
 
 
 

 
             Spoločné odbory Slovenska, Spartakovská 24, 917 01 Trnava      info@moderneodbory.sk      +421 902 933 607 

 

INTERNAL 

 

Materiál na rokovanie 

HSR SR 23. 05. 2021           bod 1 

 

S T A N O V I S K O 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb 

 

1. Popis návrhu 

Cieľom návrhu zákona je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so zameraním sa na prístupnosť 

určitých výrobkov a služieb. Účelom je zvýšiť dostupnosť prístupných výrobkov a služieb na vnútornom 

trhu a zlepšiť prístupnosť informácií. Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje 

vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím. V 

nadväznosti na vyššie uvedenú smernicu sa návrhom zákona podporuje úplná a rovnaká účasť 

prostredníctvom zlepšenia prístupu k bežným výrobkom a službám, ktoré vďaka svojmu pôvodnému 

dizajnu alebo následnej adaptácii riešia osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím. Transpozíciou 

smernice sa prispeje k napĺňaniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím, ktorý ukladá zmluvným stranám prijať opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným 

postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám 

a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším 

prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. Návrh zákona definuje rozsah 

požiadaviek na prístupnosť služieb a ustanovujú sa povinnosti pre poskytovateľov služieb. Ďalej sa 

upravuje zhoda s požiadavkami na prístupnosť ako aj predpoklad zhody v súvislosti s harmonizovanými 

normami a technickými špecifikáciami služieb. Návrh zákona upravuje aj dohľad nad plnením si povinností 

poskytovateľa služby, kontrolu súladu služieb a stanovuje pokuty za správne delikty. 

 

2. Stanovisko SOS 

SOS nevyjadruje k predloženému návrhu žiadne pripomienky.   

 

3. Závery a odporúčania 

SOS berie návrh zákona na vedomie. 
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