
Z á z n a m 

z hlasovania o návrhu uznesenia Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím 

procedúrou per rollam k materiálu: 

„Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021  

a návrh na jeho aktualizáciu“ 

 

Členovia Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „rada“)  

boli na základe vyhlásenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predsedu rady zo dňa  

12. septembra 2022 vyzvaní k hlasovaniu procedúrou per rollam o návrhu uznesenia 

k materiálu: „Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu“. 
 

Svoje rozhodnutie o hlasovaní mali členovia rady oznámiť elektronicky v termíne  

do 19. septembra 2022.   

 

Hlasovanie per rollam: 

Počet členov rady s hlasovacím právom:                                                                                  34 
                                                                                                      

Za:                                        26 
 

Proti:                                                    1    
 

Zdržali sa hlasovania: (písomnou formou – 0; nepredložili rozhodnutie o hlasovaní v určenom 

termíne, čo sa v zmysle rokovacieho  poriadku  považuje  za  zdržanie sa  hlasovania – 7) 

 

Proti návrhu uznesenia hlasoval člen rady zastupujúci Ministerstvo financií SR.  

Rezort financií svoje hlasovanie odôvodnil nasledovne:  

V doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy.  

V bode 10 Poznámky sa uvádza, že „plnenie úloh zo Správy o plnení opatrení vyplývajúcich  

z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za roky 

2021 a návrh na jeho aktualizáciu bude zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu 

verejnej správy.“ 

Vo vyhlásení predkladateľ uvádza rozpor s MF SR ohľadom vypracovania analýzy vplyvov 

a následného posúdenia zdrojového krytia úloh pre MF SR, pričom v prípade nesúhlasu bude 

MF SR žiadať úlohy vypustiť. Úloha pre MF SR „12.1. Podporiť nezávislý mechanizmus na 

presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím“ predstavuje negatívny, nekrytý vplyv na rok 2025, ktorý v materiáli 

nie je kvantifikovaný. Na základe tejto úlohy sa má v procese prípravy návrhu rozpočtu  

na rok 2025 realizovať finančné posilnenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným 

postihnutím. Na našej pripomienke uplatnenej v rámci MPK naďalej zásadne trváme. 

 

Uznesenie Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím k materiálu:  

„Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu“ 

uplatnením procedúry per rollam bolo schválené v zmysle štatútu rady nadpolovičnou 

väčšinou členov rady s hlasovacím právom. 

 

Príloha: uznesenie rady č. 1 z 19. septembra 2022 

 

Zapísala: Mária Homolová v. r. 

tajomníčka rady 

 

Schvaľuje: Milan Krajniak, v. r. 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda rady 


