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Vyhodnotenie pripomienkového konania

Oslovené subjekty: Kancelária podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Úrad vlády SR, Odbor vládnej agendy Úradu vlády SR, Sekcia Inštitút aproximácie práva Úradu vlády SR, Protimonopolný úrad SR, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, Splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy, Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, Združenie miest a obcí Slovenska


Subjekty bez pripomienok: Kancelária podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Úrad vlády SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad, Združenie miest a obcí Slovenska











Sekcia / odbor

Pripomienka
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Vyh.

Spôsob vyhodnotenia

Poznámka
Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity




1. Na str. 24 v časti 5, ods. 5 v poslednej vete navrhujeme slovné spojenie „by mal byť pripravený tak“ nahradiť slovným spojením „bude formulovaný v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“.
Odôvodnenie:
Vzhľadom k významnosti zberu dát explicitne zacielených na dané cieľové skupiny, je žiaduca zainteresovanosť (participácia) Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

2. Na str. 4, v časti 1, v prvej vete navrhujeme slovné spojenie „vytvorenia pracovnoprávneho vzťahu“ nahradiť slovným spojením „príkaznej zmluvy“.
Odôvodnenie:
Komunitní pracovníci zdravotnej výchovy (ďalej len KPZV) vykonávajú svoju činnosť na základe príkaznej zmluvy upravenej v Občianskom zákonníku. Pracovnoprávny vzťah vymedzuje len Zákonník práce. V zmysle uvedeného považujeme za primerané náležite uviesť, že KPZV vykonávajú činnosť v príslušných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na základe príkaznej zmluvy.

3. Na strane 10, časť 2.3.2 nazvaná „Podnety súvisiace s problémami v osadách“
obsahuje mnoho zovšeobecnení, ktoré je potrebné preformulovať príp. konkretizovať, predovšetkým  posledný podnet na uvedenej strane, ktorý začína slovom „ nedostatočná osobná hygiena.....“   navrhujeme preformulovať nasledovne : 
	absencia hygienických návykov 

nízka úroveň hygieny bývania 
nedostatočná resp. žiadna infraštruktúra osobitne v spojitosti s prístupom k zdroju pitnej vody 
zvýšený výskyt parazitov, hlodavcov
vysoký výskyt pedikulózy
nízka úroveň poznatkov a vedomostí z oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia 
prehlbujúca sa drogová závislosť hlavne u mládeže atď. 
Podnety v tejto časti  navrhujeme zoradiť systematicky s logickou náväznosťou. 
Odôvodnenie:
Formulované podnety významne posilňujú stereotypy a zároveň zdôrazňujú všeobecné konštatovania, predovšetkým ak nie sú konkretizované lokality. 

4. Na strane 11, v časti 2.3.5. nazvanej „Podnety súvisiace s pitnou vodou“ v druhom riadku vety „Vo viacerých osadách........(..........a neochoty situáciu zlepšiť)“ sú v zátvorke uvedené príčiny resp. dôsledky, z ktorých druhú odporúčame vyňať.
Odôvodnenie:
Považujeme za nevhodnú v celkovom  kontexte.

5. Na strane 23, v  časti 5 nazvanej „Návrh odporúčaní“ navrhujeme v odseku 1. vložiť do prvej vety za slovom ,,znakom“ slovo  „segregovanej“ a pred slovo nízka vložiť slovo „najmä“.
Odôvodnenie:
Nemožno prijať všeobecné závery o nízkej vzdelanostnej úrovne rómskej komunity.
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Text preformulovaný nasledovne:
Dotazník bude formulovaný v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity tak, aby bol svojou formuláciou a úrovňou vhodný pre neintegrovanú časť rómskej populácie aj napriek tomu, že informácie budú získavané na základe riadeného rozhovoru s respondentmi.   





Text preformulovaný nasledovne:
Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007 – 2008 (ďalej len „program“) sa realizuje prostredníctvom Komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy (ďalej len „KPZV“) na základe príkaznej zmluvy medzi príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva a KPZV. 










Text preformulovaný nasledovne:
	Absencia hygienických návykov, nízka úroveň hygieny bývania, nedostatočná resp. žiadna infraštruktúra, osobitne v spojitosti s prístupom k zdroju pitnej vody, zvýšený výskyt parazitov, hlodavcov, vysoký výskyt pedikulózy, nízka úroveň poznatkov a vedomostí z oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, prehlbujúca sa drogová závislosť hlavne u mládeže atď.




























Text preformulovaný nasledovne:
	Vo viacerých osadách sú problémy súvisiace s kvalitou pitnej vody, sťaženým prístupom k zdroju pitnej vody (aj z vlastnej nedbanlivosti), poškodením výtokového stojana či zdevastovaním studne. 






Text preformulovaný nasledovne:
Charakteristickým znakom segregovanej rómskej komunity je najmä nízka vzdelanostná úroveň a nízka všeobecná gramotnosť, čo má priamy dopad na zdravotné uvedomenie a je príčinou nezáujmu o vlastné zdravie.






