
 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 23. mája 2022 

 

  k bodu č. 1 

 
Stanovisko ZMOS 

 

k návrhu zákona o požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným 

postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Všeobecne k materiálu: 

 

Predkladateľom návrhu zákona je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky. Dôvodom predloženia je záväzok SR vyplývajúci z prijatia smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. Táto 

povinnosť zosúladenia právnych predpisov s uvedenou smernicou bola zahrnutá aj do Plánu 

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac apríl 2022. Cieľom smernice je 

prostredníctvom aproximácie právnych predpisov členských štátov odstrániť prekážky voľného 

pohybu určitých výrobkov a služieb a prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, 

zabezpečiť zvýšenie dostupnosti prístupných výrobkov a služieb na vnútornom trhu a zlepšenie 

prístupnosti informácií tak umožní vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť a súčasne uľahčí 

nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím, ako aj osobám s funkčnými obmedzeniami  

kam patria aj skupiny seniorov ale tehotné ženy. Predmetom návrhu zákona je definovať 

požiadavky na prístupnosť určitých služieb. Patria sme najmä služby elektronickej 

komunikácie, služby poskytujúce prístup k mediálnym službám, služby v oblasti dopravy, 

vybrané finančné služby, služby elektronického obchodu a iné. 

Návrhom zákona sa špecifikujú  normy a technické špecifikácie služieb, upravuje sa dohľad 

nad poskytovaním služieb. Návrh zákona definuje aj postup pri zistení formálneho nesúladu, 

ako aj postup za účelom dosiahnutia súladu služieb. Upravujú sa ale aj niektoré už platné právne 

predpisy, v zmysle návrhu sa navrhuje upraviť  napr. aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon)  a to tak ab edukačná publikácia, ktorá je vydaná v elektronickej 

podobe a používa sa na vzdelávanie v školách, spĺňala požiadavky na prístupnosť pre osoby so 

zdravotným postihnutím. Zmeny sa dotknú aj zákona č. č. 452/2021 Z. z. o elektronických 

komunikáciách.  

 

Pripomienky k návrhu : 

ZMOS k predloženému návrhu zákona neuplatňuje pripomienky.  

 

Záver : 

ZMOS navrhuje, aby Hospodárska a sociálna rada SR odporučila predložený návrh zákona na 

ďalšie legislatívne konanie                                                                                                  

 

                                                                                                    Branislav Tréger 

                                                                                                     predseda ZMOS 

 


