
Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 
Informácia zo zasadnutia 

konaného dňa 17. apríla 2013 
 
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o priebehu a záveroch ôsmeho zasadnutia 
Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  
a rodovú rovnosť zo dňa 15. apríla 2013 a o príprave Celoštátnej stratégie 
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.  
 

Výbor (v zmysle uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť č. 67 zo dňa 15. apríla 2013 prijatého k Návrhu 
procesu tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR) 
nominoval do pracovnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť pre koordináciu a prípravu celoštátnej stratégie 
ochrany a podpory ľudských práv v SR za mimovládny sektor Mgr. Ľubicu 
Vyberalovú - členku Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím a za štátnu 
správu Mgr. Jána Gaburu - hlavné kontaktné miesto pre problematiku 
vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, sekcia 
sociálnej a rodinnej politiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 28 zo dňa  
17. apríla 2013 
 

 Výbor zobral na vedomie informáciu o záveroch pracovnej skupiny Výboru  
pre deti a mládež za účelom posúdenia spôsobu riešenia verejnej ochrany práv 
detí s prihliadnutím na riešenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným 
postihnutím (ďalej len „pracovnej skupiny“) a súhlasil so závermi pracovnej 
skupiny.  
 

Výbor zároveň odporučil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvu 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky postupovať pri 
riešení spôsobu verejnej ochrany práv detí s prihliadnutím na riešenie verejnej 
ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím v zmysle predložených záverov 
pracovnej skupiny.  
 

Výbor ďalej odporučil predsedovi výboru zabezpečiť zmenu mandátu pracovnej 
skupiny na pracovnú skupinu pre prípravu návrhov riešení verejnej ochrany  
práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím  
a zabezpečiť doplnenie členov pracovnej skupiny dvomi členmi Výboru pre osoby 
so zdravotným postihnutím. V zmysle uvedeného, výbor nominoval do pracovnej 

skupiny PhDr. Ivetu Mišovú a Mgr. Tibora Köböla.  
 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 29 zo dňa  
17. apríla 2013 
 

 Výbor vzal na vedomie Správu o stave plnenia ustanovení zákona  
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších  
predpisov týkajúcich sa televízneho vysielania programov sprevádzaných 



skrytými alebo otvorenými titulkami a v posunkovej reči pre nepočujúcich  
a sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich a s potešením 
skonštatoval, že Rada pre vysielanie a retransmisiu pristúpi k overovaniu 
reálnosti štatistických údajov vysielania multimodálnych služieb. 
 

Výbor zároveň požiadal Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR, Ministerstvo kultúry SR a Telekomunikačný úrad SR o súčinnosť  
pri zabezpečení vysielania multimodálnych služieb 
 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 30 zo dňa  
17. apríla 2013 
 

 Výbor  vzal na vedomie informáciu o postupe prác na tvorbe Národného 
programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím  
a o zriadení hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 31 zo dňa  
17. apríla 2013 
 

 Výbor  požiadal Ústredie  práce,  sociálnych vecí  a rodiny  o  písomné  stanovisko 
k predloženým informáciám o postupe pri rozhodovaní o žiadostiach  
o poskytnutie príspevku na osobnú asistenciu pre osoby so zdravotným 
postihnutím 
 

Ref: uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 32 zo dňa  
17. apríla 2013 
                               

 
 
 

V Bratislave dňa 23. apríla 2013 


