
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 35 
z 28. januára 2014 

  
k správe  Rady pre vysielanie a retransmisiu  

o výsledkoch kontroly ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ: tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    správu Rady pre vysielanie a retransmisiu o výsledkoch kontroly ustanovení 

zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii vymedzujúcich povinnosti 

vysielateľov ohľadne multimodálneho vysielania, konkrétne programov 

vysielaných s hlasovým komentovaním pre nevidiacich za obdobie január 

a február 2013.  
 

B. žiada Radu pre vysielanie a retransmisiu 

 
B.1    o doplnenie správy o plnení ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 

a retransmisii vymedzujúcich povinnosti vysielateľov ohľadne multimodálneho 

vysielania pre osoby so sluchovým postihnutím  

 

B.1    o správu o aktuálnom stave plnenia povinnosti multimodálneho vysielania  

pre osoby so zrakovým postihnutím a osoby so sluchovým postihnutím po 

uplatnení správneho konania voči vysielateľom, ktorí si uvedené povinnosti 

neplnili.  
 

C. žiada vedenie televízií RTVS a JOJ 

 
C.1    o predloženie správy o stave prípravy a realizácie multimodálneho vysielania  

pre osoby so zrakovým postihnutím a osoby so sluchovým postihnutím v súlade 

so zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 36  
z 28. januára 2014 

  
k Východiskovému materiálu za oblasť práv osôb so zdravotným postihnutím  

k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ: Nadežda Šebová, členka výboru 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje 

 
A.1    Východiskový materiál za oblasť práv osôb so zdravotným postihnutím  

k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, 

ktorý vypracovala pracovná skupina pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej 

stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb  

so zdravotným postihnutím 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 37 
z 28. januára 2014 

  
Informácia k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb  

so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ: Ján Richter, predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb  

so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 

 

 

B. ukladá 

 
B.1    aby na zasadnutiach výboru boli pravidelne prerokovávané plnenia časovo 

aktuálnych opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb  

so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 38 
z 28. januára 2014 

  
k informácii o stave prípravy nového stavebného zákona  

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ: František Palko, člen Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o stave 

prípravy nového stavebného zákona  

 

 

B. odporúča 

 
B.1    aby do pracovných skupín na dopracovanie nového stavebného zákona ako aj 

nových vyhlášok boli prizvaní odborníci z organizácií zastupujúcich záujmy 

osôb so zdravotným postihnutím  

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 39 
 

z 28. januára 2014  

  

k voľbe zástupcu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania 
 

 

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ:  predseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje  

 

A.1. nomináciu Ľubice Vyberalovej, ako zástupkyne Výboru pre osoby  

so zdravotným postihnutím vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu 

v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania 

 

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 40 
z 28. januára 2014 

  
k informácii k procesu deinštitucionalizácie v SR 

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ: Nadežda Šebová, členka výboru 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o plnení opatrení Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike za rok 2013 

 

B.1    informáciu o Národnom projekte „Podpora procesu deinštitucionalizácie  

a transformácie systému sociálnych služieb“ 

 

 

B. odporučil 

 
B.1    pravidelne oboznamovať výbor o stave implementácie Národného projektu  

„Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 

služieb“ 

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 41 
z 28. januára 2014 

  
k informácii o uplatnení princípov prístupnosti a rovnakého zaobchádzania  

v pripravovaných operačných programoch 

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o uplatnení princípov prístupnosti a rovnakého zaobchádzania  

v pripravovaných operačných programoch 

 

 

B. odporučil 

 
B.1    nominovať troch zástupcov z organizácií zastupujúcich záujmy osôb so 

zdravotným postihnutím do pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť 

príležitostí v termíne do 15. februára 2014. 

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 42 
z 28. januára 2014 

  

k informácii o Národnom projekte „Pilotná podpora zvyšovania 

efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  v rodinnom prostredí“ 
 

 

 

číslo materiálu: 5825/2014-M_SSV 

predkladateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o Národnom projekte „Pilotná podpora zvyšovania efektivity 

poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately  v rodinnom prostredí“ 

 

B. odporučil 

 
B.1    pravidelne oboznamovať výbor o stave implementácie Národného projektu  

„Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  v rodinnom prostredí“ 
 

 


