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Záznam zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

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

23. apríla 2015, 13.00 hod., miestnosť č. 117 

__________________________________________________________________________ 

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

 

Ospravedlnení: 

Juraj Palúš - Ministerstvo spravodlivosti SR; Bruno Konečný - Združenie miest a obcí 

Slovenska; Jana Dobšovičová Černáková - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s chronickými 

ochoreniami;  Marcela Barová - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami  

a  poruchami správania; Katarína Písečná - zástupkyňa skupiny organizácií osôb s telesným 

postihnutím; Jozef Šimko - zástupca skupiny organizácií osôb so zrakovým postihnutím;  

Marta Gajdošíková - Rozhlas a televízia Slovenska 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Informácia o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR  

4. Informácia o návrhu stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích vyhlášok 

5. Informácia o plnení časovo aktuálnych opatrení Národného programu rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 

6. Informácia o uplatňovaní princípu nediskriminácie s dôrazom na prístupnosť v rámci 

operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020  

7. Informácia o stave implementácie národných projektov:  

- Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému 

sociálnych služieb 

- Národný projekt Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok  

a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom 

prostredí 

8. Rôzne  

a) Informácia o posudzovaní východiskovej správy SR o implementácii Dohovoru 

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

b) Informácia o ANED – Slovensko v kontexte európskeho monitoringu politík 

zdravotného postihnutia 

c) Informácia o činnosti Pracovnej skupiny MPSVR SR v rámci príprav 

legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ich 

dostupnosti a udržateľnosti 

d) Informácia o zraniteľných odberateľoch energií v domácnosti  

e) Informácia o stave zabezpečenia prístupnosti výťahov 

 

1 . Otvorenie 

 

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

a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - v úvode privítal všetkých 

zúčastnených a otvoril zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len 

„výbor“). Ospravedlnil neúčasť Jána Richtera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

a predsedu výboru z dôvodu kolidujúcich pracovných povinností. Prítomných informoval,  

že bol predsedom výboru poverený vedením zasadnutia. Vyzval tajomníčku výboru,  

aby pristúpila ku kontrole uznášaniaschopnosti.  
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Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - skonštatovala 

uznášaniaschopnosť výboru. 

 

Branislav Mamojka,  predsedajúci  výboru - prítomných oboznámil s návrhom programu  

a vyzval na doplnenie bodu „Rôzne“. 

 

Ľubica Vyberalová a Iveta Mišová, zástupkyne skupiny organizácií osôb s mentálnym 

postihnutím - navrhli zaradiť do bodu „Rôzne“ Informáciu 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. 

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím -  navrhol zaradiť 

do bodu „Rôzne“ Informáciu o tlmočníckej službe pre osoby so sluchovým postihnutím.  

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - skonštatoval jednohlasné schválenie programu        

a vyzval tajomníčku výboru, aby pristúpila ku kontrole plnenia uznesení. 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Mária Homolová, tajomníčka výboru - v súvislosti s plnením uznesenia č. 44 zo dňa  

29. septembra 2014, ktorým výbor uložil tajomníčke výboru iniciovať a zabezpečiť stretnutie 

vecne zainteresovaných inštitúcií k problematike úplnosti prenosového reťazca 

multimodálneho vysielania s cieľom naplnenia možnosti riadne využívať službu hlasového 

komentovania pre nevidiacich koncovým užívateľom a iniciovať a zabezpečiť stretnutie 

vecne zainteresovaných inštitúcií k zabezpečeniu kvality a rozsahu skrytého titulkovania pre 

nepočujúcich - požiadala Richarda Čelovského, zástupcu sekcie médií, audiovízie                    

a autorského práva Ministerstva kultúry SR, aby podal prítomným informáciu. 

 

Richard Čelovský, sekcia médií, audiovízie a autorského práva, Ministerstvo kultúry SR -

uviedol, že v zmysle uznesenia výboru sa najskôr uskutočnili dve pracovné stretnutia. Prvé  

sa týkalo problematiky úplnosti prenosového reťazca multimodálneho vysielania, druhé  

problematiky zabezpečenia kvality skrytých titulkov. Na týchto pracovných stretnutiach  

sa identifikovali základné problémy. Prvý problém retransmisie multimodálneho vysielania, 

konkrétne hlasového komentovania, kde sa ako problematické ukázalo to, že prevádzkovatelia 

retransmisie v niektorých prípadoch neprenášajú vysielanie úplné, ale orezávajú  

ho o multimodálny prístup, čiže ku konečnému užívateľovi sa nedostane hlasové 

komentovanie, prípadne skryté titulky. Druhým problémom bola otázka kvality skrytých 

titulkov, kde sa ukázalo, že táto sa líši v závislosti od vysielateľov. Taktiež sa stretli  

s rozdielnym prístupom k tomu, čo ešte možno považovať za titulky a čo už nie. Na základe 

prvého pracovného stretnutia sa zástupcovia Ministerstva kultúry SR rozhodli, že je potrebné 

bližšie sa zaoberať týmito otázkami a z uvedeného dôvodu zorganizovali ďalšie pracovné 

stretnutia na Ministerstve kultúry SR, na ktorých predložili námety na riešenie. Rezort kultúry 

navrhol vypracovanie novelizácie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Návrh 

novelizovaného znenia bol predložený na ďalšom pracovnom stretnutí za účasti všetkých 

zainteresovaných subjektov. Na pracovných stretnutiach odzneli pripomienky, ako  

aj množstvo návrhov na zlepšenie, na doplnenie návrhu. Zástupcovia rezortu kultúry 

sfinalizovali návrh novelizovaného znenia zákona, ktorý predložili do medzirezortného 

pripomienkového konania v období od 15. apríla do 6. mája 2015. Prítomných oboznámil 

s obsahom návrhu zákona. Uviedol, že návrh rieši problém retransmisie tým,  

že prevádzkovateľom retransmisie sa výslovne ukladá povinnosť zabezpečiť retransmisiu  

v celom rozsahu, to znamená vrátane multimodálneho prístupu a aj hlasového komentovania  
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a titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré sú veľmi presne špecifikované v návrhu 

zákona. Zároveň dodal, že podrobnejšie požiadavky na titulky ustanoví vyhláška, ktorú 

Ministerstvo kultúry SR taktiež spracovalo.  

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím - vyjadril uznanie 

Ministerstvu kultúry SR za novelizácii zákona o vysielaní a retransmisii a taktiež  

za vypracovanie vyhlášky. Poďakoval aj za uskutočnené pracovné stretnutia.    

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - uviedol, že návrh zákona o vysielaní a retransmisii 

je veľmi dobre vypracovaný. Prítomných informoval, že Národná rada občanov  

so zdravotným postihnutím v SR si v pripomienkovom konaní uplatní iba jednu pripomienku 

technického charakteru, vidia problém u prevádzkovateľov, ktorí poskytujú cez káblovú 

televíziu prijímateľom set-top boxy, ktoré nemusia mať také vlastnosti, aby umožňovali 

prenášať multimodálne služby. V tomto prípade je prevádzkovateľom udelená výnimka  

až dovtedy, kým nepožiada konkrétna osoba o poskytnutie výkonnejšieho set-top boxu.  

Na záver sa tiež pripojil k poďakovaniu a vyzdvihol výbornú spoluprácu s rezortom kultúry. 

  

Mária Homolová, tajomníčka výboru - prítomných informovala, že uznesením č. 46 zo dňa 

29. septembra 2014 výbor schválil výstup spoločnej pracovnej skupiny Výboru pre osoby  

so zdravotným postihnutím a Výboru pre deti a mládež pre prípravu návrhov riešení verejnej 

ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím a odporučil 

predsedovi výboru postúpiť materiál do legislatívneho procesu. V záujme zachovania 

kontinuity v informovaní členov a členiek výboru požiadala  Nadeždu Šebovú, generálnu 

riaditeľku sekcie sociálnej a rodinnej politiky rezortu práce, aby podala informáciu                  

o zmenách, ku ktorým došlo od posledného zasadnutia. 

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - prítomných informovala o súčasnom vývoji právnej úpravy 

špecifickej ochrany osôb so zdravotným postihnutím a práv detí nasledovne: Návrh zákona 

bol postúpený do legislatívneho procesu a prerokovali ho tri poradné orgány vlády: Rada 

vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 11. marca 2015, 

Legislatívna rada vlády SR dňa 31. marca 2015 a Rada vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie dňa 9. apríla 2015. Všetky tieto tri poradné orgány odporučili predložiť návrh 

zákona na rokovanie vlády SR. Dňa 15. apríla 2015 uznesením č. 186 vláda SR schválila 

návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.  

V súčasnosti je návrh predložený Národnej rade SR. 

 

Záver: 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 

 
3. Informácia o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť a o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

 

Milan Kollár, riaditeľ odboru ľudských práv, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR - prítomných informoval, že Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
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menšiny  a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) od ostatného zasadnutia výboru zasadala 

dvakrát a to v decembri 2014 a v marci 2015. Hlavným bodom programu 19. zasadnutia rady  

bola rozprava a hlasovanie o návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v SR (ďalej len „rada“). Po diskusii k návrhu rada schválila uznesením č. 121 návrh 

celoštátnej stratégie a odporučila vláde SR materiál schváliť. V nadväznosti na odporúčacie 

stanovisko rady a tiež Hospodárskej a sociálnej rady, ktorá návrh celoštátnej stratégie 

prerokovala 8. decembra 2014, bol návrh stratégie ochrany a podpory ľudských práv dňa  

18. februára 2015 schválený vládou SR. Vzhľadom na to sa SR stala druhou krajinou 

Európskej únie po Holandsku, ktorá má svoju vlastnú vnútroštátnu stratégiu ľudských práv.  

K materiálu boli na rokovaní vlády SR uplatnené dve pripomienky Ministerstva kultúry SR  

a po ich zapracovaní došlo k úprave rámcov úloh V.3. a VI.1. V kontexte prebiehajúceho 

legislatívneho procesu presunu agendy koordinácie úloh v oblasti ľudských práv  

z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Ministerstvo spravodlivosti 

SR došlo k posunu termínov plnenia jednotlivých úloh v uznesení k stratégii a to o pol roka 

tak, aby plnenie plynulo prešlo na nového gestora. 

 Ďalším bodom programu 19. zasadnutia rady bol materiál Ministerstva zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR - Dodržiavanie ľudských práv v SR v kontexte odporúčaní  

2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva. Rada uznesením 

č. 122 jednomyseľne vzala materiál na vedomie. Súčasne vzala na vedomie aj Správu o stave 

používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2013 - 2014.  

Predmetom rokovania rady bol aj návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 

2015 - 2019 predkladaný Ministerstvom vnútra SR. Vzhľadom na skutočnosť, že materiál  

v  čase zasadnutia rady nebol ešte predložený na medzirezortné pripomienkové konanie,  

bol materiál po dohode s gestorom stiahnutý z rokovania.  

Na 20. zasadnutí rady, ktoré sa konalo 11. marca 2015 rada schválila svoj plán práce 

na rok 2015.  

Uznesením č. 125 vzala na vedomie a odporučila vláde SR schváliť Štvrtú správu  

o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR  

a súčasne uznesením č. 126 vzala na vedomie a odporučila vláde SR schváliť Štvrtú správu  

o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach v SR. 

           Uznesením č. 127 rada jednomyseľne vzala na vedomie a odporučila vláde SR schváliť 

Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 

za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu. 

 Členovia rady tiež jednomyseľne odporučili vláde SR schváliť návrh zákona  

o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. V rámci diskusie 

bol návrh zákona pozitívne hodnotený od viacerých členov rady.  

Rada vzala na vedomie informáciu o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských 

práv v SR vrátane informácie o aktuálnom stave presunu kompetencií z Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na Ministerstvo spravodlivosti SR  

a informáciu o výzve vyhlásenej v rámci dotačnej schémy na podporu a ochranu ľudských 

práv a slobôd. 
 

             Ďalej rada vzala na vedomie informáciu Ministerstva spravodlivosti SR o návrhu 

novelizácie Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a návrhu novelizácie Zákona  

o rodine. 

 Rada tiež rozhodla, že informácia týkajúca sa Operačného programu Efektívna verejná 

správa v gescii Ministerstva vnútra SR a Operačného programu Ľudské zdroje v gescii 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude predmetom rokovania nadchádzajúcej 

rady, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2015.  

Na najbližšom zasadnutí rady poskytne Ministerstvo vnútra SR informáciu,  

či nariadenie Ministerstva vnútra SR o udeľovaní štátneho občianstva SR  

z osobitných dôvodov z 9. januára 2015 je v súlade s princípom právnej istoty a v súlade  

s princípom nediskriminácie.  
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Rada ďalej vzala na vedomie spoločnú informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR a Ministerstva vnútra SR k plneniu uznesenia rady č. 105, ktorým bola obom 

gestorom uložená úloha posúdiť potrebu zriadenia nového výboru rady pre práva cudzincov. 

Obaja gestori konštatovali, že vzhľadom na nízke počty cudzincov v SR nie je momentálne 

vecná potreba zriadiť samostatný výbor pre práva cudzincov a predseda rady uviedol,  

že k otázke potreby samostatného výboru je možné vrátiť sa v kontexte posudzovania 

možností zriadenia Výboru pre občianske a politické práva.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie 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 

4. Informácia o návrhu stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích vyhlášok 
1
 

František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -

uviedol, že návrh stavebného zákona bol prerokovaný dňa 13. apríla 2015 v Hospodárskej 

a sociálnej rade so záverom pokračovať ďalej v legislatívnom procese so zapracovaním 

pripomienok, ktoré vzišli z rokovania tripartity. Materiál je pripravený na pokračovanie 

legislatívneho procesu a bude dňa 5. mája 2015 predložený na rokovanie Legislatívnej rady 

vlády. Následne informoval o zapracovaní požiadaviek zástupcov osôb so zdravotným 

postihnutím. Uviedol, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má 

záujem na tom, aby návrh stavebného zákona stanovoval konkrétne zákonné podmienky  

a vytváral základné legislatívne predpoklady pre to, aby bezbariérovosť sa stala prirodzenou 

súčasťou nášho života v oblasti výstavby. Preto konkrétne v troch paragrafoch sú riešené  

tieto nevyhnutnosti. Prítomných oboznámil, že v § 60, ods. 6, písm. i) explicitne stanovujú,  

že generálny projektant je povinný priložiť k projektovej dokumentácii vyhlásenie  

o rešpektovaní požiadaviek na bezbariérové užívanie stavby. Zároveň v § 122, ods. 1, písm. 

h) uvádzajú explicitne, že podkladom stavebného rozhodnutia  je v písm. h) vyhlásenie 

stavebníka o rešpektovaní podmienok riešenia bezbariérového užívania stavby. Ďalej v § 129, 

ods. 2 písm. g) je explicitne stanovené, že prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania  

je vyhlásenie stavebníka o rešpektovaní podmienok riešenia bezbariérového užívania stavby. 

Zákon stanoví len základné rámce, ktoré budú ďalej detailizované vo vykonávacích 

predpisoch, konkrétne v dvoch vyhláškach.  

 Informoval, že jedna vyhláška bude venovaná všeobecným požiadavkám  

na priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia a požiadavkám na bezbariérové 

využitie územia. A druhá vyhláška ustanoví podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a technických požiadavkách na bezbariérové užívanie stavieb.  

Z hľadiska legislatívneho procesu schvaľovanie prebieha v súlade s čl. 31 legislatívnych 

pravidiel vlády s tým, že tieto vyhlášky má rezort dopravy záujem vypracovať vo veľmi úzkej 

súčinnosti so zástupcami osôb so zdravotným postihnutím. Predpokladá, že hneď, ako vláda 

schváli návrh zákona, začnú spoločne pracovať na uvedených vyhláškach tak, aby zákon  

v širšom ponímaní vrátane vykonávacích predpisov bol modernou právnou normou  

aj z hľadiska technických požiadaviek na bezbariérovosť vo výstavbe.  

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - poďakoval štátnemu tajomníkovi za prednesenie 

informácie a otvoril diskusiu.  

 

Lea Rollová, Únia miest Slovenska - požiadala o informáciu, čo v takom prípade, ak sa zistia 

nedostatky bezbariérovosti až po skolaudovaní stavby. 

                                                           
1
 Informácia bola z dôvodu časovej kolízie s inými pracovnými povinnosťami na žiadosť štátneho tajomníka 

Františka Palka poskytnutá v úvode rokovania pred kontrolou plnenia uznesení výboru  
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František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 

zareagoval, že požiadavky stavebného zákona sú jasné. To znamená, že ak by sa zistilo,  

že kolaudačné rozhodnutie nebolo vydané v súlade so zákonom, tak jednoducho musí byť 

kolaudačné rozhodnutie revidované. V zmysle správneho poriadku ak je vydané rozhodnutie, 

ktoré sa v praxi ukáže, že bolo rozhodnutie vydané na základe nepravdivých údajov, v tom 

prípade sa opäť vstupuje do konania. 

 

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

o informáciu, či sa kolaudácia uskutoční za účasti osoby so zdravotným postihnutím, ktorá  

sama najlepšie môže špecifikovať, že čo je bezbariérovosť. 

 

František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 

uviedol, že do kolaudačného konania  ako aj do akéhokoľvek iného konania sa vstupuje  

v zmysle správneho poriadku a osobitných predpisov, ktoré upravujú procesnú stránku veci 

vo vzťahu k hmotnému právu, kde sú stanovené povinné náležitosti, ktoré sú podkladom pre 

rozhodovanie. Uviedol, že si nevie predstaviť preukázanie takýchto požiadaviek bez toho,  

že by erudovaná osoba na posudku pracovala. Vzhľadom na to, že sa jedná o nevyhnutnú 

povinnosť, tak ten, kto predkladá návrh, musí zabezpečiť všetky odborné podklady, ktoré  

ku  kolaudačnému rozhodnutiu môžu viesť. 

 

Branislav  Mamojka,  predsedajúci  výboru - požiadal štátneho tajomníka Františka Palka 

o informáciu, v akom časovom horizonte je možné predpokladať vypracovanie vyhlášok  

po schválení zákona. 

 

František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 

prítomných informoval, že sa s časovým priestorom počíta, nakoľko aj pri stavebnom zákone 

bol ponechaný dostatočný časový priestor na rokovanie a na vytváranie takého návrhu, ktorý 

predstavoval v tejto chvíli najvyššiu mieru spoločenskej zhody. Uviedol, že účinnosť 

stavebného zákona sa predpokladá 1. júla 2016 a je predpoklad, že aj vyhlášky by mohli 

nadobudnúť účinnosť tiež 1. júla 2016. Z uvedeného vyplýva, že príprave kvalitných 

vyhlášok sa budú môcť venovať rok.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie informáciu o návrhu stavebného zákona  

a súvisiacich vykonávacích vyhlášok 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 54 

 

5. Informácia o plnení časovo aktuálnych opatrení Národného programu rozvoja 

životných podmienok osôb so zdravotných postihnutím na roky 2014 - 2020 

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - v zmysle uznesenia č. 37 z 28. januára 2014, podľa ktorého 

majú byť na zasadnutiach výboru pravidelne prerokovávané plnenia časovo aktuálnych 

opatrení Národného programu, prítomným podala informáciu o aktuálnom stave plnenia 

úlohy. Uviedla, že Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN  

o právach osôb so zdravotným postihnutím požiadalo sekundárne kontaktné miesta aj iné 

organizácie o spracovanie priebežného odpočtu plnenia časovo aktuálnych opatrení 

Národného programu. Informovala, že na rokovaní sú spracované odpočty predložené bez 

akéhokoľvek zásahu. Predpokladá, že tak, ako v minulosti, tak aj po prerokovaní tejto 

informácie o plnení aktuálnych úloh bude materiál zverejnený na webovej stránke Hlavného 

kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb  

so zdravotným postihnutím. 
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Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny - uviedla, že by rada vyjadrila  

postrehy k tomu, akým spôsobom je v dokumente vyhodnotená časť opatrení, ktoré  

sú zverejnené pod bodom Štatistika, zhromažďovanie údajov a výskum. Upriamila pozornosť 

na bod 4.17.1. Uviedla, že IVPR, ako jediná vedeckovýskumná inštitúcia v pôsobnosti rezortu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, inicioval každoročné spracovávanie prehľadovej štúdie  

z existujúcich monitorovacích systémov, ktoré má k dispozícii Štatistický úrad SR. Uvedené 

iniciovali z dôvodu, aby mali predstavu aj o analytickom  prvku takejto štúdie, ako sa vyvíja 

životná situácia ľudí so zdravotným postihnutím na základe existujúcich monitorovacích 

systémov. Úloha sa nazýva „spracovať prehľadovú štúdiu o životných podmienkach osôb  

so zdravotným postihnutím s osobitným dôrazom na oblasť vzdelávania, zamestnávania, 

sociálnej ochrany a zdravia na základe dostupných monitorovacích systémov“. Úloha bola 

zadaná tak, že by mala byť spracovávaná raz ročne. Na základe toho, čo je v odpočte 

uvedené, položila otázku, či takýto typ odpočtu môže považovať za splnenie úlohy - 

spracovanie analytickej a prehľadovej štúdie. Informovala, že je v odpočte uvedené, že 24. 

marca 2015 bol výboru predložený istý dokument o situácii v zamestnávaní. Požiadala 

tajomníčku výboru o informáciu.  

 

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

informovala, že odpočet plnení opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 je v gescii Hlavného kontaktného 

miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím. Následne v vysvetlila, že Štatistický úrad SR zaslal odpočet k materiálu, ktorý 

bol predchodcom terajšieho Národného programu rozvoja životných podmienok osôb  

so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a v súčasnosti už stratil aktuálnosť.  

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - uviedol, že na otázku docentky Repkovej z IVPR 

by mali odpovedať predkladatelia materiálu a nie tajomníčka výboru. Následne požiadal 

zástupcov Hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN  

o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby prítomným objasnili, o aký materiál sa jedná. 

 

Lucia Záhoráková, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN  

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

uviedla, že do informácií, ktoré sú v materiáli nebolo zasahované. Odporučila, aby jej boli 

prípadné pripomienky a otázky zaslané e-mailom v termíne do 31. mája 2015, aby bolo 

možné v prípade potreby kontaktovať jednotlivých zodpovedných gestorov, resp. 

spolupracujúce organizácie a ústredné orgány. 

 

Branislav Mamojka,  predsedajúci  výboru - uviedol, že materiál je tak rozsiahly a náročný,  

že je ho veľmi ťažké naštudovať za obdobie, v ktorom je k dispozícii. Považoval  

by za prospešné si pripraviť k nemu pripomienky a stretnúť sa. Ďalej uviedol,  

že po preštudovaní materiálu zistil, že sú v ňom zapracované rôzne nové informácie.  

Ako príklad uviedol situáciu, kedy sa NROZP v SR viac ako rok dohadujú s rôznymi 

inštitúciami vrátane Ministerstva vnútra SR a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické 

služby o tom, kto je zodpovedný za neprístupný autorizačný dialóg k občianskemu preukazu. 

Prítomných oboznámil, že z tohto materiálu sa dozvedel, že Národná agentúra pre sieťové  

a elektronické služby sa uvedeného projektu vzdala a problematika prechádza naspäť  

na Ministerstvo vnútra SR. Ďalej spomenul problém s portálom právnych predpisov 

a informáciu, že sa zavádza nový portál Slov-Lex. Uviedol, že podľa dostupných informácií  

je to veľmi dobrá vec, ale  nezdá sa, že by to bol ekvivalent portálu právnych predpisov. 

Z uvedeného dôvodu si taktiež uplatnia možnosť zaslať otázky a pripomienky. Následne 

navrhol, aby neboli do materiálu zapracované informácie, ktoré už boli raz predložené, napr. 
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informácie za rok 2013 a 2014, pretože potom je materiál veľmi dlhý. Považoval  

by za vhodné, aby boli subjekty usmernené a nezasielali opakovane informácie, ktoré poskytli 

a zaslali predtým.    

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie 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 

 

6. Informácia o uplatňovaní princípu nediskriminácie s dôrazom na prístupnosť v rámci 

operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020 

 

Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - v stručnosti zrekapitulovala hlavné novinky, ktoré  

sú v uplatňovaní horizontálnych princípov, ale aj ex ante podmienok pre nové programové 

obdobie 2014-2020 a ktoré sú už v súčasnosti zakotvené v návrhu partnerskej dohody,  

ale aj v operačných programoch, ktoré už sú schválené. Na úvod priblížila definíciu ex ante 

podmienok alebo ex ante kondicionalít, čo sú vlastne podmienky, ktoré musí každá krajina, 

ktorá chce čerpať európske štrukturálne a investičné fondy, splniť na to, aby ich vôbec mohla 

začať čerpať. Tieto ex ante podmienky sú rozdelené na špecifické a všeobecné. Medzi 

všeobecné sú zaradené aj tri kategórie podmienok, ktoré sa týkajú priamo nediskriminácie, 

rodovej rovnosti a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Momentálne ešte SR 

nemôže povedať, že by boli všetky tieto podmienky  naplnené, ale postupne sa na tom 

pracuje, pričom hlavným kritériom je jednak vytvorenie inštitucionálnych podmienok alebo 

inštitucionálneho zázemia, tzn. kapacitné posilnenie  odboru rodovej rovnosti príležitostí, 

ktorý je gestorom nediskriminácie a rodovej rovnosti, ako aj kapacitné posilnenie odboru 

integrácie osôb so zdravotným postihnutím, ktoré gestoruje oblasť zdravotného postihnutia  

a plnenia dohovoru. 

 Medzi podmienky boli zaradené aj schválenie Celoštátnej stratégie podpory a ochrany 

ľudských práv v SR, čo sa už uskutočnilo a taktiež vypracovanie Národného akčného plánu 

pre nediskrimináciu, s termínom ukončenia do konca roka 2015.  Z hľadiska rodovej rovnosti 

to bolo okrem spomínaných inštitucionálnych podmienok a navýšenia administratívnych 

kapacít aj prijatie Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti. 

Uvedené sa uskutočnilo v novembri roku 2014. Nedeliteľnou podmienkou je aj vzdelávanie 

riadiacich orgánov v tejto oblasti, ktoré budú zabezpečované v spolupráci s odborom 

integrácie osôb so zdravotným postihnutím. Uvedené ex ante podmienky, ktoré je potrebné 

naplniť preto, aby krajina mohla začať čerpať štrukturálne fondy sa darí napĺňať.  

Boli  vytvorené štátnozamestnanecké miesta, v tomto období prebieha proces zabezpečovania 

ich financovania a výberu vhodných pracovníkov a pracovníčok. 

 V samotných projektoch a programoch štrukturálnych fondov je novinkou, že kým  

v minulom alebo dobiehajúcom programovom období bola zavedená horizontálna priorita 

rovnosť príležitostí, tzv. výberovo, čiže projekt nemusel deklarovať dodržiavanie rovnosti 

príležitostí a pri hodnotení tým pádom nedostal žiaden bod. Ale z toho veľkého počtu bodov 

aj projekty, ktoré nedodržiavali rovnosť príležitostí mohli byť napriek tomu schválené. 

Novinkou pre nové programové obdobie je, že pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok bude musieť každý žiadateľ deklarovať čestným prehlásením, že bude vo svojom 

projekte dodržiavať antidiskriminačný zákon a prispievať k napĺňaniu nediskriminácie  

a rovnosti mužov a žien vrátane prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Čiže 

projekty, ktoré nebudú rešpektovať rovnosť príležitostí, by nemali byť schválené a pokiaľ 

počas kontroly dôjde k zisteniu, že naozaj v rámci projektu sú prijaté určité diskriminačné 

opatrenia, tak riadiaci orgán má právo odstúpiť od takého projektu z dôvodu porušenia 

podmienky plnenia zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zdôraznila, že si sľubujú 
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vyššiu dôležitosť tejto témy, aby sa nestávalo, že budovy, ktoré sú stavané zo štrukturálnych 

fondov, nemajú zabezpečenú dostupnosť prostredia alebo univerzálny dizajn. Vzhľadom 

k tomu, že je známe, že 80 % verejných investícií v SR je zo štrukturálnych fondov, tak  

sa domnieva, že uvedené by mohlo rozhodujúcim spôsobom napomôcť k uplatňovaniu  

v praxi. Ďalej vysvetlila, že pre podporu princípov rovnosti mužov a žien a nediskrimináciu, 

stanovili ciele v závislosti od programov. Pre programy európskeho sociálneho fondu je ako 

cieľ rovnosti mužov a žien zabezpečiť rovnosť mužov a žien na trhu práce a v príprave naň.  

A z hľadiska nediskriminácie rovnosť príležitostí na trhu práce a v príprave naň. Pre ostatné 

fondy, najmä pre Európsky fond regionálneho rozvoja, ale aj kohézny fond, je hlavným 

cieľom horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien, zníženie horizontálnej a vertikálnej 

rodovej segregácie v odvetviach hospodárstva a pre nediskrimináciu je to zabezpečenie 

rovnosti príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry služieb. 

 Okrem toho, že už pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný prostriedok bude nutné 

deklarovať spôsob dodržiavania týchto opatrení, budú aj podrobnejšie monitorované.  

Monitorovacia správa bude obsahovať samostatnú kolónku na popis aktivít, ktoré boli prijaté 

s cieľom dodržiavania nediskriminácie alebo dodržiavania prístupnosti. Riadiace orgány budú 

mať povinnosť monitorovať plnenie týchto opatrení aj kontrolami na mieste  a jednak 

podávať MPSVR SR ako gestorovi horizontálneho princípu informácie o dodržiavaní 

horizontálnych princípov, teda tzv. výročné správy, ktoré sa budú každoročne vyhodnocovať. 

MPSVR SR bude okrem toho zabezpečovať aj vzdelávacie a školiace aktivity, kde veľmi radi 

privítajú aj spoluprácu s odborníkmi a odborníčkami aj z oblasti zdravotného postihnutia. 

Konkrétne sa jedná o odborné prístupy, nielen v oblasti prístupnosti a univerzálneho dizajnu, 

ale aj z hľadiska informačných technológií, aby mohli tieto zaradiť do procesu vzdelávania, 

ktoré budú poskytované riadiacim orgánom. 

 Dôležitým bodom je, že všetky monitorovacie výbory operačných programov musia 

mať zastúpenie gestora týchto horizontálnych princípov. Spravidla sa tam striedajú 

zástupcovia odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí so zástupcami odboru integrácie 

osôb so zdravotným postihnutím v závislosti od toho, ktorý z horizontálnych princípov je pre 

ten daný program relevantnejší. MPSVR SR bude nabádať a robiť všetko preto, aby 

deklarovanie dodržiavania princípu nediskriminácie nebolo len formálne, ale aby boli 

prijímané naozaj aj špecifické opatrenia, aj formou dočasných vyrovnávacích opatrení tak, 

aby nedochádzalo k diskriminačným prístupom, ale aby bolo priamo podporované zapojenie 

znevýhodnených skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím do projektov a programov, 

ktoré sú financované z európskych štrukturálnych fondov.  

 

 Operačný program integrovaná infraštruktúra
2
 

 

František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - 

uviedol, že v rámci koncipovania všetkých dokumentov u princípu nediskriminácie má rezort 

dopravy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra záujem zabezpečiť  

aj kontrolu. Informoval, že pán Mamojka je členom monitorovacieho výboru v rámci 

uvedeného operačného programu a jeho pripomienky a námietky budú zapracovávané  

do dokumentačného inštrumentária tohto operačného programu. Uviedol, že správy  

o implementácii týchto programových dokumentov a spomínaného dokumentačného 

inštrumentária bude rezort dopravy predkladať aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. Zdôraznil, že aj týmto spôsobom je možné zabezpečiť kontrolnú funkciu pri uplatňovaní 

princípu nediskriminácie.  

 

                                                           
2 Informácia bola z dôvodu časovej kolízie s inými pracovnými povinnosťami na žiadosť štátneho tajomníka 

Františka Palka poskytnutá v úvode rokovania pred kontrolou plnenia uznesení výboru 
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Branislav Mamojka,  predsedajúci  výboru - zareagoval, že pripomienkoval hodnotiace 

kritériá, ktoré sa týkali uplatňovania Výnosu Ministerstva financií SR  

o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Uviedol, že je veľmi rád, že tento 

štandard bude povinne uplatňovaný pre všetky projekty nezávisle, či sa jedná o projekty 

verejnej správy alebo privátneho sektoru, čo bol doteraz veľký problém. Ďalej upozornil,  

že od 18. novembra 2014 je v platnosti Nariadenie komisie  (EÚ) č. 1300/2014 o technických 

špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému EÚ, pre osoby 

so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou. Upresnil, že sa jedná  

o technické štandardy pre interoperabilitu, ktoré sa zaoberajú prístupnosťou železničných 

dopravných prostriedkov na železničných staniciach, ktoré majú pre cieľovú skupinu veľmi 

konkrétne a zaujímavé ustanovenia. Predpokladá, že rezort dopravy sa bude nariadením 

zaoberať nezávisle na tom, či má uvedené vzťah k operačnému programu, alebo nie, pretože 

sa jedná o nariadenie, ktoré platí všeobecne.  

 

 Operačný program Ľudské zdroje:  

 

Ján Gabura, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -  uviedol, že strategickým 

prínosom Operačného programu Ľudské zdroje je pozitívny sociálny vplyv zabezpečovaný 

poskytovaním služieb alebo tovarov zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo 

vylúčeným osobám tak, aby výsledkom bolo zvýšenie ich zamestnanosti a dosiahnutie ich 

sociálneho začlenenia. Informoval, že pre oblasť vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej 

inklúzie bol v rámci Operačného programu Ľudské zdroje zadefinovaný nasledovný globálny 

cieľ: Podporiť rozvoj ľudských zdrojov celoživotného učenia a ich plnohodnotného 

začlenenia sa na trh práce a zlepšenie ich sociálnej situácie. Prioritné osi operačného 

programu definujú potreby, výzvy a opatrenia, ktoré sa plánujú napĺňať prostredníctvom 

tematických cieľov, investičných priorít a špecifických cieľov. Realizácia opatrení bude 

posudzovaná v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) tiež z pohľadu 

poskytovania štátnej pomoci. Prínosy opatrení realizovaných v rámci jednotlivých 

investičných priorít budú cielené a merateľné prostredníctvom ukazovateľov definovaných  

v príslušných kapitolách operačného programu. Všetky investičné priority spoločne  

so špecifickými cieľmi vychádzajú z nosných strategických dokumentov EÚ a SR. 

Nediskriminácia predstavuje strategický cieľ, pri dosahovaní ktorého sa zameriava  

na vytváranie podmienok pre zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých ľudí do určitého 

sociálneho prostredia, napr. prístup k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, resp.  

k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov. Cieľom je eliminovať  

a predchádzať diskriminácii a odstraňovať bariéry, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí  

z verejného, spoločenského a pracovného života, a to na základe takých sociálnych kategórií, 

ako je pohlavie alebo rod, vek, zdravotné postihnutie, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo 

náboženstvo, sexuálna orientácia alebo podobné. Zásady podpory EÚ pre európske 

štrukturálne a investičné fondy definujú povinnosť prijať primerané opatrenia na zabránenie 

akejkoľvek diskriminácie na základe spomínaných kategórií. 

 Cieľovou skupinou horizontálneho princípu nediskriminácie v Operačnom programe 

Ľudské zdroje sú znevýhodnení ľudia najmä z dôvodu veku (absolventky, absolventi, seniori, 

seniorky), zdravotného postihnutia, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, z 

dôvodu sexuálnej orientácie, národného a sociálneho pôvodu, ako aj osoby dlhodobo 

nezamestnané, ktorých situácia často pramení z niektorých zo spomínaných znevýhodnení, 

resp. ich kumulácie. Osobitný prístup si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre 

ktorých je potrebné vytvorenie pripomienok, napr. bezbariérové architektonické prostredie, 

prístupné informácie a pod., bez ktorých nie je pre nich možné plne sa začleniť do spoločnosti 

a do pracovného procesu. V súlade s princípom partnerstva budú relevantné inštitúcie 

občianskej spoločnosti zastupujúce rodovú rovnosť, nediskrimináciu a záujmy 

znevýhodnených skupín zapojené do procesu prípravy, monitorovania a hodnotenia 
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operačného programu. Informoval, že občiansku spoločnosť zastupujú osoby so zdravotným 

postihnutím prostredníctvom svojich reprezentatívnych organizácií, ako aj ženské 

mimovládne organizácie zastúpené vo Výbore pre rodovú rovnosť. V rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje sú navrhované špecifické opatrenia pre podporu osôb so zdravotným 

postihnutím. V rámci investičnej priority 4.1. je navrhnutý špecifický cieľ 4.1.2. Prevencia  

a eliminácia všetkých foriem diskriminácie a to najmä aktivita Podpora výskumu a vývoja 

univerzálneho navrhovania tovarov a služieb, zariadení a vybavenie v zmysle čl. 2 Dohovoru 

OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ďalej je to aktivita Podpora výskumu, 

vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení 

vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.   

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - zareagoval, že ho mrzí, že sa do uvedeného 

monitorovacieho výboru nedostal žiadny zástupca osôb so zdravotným postihnutím. 

Zastúpenie mimovládnych organizácií bolo centrálnym koordinačným úradom dohodnuté tak, 

že budú predkladané návrhy prostredníctvom komory mimovládnych organizácií rady vlády. 

Uvedené sa uskutočnilo, ale  zástupca osôb so zdravotným postihnutím bol až na druhom 

mieste v poradí.  Uviedol, že vzhľadom k tomu, že viaceré úlohy sa týkajú osôb so 

zdravotným postihnutím, bolo by vhodné, aby sa do monitorovacieho výboru dostal aj 

zástupca organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Uvedené považuje za dosť závažný 

nedostatok z hľadiska jeho zloženia.  

 

Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - uviedla, že na zasadnutí monitorovacieho výboru  

sa môže zástupca osôb so zdravotným postihnutím zúčastňovať aj ako prísediaci. Následne 

informovala, že existujú aj účinnejšie mechanizmy, ako spolupracovať na úrovni plnenia,  

a to aj napr. zapojením sa do práce garanta horizontálneho princípu nediskriminácie a rovnosti 

mužov a žien, kde  sa budú kreovať nové pracovné skupiny.   

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru  - uviedol, že akceptuje všetky možné spôsoby 

spolupráce hlavne v rámci troch Operačných programov - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské 

zdroje a Efektívna verejná správa, kde sa  problematika osôb so zdravotným postihnutím 

môže dostať viac do popredia.  

 

 Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR - odprezentoval základné kontúry operačného programu 

nasledovne: jedná sa o druhý najmenší operačný program v novom programovom období  

s celkovou alokáciou 335 miliónov Eur. Operačný program je financovaný zo zdrojov 

Európskeho sociálneho fondu. Ministerstvo vnútra SR plní rolu riadiaceho orgánu a spravuje 

tento operačný program a zároveň plní aj rolu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia, kde má rezort vnútra na starosti manažment rizík 

súvisiacich s klimatickými zmenami a posilňovanie odolnosti krajiny voči katastrofám  

a taktiež je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje, kde  

má na starosti sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít. 

 Bližšie sa zameral na Operačný program Efektívna verejná správa. Predstavil hlavné 

oblasti, ktoré má podporovať tento operačný program. Uviedol, že je tento program obsahovo 

delený na dve tematické prioritné osi. Prvou prioritnou osou je Posilňovanie inštitucionálnych 

kapacít a zefektívnenie fungovania verejnej správy. Táto prioritná os sa delí na 3 špecifické 

ciele. Prvý špecifický cieľ má ambíciu prispieť ku skvalitneniu systémov a k optimalizácii 

procesov vo fungovaní verejnej správy. Druhý špecifický cieľ je zameraný na modernizovanie 

ľudských zdrojov a zvyšovanie kompetencií zamestnancov vo verejnej správe. A tretím 

špecifickým cieľom v rámci prvej prioritnej osi je Podpora optimalizácie národnej politiky, 
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verejného obstarávania, zefektívnenia a uplatňovania pravidiel k téme verejné obstarávanie. 

Ďalšou oblasťou podpory operačného programu je samostatná prioritná os venovaná  

zefektívneniu súdneho systému a zvýšenej vymáhateľnosti práva. Delí sa na dva špecifické 

ciele: Zvýšená efektívnosť súdneho systému a Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť 

súdneho systému. Operačný program Efektívna verejná správa má tiež tri prierezové témy, 

ktoré sa tiahnu naprieč celým programom a tými prierezovými témami sú korupcia  

a zvyšovanie transparentnosti. Zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti, podpora 

partnerstiev a sociálneho dialógu so sociálnymi ekonomickými neziskovými partnermi  

a taktiež hodnotenie dopadov regulácií, zavedenie systému hodnotenia dopadov regulácií. 

 To, čo je pre Operačný program Efektívna verejná správa dôležité vzhľadom  

na charakter a ambíciu, ktorú má naplniť tento operačný program, je reforma verejnej správy. 

Od začiatku bolo snahou kreovať tento program participatívne. Stretlo sa niekoľko 

pracovných skupín, ktoré pripravovali dnešné znenie operačného programu, ktoré bolo 

následne schválené vládou SR a Európskou komisiou. Súčasťou monitorovacieho výboru pre 

Operačný program Efektívna verejná správa sú aj členovia, ktorí reprezentujú horizontálne 

princípy ako rovnosť príležitostí a nediskriminácia, horizontálny princíp udržateľný rozvoj.  

V monitorovacom výbore majú zastúpenie zástupcovia Komory mimovládnych neziskových 

organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a tiež člen Rady vlády pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Operačný program Efektívna verejná 

správa je tiež zameraný na podporu optimalizácie verejných politík, zvyšovanie kvality 

poskytovaných služieb, čiže verejných služieb tak, aby tie služby boli poskytované adresne  

a aby plnili  potreby, ktoré majú plniť vo vzťahu k občanom a k podnikateľom a ku všetkým 

prijímateľom týchto verejných služieb v ktorejkoľvek fáze ich života. Jedným zo základných 

princípov je princíp rovnakého zaobchádzania. Z toho vyplýva, že každý by mal mať rovnaký 

prístup a nárok na rovnakú kvalitu verejných služieb, ktoré štát poskytuje. Taktiež podpora 

základných práv, nediskriminácie a prístupnosti a rovnosti príležitostí je jedným  

zo základných princípov uplatňovaných v Európskej únii. Operačný program kopíruje tieto 

princípy a v plnej miere ich rešpektuje. 

 Uviedol, že v procese hodnotenia projektov, ktoré majú byť schválené a podporené 

operačným programom, bolo zadefinované aj kritérium, ktoré je vylučovacie, čiže rozhoduje, 

či bude alebo nebude projekt schválený. Znenie tohto kritéria je posúdenie súladu s cieľmi 

horizontálneho princípu Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia. Ak projekt, ktorý 

má ambíciu byť podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa nespĺňa súlad  

s týmto kritériom, nebude podporený operačným programom. Zhrnul, že filozofické 

nastavenie operačného programu, sú rovnaký prístup pre všetkých občanov, komunikovanie 

výsledkov a aktivít a implementácie operačného programu širokej verejnosti  

v nediskriminačnej forme tak, aby široké cieľové skupiny sa vedeli dostať k informáciám  

o tom, ako je implementovaný operačný program a čo sú jeho výsledky, výstupy. Rovnako 

prístup k financovaniu pre všetkých prijímateľov bez akejkoľvek diskriminácie. Uviedol,  

že webová stránka, ktorá bude informovať o Operačnom programe Efektívna verejná správa, 

má byť prístupná rôznym typom cieľových skupín, ktoré budú mať ambíciu sa dostať  

k informáciám.  

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií so sluchovým postihnutím - požiadal 

o informáciu, ako bude zabezpečené fungovanie prístupnosti k verejným službám v praxi.  

 

Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR - uviedol, že bez ohľadu na to, či človek trpí nejakým 

znevýhodnením, má mať nárok na rovnaký prístup a rovnakú verejnú službu ako ktokoľvek 

iný. Ako príklad uviedol, že nepočujúci občan, ktorý si potrebuje privolať rýchlu záchrannú 

pomoc, alebo ktorý potrebuje službu, ktorá funguje na hlasovom princípe sa ocitá v situácii, 

ktorú je veľmi ťažké zvládnuť. Preto by mali existovať aj iné možnosti, ako sa dá privolať 



13 
 

pomoc v situáciách, kedy si človek nevie prostredníctvom hlasovej služby privolať pomoc. 

Na záver dodal, že verejné služby by mali byť nastavené tak, aby boli prístupné pre všetkých. 

 

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

o informáciu, či je možné, aby operačný program prikázal, aby bola umožnená aj neverbálna 

komunikácia.  

 

Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR - uviedol, že z pozície operačného programu nie je 

možné niečo prikázať. Informoval, že je možné iba vytvoriť vhodné prostredie na to, aby sa 

opatrenia implementovali. 

 

Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - doplnila, že striktné dodržiavanie antidiskriminačného 

zákona znamená aj predchádzanie diskriminácie, vytváraním takého prostredia, ktoré 

zabezpečuje rovnaký prístup ku všetkým. Uviedla, že ak sa v rámci operačných programov 

vyžaduje dodržiavanie antidiskriminačného zákona, tak by to malo byť možné dosiahnuť 

nielen mäkkými metódami, ale hodnotením projektov aj z hľadiska dodržiavania 

horizontálneho princípu nediskriminácia.  

 

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

že už dlhšiu dobu sa diskutuje o tom, aby bol zabezpečený osobám so sluchovým postihnutím 

prístup k číslu tiesňového volania 112. 

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - v tejto súvislosti upozornil na kontrolu aktuálnych 

úloh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, 

nakoľko v materiáli je uvedená aj informácia o spôsobe plnenia tohto opatrenia. Zdôraznil, 

aby pri zasielaní pripomienok sa zástupcovia osôb so sluchovým postihnutím zamerali na 

tento problém, pretože skutočne sa jedná o veľmi vážnu a nutnú vec, ktorú by bolo potrebné 

riešiť. Uviedol, že osoby so zdravotným postihnutím považujú za veľmi dôležité, aby bola 

zabezpečená prístupnosť verejnej správy (e-government), pretože niektoré rozdielne spôsoby 

komunikácie sa dajú v rámci toho elektronického vládnutia riešiť. Verí, že sa podarí 

dosiahnuť výraznejšie zlepšenie v tomto smere. 

 

Samuel Arbe, Ministerstvo vnútra SR – uviedol, že Operačný program Efektívna verejná 

správa má prispieť vzhľadom na povahu zdrojov, ktoré spravuje k nastaveniu reformy 

samotnej, za elektronizáciu tých služieb podľa toho, ako uvedené nastaví operačný program 

Efektívna verejná správa. Za uvedené zodpovedá aj Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra, ktorý má poskytovať bazálnu informačno-komunikačnú podporu pre reformu. 

Pre upresnenie uviedol, že projekty, ktoré budú elektronizovať, digitalizovať a vytvárať  

e-government, sú súčasťou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

 

 Integrovaný regionálny operačný program  

 

Zuzana Nedbalová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prítomných 

informovala, že riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny Operačný program  

je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Uviedla, že Integrovaný regionálny 

Operačný program bol schválený 18. decembra 2014. V súčasnosti sa pripravuje riadiaca  

a implementačná dokumentácia, čo sú predpoklady a podmienky na to, aby mohli byť 

vyhlásené výzvy. Globálnym cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu  

je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb 

s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku územnú a sociálnu 

súdržnosť regiónov, miest a obcí. Tento globálny cieľ do istej miery evokuje aj charakter 
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projektov, nakoľko sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jedná sa 

najmä o infraštruktúrne, teda stavebné projekty. Integrovaný regionálny operačný program 

nadväzuje na predchádzajúce obdobie a zlučuje v sebe Regionálny Operačný program  

a Operačný program Bratislavský kraj. 

 Tak ako všetky ostatné operačné programy v tomto programovom období  Integrovaný 

regionálny Operačný program obsahuje všetky tri horizontálne princípy. Čo sa týka 

horizontálneho princípu Rovnosť príležitostí a nediskriminácia, naplnenie týchto cieľov bude 

zabezpečené najmä v zabezpečení rovnosti príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry  

a služieb. Uvedené sa odzrkadľuje ako jeden z hlavných princípov výberu operácií,  

čo sú podmienky dané v operačnom programe, bez dodržania ktorých projekt nebude 

podporený. Pri všetkých špecifických cieľoch, ktoré sa týkajú stavebných činností pri rôznych 

typoch budov alebo stavebných úpravách, sa uplatňuje nasledovný princíp výberu operácií  

: Podporené stavebné objekty musia byť plne bezbariérové a v súlade s princípmi 

univerzálneho navrhovania. Projekt musí splniť požiadavky v súlade s vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia SR č. 532/2002, 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. 

 Ďalej informovala, že pri investičnej priorite 1.2. , ktorá je zameraná na nemotorovú 

dopravu, sa uplatňuje princíp výberu operácií. Projekt uspokojuje potreby zdravotne 

postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Okrem týchto všeobecných princípov 

výberu sú v Integrovanom regionálnom Operačnom programe zahrnuté aj konkrétne aktivity, 

ktoré reflektujú potreby znevýhodnených osôb so zdravotným postihnutím, napr. 

zabezpečenie nízkopodlažných autobusov, budovanie nízkopodlažných prístupov v rámci 

zdravotníckej infraštruktúry, deinštitucionalizácia poskytovania sociálnych služieb  

a vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie. Zo systémového hľadiska vykazovania 

príspevku a napĺňania cieľov horizontálneho princípu sa postupuje tak, ako u všetkých 

ostatných operačných programov. Uviedla, že na projektovej úrovni sa príspevok  

k horizontálnemu princípu vykazuje v monitorovacích správach a z hľadiska programu bude 

rezort pôdohospodárstva predkladať podklady pre gestora horizontálnej priority do výročných 

správ a záverečnej správy a taktiež bude vyhodnocovať horizontálne princípy vo výročných 

správach. Informovala, že v monitorovacom výbore má zastúpenie aj Národná rada občanov 

so zdravotným postihnutím v SR, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR a aj 

zástupca stavovskej organizácie za oblasť zdravotníctva.  

 

 Operačný program Výskum a inovácie 

 

Vladimír Bořík, Ministerstvo hospodárstva SR - informoval, že Operačný program Výskum 

a inovácie je možné rozdeliť do dvoch základných tém. Jedna téma pristupuje k riešeniu 

aktuálnej témy aktívne, druhá pasívne. Pasívnou zložkou operačného programu  

je uplatňovanie horizontálneho princípu. Pre uplatňovanie horizontálneho princípu bude 

stanovené diskvalifikačné kritérium. Druhou zložkou je monitorovanie, ktoré v súčasnej dobe 

je pilotované v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, ktorá poskytuje interne validné  

a kredibilné dáta na to, aby bolo možné zmonitorovať resp. evalvovať túto tému. 

 Operačný program aktívne prispeje formou sociálnych inovácií k vytváraniu 

pracovných miest, ako aj k podnetu, aby sa vytvárali podnikateľské subjekty s priamou 

podporou sociálne znevýhodnených skupín. Sociálne znevýhodnená skupina je  v rámci 

operačného programu identifikovaná nasledovne: ženy, mladí ľudia do 30 rokov, seniori nad 

50 rokov, ostatné sociálne znevýhodnené osoby (štátni príslušníci z tretích krajín alebo 

dlhodobo nezamestnané osoby). Túto aktivitu plánujú uplatňovať formou poskytnutia 

inovačného odborného poradenstva či krátkodobých kurzov a podporou inštitucionálnej 

národnej platformy na podporu podnikania žien. Ďalšou kľúčovou aktivitou je podpora 
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Národného podnikateľského centra, ktoré prispieva k rodovej rovnosti a riešeniu sociálnych 

aspektov.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie  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 

 

7. Informácia o stave implementácie národných projektov: 

 

 Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému 

sociálnych služieb 

 

Petra Krajčírová, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

prítomných informovala, že Národný projekt sa začal realizovať v marci 2013  

a je naplánovaný do konca decembra 2015. Uviedla, že deinštitucionalizácia znamená proces 

prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám, ktoré zabezpečujú 

jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu. Základnými cieľmi projektu  

je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie, pripraviť a overiť jednotný postup, 

podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne 

služby na komunitné a podporiť využitie disponibilných prostriedkov regionálneho 

operačného programu. Do projektu bolo zapojených sedem zariadení, a to: Lidwina - Domov 

sociálnych služieb v Strážskom, Centrum sociálnych služieb Zátišie, Domov sociálnych 

služieb Slatinka a Ladomerská Vieska, Zariadenie sociálnych služieb Lipka Lipová, Domov 

sociálnych služieb Adamovské Kochanovce a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 

Okoč-Opatovský Sokolec. S uvedenými zariadeniami, takisto ako s vyššími územnými 

celkami bola uzatvorená dohoda o spolupráci, okrem Banskobystrického kraja, ktorý  

sa nezapojil. 

 Hlavnou aktivitou projektu je Podpora deinštitucionalizácie služieb starostlivosti, 

ktorá má tri podaktivity: Vytvorenie a činnosť metodického tímu pre odbornú podporu aktivít 

projektu DI, Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI a Sumarizácia výsledkov 

procesu deinštitucionalizácie a takisto obsahuje aj podporné aktivity. Od začiatku 

implementácie bol vytvorený metodický tím, ktorý svoju činnosť začal 6. júna 2014. Boli 

uzatvorené zmluvy o spolupráci. Na začiatku bol zrealizovaný informačný seminár, ktorý  

sa konal v Bratislave v júni 2014. Druhý informačný deň sa konal v auguste 2014 v Košiciach 

a v septembri 2014 v Trnave. Následne boli vypracované a schválené metodiky na hodnotenie 

pripravenosti zariadení sociálnych služieb v oblasti kvality sociálnych služieb  

a podporovaného zamestnávania. V mesiacoch júl a august 2014 prebehli samostatné 

hodnotenia pripravenosti zariadenia na proces DI. Od júla 2014 prebieha výkon činnosti 

lokálnych konzultantov a takisto aj supervízorov zariadenia sociálnych služieb. Boli 

uskutočnené výberové konania na obsadenie pozícií lektorov, špecialistov, odborných 

hodnotiteľov. Ďalej boli pripravené a schválené odbornou sekciou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a riadiacim výborom obsahy vzdelávacích kurzov, a to kurz 

riadenia manažmentu zmien v kontexte transformačného plánu zariadenia sociálnych služieb, 

základný kurz pre pracovníkov, kurzy v oblasti podporovaného zamestnávania a kurz pre 

pracovníkov vyšších územných celkov. 

 V mesiacoch september a október 2014 sa uskutočnil skupinový kurz - Riadenie 

manažmentu zmien v kontexte transformačného plánu zariadenia SS v dvojdňových blokoch 

celkovo 64 hodín. Bol určený pre riadiacich pracovníkov zariadení sociálnych služieb, 

manažérov, zriaďovateľov a kľúčových osôb z komunít. Od novembra 2014 do apríla 2015  

sa uskutočnil základný kurz pre pracovníkov v rozsahu 96 hodín, ktorý prebiehal v každom 
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zariadení v dvojdňových blokoch každý týždeň. Prvých 5 dní bol určený pre všetkých 

pracovníkov zariadenia sociálnych služieb, ostatné dni pre zamestnancov v priamom 

kontakte. Tento kurz hodnotia účastníci jednoznačne pozitívne, nakoľko po prvých piatich 

dňoch sa všetci zamestnanci rozhodli, že absolvujú celý kurz. V januári 2015 sa vo Zvolene 

uskutočnilo stretnutie riaditeľov. Cieľom tohto stretnutia bolo podeliť sa so skúsenosťami  

v rámci národného projektu a zhodnotiť doterajší priebeh realizácie kurzu. Od februára 2015 

sa uskutočňujú stretnutia v komunite. Cieľom týchto stretnutí je oboznámiť aktérov v lokalite 

s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa, vytvoriť sieť informovaných 

aktérov a získať podporu jednotlivcov pri uskutočňovaní transformácie zapojených zariadení 

v danej lokalite. V rámci publicity sa priebežne aktualizujú na stránke Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR informácie o jednotlivých zariadeniach a o komunitných 

podujatiach. Takisto vychádzajú články v elektronickom časopise Sociálna spoločnosť, 

časopise v Eurokompas. V Podvihorlatských novinách a v Sninských novinách bol 

uverejnený článok o CSS Zátišie Osadné. Expert pre oblasť sociálnych služieb sa zúčastnil  

v Slovenskom rozhlase diskusie o deinštitucionalizácii.  

Informovala, že bolo schválené verejné obstarávanie na audiovizuálny archív  

a obrazový materiál. Od marca prebieha zber uvedeného materiálu. Cieľom je vytvoriť 

záznam o priebehu a pokroku procesu deinštitucionalizácie v jednotlivých zariadeniach. 

Momentálne sa finalizujú prvé DVD nosiče. V dňoch 14. a 15. apríla 2015 prebehol druhý 

workshop riaditeľov. Jeho hlavnou témou bola tvorba transformačného plánu. Od 7. apríla 

2015 prebieha kurz podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti, ktorý je v rozsahu 

240 hodín a je určený pre poradcov pracovného začlenenia sociálnych pracovníkov  

a zástupcov komunity. 

 Počas realizácie projektu boli pripravované žiadosti o zmenu zmluvy, ktoré 

zohľadňovali zmeny v aktuálnom stave. Stav čerpania finančných prostriedkov  

je momentálne na úrovni 37 %. Merateľné ukazovatele sú takmer všetky naplnené. Ďalšou  

plánovanou aktivitou je ukončiť kurz podporovaného zamestnávania a tvorba 

audiovizuálneho archívu. Pripravuje sa vzdelávanie v oblasti zmien fyzického prostredia  

a univerzálneho navrhovania. Ďalej sa pripravujú pracovné cesty do Českej republiky 

zamerané na návštevu zariadení, kde už prebehla deinštitucionalizácia a uskutočnili  

sa stretnutia v komunite. Národný projekt DI Bratislavského samosprávneho kraja začal svoju 

realizáciu od januára 2014 s predpokladom ukončenia koniec novembra 2015, do ktorého  

sú zapojené tri zariadenia: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 

Stupava, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača a Domov sociálnych 

služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema. Ďalej informovala o stave 

implementácie aktivít projektu nasledovne: Tento projekt priamo nadväzuje na národný 

projekt deinštitucionalizácia, čiže jeho pokrok závisí od aktivity v tomto národnom projekte. 

Aktivity nemôžu začať, pokiaľ nie sú vypracované podklady a sylaby k národnému projektu, 

z ktorých väčšina je už schválená. Uviedla, že na pozíciu lektorov a supervízorov boli 

obsadení zamestnanci, ktorí danú činnosť vykonávajú v národnom projekte. V januári 2015 

bola schválená žiadosť o zmenu zmluvy a bol prijatý dodatok č. 1, v ktorom sú zohľadnené 

návrhy Bratislavského samosprávneho kraja, a to je zapojenie ďalšieho zariadenia  

do Národného projektu deinštitucionalizácia Bratislavského samosprávneho kraja s cieľom 

zabezpečiť naplnenie ukazovateľov a cieľov projektu v nadväznosti na aktuálny stav. Od 

marca 2015 začalo prebiehať školenie manažmentu riadenia zmien a základný kurz. 

Plánované aktivity na nasledujúce obdobie sú ukončenie kurzu manažment riadenia zmien  

a základného kurzu. Plánuje sa príprava ďalších kurzov, taktiež cesty zamestnancov zariadení 

a vyšších územných celkov do Českej republiky. Stav čerpania finančných prostriedkov  

je momentálne 6 %.  

 

Ľubica Vyberalová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím - 

v nadväznosti na poskytnutý prehľad o napredovaní projektu deinštitucionalizácie 
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skonštatovala, že zamestnanci absolvovali vzdelanie a medializácia deinštitucionalizácie  

sa priebežne vykonáva a taktiež sa podpísala aj zmluva na audiovizuálny archív a obrazový 

materiál. Zároveň z dôvodu, že projekt sa má skončiť v decembri 2015 požiadala  

o informáciu,  aká je situácia v príprave klientov a budov.   

 

Petra Krajčírová, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

uviedla, že nie je kompetentná odpovedať na otázku. Požiadala o zaslanie otázky do e-mailu 

a informovala prítomných, že otázku zodpovedia jej nadriadení.  

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - požiadal o informáciu, či je predpoklad, že sa 

finančné prostriedky efektívne vyčerpajú do konca tohto roku 2015 a dokedy musia byť 

vyčerpané. 

 

Petra Krajčírová, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - 

zareagovala, že sa predpokladá 90 percentné čerpanie objemu finančných prostriedkov. 

 

 Národný projekt Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok  

a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom 

prostredí 

 

Denisa Braxator, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - podala informáciu o priebehu 

implementácie národného projektu nasledovne: Programové obdobie realizácie projektu  

je stanovené od februára 2014 a malo by končiť v novembri 2015. Hlavným cieľom projektu 

je rozvoj sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí a špecifickým 

cieľom je teda zvýšenie efektívnosti a adresnosti poskytovania dávok na úseku sociálnej 

pomoci. Má sa na mysli úsek peňažných príspevkov a kompenzácie, ďalej je to pomoc  

v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky a oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately. Následne ďalším špecifickým cieľom bolo skvalitniť výkon 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v ich rodinnom prostredí  

a posledným špecifickým cieľom bolo podporiť zvýšenie profesionality výkonu a postupu 

odbornosti zamestnancov úradov práce. 

 Projekt je realizovaný prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 

úradov práce okrem Bratislavského kraja. Hlavné aktivity sú dve. Aktivita 1: Rozvoj sociálnej 

práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí, má tri podaktivity:  

Prvá podaktivita: Podpora personálnych kapacít vo výkone sociálnej práce v teréne - 

táto podaktivita podporí personálne kapacity, čo má za následok vytvorenie novo 

špecializovaných pracovných pozícií tzv. terénnych pracovníkov.  

Druhá podaktivita - Zvýšenie mobility a technickej vybavenosti pri výkone sociálnej 

práce. Jej účelom je zefektívnenie celkového poskytovania sociálnej pomoci.  

Tretia podaktivita - Implementácia modelu integrovaného prístupu práce s klientmi. 

Táto podaktivita predpokladá využitie inej aktivity národného projektu z Bratislavského kraju 

a cieľom bolo vytvoriť určitý systém získavania základných a rozhodujúcich informácií  

o klientovi a cez určité zabezpečené kanály ich distribuovať pre príslušné oddelenia 

sociálnych vecí a rodiny.  

Druhou hlavnou aktivitou je - Vzdelávanie a ďalší rozvoj odborného potenciálu 

zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny dovnútra. Jedná sa hlavne o vzdelávací 

proces zamestnancov jednotlivých úradov práce. Táto aktivita je rozdelená na dve 

podaktivity:  

Prvou je - Špecializované vzdelávanie sociálnych pracovníkov - novoprijatých 

zamestnancov. Prvá skupina sa špecializuje na sociálnu diagnostiku a syndróm CAN.  

Ide o päťdňové školenia a väčšinou sú to školenia pre oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí 
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a sociálnej kurately. Druhá skupina zamestnancov sa špecializuje na získavanie vedomostí  

z oblasti finančnej gramotnosti. Ide o trojdňové školenia.  

Druhou podaktivitou v rámci vzdelávania zamestnancov úradov práce je: Skupinová 

supervízia, ktorá predstavuje určitú skupinovú pomoc pre novoprijatých zamestnancov  

a vedúcich zamestnancov odboru sociálnych vecí a rodiny a vedúcich príslušných oddelení 

pre získavanie a udržiavanie ich ďalšej odbornosti. 

 Následne sa zmienila o merateľných ukazovateľoch projektu. Ohľadom personálnych 

kapacít uviedla, že plán bol stanovený na prijatie alebo vytvorenie 402 pozícií. V súčasnosti 

sú všetky pozície obsadené. Výberové konania sa uskutočnili bez problémov, pretože neboli 

naviazané na verejné obstarávanie. Všetkých 402 nových zamestnancov už bolo vyškolených. 

V súčasnosti ešte prebieha realizácia projektu a skupinové supervízie. Čo sa týka zvýšenia 

mobility a technickej vybavenosti, tam bol plánovaný operatívny leasing na 18 mesiacov, ale 

z dôvodu komplikácie pri verejnom obstarávaní bol požiadaný riadiaci orgán o zmenu 

výdavkov. Táto v súčasnosti ešte nebola schválená.  K 31. decembru 2014 terénni pracovníci 

navštívili celkovo 34 960 klientov. Za klienta môžeme považovať jednu fyzickú osobu alebo 

jednu rodinu.  Z uvedeného počtu bolo nezamestnaných 15 393, dlhodobo nezamestnaných 

7 032 a zdravotne postihnutých klientov 6 143.  

 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny - vzhľadom k tomu, že obidva 

národné projekty už boli na pôde výboru predstavované, navrhla, aby z hľadiska operatívneho 

priebehu zasadnutí výboru  do budúcnosti bola poskytnutá len informácia o posune v 

národnom projekte voči ostatnému zasadnutiu, kde bolo o národnom projekte informované.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie 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 

 

Rôzne: 

 

a) Informácia o posudzovaní východiskovej správy SR o implementácii Dohovoru  

o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 

Ján Gabura, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -  Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR bolo dňa 21. januára 2015 informované Úradom vysokého komisára OSN 

pre ľudské práva, že posudzovanie východiskovej správy SR o implementácii Dohovoru  

o právach osôb so zdravotným postihnutím je predbežne naplánované počas 15. zasadnutia 

Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím v apríli 2016. Presný dátum posudzovania 

správy oznámi úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva v dostatočnom predstihu. 

Zoznam otázok adresovaných SR pred hodnotením bude výbor prijímať na uzavretom 

zasadnutí, ktoré sa uskutoční v Ženeve v dňoch 7. až 12. septembra 2015. Stála misia SR pri 

OSN Ženeva následne postúpi zoznam otázok ústrediu.  

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - poznamenal, že spomínané uzatvorené zasadnutie 

môže prijímať aj podnety organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím. 

Obvykle je to realizované tzv. alternatívnou správou. Uviedol, že organizácie zastupujúce 

záujmy osôb so zdravotným postihnutím sa uvedeným zaoberajú a môžu odporučiť niektoré 

otázky, ktoré by mohol výbor položiť vláde SR.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie  informáciu o posudzovaní východiskovej 

správy SR o implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 
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b) Informácia o ANED – Slovensko v kontexte európskeho monitoringu politík 

zdravotného postihnutia  
 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny, ANED Slovensko - uviedla,  

že motivácia ponúknuť informácie o európskej sieti ANED vyšla z toho, že  zástupcovia 

Inštitútu pre výskum práce a rodiny mali záujem prítomných oboznámiť s obrovským 

zdrojom celoeurópskych informácií o politikách zdravotného postihnutia a o životných 

podmienkach osôb so zdravotných postihnutím v Európskej únii vrátane SR. Systém  

sa nazýva ANED (Academic Network on Disability in Europe) a je to sieť akademických 

expertov a expertiek na problematiku zdravotného postihnutia.  Prítomných informovala,  

že na webovej stránke je možné nájsť zdroj informácií o  politikách zdravotného postihnutia 

celej Európskej únie vrátane SR. Informovala, že ona spolu s dvoma zástupkyňami tvoria 

kmeňový tím za SR. Uviedla, že ANED vznikol v roku 2008 a zriadila ho Európska komisia 

ako monitorovací systém a sieť k politikám zdravotného postihnutia pre všetkých 28 

členských krajín a pre ďalších 6 prístupových krajín.   

 Uviedla, že v súčasnosti má ANED zástupcov a zástupkyne v 34 európskych 

krajinách. V každej krajine má tzv. kmeňový tím. Slovenský kmeňový tím sídli na Inštitúte 

pre výskum práce a rodiny, je veľmi zvláštny, pretože kombinuje dve vedecké generácie: 

strednú vedeckú generáciu, ktorou je Kvetoslava Repková a mladšiu vedeckú generáciu 

Danielu Kešelovú,  špecialistku na andragogické aspekty zdravotného postihnutia a Darinu 

Ondrušovú, ktorá ukončila študijný program verejná politika na Univerzite Komenského 

v Bratislave. Prítomných informovala, že tieto pracovníčky Inštitútu pre výskum práce 

a rodiny tvoria jadrový tím pre Európsku komisiu a reportujú o politikách zdravotného 

postihnutia v určitých cykloch a v určitej  vecnej kompozícii.  

Na záver uviedla, že za účelom dožiadania niektorých podkladov pre Európsku 

komisiu je možné, že v budúcnosti osloví aj niektorých zástupcov výboru so žiadosťou 

o poskytnutie údajov. 

Na záver osobitne poďakovala Branislavovi Mamojkovi, podpredsedovi výboru 

a predsedovi Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR za jeho ústretovosť 

a nápomocnosť od roku 2008 vo veci poskytovania podkladov v anglickom jazyku. 

 

Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny, ANED Slovensko - prítomných 

informovala, že jednou časťou ANED aktivít sú národné tematické správy. Každoročne 

prichádzajú zadania zo strany ANED na rôzne témy, ktoré vychádzajú v nadväznosti  

na Európsku stratégiu zdravotného postihnutia, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím, alebo pri iných príležitostiach. Za posledné obdobie boli správy zamerané  

na témy: prístupnosť, uplatňovanie politických a občianskych práv a zdravotnú starostlivosť. 

Uviedla, že napr. Správa o politických a občianskych právach nadväzovala na minuloročné 

voľby do Európskeho parlamentu. Prítomných informovala, že ANED navrhol, že by bolo 

vhodné upozorniť na tému prístupnosti aj z pohľadu osôb so zdravotným postihnutím. 

V Inštitúte pre výskum práce a rodiny sa rozhodli túto tému zmapovať pre ANED a spracovať 

ju formou dokumentu tvoreného úvodnými teoretickými zisteniami, východiskami  

a zisteniami. Uviedla, že členky ANED za SR konzultovali viaceré otázky s vyššími 

územnými celkami, ako aj so zástupcami politických strán. Dopytovali sa na to, akým 

spôsobom majú upravenú prístupnosť  dokumentov, aké majú zastúpenie riadiacich orgánov 

pre ľudí so zdravotným postihnutím. Výsledný dokument obsahuje aj niektoré odporúčania, 

ktoré by mohli byť využiteľné aj pre ďalšie spracovanie vo verejnej správe.  

 

Daniela Kešelová, Inštitút pre výskum práce a rodiny, ANED za Slovensko - prítomným 

predstavila webovú stránku ANED, ktorá sa nachádza na stránke www.disability-europe.net. 

Uviedla, že sa jedná o veľmi bohatý zdroj informácií o národných politikách zdravotného 

postihnutia z oblasti zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej inklúzie, politickej participácie, 
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prístupnosti a pod. Na stránke sú zverejnené kontakty na členov hlavného výskumného tímu  

a riadiaceho tímu, ktorí ANED zastrešujú, kontakty na národných expertov v jednotlivých 

krajinách a linky na ďalšie internetové stránky. Hlavným zdrojom informácií sú spomínané 

národné správy na konkrétne témy. Prítomných oboznámila, že v prípade, ak majú záujem 

vyhľadať si informácie o konkrétnej krajine, stačí v pravom menu si vybrať, napr. SR a tu sa 

zobrazia všetky národné správy, ktoré tím expertov v SR riešil po minulé roky. 

Najaktuálnejšou publikovanou národnou správou je Správa o občianstve a politickej 

participácii. Takisto je možné si vybrať konkrétnu tému, konkrétny okruh, napr. 

zamestnanosť. Vtedy sa zobrazí téma zamestnanosti národnej politiky a riešenia vo všetkých 

krajinách, ktoré sa v ANED-e nachádzajú. V prípade, keď si vyberieme SR, otvorí  

sa plná verzia Správy o zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. Veľmi užitočným 

nástrojom je DOTCOM (Disability Online Tool of the Commission), ktorý poskytuje detailné 

informácie o legislatíve, politikách, stratégiách, iniciatívach vo všetkých krajinách, ktoré  

sa v ANED-e nachádzajú. Je ich 34. Celkovo sa tu nachádza 1500 záznamov a je veľmi ľahké 

tieto národné legislatívy medzi krajinami porovnávať. Údaje sú pravidelne aktualizované, 

dopĺňané práve národnými expertnými tímami. Stránka DOTCOM bola spustená v roku 2012.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie  informáciu o ANED - Slovensko v kontexte 

európskeho monitoringu politík zdravotného postihnutia 

 

c) Informácia 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 

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - informovala o činnosti pracovnej skupiny na prípravu 

legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb nasledovne: Pracovná skupina bola zriadená 

na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v januári 2015 a 4. februára 2015 zahájila 

svoju činnosť. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia štátnej správy, zástupcovia 

mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú sociálnymi službami. Členovia pracovnej 

skupiny sa dohodli, že sa budú stretávať jedenkrát mesačne vždy prvý utorok v mesiaci.  

Na základe doteraz uskutočnených stretnutí si členovia pracovnej skupiny zvolili štyri okruhy 

problémov, ktoré je potrebné riešiť. Pozornosť zamerali na: posudkovú činnosť; systém 

poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb; oblasť kvality sociálnych služieb  

a oblasť financovania sociálnych služieb. Ku každej tejto téme sa na základe dobrovoľnosti 

formujú pracovné podskupiny, ktoré sa zaoberajú konkrétnou témou. V súčasnosti  

sú sformované dve. Jedna k téme kvality sociálnych služieb, ktorú vedie docentka Kvetoslava 

Repková. Druhá podskupina je zameraná na oblasť posudkovej činnosti, v ktorej je ešte veľmi 

málo členov. Uviedla, že v prípade záujmu je možné prihlásiť sa k spolupráci k uvedenej 

téme. Na záver informovala, že momentálne sa kreuje tretia podskupina, ktorá sa bude 

zaoberať financovaním sociálnych služieb.  

 

Daniela Pochybová, Konfederácia odborových zväzov - požiadala o informáciu, aký  

sa predpokladá časový horizont predloženia materiálu do legislatívneho procesu.  

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - zareagovala, že vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa pracovná 

skupina iba ustaľuje, nie je možné poskytnúť odpoveď na položenú otázku.  

 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny - prítomných informovala, že 

v rámci pracovnej podskupiny k oblasti kvality sociálnych služieb zmena legislatívy potrebná 

nie je  
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a predpokladá, že sa možno prijme iba malá zmena. Vysvetlila, že pôsobnosť Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo veci hodnotenia podmienok kvality bola pôvodne  

v legislatíve nastavená na 1. január 2016. Na veľkej pracovnej skupine sa otvorila zásadná 

otázka, ako bude možné v januári začať hodnotiť podmienky kvality, keď poskytovateľom 

sociálnych služieb nikto nepomohol metodicky so zavádzaním aspektov kvality. Z uvedeného 

vyplýva, že by sa nemala primárne meniť legislatíva. Plánuje sa prostredníctvom pracovnej 

skupiny primárne tento rok riešiť otázku prípravy metodiky, zavádzania štandardov kvality do 

praxe poskytovateľov sociálnych služieb.  

 

Daniela Pochybová, Konfederácia odborových zväzov - zareagovala, že je všetkým známe,  

že zriaďovateľ je Združenie miest a obcí Slovenska alebo vyššie územné celky a financie 

dávajú ony a nie Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR. Požiadala o informáciu,  

či  je u uvedenom dohoda s vyššími územnými celkami a Združením miest a obcí Slovenska.  

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - prítomných informovala, že Združenie miest a obcí Slovenska 

a vyššie územné celky sú členmi uvedenej pracovnej skupiny. Ohľadne otázky financovania 

bola v pracovnej skupine búrlivá diskusia. Predpokladá, že pokiaľ sa dospeje ku kompromisu, 

tak aj búrlivou zostane. Faktom je, že niektoré sociálne služby v súčasnosti financuje  

aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a to aj neverejných poskytovateľov, aj tie, 

ktoré sú v kompetencii obcí. Ďalej uviedla, že sa na úrovni ministra práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR uskutočnilo niekoľko stretnutí s predsedami vyšších územných celkov k rozpočtu 

na sociálne služby v tomto rozpočtovom roku. Výsledok bol taký, že vyššie územné celky 

garantovali rozsah finančných prostriedkov minimálne na úrovni minulého roku vrátane 

započítania mimoriadnej dotácie, ktorá bola poskytnutá. 

 

Michal Hefty, zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím – vzhľadom 

k tomu, že v doterajšom príspevku boli spomínané financie, prítomných informoval,  

že v rámci  sociálnej služby sa poskytuje aj tlmočnícka služba pre osoby so sluchovým 

postihnutím. Uviedol, že Bratislavský samosprávny kraj má najnižšiu sadzbu, ktorá 

predstavuje cca 2,5 Eur na hodinu. Uviedol, že žiadal zvýšenie sumy na minimálne  15 Eur, 

čo mu  vyšší územný celok opakovane zamieta. Nie je mu jasné, z akého dôvodu je tento 

návrh opakovane zamietaný. Zdôraznil, že osoby so sluchovým postihnutím potrebujú 

kvalitných tlmočníkov. Nerozumie, či sa toto riešenie týka Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodina SR alebo iba vyššieho územného celku. Požiadal o odpoveď v tejto veci.  

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - zareagovala, že nakoľko nie je zástupkyňou vyššieho územného 

celku nevie zodpovedať dotaz týkajúci sa výšky a rozsahu poskytovania financií vyšším 

územným celkom na tlmočnícku službu. Požiadala, aby sa o tlmočníckej službe pre osoby  

so sluchovým postihnutím diskutovalo v rámci doplneného bodu rôzne v rámci jedného 

bloku.   

 

Ivan Štubňa, zástupca skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami 

správania - požiadal o informáciu, kde je dostupný zoznam členov pracovnej skupiny. 

Uviedol, že by uvítal možnosť posielať členom pracovnej skupiny podnety.  

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - informovala, že členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia: 

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, Združenia samosprávnych krajov SK8, 

Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Slovenského odborového zväzu 

zdravotníctva a sociálnych služieb, Jednoty dôchodcov na Slovensku, Asociácie 
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poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR, 

Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Konferencie biskupov Slovenska, 

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ECAV na Slovensku, Slovenského Červeného 

kríža, Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia 

populácie, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež, Vagus, o. z., Inštitútu  

pre výskum práce a rodiny, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR, 

a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Uviedla, že v prípade záujmu môže 

poskytnúť aj bližšie informácie a kontakty. 

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie  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 

 

d) Informácia o ohrozených odberateľoch energií v domácnosti 

 

Tibor Köböl, zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím - prítomných 

oboznámil s problematikou zraniteľných odberateľov energií v domácnosti. Uviedol, že stále 

viac osôb žije v domácom prostredí tak, že ich život závisí od bezproblémovej dodávky 

elektrickej energie. Sú to deti, ale aj dospelí, ktorí v dôsledku ochorenia sú odkázaní na 

dýchacie prístroje, podporné pľúcne ventilácie, odsávačky hlienov a iné prístroje. Uviedol,  

že problematike zabezpečenia bezproblémovej dodávky elektrickej energie do domácností 

zraniteľných odberateľov sa venuje už dávnejšie. V rámci poradenstva upozorňovali klientov 

na existenciu databázy zraniteľných odberateľov a na skutočnosť, že v prípade výpadku 

dodávky elektrickej energie práve evidované domácnosti by mali byť prioritne riešené. 

Informoval, že intenzívnejšie sa začali venovať v Organizácii muskulárnych dystrofikov tejto 

problematike po tom, ako sa dozvedeli o osude ich člena, ktorý bol roky odkázaný  na dýchací 

prístroj a ten pri nočnom výpadku dodávky elektriny prestal pracovať. Jeho matka  

pri niekoľkoročnej neustálej dvadsaťštyrihodinovej starostlivosti už bola taká vyčerpaná,  

že sa v osudnej chvíli nezobudila a smrť svojho syna zistila až nad ránom.  

 Pre doplnenie uviedol, že za túto niekoľkoročnú neustálu starostlivosť poberajú 

rodičia príspevok často menší ako 200 Eur mesačne a po smrti opatrovanej osoby nemajú 

nárok ani na príspevok v nezamestnanosti a najhoršia je tá skutočnosť, že sa o tieto osoby 

vôbec nikto nezaujíma. Roky fungujú stereotypne a všetku svoju energiu venujú starostlivosti 

o blízku osobu a po smrti opatrovanej osoby spoločnosť od nich očakáva, aby zo dňa na deň  

zoznámili s novým svetom, vysporiadali sa so stratou blízkej osoby, bez prechodu sa začlenili 

do pracovného procesu.  

 Ďalej prítomných informoval, že zraniteľný odberateľ energií v domácnosti je osoba, 

ktorej životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo sa jedná o ťažko zdravotne 

postihnutú osobu, ktorá bude elektrinu využívať na vykurovanie. Uviedol, že v Organizácii 

muskulárnych dystrofikov sa prioritne venujú odberateľovi v súvislosti s udržiavaním 

životných funkcií. Naša legislatíva ošetruje evidenciu takýchto odberateľov prostredníctvom 

Vyhlášky č. 24/2013 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú 

pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného 

trhu s plynom. V ustanoveniach § 38 a § 78 je uvedený postup evidencie zraniteľných 

odberateľov elektriny a plynu v domácnosti. Uviedol, že o tejto možnosti nie sú dotknuté 

osoby informované a nevedia o spomínanej možnosti evidencie u prevádzkovateľov 

distribučnej sústavy. Informoval, že požiadal Ministerstvo zdravotníctva SR o zavedenie 

postupu  

pri zapožičiavaní vyššie spomínaných prístrojov, zabezpečujúcich životne dôležité funkcie, 

aby boli dotknuté domácnosti automaticky nahlasované do spomínanej databázy 

prevádzkovateľov distribučnej siete. Reakcia Ministerstva zdravotníctva SR, bola taká,  

že je to problematika patriaca do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Uviedol,  
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že zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR  si uvedomili vážnosť problémov a telefonicky 

poskytli informáciu, že sa uvedeným problémom zaoberajú. Z obsahu telefonátu vyplynulo, 

že Ministerstvo hospodárstva SR zorganizovalo rokovanie s Ministerstvom zdravotníctva SR 

a aj so zástupcami zdravotných poisťovní. Momentálne hľadajú riešenie a vyzerá to tak, 

že by oznamovaciu povinnosť mohli mať zdravotné poisťovne, ktoré i tak evidujú všetky 

prístroje zapožičané do domácnosti. 

 Na záver uviedol, že v čase, keď navrhol túto problematiku do programu zasadnutia 

predpokladal, že na zasadnutí bude môcť prítomných informovať o konečnom riešení, no nie 

je to tak. Tento problém považuje za veľmi závažný, ktorý sa týka nie iba tých, ktorých 

životné funkcie sú závislé od odberu elektrickej energie, ale aj tých, ktorí vykurujú výlučne 

elektrinou alebo plynom a pri výpadku nemajú možnosť ako inak si zabezpečiť teplo  

v domácnosti. Prítomných požiadal o podporu návrhu, aby Ministerstvo zdravotníctva SR, 

respektíve Ministerstvo hospodárstva SR informovali zástupcov organizácií osôb  

so zdravotným postihnutím o konečnom riešení popísanej problematiky. 

 

Branislav Jaďuď, Ministerstvo zdravotníctva SR - zareagoval, že o uvedenom probléme nebol 

doteraz informovaný. Uviedol, že ak by bol o tomto probléme skôr informovaný, určite by 

bolo možné do uvedeného omnoho skôr zapojiť zdravotné poisťovne, pretože zdravotné 

poisťovne skutočne majú všetky dáta o vydaných dýchacích prístrojoch do dlhodobej domácej 

oxygenoterapie. Uviedol, že zmluva s jednotlivými dodávateľmi a výrobcami  

sa uzatvára taká, že v prípade výpadku elektrického prúdu alebo poruchy musia do zmluvne 

dohodnutého času zapožičať na preklenutie výpadku prístroj, ktorý funguje na externý zdroj. 

Uviedol, že ak je komunikácia nastavená správne nemal by nastať problém. V nadväznosti  

na problematiku vykurovania uviedol, že uvedené je v pôsobnosti iného rezortu, ale vyjadril 

presvedčenie, že sa tento problém podarí vyriešiť. Prítomných ubezpečil, že zistí, kde nastal 

problém a následne podá členom výboru spätnú informáciu.  

 

Tibor Köböl, zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím – zareagoval,  

že netvrdí, že tento systém je absolútne nefungujúci. Má vedomosť aj o prípadoch, kedy 

napríklad prevádzkovatelia distribučnej sústavy túto záležitosť považujú za vážnu a pri 

plánovanom výpadku dodávky elektrickej energie vyčlenia pracovníka, ktorý s prenosným 

prístrojom na dodávku elektrickej energie zotrvá v danej domácnosti a dohliada na dodávku 

elektrickej energie. Je potrebné upozorniť hlavne na neplánované výpadky, pretože mnohé 

rodiny  nemajú vedomosť o tejto možnosti. 

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR - členom výboru dala do pozornosti Koncepciu na ochranu 

odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby, aj napriek tomu, že sa jedná o inú 

problematiku. Uviedla, že v súvislosti so schválením materiálu vládou SR bola  

na Ministerstve hospodárstva SR zriadená pracovná skupina, na zasadnutiach ktorej  

sa zúčastňuje aj zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predpokladá,  

že aj takýmto spôsobom by bolo možné získať podpornú cestu k odprezentovanej téme, 

pretože Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby   

sa zatiaľ komunikuje skôr o osobách, ktoré sú v hmotnej núdzi.  

 

Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny - uviedla, že  zrejme bude potrebné 

riešiť dve veci. Jednou je otázka, či existujú mechanizmy, čo istým spôsobom naznačil kolega 

z Ministerstva zdravotníctva SR, že určité mechanizmy máme, a druhá vec je, ako  

o existujúcich mechanizmoch a riešeniach sa dozvedia tí, ktorí sú na ich využívanie odkázaní.  

 

Tibor Köböl, zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím - doplnil, že súčasný 

stav je taký, že táto možnosť funguje iba v prípade, ak dotknutá osoba o možnosti vie, 
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vyhľadá si žiadosť, ktorou sa prihlási do systému. Zdôraznil, že pri odovzdaní dýchacieho 

prístroja nikto túto osobu neinformuje o tejto možnosti. Uviedol, že má  záujem na tom, aby 

už pri zapožičaní napr. dýchacieho prístroja začal fungovať systém tak, aby sa nikto 

neopomenul.  

 

Branislav Jaďuď, Ministerstvo zdravotníctva SR - uviedol, že osloví zdravotné poisťovne  

so žiadosťou o poskytnutie informácie o tom, akým spôsobom sa odovzdávajú odkázaným 

osobám predmetné zariadenia, a akým spôsobom sú tieto osoby poučené. Zareagoval,  

že na nasledujúcom zasadnutí podá členom výboru správu o riešení problému. 

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - zareagoval, že by bolo vhodné, aby súčasťou 

preberajúceho protokolu bolo jednoznačné potvrdenie, že firma, ktorá dodáva  zariadenie, 

nahlásila príslušné odberné miesto do elektrární. Vyjadril presvedčenie, že ak niekto niekomu 

zapožičiava prístroj a ten je zodpovedný za jeho technickú prevádzku, tak súčasťou technickej 

prevádzky je dodávka energie.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie  informáciu o zraniteľných odberateľoch 

energií v domácnosti 

 

 

e) Informácia o stave zabezpečenia prístupnosti výťahov 

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru - prítomných informoval, že zástupcovia skupiny 

organizácií osôb s telesným postihnutím navrhli zaoberať sa témou prístupnosti výťahov. 

Uviedol, že problém v súčasnosti nastáva hlavne pri rekonštrukciách budov, ale často aj pri 

výstavbe nových budov, kedy sa inštalujú výťahy, ktorých kabína  

je malá a podľa nových predpisov musí mať aj zatváracie dvere. Po rekonštrukcii  

sa v mnohých prípadoch do kabíny výťahu nie je možné dostať napr. s invalidným vozíkom, 

aj keď pred rekonštrukciou horšie kabíny prístup umožňovali, pretože v nich neboli dvere. 

Ďalší problém, ktorý zistili osoby so zrakovým postihnutím, sa týka dotykových ovládacích 

panelov vo výťahoch. Na stretnutí so zástupcami odboru ochrany práce Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR dospeli k záveru, že nie je v kompetencii uvedeného útvaru 

ministerstva riešiť uvedený problém. Prítomných informoval, že na to, či sú splnené predpisy 

vo vzťahu k výťahom môže dozerať technická inšpekcia.  

Vysvetlil, že problém nastáva v štandardizácii a v projektovaní. Prítomných 

informoval že prevádzkovateľ budovy je povinný pre osoby, ktoré sa napr. nezmestia 

s invalidným vozíkom do výťahu zabezpečiť iný spôsob prepravy. Ďalej prítomných 

oboznámil, že v súčasnosti prebiehajú v štandardizačných organizáciách Európskej únie 

diskusie o tom, aby boli medzi štandardy zaradené aj takéto displeje s odôvodnením, že keď 

sa používajú, tak sú osvedčené. Uvedené považuje za nezmysel, pretože dotykové displeje sú 

nevhodné aj pre seniorov a pre starších ľudí, pretože títo majú problémy sa v nich vyznať  

a nevidiaci ľudia ich nedokážu ovládať. Displeje sa často inštalujú do malých kabín, kde sú 

nízko umiestnené, čo je odôvodnené tým, že ich používajú vozíčkari, ale tí sa do výťahu 

vôbec nezmestia. Priblížil skúsenosť, že dotykový displej dokonca reaguje na teplo tela  

a reaguje napr. na dotyk kabátu. Uvedené považuje za závažnú vec, nielen z hľadiska ľudí  

s obmedzenou mobilitou a so zrakovým postihnutím, pre ktorých sa tieto výťahy stávajú často 

neprístupnými, ale aj z hľadiska všetkých používateľov. Za veľký problém považuje  

aj skutočnosť, že vo veľkých budovách je často inštalovaný väčší počet výťahov s jediným 

spoločným vonkajším ovládacím panelom, ale pre osobu so zrakovým postihnutím je ťažké 

nájsť tento panel, prakticky nemožné vložiť požiadavku na prepravu a zistiť na jeho displeji, 

ktorý výťah má použiť a potom sa k tomuto výťahu dostať. Na záver prítomných informoval, 

že stretnutie na MPSVR SR sa skončilo so záverom, že zástupcovia skupiny organizácií osôb 
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so zdravotným postihnutím vypracujú odporúčania pre zástupcov technickej inšpekcie ako aj 

pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, na ktoré konkrétne veci vo vzťahu 

k výťahom by bolo potrebné sa zamerať.  

Lea Rollová, Únia miest Slovenska - v nadväznosti na predchádzajúci príspevok spomenula  

aj otázku používania schodiskových plošín. Uviedla, že je často upozorňovaná odborná 

verejnosť na skutočnosť, že schodisková plošina nie je vhodné riešenie v zmysle princípov 

univerzálneho navrhovania. V praxi denne zaznamenáva, že schodisková plošina je prevažne 

odstavená a nikto ju nepoužíva. Uviedla, že pri debarierizácii objektov sa automaticky použije 

schodisková plošina, lenže tá nie je určená pre seniorov, rodičov s kočíkmi a pre ľudí, ktorí 

používajú barly a paličky. Vysvetlila, že schodisková plošina je určená iba pre osoby  

na vozíku, ktoré často uvádzajú, že plošinu neradi používajú. Zdôraznila, že by bolo vhodné 

zaoberať sa aj týmto problémom. Ďalej uviedla, že vo vyhláške Ministerstva životného 

prostredia SR č. 532/2002, 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 je stanovené, že v spoločenských 

priestoroch by sa mali inštalovať indukčné slučky. Na záver odporučila, aby aj o tomto 

probléme boli informovaní zástupcovia Technickej inšpekcie.  

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru  - zareagoval, že verí, že nové vykonávacie 

vyhlášky k stavebnému zákonu napomôžu tejto veci. Zdôraznil, že považuje  

za potrebné na uvedené upozorniť, pretože v tomto období sa pripravuje novelizácia 

štandardov pre výťahy. Organizácie zdravotne postihnutých z Európy sa v predmetnej veci 

angažujú a motivujú aj svoje kompetentné štátne orgány. Uviedol, že taktiež považuje 

schodiskovú plošinu za núdzové riešenie.   

 

Lea Rollová, Únia miest Slovenska - upresnila, že okrem schodiskovej plošiny sa dá použiť  

aj  zvislá zdvíhacia plošina, ktorá je omnoho lepšia, pretože ju môžu použiť aj seniori  

s poruchami chôdze alebo rodičia s kočíkom a dá sa používať podobne ako výťah. 

Informovala, že žiaľ sa väčšinou aplikuje šikmá schodisková plošina pretože ľudia v praxi 

nevedia, aké sú rôzne možnosti debarierizácie stavieb. Vysvetlila, že najlepším riešením je 

také, ktoré môžu využívať viacerí ľudia alebo viacerí užívatelia toho prostredia, aby bolo 

riešenie prínosné pre všetkých. 

 

Branislav Jaďuď, Ministerstvo zdravotníctva SR - vo vzťahu k normám prítomných 

informoval, že sa vytvorila Rada pre technickú normalizáciu, v ktorej on zastupuje rezort 

zdravotníctva. Členmi sú aj iní zástupcovia rôznych rezortov. Ponúkol možnosť poskytnutia 

kontaktu na tajomníčku rady, za účelom uplatnenia námetov, ktoré by sa mohli týkať ich 

najbližších rokovaní, aby bolo možné eliminovať riziko, že sa na niečo zabudne, alebo  

sa niečo nestihne.  

  

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie  informáciu o stave zabezpečenia prístupnosti 

výťahov  

 

f) Informácia o Školskom zákone 

 

Ľubica Vyberalová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím - 

prítomným poďakovala za prijatie informácie o školskom zákone do bodu Rôzne. Následne 

prítomných informovala, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo 

novelu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon), v ktorej navrhlo veľmi prospešnú novelizáciu paragrafu 99,  

ods. 6, týkajúcu sa dĺžky štúdia v praktickej škole, kde sa navrhlo znenie - praktická škola má 

tri ročníky. Vzhľadom k tomu, že praktickú školu navštevujú prevažne študenti s mentálnym 
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postihnutím, hlavne so stredným a ťažším stupňom, zástupcovia skupiny organizácií 

s mentálnym postihnutím túto novelizáciu privítali, pretože v súčasnom zákone sa uvádza,  

že príprava v praktickej škole trvá tri roky. Vysvetlila, že keď žiak preruší štúdium  

zo zdravotných dôvodov alebo nestihne zvládnuť požiadavky prvého ročníka a z uvedené 

dôvodu ročník opakuje, v druhom ročníku musí školu dokončiť. 

 V medzirezortnom pripomienkovom konaní ale nastala obrovská zmena a znenie bolo 

upravené na základe pripomienky Štátnej školskej inšpekcie nasledovne: „Príprava 

v praktickej škole trvá najviac tri roky.“ Vláda SR novelu školského zákona schválila dňa  

15. apríla 2015 a návrh zákona bol postúpený do parlamentu. Uvedený návrh zástupcovia 

skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím považujú za diskriminačný  

v porovnaní so žiakmi alebo študentmi stredných škôl, kde je dĺžka štúdia  štyri roky. 

Upozornila, že na týchto školách je možné opakovať každý ročník strednej školy 

a z uvedeného dôvodu môže niektorým študentom, ktorí opakujú ročníky trvať štúdium  

aj osem rokov. Uviedla, že v prípade týchto škôl sa neskúma z akého dôvodu žiaci ročník 

opakujú, či už z dôvodu lajdáctva alebo z dôvodu nezvládnutia učiva.  Na záver zdôraznila,  

že študenti s mentálnym postihnutím si poznatky a vedomosti osvojujú neskôr a učenie  

im trvá dlhšie.  

Prítomných informovala, že pôvodne mala navrhnuté iné znenie uznesenia, ale 

vzhľadom k tomu, že  dňa 15. apríla 2015 vláda SR schválila novelu školského zákona, po 

konzultácii s  riaditeľkou Spoločného sekretariátu výborov znenie návrhu uznesenia upravila. 

Prítomných požiadala o podporu preformulovaného uznesenia v nasledovnom znení:  

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím berie na vedomie 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 a vyslovuje 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 zároveň vyslovil podporu pôvodnému 

návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR postúpeného do medzirezortného 

pripomienkového konania, podľa ktorého „praktická škola má tri ročníky“. 

Na záver dodala, že takto by sa umožnilo aj študentom a žiakom v praktických školách 

môcť opakovať v prípade potreby ročník, tak ako je to umožnené žiakom ostatných stredných 

škôl.   

 

Branislav Mamojka, predsedajúci výboru – uviedol, že mu nie je zrejmé, aké kroky podnikne 

výbor s uznesením prijatým v tomto znení. Informoval, že by navrhol iné riešenie. Uviedol, že 

podľa jeho názoru napriek tomu, že vláda schválila návrh školského zákona, tak z praxe 

registruje viacero prípadov, kedy vláda pri predkladaní návrhu  

do parlamentu sama navrhla, aby predkladajúci minister odporučil zmenu, ktorá bola následne 

v parlamente akceptovaná. Uviedol, že nerozumie, prečo z uvedeného vylučovať vládu a 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uviedol, že je možné, aby zástupcovia 

organizácií osôb so zdravotným postihnutím lobovali u poslancov. Každý samostatne, ale to 

je bez výboru. Výbor je poradným orgánom vlády, nie parlamentu. Uviedol, že pre zástupcov 

organizácií osôb so zdravotným postihnutím môže byť nástrojom skutočnosť,  

že sa v uvedenom prípade jedná o evidentnú diskrimináciu na základe zdravotného 

postihnutia a pokiaľ by uvedené zostalo v zákone, tak určite budú zástupcovia osôb  

so zdravotným postihnutím oprávnení využiť všetky mechanizmy, ktoré existujú.  
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Kvetoslava Repková, Inštitút pre výskum práce a rodiny - požiadala o informáciu, ako bolo 

zdôvodnené vo výsledku medzirezortného pripomienkového konania, že sa formulácia „trvá 

tri ročníky“ zmenila na „trvá najviac tri roky“ ? Vysvetlila, že takto by bolo možné pochopiť 

dôvody tých, ktorí uvedené zmenili v neprospech našej cieľovej skupiny. 

 

Ľubica Vyberalová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb s mentálnym postihnutím - 

požiadala Máriu Tekelovú, zástupkyňu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

o poskytnutie informácie.  

 

Mária Tekelová, riaditeľka odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení  

a poradenských zariadení, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - prítomných 

oboznámila s priebehom rozporového konania so Štátnou školskou inšpekciou nasledovne:  

Vysvetlila, že Štátna školská inšpekcia navrhla ponechať v súčasnosti účinné znenie 

prvej vety § 99 ods. 6, ktorá limituje dĺžku prípravy žiakov praktickej školy na najviac tri 

roky. Uviedla, že v súčasnej praxi sa na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie vyskytli 

prípady, kedy časť riaditeľov praktických škôl v rozpore so súčasnou právnou úpravou umelo 

predlžovala dĺžku prípravy žiakov a organizovala ich vzdelávanie takým spôsobom, ktorý 

jednoznačne viedol k tomu, že žiaci úspešne neukončili vzdelávanie za príslušný školský rok, 

a tak nepostúpili do vyššieho ročníka, ktorý následne opakovali. Väčšia časť riaditeľov 

praktických škôl dokázala dôsledne naplniť ustanovenie o limitovanej dĺžke prípravy, z čoho 

vyplýva, že ustanovenie je v praxi uplatniteľné. Ďalej informovala, že podľa Štátnej školskej 

inšpekcie v prípade platnosti navrhovaného ustanovenia by sa umelo predlžovalo vzdelávanie 

v praktickej škole, čo by malo významný dopad na čerpanie rozpočtových prostriedkov, 

keďže normatív na žiaka praktickej školy je vysoký. 

Na záver vysvetlila, že vzhľadom na vysoké vyčíslenie ekonomických nárokov rezort 

školstva netrval na tejto zmene.  

 

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

a  podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - požiadal o informáciu, či sa 

vyčíslujú aj náklady na opakovanie žiakov v bežných školách.  

 

Mária Tekelová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - uviedla, že Štátna 

školská inšpekcia na takto podobne položenú otázku reagovala, že toľkokrát opakovať ročník 

na iných stredných školách nenašli ako práve v praktickej škole. Dodala, že uvedené  

je o individuálnom zlyhaní riaditeľov. 

 

Ivan Štubňa, zástupca skupiny organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami 

správania - uviedol, že je absolútne neprípustné, aby sa s ekonomickými dôvodmi 

odôvodňovala diskriminácia. Vyjadril presvedčenie, že by uvedené neprešlo ani na Ústavnom 

súde a je to v priamom rozpore s medzinárodnými dokumentmi. Zdôraznil, že vidí problém  

v tom, čo je obsahovou náplňou vzdelávania mentálne postihnutých žiakov, pretože mu chýba 

moment individuálneho prístupu k týmto osobám. Každý z nich je iný a konzekventne trvať 

na nejakých učebných osnovách, ktoré sú len zmodifikované z učebných osnov pre bežných 

žiakov je pomýlená stratégia v školstve. Uviedol, že Štátna školská inšpekcia by sa skôr mala 

zaoberať otázkou, ako z týchto ľudí vyťažiť čo najväčší progres a nie zisťovať ako po 

formálnej stránke sú plnené normatívy a ukazovatele, pretože cieľom pre týchto ľudí je naučiť 

sa žiť a dokázať sa začleniť do spoločnosti a nie spĺňať predstavy Štátnej školskej inšpekcie, 

ktoré nie sú podľa jeho názoru v duchu doby. Vyjadril presvedčenie, že pedagogická 

verejnosť by sa mala zamyslieť nad tým, ako pristupovať k žiakom novými metódami. 

 

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

na ekonomické argumenty tým, že ona ako daňový poplatník nespochybňuje skutočnosť,  
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že prispieva na vzdelávanie ostatných zdravých ľudí počas vysokoškolského štúdia. Uviedla, 

že jej nie je jasné, prečo by nemohla byť tiež dotovaná skupina mladých študentov  

s mentálnym postihnutím, keď je známe o aké percento ľudí v spoločnosti sa jedná.   

 

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

a  podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - požiadal prítomných, aby 

vyjadrili svoj názor hlasovaním k návrhu znenia uznesenia, ktoré prezentovala pani 

Vyberalová. 

 

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

o výsledku hlasovania nasledovne: Výbor prijal uznesenie (za 10 – proti 4 – zdržali sa 6), 

ktorým 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 a zároveň vyslovil podporu pôvodnému návrhu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR postúpeného do medzirezortného 

pripomienkového konania, podľa ktorého „praktická škola má tri ročníky“. 

 

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

a  podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - prítomných informoval,  

že sa zdržal hlasovania z dôvodu, že obsah uznesenia považuje za príliš slabý a nedostačujúci.  

 

g) Informácia o tlmočníckej službe pre osoby so sluchovým postihnutím 
  

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

oboznámil so situáciou vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka. Uviedol, že donedávna 

vzdelávanie tlmočníkov a takisto aj vzdelávanie osobných asistentov riešilo jedno občianske 

združenie na obdobie platnosti päť rokov. Podľa jeho názoru vzdelávanie nebolo veľmi 

efektívne, účastníci podstúpili iba krátke skúšky a na záver im bolo odovzdané osvedčenie. 

Postupne začali nepočujúci vyjadrovať nespokojnosť. Informoval, že akreditácia vzdelávania 

tlmočníkov, takisto aj osobnej asistencie, platila päť rokov a keďže organizácia stratila 

akreditáciu, tak mu nie je známe, ako sa uvedené v súčasnosti rieši. Samotní tlmočníci na 

vykonávanie práce potrebujú certifikát. Uviedol, že riaditeľ odboru integrácie osôb  

so zdravotným postihnutím MPSVR SR Michal Krivošík prisľúbil, že tento problém bude 

rezort práce riešiť spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na záver 

uviedol, že nemá ani informáciu, ako sa bude riešiť certifikát tlmočníka „mierne pokročilý“  

a „vyspelý“ tlmočník. 

 

Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR -  uviedla, že tento problém rezort práce registruje. Informovala, 

že vzhľadom k tomu, že sa jedná o tému vzdelávania, spolupracujú aj s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Následne vyzvala Michala Krivošíka, riaditeľa odboru 

integrácie osôb so zdravotným postihnutím, aby poskytol prítomným bližšie informácie.  

 

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

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - uviedol, že situácia ohľadom tlmočenia je veľmi zložitá, 

hlavne vo veci získania certifikátov a osvedčení. Prítomných informoval, že Zákon  

č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia umožňuje získať certifikáty v zmysle troch zákonov. Prvým je Zákon č. 568/2009 

Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, prostredníctvom ktorého bola akreditovaná aj jediná 

organizácia, ktorá uskutočňovala certifikované vzdelávanie, ktorá ale ukončila svoju činnosť. 
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Ďalej je to Zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch  

o súdnych znalcoch a tlmočníkoch. Posledným je Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách,  

ale vzhľadom na obsah tohto zákona, týmto spôsobom certifikát nie je možné získať. Nie  

je to chyba zákona, ale je to skôr nedostatok tých subjektov na strane tretieho sektora, ktoré  

sa uchádzali o akreditovanie sa na vzdelávanie v oblasti tlmočenia. Ďalej uviedol,  

že aj vzhľadom na záväzky z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  

v časti vzdelávanie sa spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR snažia 

nájsť systém riešenia, aby bolo možné vzdelávanie na úrovni vysokoškolského vzdelávania  

v oblasti tlmočenia. Informoval, že rezort školstva bol požiadaný o nominovanie zástupcov  

do pracovnej skupiny, ktorá sa bude tomuto problému venovať. Rezort školstva nominoval 

Katarínu Starovičovú zo sekcie regionálneho školstva a Miriam Dufekovú zo sekcie vysokých 

škôl. Štátny pedagogický ústav nominoval Iris Domancovú. Vysoké školy bude zastupovať 

Darina Tarčiová, ktorá navrhla ďalších odborníkov, a to: Veronika Vojtechovskú a Romana 

Vojtechovského, ktorý je jediný lingvista v rámci posunkového jazyka.  Na záver dodal,  

že o nominovanie do pracovnej skupiny zo strany zástupcov osôb so sluchovým postihnutím 

bude požiadaný aj výbor.  

 

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

aby členmi pracovnej skupiny, ktorá bude zameraná na oblasť tlmočenia pre osoby  

so sluchovým postihnutím bolo viac nepočujúcich zástupcov. Zároveň požiadal o informáciu, 

ako sa bude postupovať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny pri potrebe preukazovania 

certifikátov z tlmočenia do posunkového jazyka, keďže väčšine skončila platnosť. 

 

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

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - prítomných informoval, že všetky certifikáty, na ktorých 

bola vyznačená platnosť sa vymieňajú. V certifikátoch sa uvádzala päťročná platnosť, avšak 

ani podľa pôvodného zákona o celoživotnom vzdelávaní podmienka päťročného obdobia 

trvania certifikátu nemala byť ustanovená. Uviedol, že organizácia, ktorá vydala certifikáty 

s vyznačenou platnosťou ich v súčasnosti vymieňa. O tomto probléme bolo Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny informované. Prítomných vyzval, že v prípade, ak budú mať 

vedomosť o zamedzení osobnej asistencie z dôvodu uplynutia platnosti certifikátu, aby 

obratom informovali odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

Anna Bartalová, zástupkyňa skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím - 

informovala, že držiteľom certifikátov sa platnosť zmenila na neobmedzenú. Uviedla,  

že certifikovaných tlmočníkov je veľmi málo a sú aj noví záujemcovia, ktorí by mali záujem 

stať sa tlmočníkmi posunkového jazyka. Problémom je získať toto osvedčenie, nakoľko zákon 

stále ukladá, že tlmočník do posunkového jazyka musí mať certifikát. 

 

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

práce, sociálnych vecí a rodiny SR - skonštatoval, že v súčasnosti neexistuje subjekt, ktorý by 

fungoval podľa Zákona o celoživotnom vzdelávaní a akreditoval alebo vydával certifikáty  

na tlmočenie. V súčasnosti je jedinou možnosťou získanie osvedčenia formou zapísania  

sa do zoznamu súdnych znalcov alebo tlmočníkov.  

 

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

a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - požiadal, aby na nasledujúcom 

zasadnutí výboru bola poskytnutá informácia o riešení uvedeného problému.  

 

Záver: výbor prediskutoval a vzal na vedomie informáciu o tlmočníckej službe pre osoby  

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

a podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím - na záver prítomným 

poďakoval za účasť, spoluprácu, efektívne, konštruktívne  a vecné rokovanie a ukončil 

zasadnutie výboru.  

 

V Bratislave dňa 11. mája 2015 

 

Zapísala:  

Mária Homolová v.r., tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

Za správnosť:  

Janka Divincová v.r., riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov 

 

Schválil:  

Branislav Mamojka v.r., podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

Príloha:   

prezenčná listina 


