
Záznam zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava,  

30. septembra 2016, 13.00 hod., miestnosť č. 117 
__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: 

Božena Kováčová - Združenie miest a obcí Slovenska, Ivan Sýkora – Slovenská humanitná 

rada, Daniela Pochybová – Konfederácia odborových zväzov, Marta Gajdošíková – Rozhlas 

a televízia Slovenska 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Diskusia k navrhovanej aktualizácii štatútu Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

3. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho 

aktualizáciu 

4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

5. Rôzne  

Informácia o návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam 

pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 

 

1. Otvorenie  

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - v úvode 

privítal na zasadnutí všetkých prítomných. Informoval, že v úvodnej časti sa bude diskutovať 

o navrhovaných zmenách v štatúte výboru. Vysvetlil, že Rada vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada vlády“) rozhodla o tom, že je 

potrebné reagovať na zmeny, ktoré nastali v mimovládnom sektore a na tieto zmeny je 

potrebné reflektovať aj v štatútoch jednotlivých výborov Rady vlády. Spresnil, že tento 

postup Rada vlády uložila svojím uznesením č. 149 z 20. júna 2016 tak, aby do konca 

septembra 2016 bol pripravený prvý návrh zmien v štatútoch jednotlivých výborov a tieto 

návrhy by mali byť následne prediskutované na ďalšom zasadnutí výborov. Upozornil, že 

výbory schvaľujú návrhy štatútov a samotné finálne schválenie štatútov je v kompetencii 

Rady vlády. Po schválení štatútov budú vyhlásené voľby za účelom výberu zástupcov 

mimovládnych organizácií, ktorí budú menovaní za členov výboru. Doplnil, že tento proces 

prebieha v súčasnosti vo všetkých výboroch, ktoré si Rada vlády vytvorila. Tento postup 

umožňuje sekretariátu Rady vlády zabezpečiť koordináciu medzi jednotlivými výbormi 

v procese prípravy a schvaľovania nových štatútov.  

 Následne informoval, že v ďalšej časti bude na programe Správa o plnení opatrení, 

ktoré vyplývajú z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2014 – 2020 a novelizácia Zákona o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, kde sa dostávame už do druhej fázy 



legislatívneho procesu a zámerom je, aby sa parlament touto novelou zaoberal na jeseň 2016 

tak, aby mohla byť účinná od 1. januára 2017.    

Na záver informoval, že v bode Rôzne bude poskytnutá informácia podľa požiadavky 

z minulého zasadnutia. Zároveň poďakoval prítomným za ich účasť na zasadnutí. Následne 

vyzval tajomníčku výboru, aby informovala o uznášaniaschopnosti výboru.  

 

Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - skonštatovala 

uznášaniaschopnosť výboru.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

prítomných vyzval na doplnenie programu do bodu Rôzne.  

 

Iveta Mišová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím - požiadala 

o poskytnutie informácie o spôsobe riešenia procesu transformácie a deinštitucionalizácie 

zariadení sociálnych služieb.  

 

Branislav  Mamojka,  predseda  Národnej  Rady  občanov  so  zdravotným postihnutím v SR a 

podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným  - avizoval záujem podať podrobnejšiu 

informáciu o zasadnutí predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia 

a o konferencii „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – pretavenie 

odporúčaní do činov“. 

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - oslovil 

prítomných či majú pripomienky k navrhovanému programu. Nakoľko všetci prítomní 

súhlasili s návrhom, skonštatoval jednohlasné schválenie programu. Následne vyzval 

tajomníčku výboru na kontrolu plnenia uznesení. 

 

Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - uviedla, že 

Spoločný sekretariát výborov neeviduje žiadne nesplnené úlohy vyplývajúce z uznesení 

výboru. V tejto súvislosti len doplnila, že v bode Rôzne bude poskytnutá krátka informácia 

o stave prípravy Európskeho aktu o prístupnosti v zmysle uznesenia výboru č. 67, ktoré bolo 

prijaté na ostatnom zasadnutí.   

 

2. Diskusia k navrhovanej aktualizácii štatútu Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - vyzval 

tajomníčku výboru, aby prítomných informovala o navrhovaných zmenách v štatúte Výboru 

pre osoby so zdravotným postihnutím. 

 

Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - prítomným 

predstavila navrhované zmeny štatútu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré 

vyplynuli zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo  dňa 2. augusta 2016 s členmi výboru, ktorí 

zastupujú jednotlivé skupiny zdravotného postihnutia. 

 

Vysvetlila, že táto etapa nie je schvaľovacia, bude sa diskutovať len o navrhovaných zmenách 

a v ďalšej etape, keď sa bude blížiť schvaľovací proces, budú mať členovia výboru priestor na 

uplatnenie pripomienok. Uviedla, že navrhované zmeny bude prezentovať takým spôsobom, 

že najskôr prečíta aktuálne znenie článku, prípadne odseku a následne navrhované znenie. 

Tento spôsob prezentovania zmien je zvolený vzhľadom k tomu, že členmi výboru sú aj 

zástupcovia skupiny osôb so zrakovým postihnutím.  



 

Prítomných oboznámila s návrhmi nasledovne: 

Článok 4 ods. 1 

Pôvodné znenie: 

Výbor plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce rady, ktorý 

nadväzuje na plán práce vlády SR a plán legislatívnych úloh vlády SR. 

 

Navrhované znenie: 

Výbor plní úlohy v súlade s plánom práce rady, zohľadňujúc plán práce vlády Slovenskej 

republiky (ďalej len „vláda“) a plán legislatívnych úloh vlády, pričom sleduje a zohľadňuje 

odporúčania odborných orgánov a inštitúcií Európskej únie, Rady Európy, Organizácie 

spojených národov a ďalších medzinárodných orgánov, organizácií a inštitúcií v oblasti práv 

osôb so zdravotným postihnutím. 

 

Článok 4 ods. 2, písm. f 

Pôvodné znenie: 

priebežne sleduje a vyhodnocuje plnenie Národného programu rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím, ktorého odpočet predkladá rade 

 

Navrhované znenie: 

priebežne sleduje a vyhodnocuje plnenie Národného programu rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím 

 

Článok 5 ods. 16 

Pôvodné znenie: 

Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva: 

     a) tajomníka rady alebo ním povereného zástupcu, 

     b) nominovaného zástupcu Rozhlasu a televízie Slovenska 

Prizvaní nominovaní zástupcovia nemajú hlasovacie právo; ich stanovisko má pre výbor 

odporúčací charakter. 

Navrhované znenie: 

Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva: 

     a) tajomníka rady alebo ním povereného zástupcu, 

     b) komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, 

     c) zástupcu Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

     d) zástupcu Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru 

          OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím   

     e) nominovaného zástupcu Rozhlasu a televízie Slovenska 

 

Prizvaní nominovaní zástupcovia nemajú hlasovacie právo; ich stanovisko má pre výbor 

odporúčací charakter. 

 

Článok 5 ods. 18 

Pôvodné znenie: 

Neprítomnosť na zasadnutí výboru musí  člen výboru vopred oznámiť tajomníkovi výboru, 

pričom súčasne určí svojho zástupcu. Súčasťou písomného poverenia na zastupovanie je 

poverenie vyjadrovať sa, zaujímať stanoviská a hlasovať k otázkam prerokúvaným na 

zasadnutí výboru. 



 

Navrhované znenie: 

Neprítomnosť na zasadnutí výboru musí  člen výboru vopred oznámiť tajomníkovi výboru, 

pričom súčasne určí svojho zástupcu. Poverený zástupca môže zastupovať len jedného člena 

výboru. Súčasťou písomného poverenia na zastupovanie je poverenie vyjadrovať sa, zaujímať 

stanoviská a hlasovať k otázkam prerokúvaným na zasadnutí výboru. 

 

Článok 5 ods. 20 a 21 

Pôvodné znenie: 

Členstvo člena výboru, ktorý nie je zamestnancom verejnej správy, zaniká: 

        a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 

        b) odvolaním, ak sa člen výboru dvakrát po sebe bez náležitého ospravedlnenia 

             nezúčastnil na zasadnutí výboru, 

        c) písomným vzdaním sa; v tomto prípade členstvo zaniká nasledujúci deň po doručení  

            písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi výboru, 

        d)  právoplatným odsúdením člena výboru za úmyselný trestný čin, 

        e)  neúčasťou člena výboru z dôvodu dlhodobého ochorenia na dobu dlhšiu ako šesť  

             mesiacov.  

 

Členstvo člena výboru, ktorý je zamestnancom verejnej správy, zaniká: 

        a)  smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 

        b)  z dôvodu ukončenia vykonávania funkcie alebo z titulu zániku funkcie, ktorá je  

             dôvodom členstva vo výbore. 

 

Navrhované znenie: 

Členstvo člena výboru zaniká: 

        a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 

        b)  z dôvodu ukončenia vykonávania funkcie alebo z titulu zániku funkcie, ktorá je  

             dôvodom členstva vo výbore 

       c) odvolaním z dôvodu oznámenia adresovaného predsedovi výboru o zmene  

            nominovaného zástupcu príslušného orgánu verejnej správy  

       d) písomným vzdaním sa; v tomto prípade členstvo zaniká nasledujúci deň po doručení  

            písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi výboru, 

       e) odvolaním, ak sa člen výboru dvakrát po sebe bez náležitého ospravedlnenia 

             nezúčastnil na zasadnutí výboru alebo iným spôsobom úmyselne marí činnosť 

             výboru, 

        g)  právoplatným odsúdením člena výboru za úmyselný trestný čin. 

 

Úmyselným marením činnosti výboru sa pre účely tohto štatútu rozumie najmä neplnenie 

povinností člena výboru ustanovených týmto štatútom. 

Článok 6 ods. 1 

Pôvodné znenie: 

Predseda výboru najmä: 

      a) riadi a zodpovedá za činnosť výboru, 

      b) zvoláva a vedie zasadnutia výboru, 

      c) predkladá výboru návrh plánu činnosti výboru, 

     d) predkladá výboru iniciatívne návrhy a odporúčania, 

     e) navrhuje program zasadnutia výboru, 

     f) navrhuje závery zo zasadnutia výboru, 

     g) schvaľuje záznam zo zasadnutia výboru, 



     h) zriaďuje a ruší stále alebo dočasné pracovné skupiny výboru, 

     i) vymenúva a odvoláva vedúceho a  členov stálych alebo dočasných pracovných 

         skupín, 

     j) rozhoduje o prizvaní odborníkov na zasadnutie výboru. 

 

Navrhované znenie: 

Predseda výboru najmä: 

      a) riadi a zodpovedá za činnosť výboru, 

      b) zvoláva a vedie zasadnutia výboru, 

      c) schvaľuje zaradenie materiálov na zasadnutie výboru 

      d) predkladá výboru iniciatívne návrhy a odporúčania, 

     e) navrhuje program zasadnutia výboru, 

     f) navrhuje závery zo zasadnutia výboru, 

     g) schvaľuje záznam zo zasadnutia výboru, 

     h) zriaďuje a ruší stále alebo dočasné pracovné skupiny výboru, 

     i) vymenúva a odvoláva vedúceho a  členov stálych alebo dočasných pracovných 

         skupín, 

     j) rozhoduje o prizvaní odborníkov na zasadnutie výboru. 

 

Článok 6 ods. 3 

Pôvodné znenie: 

Členovia výboru: 

     a) zúčastňujú sa na zasadnutí výboru, 

     b) schvaľujú program zasadnutia výboru, 

     c) vyjadrujú sa k plánu činnosti výboru, programu zasadnutia výboru a materiálom 

         predkladaným na zasadnutia výboru, 

     d) iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike práv osôb so 

         zdravotným postihnutím. 

 

Navrhované znenie: 

Členovia výboru: 

     a) zúčastňujú sa na zasadnutí výboru, 

     b) vyjadrujú sa k programu zasadnutia výboru a materiálom predkladaným na zasadnutia 

          výboru, 

      c) hlasujú o programe zasadnutia výboru a o záveroch výboru,       

      d) iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike práv osôb so 

          zdravotným postihnutím.  

      e) zástupcovia každej skupiny organizácií osôb so zdravotným postihnutím majú 

          povinnosť informovať organizácie, ktoré zastupujú o činnosti výboru 

 

Článok 7 

Pôvodné znenie: 

Tajomník výboru najmä: 

     a) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu a priebeh zasadnutí výboru a jeho 

         pracovných skupín, 

     b) informuje predsedu výboru o plnení uznesení výboru, 

     c) zúčastňuje sa na zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva, 

     d) spolupracuje s vedúcimi pracovných skupín výboru, 

     e) zabezpečuje vyhotovenie záznamu zo zasadnutia výboru, vrátane prijatých  uznesení,   

         archivuje spisovú dokumentáciu výboru a jeho pracovných skupín, 



     f) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou výboru, alebo plnením ktorých ho  predseda  

         výboru poverí. 

 

Navrhované znenie: 

Tajomník výboru najmä: 

     a) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu a priebeh zasadnutí výboru a jeho 

         pracovných skupín, 

     b) informuje predsedu výboru o plnení uznesení výboru, 

     c) zúčastňuje sa na zasadnutiach výboru bez hlasovacieho práva, 

     d) spolupracuje s vedúcimi pracovných skupín výboru, 

     e) zabezpečuje vyhotovenie záznamu zo zasadnutia výboru, vrátane prijatých  uznesení,   

         archivuje spisovú dokumentáciu výboru a jeho pracovných skupín, 

     f) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou výboru, alebo úlohy plnením ktorých ho 

 predseda výboru alebo výbor poverí. 

 

Článok 8 ods. 4 

Pôvodné znenie: 

Právnická osoba sa zaradí do evidencie, ak: 

     a) je registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky najmenej dva roky, 

     b) podala písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie najneskôr do 21 dní odo dňa 

         posledného uverejnenia výzvy podľa ods. 5, 

    c) na riadení jej činnosti sa v prevažnej miere priamo zúčastňujú osoby s príslušným 

       druhom zdravotného postihnutia alebo osoby poskytujúce podporu takýmto osobám pri  

       uplatňovaní ich práv a presadzovaní ich záujmov; za osobu poskytujúcu podporu osobe  

       so zdravotným postihnutím sa na tieto účely považujú rodič, dieťa, súrodenec, manžel,  

       manželka a starý rodič alebo zákonný zástupca alebo ustanovený zástupca osoby so  

       zdravotným postihnutím. 

 

Navrhované znenie: 

Právnická osoba sa zaradí do evidencie, ak: 

     a) je registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky najmenej dva roky, 

     b) podala písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie najneskôr do 28 dní odo dňa 

         posledného uverejnenia výzvy podľa ods. 5, 

    c) na riadení jej činnosti sa v prevažnej miere priamo zúčastňujú osoby s príslušným 

       druhom zdravotného postihnutia alebo osoby poskytujúce podporu takýmto osobám pri  

       uplatňovaní ich práv a presadzovaní ich záujmov; za osobu poskytujúcu podporu osobe  

       so zdravotným postihnutím sa na tieto účely považujú rodič, dieťa, súrodenec, manžel,  

       manželka a starý rodič alebo zákonný zástupca alebo ustanovený zástupca osoby so  

       zdravotným postihnutím. 

 

Článok 8 ods. 5 

Pôvodné znenie: 

Výzvu za účelom voľby reprezentantov do výboru uvedených v čl. 5, ods. 7, písm. b) až g), 

uverejňuje predseda výboru podľa potreby na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, na webovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky, a v 

najmenej jednom celoštátne vydávanom denníku v Slovenskej republike.  

 

Navrhované znenie: 

Výzvu za účelom voľby reprezentantov do výboru uvedených v čl. 5, ods. 7, písm. b) až g), 

uverejňuje predseda výboru podľa potreby na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych 



vecí a rodiny Slovenskej republiky a na webovom sídle  Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Za účelom zverejnenia výzvy primerane využije aj 

ďalšie sociálne médiá.  

 

Článok 8 ods. 7 

Pôvodné znenie: 

Reprezentant volebného zhromaždenia je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných zástupcov členov volebného zhromaždenia v poradí určenom podľa počtu 

získaných hlasov; to platí rovnako, ak vznikne potreba doplniť počet členov výboru z dôvodu 

zániku členstva reprezentanta príslušného volebného zhromaždenia vo výbore.  

 

Navrhované znenie: 

Reprezentant volebného zhromaždenia je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných zástupcov členov volebného zhromaždenia v poradí určenom podľa počtu 

získaných hlasov. Poradie zvolených reprezentantov volebného zhromaždenia je rozhodujúce 

pre určenie nástupcu člena výboru v prípade zániku jeho funkcie. Uvedené platí primerane v 

prípade vnútorného rozdelenia v rámci konkrétneho volebného zhromaždenia. 

 

Článok 8 - návrh na doplnenie nového ods. 8 

Navrhované znenie: 

Funkčné obdobie zvoleného zástupcu volebného zhromaždenia trvá 5 rokov a začína plynúť 

odo dňa jeho vymenovania za člena výboru predsedom výboru. 

 

Článok 9 - návrh na doplnenie nového ods. 3 

Navrhované znenie: 

Pracovná skupina sa schádza podľa potreby 

 

Článok 10 ods. 6 

Pôvodné znenie: 

Zasadnutia výboru sú neverejné, ak výbor nerozhodne inak. O výsledkoch zasadnutia výbor 

verejnosť informuje prostredníctvom webovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí  

a rodiny SR. 

 

Navrhované znenie: 

Zasadnutia výboru sú verejné, ak výbor v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Účasť 

verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej výbor zasadá na základe 

registrácie. Zverejnenie informácií o podmienkach registrácie a o priebehu a výsledkoch 

rokovania zabezpečí tajomník výboru na webovom sídle ministerstva. 

 

Článok 11 ods. 2 

Pôvodné znenie: 

Sekretariát výboru najmä 

      a) sústreďuje a pripravuje podklady a informácie potrebné pre činnosť výboru, 

      b) zabezpečuje zverejňovanie informácií o činnosti výboru, 

      c) na zasadnutiach výboru na požiadanie zabezpečuje tlmočenie do posunkovej reči pre 

            osoby so sluchovým postihnutím, 

      d) zabezpečuje, aby podklady na rokovanie výboru boli dodávané v prístupných 

            elektronických formátoch pre osoby so zrakovým postihnutím, 

      e) plní ďalšie úlohy súvisiace so zabezpečovaním činnosti výboru 

 



Navrhované znenie: 

Sekretariát výboru najmä 

      a) sústreďuje a pripravuje podklady a informácie potrebné pre činnosť výboru, 

      b) zabezpečuje zverejňovanie a pravidelnú aktualizáciu informácií o činnosti výboru, 

      c) na zasadnutiach výboru na požiadanie zabezpečuje tlmočenie do posunkovej reči pre 

            osoby so sluchovým postihnutím, 

      d) zabezpečuje, aby podklady na rokovanie výboru boli dodávané v prístupných 

            elektronických formátoch pre osoby so zrakovým postihnutím, 

      e) plní ďalšie úlohy súvisiace so zabezpečovaním činnosti výboru 

 

Článok 12 ods. 2 

Pôvodné znenie: 

Výzvu pre účely vymenovania člena výboru podľa ustanovenia čl. 5 ods. 7 písm. b) až g) 

tohto štatútu vyhlási predseda výboru zverejnením na webovej stránke ministerstva do 15 dní 

od schválenia tohto štatútu radou. 

 

Navrhované znenie: 

Výzvu pre účely vymenovania člena výboru podľa ustanovenia čl. 5 ods. 7 písm. b) až g) 

tohto štatútu vyhlási predseda výboru zverejnením na webovej stránke ministerstva podľa 

potreby. 

 

Prítomných zároveň informovala, že návrhy predstavené na dnešnom zasadnutí nie sú 

konečné, v štatúte sa budú robiť aj iné zmeny. Návrh štatútu bude zaslaný všetkým členom na 

pripomienkovanie, kedy budú môcť zároveň členovia uplatniť aj svoje návrhy. Zmeny 

v štatúte nebudú schvaľované prostredníctvom dodatku z dôvodu ťažkej orientácie. 

Vysvetlila, že navrhované zmeny budú riešené prostredníctvom nového štatútu, ktorý bude 

zohľadňovať navrhované zmeny.  

 

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím - požiadal 

o informáciu o výsledkoch stretnutia so zástupcami osôb so sluchovým postihnutím, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 21. septembra 2016 v súvislosti s aktualizáciou štatútu výboru. 

 

Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - na úvod za 

účelom poskytnutia komplexnej informácie vysvetlila, že v štatúte výboru je stanovených šesť 

volebných zhromaždení, ktoré tvoria právnické osoby združujúce fyzické osoby s rôznym 

druhom zdravotného postihnutia (s mentálnym postihnutím, s chronickými ochoreniami, 

s duševnými poruchami a poruchami správania, so sluchovým postihnutím, s telesným 

postihnutím a so zrakovým postihnutím). Prostredníctvom volebných zhromaždení sú volení 

do výboru zástupcovia jednotlivých skupín zdravotného postihnutia, ktorí sa prihlásia na 

základe výzvy vyhlásenej predsedom výboru. Na výzvu môžu reagovať právnické osoby 

registrované na ministerstve vnútra najmenej dva roky, ktoré podajú písomnú žiadosť 

o zaradenie do evidencie v stanovenej lehote a na riadení jej činnosti sa v prevažnej miere 

priamo zúčastňujú osoby s príslušným druhom zdravotného postihnutia alebo osoby 

poskytujúce podporu takýmto osobám pri uplatňovaní ich práv a presadzovaní ich záujmov. 

Zástupcovia právnických osôb v každom volebnom zhromaždení voľbou určia dvoch 

zástupcov z kandidátov, ktorí budú následne vymenovaní za členov výboru, kde budú 

zastupovať príslušné skupiny zdravotného postihnutia.  

V nadväznosti na požiadavku pána Heftyho pre úplnosť informácie uviedla, že 

v skupine organizácií osôb so sluchovým postihnutím pretrvávajú dlhé roky obrovské 



názorové nezhody a vzájomná nedôvera medzi nepočujúcimi a nedoslýchavými osobami. 

Vzhľadom k tomu, že riešenie vnútorných rozporov tejto skupiny nepatrí priamo na 

zasadnutie výboru, zvolala tajomníčka výboru dňa 21. septembra 2016 stretnutie zástupcov 

organizácií zastupujúcich záujmy osôb so sluchovým postihnutím, ktorí sa najvýraznejšie 

angažujú v danej problematike za účelom nájdenia spôsobu, ako vyriešiť spoločnými silami 

v tejto skupine dlhoročný problém tak, aby aj nepočujúce osoby a nedoslýchavé osoby mali 

vo výbore svojho zástupcu, ktorému by dôverovali. 

V záujme uspokojenia požiadaviek celej skupiny zástupcov organizácií osôb so 

sluchovým postihnutím bol na pracovnom stretnutí prediskutovaný návrh uskutočnenia voľby, 

ktorý bol vopred prediskutovaný s odborníkmi a ktorý zohľadňuje aj trendy, aké sú 

uplatňované v zahraničí v skupine osôb so sluchovým postihnutím.  

Vysvetlila, že po zverejnení výzvy za účelom voľby reprezentantov do výboru, by 

právnické osoby združujúce fyzické osoby so sluchovým postihnutím v písomnej žiadosti o 

zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich záujmy osôb so sluchovým postihnutím za 

účelom vytvorenia volebného zhromaždenia uviedli,  či sa vnímajú ako členovia skupiny osôb 

so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk (spoločenstva 

nepočujúcich), alebo sa vnímajú ako členovia skupiny osôb so stratou sluchu, ktorých 

primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a 

zdravotníckych pomôcok.  

Rozlišujúcim znakom pre uchádzajúce sa organizácie by teda bola forma komunikácie.  

Na základe konzultácií s odborníkmi sú skupiny navrhnuté tak, aby sa do nich mohli zaradiť 

aj osoby nepočujúce, nedoslýchavé, užívatelia kochleárnych implantátov, taktiež aj rodičia 

nepočujúcich detí. Vysvetlila, že následne by si zástupcovia organizácií prihlásených do 

týchto dvoch podskupín zvolili  jedného reprezentanta za každú podskupinu. Títo dvaja 

reprezentanti by boli následne menovaní za členov výboru zastupujúcich skupinu organizácií 

osôb so sluchovým postihnutím.  

Tento návrh má väčšinovú podporu zástupcov skupiny organizácií osôb so sluchovým 

postihnutím. S návrhom nesúhlasili iba zástupcovia Národnej rady sluchovo postihnutých.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

Následne prítomných vyzval na diskusiu k navrhovaným zmenám.  

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím - požiadal, aby 

v štatúte bol riešený aj prepis hovorenej reči pre nedoslýchavé osoby.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

zareagoval, že podnet je zaznamenaný a v rámci technického zabezpečenia zasadania výboru 

sa v ďalšom spracovaní bude táto požiadavka zohľadnená.  

  

Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - navrhol, aby sa 

v štatúte prepracovala časť súvisiaca s právomocou výboru (či má výbor právomoc žiadať; 

uložiť; aké úlohy žiadať po orgánoch štátnej správy; čo nemôže; či majú uznesenia len 

odporúčací charakter). Spresnil, že nemá v tejto veci konkrétny návrh. 

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -

zareagoval, že nevie ako naložiť s touto požiadavkou, nakoľko nemá pán Měchura konkrétny 

návrh. Uviedol, že má pocit, že štatút, pokiaľ ide o právomoci výboru, jasne a jednoznačne 

hovorí o tom, aké sú jeho kompetencie, aká je pôsobnosť výboru, čo je upravené v osobitnom 

článku.  

 



Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím – uviedol, že 

pripraví konkrétny návrh. 

 

Marián Filčík, tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť - zareagoval, že bolo by vhodné, aby pán Měchura v návrhoch dával pozor 

aj na to, že výbor je odborný orgán, to znamená, že dáva odporúčania. Určite nerozhoduje 

a nemôže ukladať priamo ministerstvám, dokonca by mal robiť stanoviská pre Radu vlády. 

Odporučil, aby sa táto skutočnosť neupravovala v štatúte, myslí si, že spolupráca vo výboroch 

funguje veľmi dobre a myslí si, že stav, ktorý je teraz, dáva výborom väčšie možnosti, než 

keby boli v štatúte pevne stanovené podmienky, čo výbor môže a čo nemôže.  

 

Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny - vo vzťahu k členstvu Úradu 

komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a aj Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva navrhla pouvažovať nad vhodnosťou toho, aby tieto dve inštitúcie boli povinne 

prizývané a aby sa stali regulérnymi členmi výboru. Zároveň navrhla pouvažovať nad tým, 

aby sa do výzvy za účelom vytvorenia volebných zhromaždení mohli zapojiť napríklad aj 

organizácie rodín, alebo rodičov detí s viacnásobným postihnutím, pretože v súčasnosti 

pomerne silno rezonuje téma včasnej intervencie.   

 

Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - vo vzťahu 

členstva komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím uviedla, že vzhľadom na 

nezávislosť by mala byť „jazýčkom na váhach“, aby nám poradila a povedala svoj názor 

v situáciách, kedy sa nebudeme vedieť rozhodnúť. Doplnila, že pani komisárka sama 

požiadala o zaradenie medzi povinne prizývané subjekty v čl. 16 štatútu výboru.  

 

Zuzana Stavrovská, Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím - zareagovala, že sa 

v úrade zaoberali tým, že kde je miesto Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 

v štatúte výboru. Vychádzali z čl. 5 odsek 5, kde sa uvádza, že výbor sa skladá z dvoch 

samostatných komôr. Jednu komoru tvoria členovia výboru pre verejnú správu a druhú 

komoru tvoria členovia výboru pre mimovládne organizácie. Vysvetlila, že ani v jednej 

komore miesto pre komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím nenašli. Vzhľadom 

k tomu, že komisárka je nezávislý orgán mimo verejnej správy a mimo štátnej správy, navrhli, 

aby boli zaradení medzi subjekty v odseku 16. 

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – uviedol, 

že nepochybuje o tom, že hlas komisárky bez ohľadu na to, ktorá osoba funkciu bude 

vykonávať, bude vždy veľmi vážnym hlasom pri rozhodovaní tohto výboru rovnako, ako hlas 

komisárky pre deti vo Výbore pre deti a mládež, bez ohľadu na to, či formálne bude 

komisárka trvalo prizývaná alebo bude riadna členka. Myslí si, že keď komisárka zaujme 

k niečomu stanovisko, tak to väčšina členov bude brať do úvahy a rešpektovať.  

 

Následne prítomných opätovne vyzval na uplatnenie pripomienok alebo návrhom na zmeny a 

doplnenia štatútu. Vzhľadom k tomu, že sa nikto neprihlásil, pristúpil k uzatvoreniu tohto 

bodu programu rokovania s nasledovným záverom: 

 

Záver: prítomným bol predstavený návrh zmien v štatúte výboru. Pred ďalším zasadaním 

výboru, ktoré sa uskutoční ešte v tomto kalendárnom roku bude členom výboru distribuovaný 

finálny návrh štatútu. Členovia výboru majú priestor na to, aby písomne poslali aj ďalšie 

pripomienky alebo doplnenia. Finálny návrh štatútu bude predložený na schválenie Rade 

vlády.  



3. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho 

aktualizáciu 

 

Ján Gabura, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -  

uviedol, že tento materiál je prvou súhrnnou správou o plnení úloh vyplývajúcich 

z Národného programu, pričom dokumentuje plnenie úloh za obdobie rokov 2014 až 2015. 

Informoval, že sú v ňom zapracované jednotlivé záverečné odporúčania Výboru OSN pre 

práva osôb so zdravotným postihnutím, ktoré boli Ministerstvu práce, sociálnych vecí 

a rodiny zaslané na základe obhajoby východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v apríli 2016. Vysvetlil, že návrh správy bol 

vypracovaný na základe podkladov, ktoré poskytli ministerstvá, ostatné ústredné orgány 

štátnej správy, ako Úrad vlády SR, Štatistický úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investíciu a informatizáciu, poradné orgány vlády SR, 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti, orgány územnej samosprávy prostredníctvom Únie mieste Slovenska, 

Združenie miest a obcí Slovenska a SK8, Úrad komisára pre osoby so zdravotným 

postihnutím, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rada pre vysielanie 

a retransmisiu, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Slovenský červený kríž a Rozhlas 

a televízia Slovenska. Zdôraznil, že do prípravy podkladov boli zapojené podľa čl. 4 odsek 3 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aj osoby so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom svojich reprezentatívnych organizácií, ktorými sú: Národná rada 

občanov so zdravotným postihnutím v SR, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím, Občianske združenie Myslím, Organizácia muskulárnych dystrofikov, 

Občianske združenie Život s autizmom, Občianske združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia. 

K materiálu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí nielen so zástupcami rezortov, ale aj so 

zástupcami reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Materiál bol 

predmetom medzirezortného pripomienkového konania v dňoch od 30. augusta 2016 do 20. 

septembra 2016. Informoval, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo uplatnených 

29 pripomienok, z toho tri zásadné. Akceptovaných bolo 27 pripomienok, z toho tri zásadné.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

Informoval, že po prerokovaní vo výbore minister predloží Správu o plnení opatrení 

vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu vláde SR na schválenie. 

Uviedol, že väčšina tých, ktorí mali záujem sa k správe vyjadriť, využili na vyjadrenie 

medzirezortné pripomienkové konanie. Následne prítomných vyzval, aby uplatnili prípadné 

pripomienky.  

 

Vzhľadom k tomu, že nikto neuplatnil žiadne výhrady ani pripomienky, výbor prijal 

nasledovný záver: 

 

Záver: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím vzal na vedomie Správu o plnení 

opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu 

 

 



4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

Michal Krivošík, riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - informoval, že novela Zákona č. 447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je 

v súlade s programovým vyhlásením vlády, kde bol deklarovaný prísľub venovať sa najmä 

zvýšeniu peňažného príspevku na opatrovanie a to je aj hlavný motív zmeny zákona.  

Uviedol, že základná výška peňažného príspevku na opatrovanie sa mení z pôvodných 

súčasne 220,52 Eur na 247,62 Eur mesačne. Taktiež sa mení aj ochrana zostatku príjmu pri 

peňažnom príspevku na opatrovanie. Vysvetlil, že pôvodná hranica bola 1,4-násobok sumy 

životného minima, čo predstavovalo sumu 277,326 Eur, ktorá sa mení na 1,7-násobok sumy 

životného minima, čo v súčasnosti predstavuje sumu 336,573 Eur. Celkový rozdiel oproti 

súčasnému stavu bude predstavovať cca 59,39 Eur. Doplnil, že sa novela zaoberala 

precizovaním majetku a príjmu, čo v minulosti spôsobovalo problémy najmä vo vzťahu 

k darom. Uvoľnili sa podmienky posudzovania príjmu s tým, že za príjem sa nepovažujú dary 

od kohokoľvek do výšky 12-násobku sumy životného minima ročne. Zároveň sa rozšíril 

okruh subjektov, od ktorých sa peňažný dar nepovažuje za príjem a to: od cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti. Zároveň sa rozšíril okruh aj o dary, ktoré slúžia na účely posilnenia 

účinkov kompenzácie zachovania alebo zlepšenia zdravotného stavu. Uviedol, že zároveň sa 

menia aj tri predpisy. Prvým je zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky vodenia psov tak, že sa navrhuje v taxatívnom vymedzení zvláštneho psa nahradiť 

pojem „vodiaci“ pojmom „so špeciálnym výcvikom“, ktorý v zmysle odkazovanej právnej 

normy zahŕňa tri typy psov so špeciálnym výcvikom: vodiaceho psa, asistenčného psa 

a signálneho psa. Zároveň sa upravujú podmienky vodenia týchto psov tak, že je možné 

s nimi vstupovať na všetky voľne verejnosti dostupné miesta tak, že títo psi nemusia byť pri 

výkone sprievodu opatrení náhubkom.  Ďalej sa otvára zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom 

poistení, v ktorom sa rozširuje možnosť platenia odvodov. Súčasné nastavenie bolo také, že 

pri opatrovaní platiteľom odvodov za opatrovateľa bol štát počas dvanásť rokov od začatia 

vykonávania opatrovania. V návrhu zákona sa táto hranica zrušila. To znamená, že koľko 

rokov osoba odopatruje, tak za tie roky bude štát za ňu platiť poistné na dôchodkové 

poistenie. Tretím zákonom, ktorý sa otvára je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore 

rozvoja verejného zdravia, v ktorom sa upravuje skutočnosť, že pes so špeciálnym výcvikom 

môže vstupovať aj do priestorov zariadenia spoločného stravovania. Informoval, že toto 

rozšírenie návrhu novely zákona bolo na podnet Komisárky pre osoby so zdravotným 

postihnutím, ktorej zároveň vyjadril poďakovanie.  

Následne prítomných oboznámil, že materiál bol 19. septembra 2016 predložený do 

Hospodárskej a sociálnej rady, ktorá odporučila materiál predložiť do ďalšieho legislatívneho 

procesu. Materiál bol dňa 20. septembra 2016 predložený aj na rokovanie legislatívnej Rady 

vlády, ktorá odporučila materiál takisto predložiť do ďalšieho legislatívneho procesu. Materiál 

bol následne dňa 21. septembra 2016 schválený na rokovaní vlády SR a 23. septembra 2016 

bol doručený do Národnej rady SR. Navrhovaná účinnosť zákona by mala byť od 1. januára 

2017.  

V rámci rozporových konaní bolo k zákonu uplatnených viacero zásadných 

pripomienok, ktoré sa týkali výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Rozpory ohľadom 

výšky peňažného príspevku neboli odstránené. Na záver dodal, že na rozporové konanie boli 

prizvané aj subjekty, ktoré neboli povinne pripomienkujúce subjekty. 

 



Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 

zareagoval, že opäť sa jedná o právnu normu, ku ktorej bolo možné sa vyjadriť v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania. Prítomných vyzval, aby sa v prípade záujmu 

vyjadrili k návrhu zákona. Dodal, že v októbri 2016 sa bude návrhom zákona zaoberať na 

svojom rokovaní Národná rada SR.  

 

Vzhľadom k tomu, že nikto neuplatnil žiadne výhrady ani pripomienky, výbor prijal 

nasledovný záver: 

 

Záver: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím vzal na vedomie informáciu o návrhu 

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

5. Rôzne: 

 Informácia o návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam 

pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 

 

Michal Krivošík, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

prítomných informoval, že cieľom návrhu opatrenia bolo nanovo upraviť zoznam pomôcok 

a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok tak, aby zodpovedali potrebám 

kompenzácie v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzických osôb so zdravotným 

postihnutím. Navrhované zmeny vychádzali zo záverov, ktoré vyplynuli z činnosti 

kategorizačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre posudzovanie 

návrhov na kategorizáciu pomôcok. Táto kategorizačná komisia je poradným orgánom 

Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a jej členmi sú zástupcovia osôb so zdravotným 

postihnutím, členovia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, zástupcovia skupín 

organizácií osôb s mentálnym postihnutím, s chronickými ochoreniami, duševnými 

poruchami a poruchami správania, so sluchovým postihnutím, telesným postihnutím a so 

zrakovým postihnutím. Navrhované zmeny v zozname pomôcok a maximálne zohľadňované 

sumy z ceny pomôcok sa budú realizovať v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. V princípe išlo o zreálnenie cien maximálne zohľadňovaných 

cien ceny pomôcok vzhľadom na to, že opatrenie sa dlhšiu dobu nemenilo. Konkrétne sa 

jedná o 25 pomôcok. Zaraďujú sa ďalšie nové pomôcky: prenosné rampy, (ktoré boli 

vylúčené zo systému verejného zdravotného poistenia); prístroj na bezkontaktné ovládanie 

osobného počítača; sprchovacie sedadlo na WC misu; prenosné digitálne čítacie zariadenie 

s hlasovým výstupom. Zároveň sa vyraďuje šesť pomôcok: indikátor svetla, fax, písací 

telefón, úchytka na telefónne slúchadlo, kancelársky písací stroj a tyflonavigátor. V rámci 

rozporového konania boli k materiálu predložené aj zásadné pripomienky, ktoré boli 

odstránené v rámci rozporového konania. Informoval, že materiál bude v najbližšom čase 

predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR. 

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - dodal, 

že s účinnosťou nového opatrenia sa počíta od  1. januára roku 2017 a  zmenené ceny 

jednotlivých pomôcok predpokladajú, že sa zvýšia výdavky štátneho rozpočtu na pomôcky 

oproti minulým rokom. Prítomných vyzval na uplatnenie pripomienok aj napriek tomu, že je 

ukončené medzirezortné pripomienkové konanie.   



 

Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - uviedol, že sa  

nezúčastnil rozporového konania z dôvodu kolidujúcich pracovných povinností. Zareagoval, 

že nemôže súhlasiť s vyjadrením pána riaditeľa Krivošíka, že všetky rozpory boli odstránené. 

Vysvetlil, že Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR predložila päť návrhov 

na zmenu sumy zohľadňovanej pri kompenzačných pomôckach z dôvodu, že uvedené sumy 

boli schválené komisiou 20. mája 2013. Od tej doby sa uskutočnilo iba jedno zasadnutie 

rezortnej kategorizačnej komisie dňa 2. decembra 2014, na ktorom sa prejednávali dve nové 

pomôcky. Podotkol, že pokiaľ tomu rozumie správne, tak kategorizačná komisia je poradným 

orgánom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jej závery majú podľa jeho 

vedomostí len odporúčací charakter. Preto nerozumie tomu, že keď predložil návrhy na 

zmenu zohľadňovaných súm, ktoré predložili z dôvodu, že situácia na trhu kompenzačných 

pomôcok, ktorých sa pripomienky týkajú, sa medzi rokom 2013 a 2016 zmenila. Nie je mu 

jasné, prečo nebolo možné tieto sumy prerokovať v rámci rozporového konania. Dodal, že 

chápe, že nie je možné v rámci  medzirezortného pripomienkového konania predkladať 

návrhy na zaradenie nových pomôcok, ale nerozumie tomu, prečo nebolo možné prerokovať 

sumy zohľadňovaných pomôcok. Vysvetlil, že v súčasnosti sa zmenila situácia a konečne sa 

objavili na trhu hodinky s českým hlasovým výstupom, ktorých cena je 44 Eur. Sú to jediné 

náramkové hodinky najviac príbuzné slovenskému jazyku. Doplnil, že hodinky s hlasovým 

výstupom hovoriace slovensky nie sú na trhu dostupné. Vysvetlil, že doteraz sa predávali iba 

hodinky s nemeckým hlasovým výstupom a anglickým hlasovým výstupom za cenu 33 Eur. 

Nerozumie tomu, prečo by osoby so zrakovým postihnutím, ktoré majú problém s cudzím 

jazykom, by museli na hodinky s českým hlasovým výstupom doplácať (okrem 

percentuálneho poplatku) navyše 11 Eur. Požiadal štátneho tajomníka Branislava Ondruša, či 

by bolo možné urobiť ešte jedno doplňujúce rozporové konanie, v rámci ktorého by sa 

zástupcovia rezortu práce zaoberali piatimi kategóriami, v ktorých žiadali zástupcovia 

Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR zmeny zohľadňovaných súm.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - vyzval 

riaditeľa Michala Krivošíka, aby zareagoval na dotaz pána Milana Měchuru. 

 

Michal Krivošík, riaditeľ odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - zareagoval, že s Národnou radou občanov so zdravotným 

postihnutím v SR sa uskutočnilo rozporové konanie a má za to, že všetky rozpory boli 

odstránené. Informoval, že nie všetky návrhy, ktoré boli predložené v rámci rozporového 

konania sa týkali zmeny výšky maximálne zohľadňovanej sumy pomôcok, ale boli uplatnené 

aj návrhy, ktoré sa týkali rozšírenia typu pomôcok pre iné skupiny zdravotného postihnutia. 

Uviedol, že ak by sa postupovalo takým spôsobom, že by v rámci rozporových konaní pri 

rokovaní s jednotlivými zástupcami osôb so zdravotným postihnutím dopĺňali, rozširovali 

a menili návrh opatrenia, potom nevidí opodstatnenosť a legitimitu kategorizačnej komisie, 

kde sú zastúpené aj ostatné druhy zdravotného postihnutia. Materiál bol do medzirezortného 

pripomienkového konania predložený tak, ako bol schválený v kategorizačnej komisii. 

Informoval, že aj niektorí členovia výboru sú aj členmi  kategorizačnej komisie. Podotkol, že 

chápe, že došlo k určitému posunu súm, no uvedené sumy boli korigované podľa priemerných 

súm, ktoré mali aktuálne k dispozícii zo Softec-u.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -

zareagoval, že sa v tejto chvíli jednoznačne nevie vyjadriť k tejto otázke z dôvodu, že sa  

nezúčastnil na rozporových konaniach, ale berie dotaz do úvahy. Požial pána Měchuru 

o informáciu, o ktoré pomôcky sa vo vzťahu k maximálne zohľadňovaným sumám jedná.  



 

Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - informoval, že 

pripomienka sa týka zvýšenia sumy niekoľkých kategórií. Sú to: hodinky s hlasovým 

výstupom; hodinky s hmatovým výstupom; mobilné telefóny; diaľkové ovládače na ovládanie 

hlasových systémov; programy, ktoré slúžia na ovládanie mobilných telefónov hlasom. Ide o 

päť kategórií s tým, že požadujú ich zvýšenie oproti momentálne platným sumám. V troch 

navrhujú zvýšenie a pri mobilných telefónoch navrhujú ponechať súčasnú sumu, pričom 

v návrhu sa uvádza zníženie o 50 Eur. V programoch na ovládanie mobilných telefónov 

navrhujú nie ich  zníženie o 200 Eur, ale len o 100 Eur. Návrh odôvodňuje tým, že sa objavili 

na trhu nové druhy pomôcok. V prípade hmatových hodiniek, je problém s poklesom Eura, 

takže rapídne rastú ceny hodiniek s hmatovým výstupom. Je to z dôvodu, že sa od roku 2013 

do roku 2016 zmenila situácia na trhu.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

zareagoval, že z vyjadrenia pána Měchuru pochopil, že sa nezmenila situácia v cenách 

pomôcok, ale v tom, že sa objavili na trhu nové druhy pomôcok, ktoré by mali byť 

predmetom rokovania kategorizačnej komisie.  

 

Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - vysvetlil, že sa 

nejedná o úplne nový výrobok. Napr. diaľkový ovládač na ovládanie hlasových systémov sa 

doteraz dodával len s jednou frekvenciou a teraz sa bude dodávať s dvomi frekvenciami, ktoré 

je možné využívať v Českej republike aj v Slovenskej republike. Ovládač má prepínač a 

z toho dôvodu si výrobca zvýši cenu z napr. 110 na 140 Eur. Zdôraznil, že sa nejedná o novú 

pomôcku, ale o inovovanú pomôcku. Taktiež je to v prípade hodiniek s českým hlasovým 

výstupom, ktoré sa objavili na trhu tento rok a taktiež nemôžu tvrdiť že sa jedná o novú 

pomôcku. Dodal, že pomôcky sa neustále vyvíjajú a ich cena môže stúpať. 

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -

zareagoval, že v tejto chvíli nemôže prisľúbiť, že bude vyhovené požiadavke pána Měchuru, 

ale uviedol, že sa bude touto vecou následne zaoberať.   

 

Branislav  Mamojka,  predseda  Národnej  Rady  občanov  so  zdravotným postihnutím v SR  

a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným  - informoval, že sa zúčastnil rozporového 

konania k pripomienkam, ktoré spomínal pán Měchura. Na rozporovom konaní bol použitý 

argument, ktorý povedal pán riaditeľ Michal Krivošík, že to bolo prerokované na 

kategorizačnej komisii. Nie je mu známe, kedy to bolo na kategorizačnej komisii 

prerokované. Súhlasí s tým, aby všetky návrhy boli prerokované kategorizačnou komisiou. 

Podľa neho kategorizačná komisia zasadá veľmi zriedkavo a hlavne sa neplní ustanovenie 

zákona, že má byť zoznam pomôcok inovovaný minimálne raz ročne. Prítomných informoval, 

že na inom rozporovom konaní prisľúbil pán štátny tajomník Branislav Ondruš, že to tak 

bude. Uviedol, že tomu verí a teší sa, že budú môcť predložiť nové návrhy. Zároveň veľmi 

ocenil, že zoznam pomôcok v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny hovorí o 

skupinách pomôcok určitého charakteru, čo nie je tak ako v prípade zoznamu 

kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v gescii rezortu zdravotníctva, kde sú presné 

modely a každý konkrétny model aj keď je iba trošku odlišný má úplne iné označenie, ale 

úplne rovnakú funkciu už do zoznamu nepatrí a nemôže byť na neho poskytnutý príspevok. 

Uviedol, že v prípade zoznamu pomôcok je to robené pružnejšie, pretože vývoj a využitie 

kompenzačných pomôcok je trošku iné. Pripomenul, že niektoré zmeny, ktoré spomínal pán  

Měchura vznikli iba vplyvom významnej zmeny kurzu dolár a euro a iné zmeny vznikli tým, 

že v tej istej kategórii došlo k náhrade a nie k tomu, že by bol uvedený na trh nový výrobok, 



tak ako bolo spomenuté v prípade napr. diaľkového ovládania. Uviedol, že akceptuje fakt, že 

návrhy je potrebné podávať prostredníctvom kategorizačnej komisie. Na záver požiadal, aby 

riešenie návrhov bolo pružnejšie a aby sa aj inovoval kategorizačný zoznam tak často, ako to 

ustanovuje  zákon.  

 

Mária Orgonášová, Únia miest Slovenska - požiadala o informáciu, či sa na Slovensku  

v zozname pomôcok objavil tzv. vertikalizačný vozík pre telesne ťažko postihnutých 

paraplegikov. Jedná sa o vozík, ktorý je už 15 rokov na trhu a ktorý pomocou hydrauliky 

alebo elektricky je možné uviesť do akejkoľvek polohy a hlavne pre ťažko telesne 

postihnutých, ktorí sa chcú zamestnať napríklad v knižnici, alebo v podobných prevádzkach 

by to bola veľká pomoc. A okrem toho aj po zdravotnej stránke mnohí, ktorí sú odkázaní na 

život na vozíku veľmi túžia po tom, aby sa mohli dostať do vertikálnej polohy, čo podporuje 

aj kardiovaskulárny systém, dýchací systém a pod. Na záver uviedla, že tento vozík je 

v Českej republike v kategorizačnom zozname zahrnutý.   

 

Michal Krivošík, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - zareagoval, že má 

vedomosť, že tieto typy vozíkov už boli poskytnuté. Maximálne zohľadňovaná suma je 

stanovená podľa pomôcky - vozíka.  

 

Miriam Bročková, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - potvrdila, že pokiaľ sa jednalo o 

elektrický vozík, tak uvedené spadá pod pojem elektrický vozík s tým, že odkázanosť musela 

byť potvrdená od lekára a musela byť splnená podmienka, že prvý elektrický vozík musel byť 

poskytnutý zo zdravotnej poisťovne.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

vzhľadom k tomu, že už nikto neuplatnil žiadne pripomienky, uzavrel uvedenú tému s tým, že 

sa bude zaoberať požiadavkou pána Měchuru.  

 

 Informácia o spôsobe riešenia procesu transformácie a deinštitucionalizácie 

zariadení sociálnych služieb  

 

Zdenka Daneková, Sekcia fondov EÚ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

informovala, že Národný projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (ďalej len 

„národný projekt“) je pripravený. Otvorila sa jedna zásadná otázka, ktorá sa týka vstupu 

partnerov do národného projektu. Ide o financovanie partnerov, ktorí sa budú podieľať na 

realizácii národného projektu. Títo partneri boli veľkým dielom účastní a prispeli k tvorbe 

národného projektu. Problém financovania ich účasti na realizácii národného projektu je 

predmetom permanentnej komunikácie s Ministerstvom financií SR. Komunikácia prebieha 

na úrovni generálnych riaditeľov sekcií, a to: generálneho riaditeľa Sekcie fondov EÚ 

Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny SR pána Slobodu a generálnej riaditeľky sekcie 

európskych fondov z Ministerstva financií SR pani Zubriczkej. Uviedla, že rezort práce, 

sociálnych vecí a rodiny sa snaží vykomunikovať výnimku, aby partneri, ktorí budú účastní 

na realizácii národného projektu, nemuseli v zmysle Stratégie financovania (ťažiskový  

dokument Ministerstva financií SR, podľa ktorého musí rezort práce, sociálnych vecí a rodiny 

postupovať) spolufinancovať podiel podľa typu špecifikácie partnerov. Vysvetlila, že 

v zmysle stratégie by mala byť spoluúčasť päťpercentná. Dodala, že Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR sa snaží, aby bola udelená výnimka, aby tento prioritný projekt, o 

ktorý máme všetci záujem, mohol byť realizovaný, spustený a zazmluvnený najneskôr do 

decembra 2016. Vysvetlila, že majú záujem, aby otázka spolufinancovania účasti partnerov na 

projektoch bola vyriešená nielen pre uvedený národný projekt ako určitá výnimka, ale aby sa 



týkala aj prioritnej osi 4 - sociálneho začleňovania, pretože financovanie z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu má svoje špecifiká. Zopakovala, že jediným aktuálnym 

problémom je vyriešenie spolufinancovania partnerov na národnom projekte a potom môžu 

byť vykonané ďalšie procesné kroky ako vyzvanie, odborné hodnotenie, rozhodnutie 

a zazmluvnenie.  

 

Iveta Mišová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím – zareagovala, 

že chce veriť tomu, že deinštitucionalizácia zariadení je naozaj prioritou vlády Slovenskej 

republiky tak ako to je deklarované. Uviedla, že sa veľmi potešila, keď  tieto procesy nastali 

a urobilo sa veľa dobrých vecí. Keď si vypočula, že možno ďalšie mesiace sa nezačne 

realizovať národný projekt na ktorý čakajú konkrétne zariadenia, konkrétni ľudia, pretože 

tento projekt nadväzuje na Integrovaný regionálny operačný program, kde sa už chystajú 

výzvy, tak uviedla, že vyslovuje veľké znepokojenie. Poprosila pána štátneho  tajomníka 

Branislava Ondruša, aby sa čo najskôr uvedené problémy vyriešili a aby proces pokračoval 

tak ako má. Uviedla, že sa jej zdá veľmi zvláštne, že by organizácie, ktoré boli vybrané 

v rámci procesu výberu projektových zámerov mali spolufinancovať niečo, čo je úlohou štátu. 

Podotkla, že rozumie pravidlám ako sú nastavené, ale myslí si, že vláda Slovenskej republiky 

nájde nejaké riešenie a že sa nebude čakať veľmi dlho.    

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

ubezpečil pani Mišovú, že na tento problém majú rovnaký pohľad, rezort práce, sociálnych 

vecí a rodiny nechce akceptovať uvedený stav. Informoval, že upozornili Ministerstvo 

financií SR, že v tomto prípade sa jedná o iný typ projektu ako sú projekty z Operačného 

programu, napr. Integrovaná infraštruktúra alebo z Operačného programu výskum a inovácie 

alebo v iných prípadoch, kde majú partneri benefity z účasti na projekte a z tohto hľadiska je 

logická ich požiadavka na spolufinancovanie. Faktom je, že pri nastavovaní systému riadenia 

štrukturálnych fondov v SR a aj v rámci komunikácie s Európskou komisiou sme si  

dostatočne neuvedomili možné špecifické postavenie partnerov v niektorých iných typoch 

projektov. Vychádzalo sa zo všeobecnej skúsenosti, ktorá jednoducho aj z hľadiska 

„Bruselských pravidiel“ dávala logiku tomu, že partner projektu, ktorý má mať nejaké príjmy, 

benefity, (napr. investície do nejakého vývoja, do nového produktu alebo v prípade nákupu 

techniky a pod.), tak sa má finančne spolupodieľať na financovaní týchto krokov. Uviedol, že 

rezort práce, sociálnych vecí a rodiny je zrejme jediným rezortom, ktorý je v takejto 

špecifickej situácii, že má partnerov, ktorí v skutočnosti neprofitujú, resp. vykonávajú 

odbornú činnosť, ktorú štát sám vykonávať nevie, alebo považuje za efektívne, aby časť 

odbornej práce na seba prevzali mimovládne subjekty v tomto prípade. Prítomných ubezpečil, 

že uvedený problém by sa mal vyriešiť v priebehu niekoľkých dní. Dodal, že toto nie je jediný 

projekt rezortu práce, v ktorom je potrebné vyriešiť otázku partnerstva. Informoval, že  vedúci 

služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR priamo komunikuje 

s  vedúcim služobného úradu Ministerstva financií SR. Prisľúbil, že zistí, aká odpoveď bola 

doručená v tejto veci. V prípade, že sa uvedené nepodarí vyriešiť medzi ministerstvami, bude 

potrebné hľadať riešenie na úrovni vlády SR. Verí, že sa problém podarí vyriešiť v dohľadnej 

dobe. 

 

 Informácia o zasadnutí predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia 

a o konferencii  

 

Branislav  Mamojka,  predseda  Národnej  Rady  občanov  so  zdravotným postihnutím v SR a 

podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným  - informoval, že v novembri 2016 sa bude 

konať na Slovensku v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie, zasadnutie Európskeho 



fóra zdravotného postihnutia, ktoré bude spojené s konferenciou „Dohovor  OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím - pretavenie odporúčaní do činov“. Konferencia sa bude 

zaoberať transformáciou záverečných odporúčaní do praxe, a to v smere odporúčaní, ktoré 

boli dané Európskej únii, ale aj jednotlivým štátom Európskej únie, ktoré už prešli prvým 

posudzovaním, tak ako Slovenská republika. Konferencia bude venovaná tomu, akým 

spôsobom implementovať záverečné odporúčania. Vyjadril potešenie, že na uvedenú 

konferenciu získali aj podporu zo strany vlády SR. Upresnil, že Európske fórum zdravotného 

postihnutia organizuje konferencie v predsedníckej krajine, ktorá predsedá Rade Európskej 

únie. Je rád, že Slovensko nie je výnimkou. Uviedol, že bolo niekoľko výnimiek, napr. 

Luxembursko, nebolo schopné takúto konferenciu zorganizovať. Informoval, že konferencie 

sa zúčastnia predstavitelia organizácií zdravotne postihnutých zo všetkých členských krajín 

Európskej únie (reprezentatívnych národných rád a nadnárodných organizácií) a uviedol, že 

budú prizývať aj menší počet reprezentantov organizácií zastupujúcich záujmy osôb so 

zdravotným postihnutím na Slovensku. Konferencia bude mať zabezpečený simultánny 

preklad a budú publikované aj výsledky konferencie. Samotná akcia bude prebiehať v dňoch 

12. - 13. novembra 2016. Na akciu budú pozývaní aj nečlenovia predsedníctva EDF. Vyjadril 

potešenie, že pán štátny tajomník Branislav Ondruš bude zastupovať Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR na konferencii dňa 12. novembra 2016. 

 

 Informácia o návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii 

zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, 

pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb - Európsky akt o 

prístupnosti. 

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

pripomenul, že na poslednom zasadnutí výboru sa hovorilo o tom, že sa bude  pravidelne 

sledovať vývoj prípravy mimoriadne dôležitého právneho aktu (Návrhu Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 

členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb - Európsky akt 

o prístupnosti), ktorý bude mať po prijatí nepochybne obrovské dopady na členské krajiny. V 

tejto súvislosti požiadal pána Gaburu z Hlavného kontaktného miesta pre problematiku 

vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby predniesol 

informáciu o tom, čo sa zmenilo od posledného zasadania výboru, pokiaľ ide o rokovanie 

o tomto legislatívnom návrhu. 

Ján Gabura, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

informoval, že pracovná skupina pre sociálne otázky Rady Európskej únie sa na poslednom 

zasadnutí venovala diskusii o návrhu Európskeho aktu o prístupnosti s cieľom prediskutovať 

vykonateľnosť a vhodnosť požiadaviek na prístupnosť, ktoré sú stanovené v prílohe 1 návrhu. 

Väčšina členských štátov sa opätovne vyslovila za vylúčenie audiovizuálnych mediálnych 

služieb z rozsahu návrhu vzhľadom na to, že preferuje riešenie prístupnosti v tejto oblasti 

v sektorovej legislatíve. Členské štáty mali výhrady a požiadavky na vyjasnenie aj k ostatným 

častiam návrhu, najmä pokiaľ ide o definíciu telefónnych služieb, bankových služieb a bližšie 

informácie o elektronickom obchode, elektronických knihách a zastavanom prostredí. Viaceré 

členské štáty však potrebujú viac času na analýzu zmien a ich dopadov v prípade ich 

praktickej aplikácie, preto sa pracovná skupina k uvedeným zmenám vráti aj počas 

nasledujúceho rokovania, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2016. 

 



Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

vzhľadom k tomu, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastrešuje túto problematiku 

na národnej úrovni, informoval sa, či prebieha v rámci definovania národného stanoviska 

komunikáciu aj s inými rezortmi.   

 

Ján Gabura, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Na tento účel bola zriadená pracovná skupina, o čom informoval na ostatnom 

zasadnutí výboru. Informoval, že výbor bol požiadaný o nominovanie expertov do tejto 

pracovnej skupiny, za čo zároveň vyjadril poďakovanie výboru, ktorý nominoval až štyroch 

expertov, a to konkrétne: Branislava Mamojku, predsedu  Národnej  Rady  občanov  so  

zdravotným postihnutím v SR a podpredsedu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,  

Michaelu Hajdukovú z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Petra Demeka zo 

Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a Evu Madajovú z Asociácie na 

ochranu práv pacientov SR.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – požiadal 

o informáciu, ako funguje táto pracovná skupina. 

 

Ján Gabura, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

pracovná skupina mala zatiaľ jedno sedenie, na ktorom sa snažili zadefinovať kompetencie 

jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a  ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa 

plánuje pred zasadnutím pracovnej skupiny pre sociálne otázky Rady Európskej únie.  

 

Branislav  Mamojka,  predseda  Národnej  Rady  občanov  so  zdravotným postihnutím v SR  

a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným - vyjadril sa k spomenutému bodu:   

audiovizuálne a mediálne služby. Informoval, že problém, ktorý tu vznikol bol veľmi 

zaujímavý, pretože lobistické skupiny žiadali vylúčenie tejto problematiky práve 

z Európskeho aktu o prístupnosti. Na druhej strane kultúrny výbor Európskeho parlamentu 

žiadal, aby bolo vylúčené sprístupňovanie audiovizuálnych a mediálnych služieb práve z tejto 

smernice. Našťastie v posledných dňoch došlo k zmene a opäť sa požiadavka vrátila napäť do 

audiovizuálnej smernice. Je presvedčený, že sa uvedené udialo v dôsledku nadnárodných 

organizácií zdravotne postihnutých, zástupcovia ktorých veľmi intenzívne rokovali aj v rámci 

Európskej komisie, ako aj v rámci Európskeho parlamentu. Pracovná skupina bola zriadená 

začiatkom júla 2016 a na jej stretnutí sa dohodli na tom, že jednotlivé rezorty si navzájom 

vymenia aj s členmi pracovnej skupiny svoje stanoviská, čo ešte nenastalo. Členovia 

pracovnej skupiny nemajú hlbšiu vedomosť o námietkach a z toho dôvodu nemôžu 

argumentovať proti nim. 

 

Ján Gabura, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

zareagoval, že stanoviská budú preposlané  členom pracovnej skupiny.  

 

Mária Orgonášová, Únia miest Slovenska - v nadväznosti na informáciu, v ktorej sa 

spomínalo, že na medzinárodnej úrovni sa hovorilo o prístupnosti životného prostredia, 

fyzickej prístupnosti, o odstraňovaní bariér spomenula, že v súčasnosti platný zákon  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je veľmi starý 

a nie je možné sa dopracovať k jeho novelizácii. Ďalej uviedla, že ju prekvapuje, že aj napriek 

tomu, že máme vykonávaciu vyhlášku č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, 



ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, sa opakovane stretávame s tým, že sa stále objavujú nové 

bariérové budovy alebo pri rekonštrukciách sa nerešpektuje požiadavka vykonávacej vyhlášky 

a v rámci rekonštrukcie sa nevykoná debarierizácia, ale práve naopak sa vytvárajú nové 

bariéry. Uvedené požiadavky boli spomenuté pri príprave návrhu nového stavebného zákona, 

ktorý nebol schválený. Požiadala o informáciu, či sa o tomto probléme diskutovalo na 

medzinárodnej úrovni. 

 

Ján Gabura, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

vo vzťahu k Európskemu aktu o prístupnosti uviedol, že problematika fyzického prostredia je 

ešte stále analyzovaná členskými štátmi EÚ, pretože nie všetky členské štáty majú jednotný 

názor na túto problematiku. Vo vzťahu k úprave stavebného zákona v podmienkach SR 

informoval, že v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 

postihnutím na roky 2014 - 2020 je zahrnutá úloha: „Zabezpečiť prístupnosť nových stavieb a 

územia určených na používanie verejnosťou“. Uviedol, že termín plnenia tejto úlohy je rok 

2019.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

zareagoval, že táto téma si vyžaduje neutíchajúci tlak zo strany rezortu ako aj zo strany  

mimovládneho sektora, prípadne tiež výboru. Pre zaujímavosť uviedol príklad  

z prebiehajúceho legislatívneho procesu k novele zákona č. 448/2008 Z. z., v rámci ktorého 

odznela aj požiadavka zo strany budúcich neštátnych poskytovateľov (ktorí dnes prevádzkujú 

detské jasle bez náležitej legislatívne úpravy), aby v zákone požiadavka na bezbariérový 

prístup nebola vôbec definovaná. Dokonca sa stretol s vyjadrením, že je dobré, ak v prostredí 

sú fyzické bariéry, pretože sa týmto malé deti učia lepšie chodiť. Prítomných ubezpečil, že 

záujmom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je dodržiavať nielen Dohovor OSN 

o právach osôb so zdravotným postihnutím, ale aj ďalšie právne normy, ktoré sú na úrovni 

Európskej únie. Uviedol, že nebudú stáť proti debarierizácii, ale naopak, budú ju aktívne 

podporovať. Zdôraznil, že bude rád, ak z pôdy tohto výboru a z pôdy organizácií 

zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím bude táto požiadavka opakovane 

zaznievať, aby bolo možné vytvárať tlak spoločne. Následne spomenul, že predchádzajúci deň 

bol na zasadnutí Výboru pre deti a mládež prerokovávaný Národný program rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, kde bola diskutovaná vec, aké veľké 

problémy spôsobí požiadavka na parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím 

pred základnými školami, materskými školami, základnými umeleckými školami a centrami 

voľného času.  Skonštatoval, že súkromný sektor, v tomto prípade podnikatelia a samosprávy 

sú tí, ktorí sa bránia a argumentujú tým, že štát im robí prekážky v podnikaní. Dodal, že je 

absurdné, keď pri vyhodnocovaní kvality podnikateľského prostredia podnikateľské subjekty 

za faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie označujú práve požiadavky na 

debarierizáciu. Takisto nadviazal aj na vyjadrenie pána Mamojku v súvislosti s Európskym 

aktom o prístupnosti. Uviedol, že sa jedná o skutočne ťažkú právnu normu, o ktorej sa bude 

rokovať veľmi dlho. V tejto súvislosti opäť možno treba aj z úrovne tohto výboru zareagovať. 

Spomenul aj kľúčový problém, o ktorom informoval aj podpredseda výboru pán Mamojka 

a to, že sa lobistické skupiny bránia. Sú to podnikatelia, ktorí každú požiadavku na 

zabezpečenie prístupnosti služby alebo výrobku pre osoby so zdravotným postihnutím 

zaraďujú do kolónky negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. A potom ďalšie iné 

inštitúcie argumentujú, že štát zhoršuje podnikateľské prostredie, lebo má takéto požiadavky. 

Uviedol, že má význam, aby na zasadnutí výboru sa občas zaujalo stanovisko k takýmto 



návrhom alebo požiadavkám, alebo k nejakým hodnoteniam a pod., pretože toto je otázka 

neustálej výchovy tej najširšej verejnosti, ktorá nie je priamo zainteresovaná na tejto oblasti.  

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím - požiadal 

o informáciu, či je na zasadnutí prítomný zástupca Ministerstva vnútra SR, nakoľko by uvítal 

informáciu, kedy sa uskutoční pracovné stretnutie k problematike linky 112. 

 

Mária Gvozdjaková, Ministerstvo vnútra SR - informovala, že na zasadnutí výboru zastupuje 

vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR pána Varačku. K otázke pána Heftyho 

týkajúcej sa linky 112 uviedla, že posledné stretnutie na úrovni sekcie krízového riadenia, 

ktoré je gestorom tejto problematiky sa uskutočnilo koncom mája alebo začiatkom júna 2016, 

kde kolegovia mali možnosť rozdiskutovať problémy vo vzťahu k uvedenej problematike. 

Vysvetlila, že aj v rámci Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so 

zdravotným postihnutím na roky 2014-2020 je zahrnutá úloha: „Zabezpečiť prístup osobám 

so sluchovým postihnutím k číslu tiesňového volania 112.“ Informovala, že plnenie úlohy 

rezort vnútra posunul do ďalšieho obdobia z dôvodu, že boli problémy s vydefinovaním 

istých požiadaviek zo strany organizátora linky 112. Vysvetlila, že veľký počet ľudí s ťažkým 

stupňom sluchového postihnutia musí použiť iné prostriedky k tomu, aby boli schopní 

komunikovať v tiesni. Situácia v oblasti prístupu týchto občanov k službám na čísle 

tiesňového volania 112 v Slovenskej republike nie je v súčasnej dobe vyriešená. Už niekoľko 

rokov sa sekcia krízového riadenia MV SR venuje zabezpečeniu tejto služby, ale do dnešného 

dňa neboli implementované uspokojivé riešenia. Dodala, že kolegovia zo sekcie krízového 

riadenia sú na zvolanie stretnutia pripravení. Prisľúbila, že v tejto veci získa čerstvé 

informácie.  

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím - zareagoval, že 

by uvítal, keby sa v tejto veci uskutočnilo pracovné stretnutie, pretože mal informáciu, že sa 

malo uvedené riešiť v priebehu septembra.  

 

Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 

požiadal pani Gvozdjakovú, aby informovala pána vedúceho služobného úradu, že by bolo 

dobre, ak by sa uvedené stretnutie uskutočnilo čo najskôr.  

 

Mária Gvozdjaková, Ministerstvo vnútra SR - zareagovala, že  ju mrzí, že úloha nie je 

splnená. Dodala, že v súvislosti s plnením úloh v rámci predsedníctva došlo k posunu,  

pretože kolegovia majú množstvo úloh. Prisľúbila, že pourguje kolegov a poskytne spätnú 

väzbu.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

odporučil pánovi Heftymu, aby v prípade, že sa problém nebude riešiť, informoval o tom na 

nasledujúcom zasadnutí výboru. 

 

Milan Měchura, zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím - položil 

nasledovné otázky: Na rozporovom konaní k novele zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov informoval pán štátny tajomník Ondruš, že sa uvažuje nad novelou tohto 

zákona v priebehu roka 2019. Požiadal o informáciu, od akého obdobia by mohla nadobudnúť 

novela účinnosť. Druhú otázku položil vo vzťahu k zriadenej pracovnej skupine k novele 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Skonštatoval, že pracovná skupina sa k tejto 

novele zišla možno jeden krát a to naposledy v apríli alebo máji 2016. Od tohto obdobia sa 



pracovná skupina nezišla. Má vedomosť, že sa uvažuje s účinnosťou novely od 1. januára 

2018 myslí si, že je nesprávne, že sa pracovná skupina nestretla už približne päť mesiacov. 

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - k prvej 

otázke pána Měchuru uviedol, že nie je ešte určený presný termín  a úloha nie je zahrnutá ani 

v pláne legislatívnych úloh vlády SR. Vysvetlil, že reagoval na skutočnosť, že počas 

medzirezortného pripomienkového konania prišlo k novele zákona veľa pripomienok, ktoré 

boli nad rámec zámeru a ukázalo sa, že pravdepodobne si zákon zaslúži po pár rokoch 

zásadnejšiu revíziu. To znamená neriešiť len partikulárne jednu alebo dve otázky, ktoré sa 

v tejto malej novele riešili, alebo kompletne zrevidovať celý zákon. Informoval, že  jeho 

predstava je taká, že navrhovaná novela zákona sa začne riešiť už budúci rok . Tento rok sa 

ukončí legislatívny proces prijatia tejto malej novely tak, aby bola účinná od 1. januára 2017. 

Má záujem, aby sa budúci rok 2017 venoval revízii uvedeného zákona ako celku. Vysvetlil, 

že v tejto chvíli nevie záväzne novelu zákona termínovať, uviedol, že si myslí, že práca na 

novele by nemala trvať viac ako rok. Myslí si, že na konci roka 2017 by mohli byť schopní 

spoločne zadefinovať, ako si spoločne predstavujeme zmeny v tomto zákone. Nielen pokiaľ 

ide o príspevok na opatrovanie, alebo o posudzovanie peňažných a nepeňažných darov, ale aj 

ďalšie otázky, ktoré otvorili zástupcovia osôb so zdravotným postihnutím v pripomienkach 

v rámci  medzirezortného pripomienkového konania.  

Pokiaľ ide o druhú otázku vo vzťahu k  pracovnej skupine k novele zákona o 

sociálnych službách, vysvetlil, že on je vedúcim pracovnej skupiny, ktorej činnosť je 

naviazaná na jeho osobu. Jeho zámerom bolo, aby sa stretli v septembri 2016, ale kvôli 

povinnostiam súvisiacim s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v septembri 2016 strávil na 

Slovensku iba šesť pracovných dní, takže nebol schopný prácu pracovnej skupiny posunúť 

ďalej. Informoval, že dňa 29. septembra 2016 sa uskutočnilo stretnutie na úrovni sekcie, bol 

určený časový plán a v dohľadnej dobe bude zorganizované rokovanie pracovnej skupiny.  

 

Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny - požiadala štátneho tajomníka 

Branislava Ondruša o informáciu, v akom štádiu je vyhlásenie dopytovo orientovanej výzvy 

na projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí z vybraných znevýhodnených skupín,  

medzi ktorých patria aj osoby so zdravotným postihnutím. Upresnila, že uvedená úloha je 

v pláne úloh Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 

2016.  

 

Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -

informoval, že dňa 3. októbra 2016 sa uskutoční pracovné zasadnutie s vecnými sekciami 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vrátane Sekcie fondov EÚ, Implementačnou 

agentúrou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny k aktualizácii harmonogramu výziev 

a vyzvaní. Je pomerne isté, že výzva nebude vyhlásená do konca roku 2016. Uviedol, že jeho 

záujmom je, aby bola výzva vyhlásená najneskôr v prvom štvrťroku budúceho roka 2017. 

Ako bolo povedané, výzva má byť zameraná na dve kľúčové znevýhodnené skupiny mladých 

ľudí do 29 rokov: jednou je skupina mladých ľudí so zdravotným postihnutím a druhá je 

skupina mladých ľudí, ktorí ukončili náhradnú rodinnú starostlivosť. Informoval, že sa dňa 

29. septembra 2016 uskutočnil odborný seminár v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar, 

na ktorom sa presnejšie definovali požiadavky na druhú skupinu mladých ľudí. Myslí si že 

budú schopní aj na odbornej úrovni kvalitne pripraviť výzvu.  Vzhľadom k tomu, že už nikto 

neuplatnil žiadne požiadavky, ukončil bod programu.  

 

Na záver požiadal prítomných, aby v období mesiaca a pol venovali  pozornosť 

navrhovaným zmenám v štatúte výboru, pretože táto téma bude kľúčovým bodom 



najbližšieho rokovania výboru. Privíta, ak členovia výboru zašlú v predstihu k štatútu výboru 

prípadné pripomienky, aby najbližšie rokovanie výboru bolo maximálne efektívne, ako aj  

hlasovanie a rozhodovanie o návrhu nového štatútu. Následne poďakoval prítomným za účasť 

a ukončil zasadnutie výboru. 

 

 


