
 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 6 
zo 10. novembra 2011 

  

k plneniu úloh vyplývajúcich z uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 21 z 27. júna 2011  

k materiálu Návrh na postup pri implementácii Dohovoru o právach 

osôb so zdravotným postihnutím  

 

 

číslo materiálu: 18543/2011-II/1 

predkladateľ: Sekretariát Rady vlády SR pre ľudské práva,                                                  

                       národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. predkladá  Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť nasledovné stanovisko: 
 

A.1. Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím konštatuje, že predpokladom 

zaujatia stanoviska k implementácii čl. 33 ods. 3 Dohovoru o právach osôb so 

zdravotným postihnutím je dopracovanie materiálu pripravovaného pracovnou 

skupinou pre prípravu analýzy potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb 

so zdravotným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti 

 

 

 

 



 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 7 
z 10. novembra 2011 

  
k analýze potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z 

hľadiska existencie a efektívnej činnosti   

číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. žiada  

A.1. predsedu výboru, aby poveril experta/expertku vypracovaním analýzy potrieb 

organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím z hľadiska 

existencie a efektívnej činnosti  pre  pracovnú skupinu. 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 8  
z  10. novembra 2011 

  
k informácii o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. septembra 2011 a 10. októbra 2011 

 

číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ:   Kálmán Petőcz,  tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    informáciu o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské  

            práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. septembra 2011 

            a 10. októbra 2011 

 

 

 

 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 9 
z 10. novembra 2011 

  

k návrhu na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike 

 

 
číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ:   Kálmán Petőcz,  tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. odporúča 

 

A.1    schváliť návrh vypracovania celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v 

Slovenskej republike s výhradou vo vzťahu k návrhu inštitucionálnej transformácie 

Slovenského národného strediska pre ľudské práva a inštitútu verejného ochrancu práv, 

ktorá je podmienená splnením uznesenia vlády SR č. 347 zo dňa 1. júna 2011 

 
 

 

 
 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 10 
z 10. novembra 2011 

 

zásadné stanovisko 

 

k návrhu na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike 

 

 

 
číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ:   Kálmán Petőcz,  tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. Vyzýva vládu SR 

 

A.1    aby urgentne prijala konkrétne kroky na implementáciu čl. 33 ods. 1 Dohovoru 

o právach osôb so zdravotným postihnutím vzhľadom na nerealizáciu 

implementácie a blížiaci sa termín predloženia Komplexnej správy 

o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov SR vyplývajúcich 

z Dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere SR dosiahla v zmysle čl. 35 

Dohovoru 

 

 
 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

   č. 11 
       z  10. novembra 2011 

 
Informácia z pracovného fóra 

k implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

konaného v dňoch 26. – 27. októbra 2011 

 

 

  

číslo materiálu:  23293/2011-I/1 

predkladateľka:  tajomníčka výboru  

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1    informáciu z pracovného fóra k implementácii Dohovoru o právach osôb so 

            zdravotným postihnutím, konaného v dňoch 26. – 27. októbra 2011 v Bruseli, 

            ktorú predniesla Mgr. Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu 

            výborov 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 12 
z  10. novembra 2011 

 
k Návrhu na schválenie vyhlásenia Slovenskej republiky, ktorým sa považuje za viazanú 

 článkom 15 ods. 3 Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady Európy z roku 1996 

  

číslo materiálu:  23293/2011-I/1 

predkladateľ: predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR    

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje 

 

A.1    návrh na schválenie vyhlásenia SR, ktorým sa považuje za viazanú 

           článkom 15 ods. 3 Európskej sociálnej charty (revidovanej) Rady  

           Európy z roku 1996 

B. odporúča 

 

A.1    predmetný návrh prerokovať na zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva,  

                        národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 13 
z 10. novembra 2011 

  

číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. odporučil  
 

A.1. zaradiť do plánu svojej činnosti na rok 2012 tématické zasadnutie výboru 

o Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím v prvom štvrťroku 
2012, vrátane písomných podkladov na rokovanie. 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 14 
z 10. novembra 2011 

  
k zverejňovaniu výziev na predkladanie projektov  

v schéme 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. žiada  

A.1. ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o  vysvetlenie 

dôvodov, pre ktoré nebola zverejnená výzva  na predkladanie projektov 

v schéme 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími 

potrebami, ktorá bola v harmonograme výziev na rok 2011 plánovaná na 

zverejnenie v novembri 2011. Výbor považuje realizáciu projektov v rámci 

uvedenej schémy za veľmi dôležitú pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

skupiny osôb so zdravotným postihnutím, v súlade s čl. 24 ods. 1 až 5 

Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská 

republika ratifikovala v júni 2010 

 

. do 21. novembra 2011 na zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

B. odporúča  

B.1. vyhlásenie uvedenej výzvy pre všetky kraje, vrátane Bratislavského 

samosprávneho kraja 

 v najbližšom možnom termíne 

 



Na vedomie: tajomník Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

                       menšiny a rodovú rovnosť  



 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 15 
z 10. novembra 2011 

 

k zriadeniu pracovnej skupiny pre tvorbu nového Národného programu 

rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. žiada 
 

A.1. predstaviteľov štátnych orgánov,  aby nominovali zástupcov do pracovnej 

skupiny pre tvorbu nového Národného programu rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím 

A.2. zástupcov skupiny organizácií osôb so zdravotným postihnutím, aby 

nominovali zástupcov do pracovnej skupiny pre tvorbu nového Národného 

programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

UZNESENIE VÝBORU  

PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 16 
z 10. novembra 2011 

  

k informácii o Svetovej správe o zdravotnom postihnutí  

vydanej Svetovou zdravotníckou organizáciou 

číslo materiálu: 23293/2011-I/1 

predkladateľ: podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. vzal na vedomie  
 

A.1. informáciu o Svetovej správe o zdravotnom postihnutí, vydanej Svetovou 

zdravotníckou organizáciou a skutočnosť, že vedenie Svetovej zdravotníckej 

organizácie v Ženeve ponúklo možnosť predstaviť predmetnú správu na 

Slovensku 

 

B. odporučil  

B.1. zapojiť sa do organizácie podujatia, na ktorom bude správa predstavená 

verejnosti na Slovensku 

B.2. spojiť podujatie s aktivitami koordinovanými Úradom vlády Slovenskej 

republiky v rámci implementácie Európskeho roka aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami 

 

1. štvrťrok 2012 

 


