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 Meno a priezvisko Dátum Podpis 

Vypracoval   

Odbor právnych služieb 
Mgr. Jana Meňušová 13.03.2013 

 

Gestor 

Odbor právnych služieb 

Mgr. Slavomíra Pavlis 

Slovinská, LL.M. 
13.03.2013  

 

 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 15. marec 2013 

Doba platnosti: na dobu neurčitú 

Súvisiace predpisy: 

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o zmenách:    

Mení sa znenie článku 26 Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím. 
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Článok 1 

 

(1) Článok 26 vrátane nadpisu znie 

 

„Článok 26 

Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím 

 

(1) Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím plní a zabezpečuje úlohy súvisiace s 

tvorbou, realizáciou a koordináciou štátnej politiky v oblasti peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti pre 

fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo vecnej pôsobnosti sekcie. 

 

(2) Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím  

a) zabezpečuje úlohy súvisiace s tvorbou štátnej politiky, vypracúva stratégie, 

koncepčné materiály, analýzy a legislatívne zámery v oblasti peňažných 

príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej 

posudkovej činnosti pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

 

b) vypracúva návrhy právnych predpisov v oblasti peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a lekárskej posudkovej činnosti pre 

fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v rozsahu svojej pôsobnosti,  
 

c) spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracúvaní stanovísk k všeobecne 

záväzným právnym predpisom v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,  
 

d) podieľa sa na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov ďalších 

organizačných útvarov ministerstva súvisiacich s vecnou náplňou odboru, 
 

e) koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje dokumenty vlády v oblasti sociálnej 

inklúzie a antidiskriminácie osôb so zdravotným postihnutím,  
 

f) podieľa sa na vypracúvaní analýz vplyvu návrhov všeobecne záväzných právnych 

predpisov z ekonomických a sociálnych aspektov v oblasti peňažných príspevkov 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,  
 

g) podieľa sa na implementácii právne záväzných predpisov EÚ a medzinárodných 

dohovorov v oblasti sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu 

svojej pôsobnosti,  
 

h) zastupuje Slovenskú republiku vo výboroch Európskej komisie pri prejednávaní 

problematiky osôb so zdravotným postihnutím, a to najmä v Komisii vysokej 

úrovne pre problematiku zdravotného postihnutia, 
 

i) plní v rozsahu svojej pôsobnosti v správnom konaní úlohy správneho orgánu, ktoré 

ministerstvu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 
 

j) koordinuje činnosti ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo veciach 

peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, 
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k) podieľa sa na ďalšom vzdelávaní zamestnancov ústredia a úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia,  
 

l) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými subjektmi pri riešení 

otázok týkajúcich sa fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 

m) poskytuje odboru právnych služieb odbornú spoluprácu a konzultácie pri riešení 

súdnych a mimosúdnych prípadov v konaní o náhradu škody, ktorá občanom 

vznikla pri konaní o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, o preukaze fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, o preukaze fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom a o parkovacom preukaze pre fyzickú 

osobu so zdravotným postihnutím,  
 

n) v rámci svojej vecnej pôsobnosti plní úlohy a vypracúva dokumenty súvisiace s 

členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných organizáciách, 
 

o) organizuje semináre, konferencie a iné podujatia, a to aj s medzinárodnou účasťou 

zamerané na oblasť sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím,  
 

p) vybavuje v rozsahu svojej pôsobnosti podania fyzických osôb a právnických osôb, 

ak je na konanie vo veci príslušné ministerstvo, 
 

q) administratívne zabezpečuje spolu s tajomníkom, ktorý je zamestnancom 

pôsobiacim v odbore integrácie osôb so zdravotným postihnutím, činnosť 

Kategorizačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky na posudzovanie návrhov na kategorizáciu pomôcok,  
 

r) spolupracuje s odborom zahraničných vzťahov a protokolu pri výkone vecne 

príslušnej agendy vyplývajúcej z problematiky koordinácie systémov sociálneho 

zabezpečenia Slovenskej republiky a Európskej únie,  
 

s) vypracúva podklady pre odbor rozpočtu a financovania na vybavenie žiadostí 

fyzických osôb so zdravotným postihnutím o poskytnutie dotácie na podporu 

humanitárnej pomoci,  
 

t) podieľa sa na tvorbe komplexného informačného systému sociálnej sféry, 
 

u) hodnotí projekty v oblasti svojej pôsobnosti na účely poskytnutia dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
 

v) v oblasti medzinárodnej spolupráce zabezpečuje činnosti kontaktného miesta pre 

vykonávanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
 

w) spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými orgánmi štátnej správy, územnej 

samosprávy a mimovládnym sektorom pri vykonávaní Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, 
 

x) koordinuje vypracúvanie správ podľa článku 35 Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím.“ 
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Článok 2 

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. marca 2013.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ján Richter 

         minister 


