
 

Tematické zasadnutie 
Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

Rady vlády SR pre ľudské práva,  
národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

21. február 2012, Bratislava 

 

   
 
 
 
 
 
 

Prezentácia Svetovej správy o zdravotnom postihnutí  
v kontexte Dohovoru OSN  

o právach osôb so zdravotným postihnutím 
 
 

Program 
 
 
9.30 – 10.00   registrácia účastníkov 
10.00   Otvorenie a privítanie účastníkov 
   štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - Ján Porubský 

           podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - Branislav Mamojka 

   
   Moderátorka: riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku - Darina Sedláková 

 
10.10 – 10.40  Svetová správa o zdravotnom postihnutí – výzvy pre implementáciu  
   Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) – Thomas William Shakespeare 

 
10.40 – 10.50  Diskusia 
 
10.50 – 11.30 Zlúčené lekárske a sociálne posudkové činnosti ako efektívny nástroj  

včasnej sociálnej inklúzie osôb so zdravotným postihnutím  
  konzultant podpredsedu vlády a  ministra práce, sociálnych vecí a rodiny - Peter Bódy 

 

   Výskum zdravotného postihnutia na Slovensku – vybrané fakty 
   riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny – Kvetoslava Repková 
   riaditeľka Centra pre edukáciu a výskum seniorov FF PU v Prešove - Beáta Balogová 

 
11.30 – 11.40  Diskusia 
 
11.40 – 11.50  Od ratifikácie k implementácii Dohovoru OSN o právach osôb  
   so zdravotným postihnutím 
   generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR – Mária Nádaždyová 

 
11.50 – 12.00  Záverečná reflexia a odporúčania účastníkov,  zhrnutie 
   riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny – Kvetoslava Repková 

 
12.00 – 13.00 Prestávka na obed 
 

 



 
 

 
         MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY      

          SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 
 
 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  
diskusia k vybraným témam 

 
 

 
Predbežný program 
 
 
13.00 – 13.30   Vývoj legislatívy po ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným    
                         postihnutím z  hľadiska osôb so zdravotným postihnutím 
                            člen výkonného výboru Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím – Milan Měchura 
  predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím - Branislav Mamojka 

 
13.30 – 13.50    Diskusia 
 
13.50 – 14.05 prestávka na kávu 
 
14.05 – 15.15 Iniciatíva za koalíciu mimovládnych organizácií občanov so zdravotným  
  postihnutím a nezávislého mechanizmu na ochranu a podporu práv osôb  
  so zdravotným postihnutím – moderovaný okrúhly stôl 
  Moderátor: Branislav Mamojka 
 
Diskutujúci:  
-   splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti – Filip Vagač  

-    generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR – Mária Nádaždyová 
-    riaditeľka Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR – Iveta Mišová  
-    generálna riaditeľka Kancelárie verejného ochrancu práv – Katarína Čulíková 
-    zástupca Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Equality body) – Tomáš Földes 
-    prorektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Milan Schavel 
-    riaditeľ kancelárie Združenia K 8 – Združenia krajských miest -  Milan Galanda  

 

 
 
15.15 – 15.30 Záverečná reflexia  a odporúčania účastníkov, zhrnutie 
  podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím – Branislav Mamojka 
 
   

Tematické zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť organizuje Spoločný sekretariát výborov v spolupráci s Kanceláriou 
Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a za podpory Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2 v Bratislave.  

 
Počas rokovania výboru bude pre účastníkov zabezpečené  

simultánne tlmočenie do/z anglického jazyka a tlmočenie do/z posunkovej reči         
 


