
Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím  

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
 

Informácia zo zasadnutia 

konaného dňa 20. októbra 2015 

 

Výbor prediskutoval a vzal na vedomie: 

 

 informáciu o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť  

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 59 

 

 informáciu o Národnom projekte „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj 

ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu 

a samosprávu“ a vysoko ocenil a vyslovil uznanie za moderný prístup k riešeniu problému 

vzdelávania v oblasti štátnej správy 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 60 

 

 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. 61  

 

 informáciu o príprave správy o plnení Národného programu rozvoja životných podmienok 

osôb so zdravotných postihnutím 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 62 

  

 informáciu o Akčnom pláne predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky  

2015 - 2019 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 63 

 

 informáciu k problematike odbornej spôsobilosti na vykonávanie športovej masáže  

v kontexte vládneho návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a podporil zachovanie súčasného stavu týkajúceho sa odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

športovej masáže pre absolventov Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých  

v Levoči 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 64 

 

 informáciu k výkonu práce mimo chráneného pracoviska a chránenej dielne  

a podporil stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR usmerniť úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny z pozície Ústredia práce, sociálnych vecí  

a rodiny tak, aby činnosti nadväzujúce na charakteristiku pracovných miest bolo možné 

vykonávať mimo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska avšak pri plnení 

podmienky, že súvisia s danou charakteristikou pracovného miesta 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 65 

 

 informáciu o návrhu stavebného zákona a súvisiacich vykonávacích vyhlášok 

 

 informáciu o Európskej karte mobility 

 

 informáciu o riešení problematiky poskytovania tlmočníckej služby pre osoby  

so sluchovým postihnutím 

 

 informáciu o zraniteľných odberateľoch energií v domácnosti 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 59 
z 20. októbra 2015 

  
k informácii o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť  

 

číslo materiálu: 19331/2015-M_SSV 

predkladateľ: Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o zasadnutiach Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 60 
z 20. októbra 2015 

  
k informácii o Národnom projekte Podpora zvyšovania profesionality výkonu  

a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu 

správu a samosprávu 

 

číslo materiálu: 19331/2015-M_SSV 

predkladateľ: Kvetoslava Repková, členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1     informáciu o Národnom projekte Podpora zvyšovania profesionality výkonu  

 a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie  

 pre štátnu správu a samosprávu 

 

B. vysoko oceňuje a vyslovuje uznanie 

 
B.1        za moderný prístup k riešeniu problému vzdelávania v oblasti štátnej správy 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 61 
z 20. októbra 2015 

  
k informácii o stave implementácie národných projektov  

 

číslo materiálu: 19331/2015-M_SSV 

predkladateľ: Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1. informáciu o stave implementácie Národného projektu Podpora procesu    

deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb 

 

A.2. informáciu o stave implementácie Národného projektu Pilotná podpora 

zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí. 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 62 
z 20. októbra 2015 

  
k informácii o príprave správy o plnení Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotných postihnutím 

 

číslo materiálu: 19331/2015-M_SSV 

predkladateľ:  Nadežda Šebová, členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu o príprave správy o plnení Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotných postihnutím  



 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 63 
z 20. októbra 2015 

  
k informácii o Akčnom pláne predchádzania všetkým formám diskriminácie  

na roky 2015 - 2019 

 
 

číslo materiálu: 19331/2015-M_SSV 

predkladateľ:  Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 

A.1. informáciu o Akčnom pláne predchádzania všetkým formám diskriminácie  

   na roky 2015 - 2019 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 64 
z 20. októbra 2015 

  
k podnetu NROZP v SR k problematike odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

športovej masáže v kontexte vládneho návrhu zákona o športe  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

číslo materiálu: 19331/2015-M_SSV 

predkladateľ: Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu k problematike odbornej spôsobilosti na vykonávanie športovej 

masáže v kontexte vládneho návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

B. podporuje 

 
B.1    zachovanie súčasného stavu týkajúceho sa odbornej spôsobilosti  

na vykonávanie športovej masáže pre absolventov Rehabilitačného strediska pre 

zrakovo postihnutých v Levoči  

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 65 
z 20. októbra 2015 

  
k podnetu NROZP v SR k výkonu práce mimo chráneného pracoviska 

a chránenej dielne 

 

číslo materiálu: 19331/2015-M_SSV 

predkladateľ: Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. berie na vedomie 

 
A.1    informáciu k výkonu práce mimo chráneného pracoviska a chránenej dielne 

 

B. podporuje stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 
B.1    usmerniť úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z pozície Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny tak, aby činnosti nadväzujúce na charakteristiku 

pracovných miest bolo možné vykonávať mimo chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska avšak pri plnení podmienky, že súvisia s danou 

charakteristikou pracovného miesta 

 

 


