceptovaná, ale na základe tejto pripomienky bolo dohodnuté
zapracovanie určitých citácií a stanovení do textu tejto zmluvy, kde sa hovorí, ţe samotná
stratégia nemá ţiadny odkladný účinok voči povinnostiam, ktoré má SR. Informoval, ţe do
materiálu bola zapracovaná poţiadavka, ktorou ţiadali, aby sa v rámci zabezpečenia priestoru
a podmienok pre aktívnu participáciu občianskej spoločnosti, predovšetkým strešných
organizácií občianskych zdruţení, ktoré sa zaoberajú obhajobou ľudských práv a
presadzovaním záujmov občanov ako príslušníkov určitej skupiny (osoby so zdravotným
postihnutím, rómske komunity) je potrebné nájsť systémové riešenie finančnej podpory týchto
organizácií, ktorá im umoţní na profesionálnej úrovni vykonávať tieto činnosti ako partnerom
ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy a nezávislých ľudskoprávnych inštitúcií.
Ďalej uviedol, ţe z jeho pohľadu povaţuje materiál za dopracovaný, aţ na jednu vec, ktorú
povaţuje za problémovú a tou je otázka vypracovania novej štruktúry deľby práce medzi
Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a kanceláriou verejného ochrancu práv,
pretoţe nie je dopracovaná analýza finančných a právnych dosahov presunu kompetencií a
úloh vnútroštátnej inštitúcie ochrany ľudských práv zo Slovenského národného strediska pre
ľudské práva na verejného ochrancu práv, pri zachovaní Slovenského národného strediska pre
ľudské práva s kompetenciami v oblasti podpory a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania
podľa bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 347 zo dňa 1. júna 2011 a analýza finančných a
právnych dosahov zrušenia Slovenského národného strediska pre ľudské práva a prechodu
všetkých jeho kompetencií a úloh na verejného ochrancu práv a Centrum právnej pomoci
podľa bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 347 zo dňa 1. júna 2011.
Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu
vlády SR a tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť- na upresnenie uviedol, ţe pôvodná analýza, resp. hodnotiaca správa, ktorá mala
iniciovať samotnú reformu nezávislej inštitúcionálnej ochrany ľudských práv na Slovensku
bola schválená vládou 1. júna 2011, kde sa jednalo o dve alternatívy vo vzťahu
k Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva a verejného ochrancu práv. Jednu
alternatívu preferoval Úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
a druhú Ministerstvo spravodlivosti SR. Následne po spoločných konzultáciách sa dohodli, ţe
ďalej sa nebude pracovať na oboch alternatívach, ale pracovať sa bude uţ len na alternatíve,

kde sa hovorí o vytvorení systému troch inštitúcií, ktoré budú spĺňať očakávania nachádzajúce
sa vo všetkých ľudskoprávnych dohovoroch a paríţskych princípoch vo vzťahu k nezávislému
monitorovaniu a dohľadu a právnej pomoci v oblasti ľudských práv.
Záver: Výbor Uznesením č. 9 odporučil schváliť návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie
ochrany a podpory ľudských práv v SR s výhradou vo vzťahu k návrhu inštitucionálnej
transformácie Slovenského národného strediska pre ľudské práva a verejného ochrancu práv,
ktorá je podmienená splnením uznesenia vlády SR č. 347 zo dňa1. júna 2011.
Výbor ďalej prijatím Uznesenia č. 10 prijal zásadné stanovisko, prostredníctvom ktorého
vyzýva vládu SR, aby urgentne prijala konkrétne kroky na implementáciu čl. 33 ods. 1
Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím vzhľadom na nerealizáciu
implementácie a blíţiaci sa termín predloţenia Komplexnej správy o opatreniach prijatých na
účel plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku, ktorý v
tomto smere Slovenská republika dosiahla v zmysle čl. 35 Dohovoru.
5. Informácia z pracovného fóra k implementácii Dohovoru o právach osôb
so zdravotným postihnutím, konaného v dňoch 26. – 27. októbra 2011 v Bruseli
Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov – prítomných informovala
o účasti na Európskom pracovnom fóre k implementácii Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím, ktoré poskytuje platformu pre vzájomnú diskusiu a výmenu
skúseností a dobrej praxe medzi členskými štátmi EÚ a inštitúciami EÚ. Je primárne určená
zástupcom kľúčových inštitúcií tvoriacich implementačný mechanizmus Dohovoru (čl. 33
Dohovoru), vrátane osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií
(ďalej ako „DPOs“).
Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 26. - 27. októbra 2011 v Bruseli a nadviazalo na prvé
pracovné fórum konané počas belgického predsedníctva v novembri 2010. Počas prvého
pracovného fóra účastníci diskutovali modality implementácie článku 33 Dohovoru a moţné
formy zapojenia DPOs do monitorovacieho procesu.
Organizátori sa rozhodli zachovať formát stretnutia (pracovné fórum), pričom pozornosť sa na
tohtoročnom podujatí sústredila primárne na otázky koordinácie na národnej a európskej
úrovni pri implementácii Dohovoru, vrátane aspektov prípravy a hodnotenia
implementačných správ monitorovacím výborom.
Upriamila pozornosť na skutočnosť, ţe sa v diskusii opakovala výzva, aby zástupcovia
oslovili svoje Ministerstvá zahraničných vecí so ţiadosťou o podporu (alokáciu dodatočných
zdrojov) Výboru UNCRP vo valnom zhromaţdení OSN, ktoré by umoţnili Výboru zasadať
počas dvoch týţdňov v roku (oproti aktuálnemu jednému týţdňu) a tým zníţiť narastajúce
meškanie Výboru pri posudzovaní správ.
Záver: Uznesením č.11 výbor pre osoby so zdravotným postihnutím zobral na vedomie
informáciu, ktorú predniesla Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov a
uloţil tajomníčke výboru postúpiť správu členom výboru na vedomie.
Poznámka: Kompletná informácia z pracovného fóra k implementácii Dohovoru o právach
osôb so zdravotným postihnutím, konaného v dňoch 26. – 27. októbra 2011 v Bruseli
vypracovaná Jankou Divincovou, riaditeľkou Spoločného sekretariátu výborov tvorí prílohu
zápisnice.

6. Návrh na schválenie vyhlásenia Slovenskej republiky, ktorým sa považuje za viazanú
článkom 15 ods. 3 Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996

Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR - v súvislosti s predloţeným Návrhom na schválenie vyhlásenia Slovenskej
republiky, ktorým sa povaţuje za viazanú článkom 15 ods. 3 Európskej sociálnej charty
(revidovanej) Rady Európy z roku 1996 (ďalej len charta) prítomných informoval, ţe pri
ratifikácii charty uplatnila SR výhradu, podľa ktorej sa povaţuje za viazanú len ods. 1 a 2
článku 15 charty a nie jej ods. 3 článku 15. Uţ v čase ratifikácie charty existoval celý rad
zákonov a predpisov podporujúcich plnenie článku 15 ods. 3 charty a následne boli prijaté
ďalšie. Ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím prijala SR
záväzky, ktoré plne pokrývajú záväzky obsiahnuté v článku 15 ods. 3 charty. Prijatie
predkladaného návrhu nepredstavuje pre SR nové záväzky, ale uvádza postoj SR k článku 15
ods. 3 charty do súladu so súvisiacou slovenskou legislatívou a s Dohovorom OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím.
Záver: Výbor Uznesením č. 12 schválil uvedený návrh a odporučil predmetný návrh
prerokovať na zasadnutí Rady.
7. Rôzne
Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR – uviedol, ţe Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je
povaţovaný za veľmi významný dokument, preto je potrebné sa oň zaujímať aj do hĺbky.
Vyjadril presvedčenie, ţe vzhľadom k tomu, ţe výbor by mal byť aktívny pri implementácii
dohovoru, bolo by vhodné zaradiť do plánu svojej činnosti na rok 2012 tématické zasadnutie
výboru venované len Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Uznesením č. 13 Výbor odporučil zaradiť do plánu svojej činnosti na rok 2012 tématické
zasadnutie výboru o Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím v prvom štvrťroku
2012, vrátane písomných podkladov na rokovanie.
Iveta Mišová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím – informovala,
o dôleţitosti zvyšovania vzdelanostnej úrovne skupiny dospelých osôb so zdravotným
postihnutím, v súlade s čl. 24 ods.5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,
ktorý SR ratifikovala v júni 2010. Zdôraznila, ţe uţ dva roky čakajú na zverejnenie výzvy na
predkladanie projektov v schéme 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými
vzdelávacími potrebami, ktorá je v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. V predposlednom zverejnenom harmonograme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR bol napísané, ţe v novembri 2011 bude vyhlásená výzva, čo sa ţiaľ nestalo.
V novom harmonograme uţ schéma 3.2. nefiguruje.
Michal Hefty- zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím poţiadal, aby sa
zverejňenie výzvy týkalo aj Bratislavského samosprávneho kraja.
Záver: Výbor poţiadal prijatým Uznesením č.14 ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR o vysvetlenie dôvodov, pre ktoré nebola zverejnená výzva na predkladanie projektov
v schéme 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami,

ktorá bola v harmonograme výziev na rok 2011 plánovaná na zverejnenie v novembri 2011,
v termíne do 21. novembra 2011. Výbor povaţuje realizáciu projektov v rámci uvedenej
schémy za veľmi dôleţitú pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne skupiny osôb so zdravotným
postihnutím, v súlade s čl. 24 ods. 1 aţ 5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným
postihnutím, ktorý SR ratifikovala v júni 2010. Zároveň odporučil vyhlásenie uvedenej výzvy
pre všetky kraje, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja v najbliţšom moţnom termíne.
Mária Orgonášová, Únia miest Slovenska - prítomných informovala, ţe sa v októbri 2011
uskutočnila v Bratislave konferencia, na ktorej sa zúčastnila pani docentka Švestková
z Karlovej univerzity v Prahe a taktieţ sa zúčastnili posudkoví lekári, rehabilitační pracovníci,
sociálni pracovníci a špeciálni pedagógovia. Hlavné slovo mala pani docentka, ktorá pomáha
implementovať skúsenosti Českej republiky s uplatňovaním dokumentu Svetovej
zdravotníckej organizácie Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, disability
a zdravia. Konferencia sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.
Zároveň informovala výbor o práci v pracovnej skupine pre transformáciu posudkových
konaní
Ministerstva
práce,
sociálnych
vecí
a rodiny SR
zriadenej
dňa
27. októbra 2010 týkajúcej sa zjednotenia posudkových činností.
Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR - informoval, ţe v zmysle uznesenia Výboru č. 3 zo dňa 6. septembra 2011
má byť do konca novembra 2011 zriadená pracovná skupina pre tvorbu nového Národného
programu rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Konštatoval, ţe
jasne je definovaná iba skutočnosť, ţe vedúcim pracovnej skupiny má byť predstaviteľ štátnej
správy , aby bola zabezpečená kvalifikovaná administratívna podpora tomuto riešeniu.
Vzhľadom k tomu, ţe sa
jedná o prierezovú problematiku, odporučil všetkým
zainteresovaným ministerstvám a inštitúciám, aby delegovali svojho zástupcu do tejto
pracovnej skupiny, aby mohol pán podpredseda vlády minister, predseda výboru vymenovať
vedúceho pracovnej skupiny, ktorý bude predstaviteľom štátnej správy. Poţiadavku adresoval
aj zástupcom šiestich skupín organizácií osôb so zdravotným postihnutím vo výbore.
V nadväznosti na prijaté uznesenie č. 3 zo dňa 6. septembra 2011 prijal výbor
Uznesenie č. 15, ktorým poţiadal predstaviteľov štátnych orgánov a zástupcov skupiny
organizácií osôb so zdravotným postihnutím, aby nominovali zástupcov do pracovnej skupiny
pre tvorbu nového Národného programu rozvoja ţivotných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím.
Kvetoslava Repková, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny - prítomných
informovala o skutočnosti, ţe Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „WHO“) vydala
svetovú správu o zdravotnom postihnutí. Vedenie WHO v Ţeneve ponúklo moţnosť
predstaviť túto správu na Slovensku začiatkom roku 2012 prostredníctvom kancelárie WHO
na Slovensku.
Záver: Výbor v nadväznosti na informáciu pani Repkovej prijal Uznesenie č. 16,
prostredníctvom ktorého prejavil záujem spolupracovať pri zorganizovaní predmetného
podujatia, pričom odporučil, aby sa zorganizované stretnutie spojilo so širšou aktivitou, ktorú
bude organizovať Úrad vlády SR začiatkom roka 2012 v rámci aktivít zameraných na
implementáciu Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Ľubica Zajacová, Úrad vlády SR – informovala, ţe v súvislosti s prípravami účasti SR na
Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami plánujú zaradiť túto tému
do programu otváracej konferencie aj vzhľadom na existujúcu preukázateľnú korelácia medzi
vyšším vekom a zdravotným postihnutím.

8. Záver
Branislav Mamojka, podpredseda výboru a predseda Národnej rady občanov so zdravotným
postihnutím v SR
Poďakoval sa prítomným a ukončil zasadnutie.
V Bratislave dňa 24. novembra 2011
Zapísala:
Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Za správnosť:
Branislav Mamojka, podpredseda výboru
Schválil:
Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, predseda
výboru
Prílohy:
- prezenčná listina
- informácia z pracovného fóra k implementácii Dohovoru o právach osôb
so zdravotným postihnutím, konaného v dňoch 26. – 27. októbra 2011 v Bruseli

