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UZNESENIE  

VÝBORU PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
 

č. 74 
z 29. júna 2018 

  

k Návrhu na zriadenie pracovnej skupiny k problematike vedenia štatistických 

údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím  

v členení podľa druhu zdravotného postihnutia  
 

číslo materiálu: 15157/2018-M_SSV 

predkladateľ: Jaroslav Cehlárik, reprezentant skupiny organizácií osôb so sluchovým 

postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje s pripomienkami 

A.1. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny k problematike vedenia štatistických 

údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu 

zdravotného postihnutia 

B. odporúča 

predsedovi výboru 

B.1. zriadiť pracovnú skupinu v zmysle schváleného návrhu a za vedúceho 

pracovnej skupiny vymenovať predkladateľa návrhu, Jaroslava Cehlárika - 

reprezentanta skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím 

 

 
 

 

 

 

 

 

Príloha:  

Návrh na zriadenie pracovnej skupiny k problematike vedenia štatistických údajov o počte osôb so zdravotným 

postihnutím v členení podľa druhu zdravotného postihnutia v znení upravenom podľa pripomienok členov 

a členiek Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  



Príloha k uzneseniu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 74 zo dňa 29. júna 2018 

Pracovná skupina k problematike vedenia štatistických údajov o počte osôb  

so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu zdravotného postihnutia –  

v znení upravenom podľa pripomienok členov a členiek  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

(ustanovenie čl. 9 ods. 2 štatútu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím) 

 

Predkladateľ: Mgr. Jaroslav Cehlárik, reprezentant skupiny organizácií osôb so sluchovým 

postihnutím  

Odôvodnenie: Absencia oficiálnych štatistických údajov za konkrétnu skupinu osôb so zdravotným 

postihnutím (napr. nepočujúci) znemožňuje prípravu a spracovanie projektov, programov, či 

adresných opatrení na zabezpečenie služieb pre takto zdravotne postihnuté osoby,  čo  následne 

ovplyvňuje kvalitu ich života a môže viesť k rôznym zbytočným škodám. 

Rámcový mandát a harmonogram činnosti:  

Činnosť pracovnej skupiny bude rozdelená do dvoch fáz – v prvej fáze by sa zástupcovia skupiny osôb 

so zdravotným postihnutím zamerali na identifikáciu údajov, ktoré považujú za potrebné zbierať, 

následne v druhej fáze by boli zapojené aj subjekty vecne príslušné za zber údajov, ktoré by riešili 

technickú stránku veci (kto a ako bude štatistické údaje zbierať, kde a ako budú dáta zobrazené a ako 

bude možné dáta čerpať). 

Vedenie pracovnej skupiny v I. fáze: Jaroslav Cehlárik 

Vedenie pracovnej skupiny v II. fáze: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Okruh zapojených subjektov: 

 zástupca za každý druh zdravotného postihnutia (rozumie sa člen výboru zastupujúci  pre daný 

druh zdravotného postihnutia) 

 vecne príslušní zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR 

 vecne príslušní zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, resp. tiež hlavní odborníci pre 

dané ochorenie, aby predmetná štatistika už mala komplexnú výpovednú hodnotu a mohla byť 

použitá aj pre účely MZ SR napr. štatistický trend pre jednotlivé skupiny ochorení 

 zástupca/kyňa Národného centra zdravotníckych informácií 

 zástupca/kyňa za Štatistický úrad SR 

 zástupca/kyňa každej zdravotnej poisťovne - VŠzP, Dôvera, Union (alternatívne možné riešiť 

cez usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR) 

 zástupca/kyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 zástupca/kyňa Ministerstva spravodlivosti SR 

 zástupca/kyňa Sociálnej poisťovne 

 zástupca/kyňa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 zástupca/kyňa úradu Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 

 ďalší zástupcovia/kyne podľa návrhu členov a členiek pracovnej skupiny 

Očakávaný výstup pracovnej skupiny: konkretizácia požiadaviek na vedenie  štatistických údajov 

o počte osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku v členení podľa druhu zdravotného postihnutia 

pre vecne zodpovedné inštitúcie  


