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Aké sú ciele činností vo Výbore 
Rady vlády SR?

Výbor pre osoby so zdravotným 
postihnutím Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť plní úlohy 

s cieľom: zvýšiť úroveň podpory, 
ochrany a dodržiavania práv osôb 

so zdravotným postihnutím. 



Kto sú zástupcovia osôb so SP  
v tomto výbore?

Osoby so SP vo Výbore pre osoby 
so zdravotným postihnutím Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť zastupujú za skupinu  
organizácií  osôb so SP dvaja zvolení  

zástupcovia: 

MgA. Michal Hefty

Mgr. Anna Bartalová
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Čo je  Výbor Rady vlády SR? 

Výbor je od 12.02.2012 definovaný 
Štatútom Rady vlády:

Článok 2 
Postavenie výboru 

Výbor je stálym odborným (poradným) orgánom
Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len
„rada“) pre práva osôb so zdravotným postihnutím.



Ako  funguje  Výbor Rady vlády 
SR? 

O Pre riadenie rokovaní a organizáciu 
práce Výboru  je zostavený  Štatút  
Výboru pre osoby so zdravotným 
postihnutím, v znení neskorších 
dodatkov  (14 článkov) 

O - je platný  od 27.februára 2012

O - rokovania 2 – 3 x ročne



Aké sú vykonávané činnosti 
vo Výbore Rady vlády SR? 

O Štatút  Výboru pre osoby so zdravotným 
postihnutím, v znení neskorších dodatkov 
určuje, že:

O Výbor je od 12.02.2012  LEN PORADNÝ 
ORGÁN Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR

O Stratil právo predkladať priamo návrhy 
zákonov do NRSR



Aké sú odmeny za vykonávané 
činnosti vo Výbore Rady vlády SR? 

Článok 5 (Štatút Rady) 

O (11) Členstvo vo výbore je čestnou funkciou. 
Za výkon činnosti z dôvodu členstva vo výbore členovi 
výboru nepatrí odmena, ak tento štatút neustanovuje 
inak. 

O (12) Členovi výboru, ktorý nie je zamestnancom 
verejnej správy možno priznať mimoriadnu jednorazovú 
odmenu za prácu vykonanú pre výbor alebo jeho 
pracovnú skupinu. Výšku odmeny schvaľuje predseda 
výboru na návrh tajomníka výboru. (nebola takáto  
odmena nikomu priznaná!!).



Aké sú vykonávané činnosti 
vo Výbore Rady vlády SR?

Článok 9   (štatútu) 

Pracovné skupiny
Práca členov výboru - v trvalých pracovných skupinách

Článok 10 (štatútu) 

Zasadnutia výboru
Výbor je zvolávaný počas roka podľa potreby

a spracováva výstupy práce pracovných skupín
na predloženie do rokovania Rady vlády



Aké sú výstupy z činností 
vo Výbore Rady vlády SR?

Článok 10 (štatútu) 

Zasadnutia výboru

(4) K prerokúvaným materiálom prijíma výbor stanoviskostanoviskostanoviskostanovisko

formou uzneseniauzneseniauzneseniauznesenia......... Takéto uznesenie výboru má

pre radu len odporúčajúciodporúčajúciodporúčajúciodporúčajúci charakter.
O Záznamom zo zasadnutia Výboru je Zápisnica

so zoznamom prítomných a „Uzneseniami“.

O Zápisnice a uznesenia sú dostupné na WEB stránke
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.



Aké sú výstupy z činností 
vo Výbore Rady vlády SR?

Článok 10 
(Rokovací poriadok Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím)

Záznam z rokovania výboru

O 1. Každé rokovanie výboru sa zaznamenáva na zvukovom 
zázname. Z rokovania výboru vyhotovuje tajomník výboru 
písomný záznam, ktorého podkladom je zvukový záznam 
z rokovania výboru. 

O 2. V písomnom zázname z rokovania výboru sa uvedie dátum, 
doba trvania a miesto rokovania výboru, mená a funkcie osôb 
zúčastnených na rokovaní výboru, mená osôb ospravedlnene 
neprítomných a mená osôb neospravedlnene neprítomných 
na rokovaní výboru, program rokovania výboru, priebeh 
rokovania výboru a závery rokovania výboru 



Výstupy z Výboru Rady vlády SR 
– web MPSVaR?



Finančné zabezpečenie činnosti 
zástupcov osôb s SP

O Odmeny za činnosť  - 0 €
O Zabezpečenie tlmočníkov slovenského 

posunkového jazyka alebo artikulačného 
tlmočníka (pracovné skupiny) – platíme si 
sami - z vlastného

O Cestovné náhrady – neboli poskytnuté –
platíme cestu  sami - z vlastného



Komunikácia s organizáciami osôb 
s SP pred rokovaním Výboru

O Keď dostaneme informačné materiály 
(väčšinou v poslednej chvíli) 
rozposielame všetkým organizáciam.

O Komunikácia s organizáciami 
zastupujúcimi osoby so SP –
nespolupracujú, nepripomienkujú.

O Počet aktívnych organizácií: zatiaľ 3-
5.



Ďakujeme za pozornosť

OTÁZKY????? 

Mgr. Anna Bartalová

MgA. Michal Hefty


