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Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 78 
z 11. júna 2019 

 

k Návrhu 

  

na zrušenie pracovnej skupiny Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich 

záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie  

a efektívnej činnosti 

 

číslo materiálu: 13903/2019-M_SSV 

predkladateľ:    tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. odporúča  

predsedovi výboru  

 

B.1    zrušiť pracovnú skupinu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

            pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb  

            so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti    

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 79 
z 11. júna 2019 

  

                                               k Návrhu  

 

na zabezpečenie väčšej miery individualizovanej podpory pre deti a žiakov 

    so zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania 

 

číslo materiálu: 13903/2019-M_SSV 

predkladateľ:    komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

A.1. Návrh na zabezpečenie väčšej miery individualizovanej podpory pre deti  

a žiakov so zdravotným postihnutím v rámci všeobecného systému vzdelávania 

 

B. odporúča 
 

Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky  
 

B.1. zaviesť špecializované štúdium školská sestra v povolaní sestra a vytvoriť 

podmienky na zavedenie tejto špecializácie do praxe 

 

C. odporúča 
 

Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

 
C.1.   iniciovať zmenu legislatívy za účelom vytvorenia podmienok na zabezpečenie   

                     poskytovania zdravotnej starostlivosti v školách a v školských zariadeniach 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

Uznesenie 

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 80 
z 11. júna 2019 

  

k Informácii o elektronickej forme výkonu verejnej správy  

z hľadiska prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím 

číslo materiálu: 13903/2019-M_SSV 

predkladateľ: Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným 

postihnutím v SR 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. odporúča  

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

ako jednému z garantov úlohy č. 4.3.10. II. Správy o plnení opatrení vyplývajúcich 

z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrhu na jeho aktualizáciu 

 

A. 1. priebežne kontrolovať prístupnosť informačných systémov verejnej správy 

slúžiacich na povinnú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb  

s verejnou správou na základe účinných právnych predpisov; 

 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Ministerstvu financií SR 

Ministerstvu vnútra SR 

 

A.2.    prijať urýchlene potrebné opatrenia  pre zabezpečenie prístupnosti a funkčnosti 

používania elektronického občianskeho preukazu s čipom, virtuálnej 

registračnej pokladnice a  formulára pre elektronické podávanie priznania dane 

z príjmov fyzických osôb pre osoby so zdravotným postihnutím  

 


