
Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 
Informácia zo zasadnutia 

konaného dňa 23. apríla 2015 
 
 

Výbor prediskutoval a vzal na vedomie: 
 

 informáciu o plnení uznesenia č.  44 zo dňa 29. septembra 2014 o pracovných 
stretnutiach k problematike úplnosti prenosového reťazca multimodálneho 
vysielania s cieľom naplnenia možnosti riadne využívať službu hlasového 
komentovania pre nevidiacich koncovým užívateľom a o zabezpečení kvality  
a rozsahu skrytého titulkovania pre nepočujúcich  
 

 informáciu o plnení uznesenia č.  46 zo dňa 29. septembra 2014  o súčasnom 
vývoji právnej úpravy návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre 
osoby so zdravotným postihnutím  
  

 informáciu o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť a o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR  
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 53 
 

 informáciu o návrhu stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích vyhlášok 
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 54 
 

 informáciu o plnení časovo aktuálnych opatrení Národného programu rozvoja 
životných podmienok osôb so zdravotných postihnutím na roky 2014 – 2020 
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 55 
 

 informáciu o uplatňovaní princípu nediskriminácie s dôrazom na prístupnosť  
v rámci operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020 (OP výskum 
a inovácie, OP integrovaná infraštruktúra, OP ľudské zdroje, Integrovaný 
regionálny operačný program, OP efektívna verejná správa) 
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 56 
 

 informáciu o stave implementácie Národného projektu „Podpora procesu 
deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“ a Národného 
projektu „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí“ 
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 57  
 

 informáciu členiek výboru zastupujúcich skupinu organizácií osôb s mentálnym 
postihnutím o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony, ktorý bol schválený uznesením  vlády SR č. 193  
dňa 15. apríla 2015. Zároveň výbor vyslovil nesúhlas s vyhodnotením 
medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení  



a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v novelizačnom bode týkajúcom sa dĺžky 
trvania vzdelávania v praktickej škole; výbor vyslovil podporu pôvodnému 
návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR postúpeného  
do medzirezortného pripomienkového konania, podľa ktorého „praktická škola 
má tri ročníky“. 
Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č.  58 
 

 informáciu o posudzovaní východiskovej správy SR o implementácii Dohovoru  
o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 
 informáciu o ANED – Slovensko v kontexte európskeho monitoringu politík 

zdravotného postihnutia 
 

 informáciu o činnosti Pracovnej skupiny Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR v rámci príprav legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb s 
cieľom zabezpečenia ich dostupnosti a udržateľnosti 

 
 informáciu o zraniteľných odberateľoch energií v domácnosti  

 
 informáciu o stave zabezpečenia prístupnosti výťahov  

 
 informáciu o tlmočníckej službe pre osoby so sluchovým postihnutím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


