
               Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím  

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

                 Informácia zo zasadnutia konaného dňa 29. novembra 2018 

 
 Výbor sa oboznámil s aktuálnym stavom riešenia podnetov iniciovaných  

na predchádzajúcich zasadnutiach výboru 
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny k problematike vedenia 
štatistických údajov o počte osôb so zdravotným postihnutím v členení podľa druhu 
zdravotného postihnutia 
 

 Výbor prerokoval a odporučil predsedovi výboru zriadiť pracovnú skupinu výboru  
k problematike prípravy zákona o slovenskom posunkovom jazyku 
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 77 
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR o príprave 
nových stavebných zákonov (zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe) a ich 
príloh z hľadiska zabezpečenia bezbariérového používania stavieb a územia  
a univerzálneho designu; oboznámil sa tiež s dôvodmi zamietavého stanoviska rezortu 
dopravy a výstavby SR k požiadavke výboru na rozšírenie pracovnej skupiny poverenej 
prípravou nových stavebných zákonov, ich príloh a súvisiacich vyhlášok o ďalších dvoch 
zástupcov komory za mimovládne organizácie Výboru pre osoby so zdravotným 
postihnutím (uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 76 z 29. júna 
2018) 
 

 Výbor vzal na vedomie  informáciu Ministerstva spravodlivosti SR o stave prípravy 
Vecného zámeru reformy opatrovníctva dospelých a ochrany seniorov v Slovenskej 
republike; členovia a členky výboru vyslovili záujem byť oboznámení aj s aktuálnym 
znením Vecného zámeru po zapracovaní pripomienok, ktoré vyplynuli z konzultácií so 
subjektmi zapojenými do prípravy návrhu znenia Vecného zámeru 
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR  
o stave  realizácie procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 
služieb 
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR  
o stave prípravy Európskeho aktu o prístupnosti 
 

V bode Rôzne: 
 

 podpredseda výboru, PhDr. Branislav Mamojka v súvislosti s  Návrhom Akčného 
plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (LP/2018/868) 
predloženého aktuálne do medzirezortného pripomienkového konania, poukázal 
na absentujúcu zmienku o systéme zvukovej signalizácie vozidla AVAS (Acoustic 
Vehicle Alerting Systems) v návrhu akčného plánu 

 podpredseda výboru, PhDr. Branislav Mamojka poukázal na súvislosti medzi 
zvýšením výšky minimálnej mzdy v kalendárnom roku a výškou príspevku na 
mzdu podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  v pôsobnosti Ministerstva 



práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a apeloval na zredukovanie 
počtu povinných príloh 

 člen výboru zastupujúci skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím Mgr. 
Jaroslav Cehlárik poukázal na pretrvávajúce praktické problémy súvisiace 
s dostupnosťou a výkonom politických práv pre osoby so sluchovým postihnutím 
(napr. v súvislosti s členstvom vo volebnej komisie, v súvislosti s výkonom 
mandátu poslanca  a pod.) 

 podpredseda výboru, PhDr. Branislav Mamojka poukázal v súvislosti 
s nedávnymi komunálnymi voľbami na pretrvávajúce problémy súvisiace 
s nerešpektovaním povinnosti zverejňovania informácií (napr. kandidátnych 
listín) v prístupných formátoch 

 člen výboru zastupujúci skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím Mgr. 
Jaroslav Cehlárik dal do pozornosti rozdielny výklad ustanovenia § 84 ods. 11 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 
rezortom školstva, vedy, výskumu a športu SR a rezortom práce, sociálnych vecí 
a  rodiny  SR 


