
               Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím  

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

                 Informácia zo zasadnutia konaného dňa 29. júna 2018 

V úvodnej časti zasadnutia výboru vystúpil reprezentant skupiny organizácií osôb 
s telesným postihnutím Tibor Köböl, pričom ocenil spoluprácu Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s občianskymi združeniami zastupujúcimi 
záujmy osôb so zdravotným postihnutím v rámci prípravy ostatnej novely zákona  
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pozitívne zhodnotil aj obsah 
navrhovaných zmien zacielených na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným 
postihnutím a ich rodín.   
 
V pracovnej časti zasadnutia výbor: 
 

 prerokoval a s pripomienkami schválil Návrh na zriadenie pracovnej skupiny 
výboru k problematike vedenia štatistických údajov o počte osôb so zdravotným 
postihnutím v členení podľa druhu zdravotného postihnutia 
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 74 
 

 oboznámil sa s podnetom člena výboru k problematike nedostupnosti 
vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri 
zdravotníckych zariadeniach. V diskusii navrhnuté riešenia v krátkodobom 
horizonte počítajú so zapojením komisárky pre osoby so zdravotným 
postihnutím, resp. tiež so zapojením rezortu zdravotníctva (formou písomného 
oslovenia štatutárnych orgánov dotknutých zdravotníckych zariadení 
s odvolaním sa na diskusiu k problému na rokovaní Výboru pre osoby so 
zdravotným postihnutím a s návrhom riešenia ústretového k osobám so 
zdravotným postihnutím). V dlhodobom horizonte bude výbor iniciovať 
sprecizovanie súvisiacej právnej úpravy v legislatívnom návrhu pripravovaného 
stavebného zákona. 
 

 oboznámil sa so štúdiou uskutočniteľnosti k projektovému zámeru zavedenia 
manažmentu inteligentného parkovania na parkovacích miestach vyhradených 
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s názvom „eInklúzia 
prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania 
ťažko zdravotne postihnutých“, na základe čoho vyslovil podporu navrhovanému 
národnému projektu  
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 75 

 

 oboznámil sa s aktuálnym stavom riešenia podnetov iniciovaných na 
predchádzajúcich zasadnutiach výboru (v novembri 2017 a apríli 2018) 

 
 k vyhodnoteniu zásadnej pripomienky NROZP k návrhu zákona o výkone 

správy v oblasti informačných technológii  
 k problematike vyvolávacieho asistenčného panela pre osoby so 

zdravotným postihnutím na civilných letiskách, autobusových staniciach 
a železničných staniciach 

 k preukazom pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. pre 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 



 k problematike titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím 
 k podnetu na zaradenie profesie „tlmočník slovenského posunkového 

jazyka“ do katalógu pracovných činností 
 

 prerokoval a vzal na vedomie II. Správu o plnení opatrení vyplývajúcich  
z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným 
postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu 
 

 vzal na vedomie informáciu MPSVR SR o nástrojoch a zámeroch na implementáciu 
opatrení odporúčaných Všeobecným komentárom Výboru OSN pre práva osôb so 
zdravotným postihnutím k čl. 19 Dohovoru o právach osôb so zdravotným 
postihnutím apelujúc na podporu zvyšovania povedomia o obsahu všeobecného 
komentára 

 

 vzal na vedomie informáciu MPSVR SR / OP ĽZ a MPRV SR / IROP o implementácii  
a synergii v rámci procesu deinštitucionalizácie a dôvodoch predlžujúceho sa 
procesu spustenia, apelujúc najmä na skoré spustenie Národného projektu 
Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov 

 

 vzal na vedomie informáciu MDaV 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 a požiadal 
MDaV SR o rozšírenie pracovnej skupiny poverenej prípravou nových stavebných 
zákonov a súvisiacich vyhlášok o ďalších dvoch zástupcov komory za mimovládne 
organizácie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  
Ref.: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 76 

 
 prediskutoval problematiku pripravovanej novely zákona č. 448/2008 Z. z.  

o sociálnych službách, ktorá sa týka zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov 
veku v súvislosti s požiadavkou na ich debarierizáciu, vyjadrujúc jednoznačnú 
podporu zachovaniu povinnosti debarierizácie uvedených zariadení   

 

 vzal na vedomie informáciu Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím  
o Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2017 
a príprave mimoriadnej správy z monitoringu v zariadeniach sociálnych služieb 
s celoročnou pobytovou formou 

 

V bode Rôzne: 

 výbor vzal na vedomie informáciu MK SR o vyhlásení II. kola Výzvy k dotačnému 
programu Kultúra znevýhodnených skupín  s termínom na predkladanie žiadostí 
do 31. júla 2018 

 výbor vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia podnetu členky 
výboru zastupujúcu organizácie osôb so sluchovým postihnutím k problematike 
kochleárnych implantátov 

 člen výboru zastupujúci organizácie osôb s telesným postihnutím vyzval MPSVR 
SR na zorganizovanie diskusného stretnutia so zástupcami organizácií osôb so 
zdravotným postihnutím a ďalšími záujemcami v období do konca roka 2018, 
s cieľom objasniť a prediskutovať s dotknutou verejnosťou prvé skúsenosti 
z aplikačnej praxe v nadväznosti na prijatie novely zákona č. 447/2008 Z. z.  
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


