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Informácia z 30. zasadnutia 

Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky  

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

28. septembra 2022, 10.00 h. (online zasadnutie) 

 

Výbor pre rodovú rovnosť zasadal, v zmysle požiadavky viacerých členiek a členov výboru, 

dištančne. 

 

 Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 

30. zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť otvorila a viedla, v zmysle čl. 5 ods. 2 Štatútu Výboru 

pre rodovú rovnosť, generálna riaditeľka kancelárie ministra pani Daniela Michaličová. 

Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru hneď v úvode zasadnutia bola pripojená nadpolo-

vičná väčšina členiek a členov výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 8 ods. 4 Štatútu 

Výboru pre rodovú rovnosť je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolo-

vičná väčšina všetkých členiek a členov. Výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný 

(35/38).  

 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 

 

Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program 30.                             

zasadnutia výboru.  

Generálna riaditeľka kancelárie ministra informovala členky a členov výboru, že na základe 

požiadavky organizácie Progresfem bola do bodu Rôzne (10b) pridaná informácia o výkone 

znaleckých posudkov v oblasti psychológie, o čom boli vopred elektronicky informovaní. Tesne 

pred zasadnutím výboru zástupkyňa ministerstva spravodlivosti požiadala o presunutie bodu 

č. 8 (Zavedenie Inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti o maloleté deti) na začiatok, t.j. ako 

bod č. 3, z dôvodu ďalších pracovných povinností. Ostatné body rokovania boli následne 

prečíslované. 

Členky a členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok k programu.  

Nikto z pripojených účastníčok a účastníkov nemal pripomienky k navrhovanému doplneniu 

programu a nikto nenavrhol ďalšie doplnenie do bodu Rôzne. Program bol jednohlasne      

schválený 35 hlasmi.  

 

Schválený návrh programu: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Zavedenie Inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti o maloleté deti (Fenestra, Sylvia 

Králová) 

4. Informácia o plnení výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie dis-

kriminácie II. z ESF [OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01]  (IA MPSVR SR, Katarína Vaculčíková) 

5. Informácia o činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania  (Viera Petrášová, nominantka za VRR) 
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6. Národný akčný plán zamestnanosti žien na roky 2022 – 2030  (MPSVR SR, Odbor rov-

nosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

7. Návrhy na riešenie zhoršujúcej sa situácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdra-

via a práv (Možnosť voľby, Adriana Mesochoritisová) 

8. Systémové riešenia na zabezpečenie dôstojnej menštruácie pre ľudí žijúcich v 

menštruačnej chudobe na Slovensku  (Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Radka 

Mikšík) 

9. Voľba podpredsedníčky Výboru pre rodovú rovnosť  

10. Rôzne 

a) Informácia o príprave záverečnej konferencie národného projektu Rodová rovnosť 

na pracovisku  (MPSVR SR, Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

b) Diskusia k postupom výkonu znaleckých posudkov v oblasti psychológie s tým, že 

postup vykonávania posudkov prebieha spôsobom konfrontácie obete s násilníkom  

(PROGRESFEM, Karin Jureková) 

 

Členky a členovia výboru boli oboznámení s návrhmi uznesení k bodom č. 6 a č. 9, ostatné 

body programu sú informatívneho charakteru. Podkladové materiály k bodom 5, 6 a 9 

schváleného programu zasadnutia boli vopred elektronicky zaslané členkám a členom výboru. 

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Bod č. 2 uviedla tajomníčka výboru pani Hana Špaleková. 

 

Tajomníčka výboru informovala o troch schválených uzneseniach výboru.  

K uzneseniu VRR č. 73 zo dňa 16.03.2022 k informácii o pracovných skupinách Výboru pre        

rodovú rovnosť uviedla, že tvorbe pracovných skupín výboru sa bude výbor venovať na 

nasledujúcom zasadnutí výboru. 

Uznesenie VRR č. 78 zo dňa 14.06.2022 k informácii z 19. zasadnutia Výboru pre výskum, vzde-

lávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania schvaľuje pripomienky 

Výboru pre rodovú rovnosť k návru štatútu a odporúča ich predložiť Výboru pre výskum, vzde-

lávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Doc. Petrášová (nomi-

nantka za VRR) elektronicky (20.06.2022) odoslala pripomienky VRR všetkým členkám a čle-

nom Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práva rozvojového vzde-

lávania, vrátane tajomníčky výboru pre výskum. V rámci hlasovania per rollam o novom šta-

túte výboru pre výskum, hlasovala doc. Petrášová (15.07.2022) "proti", nakoľko neboli prijaté 

pripomienky VRR. Rovnako hlasovala aj v 2. schvaľovaní per rollam k návrhu štatútu (08/2022). 

Bližšie informácie sú uvedené v bode č. 5 schváleného programu. 

Uznesenie VRR č. 79 zo dňa 14.06.2022 k Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na              

Slovensku za rok 2021 ukladá predsedovi VRR predložiťsprávu Rade vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Terminológia (Index rodovej rovnosti) bola v materiáli 

upravená v zmysle pripomienky VRR zo dňa 14.06.2022 a následne bola správa dňa 27.06.2022 

elektronický odoslaná tajomníkovi rady spolu so žiadosťou o vyhlásenie procedúry per rollam. 
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(aj originál poštou). Predsedníčka rady vlády vyhlásila procedúru per rollam v termíne 

01.07.2022 - 13.07.2022. Uznesením RVĽPNMaRR č. 284 zo dňa 13.07.2022 bola súhrnná 

správa vzatá na vedomie. (ZA 19, Proti 0, Zdržal 18) Následne vláda SR, dňa 24.08.2022, vzala 

informatívny materiál na vedomie. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Zavedenie Inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti o maloleté deti   

 

Bod č. 3 prezentovala pani Sylvia Králová z OZ Fenestra. 

K danému bodu boli prizvaní:  

- MS SR - Zuzana Vašeková, kancelária ministra 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Mgr. Martina Bošeľová, poverená riadením 

odboru vykonávania opatrení SPODaSK, JUDr. Marta Sebechlebská a Mgr. Jana 

Hrčková.  

 

Pani Králová informovala, že boli súčinní v rámci medzirezortného pripomienkového konania, 

avšak napriek tomu, že je materiál v súčastnosti v 2. kole čítania v NR SR, nie je jasné ako sa 

bude daný inštitút realizovať v praxi. Predovšetkým upozorňovala akým spôsobom pristupovať 

v situácii u žien zažívajúcich násilie. 

Pani Vašeková informovala, že ide o ďalšiu formu starostlivosti v zákone o rodine podľa vzoru 

Českej republiky. Nie je to systémové opatrenie. Ide tu o prípady, kedy obaja rodičia súhlasia 

s rozvodom a majú napr. 16-ročné dieťa na internáte a vedia sa na všetkom dohodnúť. 

Nejedná sa tu o prípad, kedy je napr. žena tlačená do nejakých dohôd. Podotkla, že do 

poslaneckého návrhu pani Hatrákovej už nevedia vstúpiť. 

Pani Bošeľová sa pripája k vyjadreniu pani Vašekovej, že ide iba o rozšírenie ďalšej formy 

starostlivosti, ktorá bude využívaná rodičmi, ktorí sa vedia dohodnúť aj po rozchode na 

základných otázkach týkajúcich sa spoločnej starosltivosti o deti. Určite sa to netýka prípadov, 

v ktorých sú rodičia v masívnom konflikte a už vôbec nie, kde je násilie v rodine, resp. kde je 

potrebné dokazovanie v súdnom konaní. 

Pani Burajová upozornila, že česká prax aj legislatívny predpoklad je zásadne upravený inak 

ako slovenský návrh. 

 

K danému bodu sa rozvinula rozsiahla diskusia, kde zástupkyne Komory za mimovládne 

neziskové organizácie poukázali na možné riziká a informovali o skúsenostiach z praxe v 

prípadoch, kde dochádza k násiliu na ženách a deťoch. 

Generálna riaditeľka kancelárie ministra v zmysle záverov z diskusie ponúkla ministerstvu 

spravodlivosti súčinnosť, že v prípade potreby konzultácie so zástupkyňami a zástupcami VRR 

k danej téme, môžu túto požiadavku uviesť prostredníctvom tajomníčky výboru. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 
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 Informácia o plnení výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie dis-

kriminácie II. z ESF [OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01]  

 

Bod č. 4 uviedla pani Katarína Vaculčíková z odboru národných projektov IA MPSVR SR. 

 

Pani Vaculčíková informovala, že plnenie výzvy niektorých merateľných ukazovateľov bolo až 

na 200 %. Miesto realizácie bolo celé Slovensko. Zapojených a zazmluvnených bolo 66 

projektov, z ktorých žiaľ 9 nespĺňalo podmienky pri realizácii. Zazmluvnených je teda v 

súčasnosti 57 projektov vo výške 9 843 116,72 eur. 

Finančná časť projektu v súčasnosti ešte nie je ukončená, nakoľko niekoré projekty ukončia 

realizáciu až v roku 2023. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Informácia o činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 

práv a rozvojového vzdelávania 

 

Bod č. 5 uviedla pani Viera Petrášová, nominantka za VRR 

 

Pani Petrášová v rámci bodu informovala o činnosti výboru a dvoch hlasovaniach 

prostredníctvom per rollam (07/2022 a 08/2022) k návrhu štatútu Výboru pre vzdelávanie k 

ľudským právam a demokratickému občianstvu (schválený nový názov výboru v zmysle 

nového štatútu). V oboch hlasovaniach bola „proti“ v zmysle stanoviska VRR (uznesenie VRR 

č. 78/2022). 

Informáciu bližšie doplnil aj pán Kálman Petőcz, generálny riaditeľ sekcie národnostného a 

inkluzívneho vzdelávania (MŠVVŠ SR). 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Národný akčný plán zamestnanosti žien na roky 2022 – 2030   

 

Bod č. 6 uviedla pani Veronika Čábi, poverená riadením odboru rovnosti žien a mužov a 

rovnosti príležitostí MPSVR SR. 

K danému bodu bol prizvaný pán Mgr. Michal Klučiarovský, PhD., zo sekcie fondov EÚ MPSVR 

SR. 

 

Pani Čábi nformovala, že vypracovanie Národného akčného plánu zamestnanosti žien na roky 

2022 - 2030 (ďalej len „NAP“) vzišlo z hodnotenia Európskej komisie týkajúceho sa základných 

tematických podmienok, ktoré je kľúčové pre čerpanie Európskeho sociálneho fondu, 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu na programové obdobie 2021 - 
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2027. Úlohou NAP-u je prispievať k plneniu odporúčaní Rady, ktoré sa týkajú Národného 

programu reforiem Slovenskej republiky 2022. 

Materiál bol členom a členkám VRR elektronicky zaslaný na pripomienkovanie (12. – 

19.09.2022). Pripomienky zaslali: MIRRI SR, SNSĽP, ÚSVRK a Záujmové združenie žien ASPEKT, 

SK8 (NSK). Takmer všetky pripomienky boli akceptované a zapracované. 

Pán Klučiarovský doplnil informáciu, že materiál je reakciou a reflexiou na pripomienky, 

odporúčania a poznatky EK pri programovaní nového programu Slovensko, cieľa politiky č. 4.  

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia. 

 

Záver: Členky a členovia výboru schválili Národný akčný plán zamestnanosti žien na roky 2022 

- 2030. (ZA 24, ZDRŽAL 7 a PROTI 4) 

 

Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 80 zo dňa 28. septembra 2022 

 

 

 Návrhy na riešenie zhoršujúcej sa situácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného 

zdravia a práv  

 

Bod č. 7 uviedla pani Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby. 

 

Pani Mesochoritisová stručne prezentovala výsledky výskumov reprodukčného zdravia a 

reprodukčných práv, ktoré boli v minulosti prezentované na výbore aj na pôde parlamentu. 

Na Slovensku stále dochádza k porušovaniu sexuálnych a reprodukčných práv žien: 

- Ženy a dievčatá čelia mnohým prekážkam v prístupe k službám reprodukčného zdravia 

a hlavne k právu na zdravie 

- Mladí ľudia nemajú prístup k objektívnej sexuálnej výchove a nemáme 

mimplementované účinné mechanizmy na to, aby sme zvolili citlivé stratégie 

 

Bližšie informácie dostupné na: 

- Hlavné zistenia a odporúčania z výskumnej správy: Sexuálna výchova – sondy do 

možnosti zlepšenia jej výučby v SR: http://moznostvolby.sk/wp-

content/uploads/2021/11/zistenia-a-odporucania_final.pdf  

- Sexuálna výchova – sondy do možnosti zlepšenia jej výučby v SR: 

http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/ZMENY-docasne-studia-

vyskumy.pdf  

- Hlavné zistenia z výskumu: Dostupnosť služieb reprodukčného zdravia na Slovensku: 

http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/09/Hlavn%C3%A9-zistenia-z-

v%C3%BDskumu.pdf  

- Dostupnosť služieb reprodukčného zdravia na Slovensku Správa o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti: http://moznostvolby.sk/wp-

content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-

reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf  

http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/zistenia-a-odporucania_final.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/zistenia-a-odporucania_final.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/ZMENY-docasne-studia-vyskumy.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/ZMENY-docasne-studia-vyskumy.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/09/Hlavn%C3%A9-zistenia-z-v%C3%BDskumu.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/09/Hlavn%C3%A9-zistenia-z-v%C3%BDskumu.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf
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Výstupy z projektu “Nebuďte ticho s nami!”:  

1) Mapovanie prekážok v prístupe k službám reprodukčného zdravia z pohľadu žien (nízka do-

stupnosť informácií o poskytovaní, postupoch a poplatkoch za bezpečnú a legálnu interrup-

ciu; odmietanie poskytnutia interrupcie; rôznorodá cena výkonu a pomerne vysoká; využí-

vanie chirurgickej metódy výkonu namiesto využívania aj medikamentóznej interrupcie) 

2) Mapovanie dostupnosti služieb reprodukčného zdravia u poskytovateľov (nízka dostupnosť 

informácií o poskytovaní, postupoch a poplatkoch za bezpečnú interrupciu; nízka konzis-

tentnosť a spoľahlivosť dát poskytovateľov; odmietanie poskytovania interrupcie; nedodr-

žiavanie stanovenej ceny za interrupciu v zmysle nariadenia MZ SR; požiadavka po zavedení 

medikamentóznej interrupcie; chýba register poskytovateľov interrupcie) 

3) Postoje pedagogičiek a pedagógov k uplatňovaniu ľudskoprávnych štandardov v sexuálnej 

výchove (SV). (Revidovať vzdelávací obsah súvisiaci so SV a zadefinovať vzdelávací obsah 

podľa medzinárodných štandardov; Podporiť koherentnosť výučby tém súvisiacich so SV; 

Revidovať existujúce metodické a učebné materiály a podporiť tvorbu kvalitných 

metodických a učebných materiálov pre výučbu tém súvisiacich so SV/prierezovej témy 

VMR; Podporiť kvalitné vzdelávanie učiteliek a učiteľov v oblasti výučby tém súvisiacich so 

SV; Vytvoriť adekvátny priestor pre prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v oblasti SV pre 

všetkých žiakov a žiačky) 

 

Pán Peter Čvapek, generálny riaditeľ sekcie zdravia (MZ SR) informoval, že usmernenia WHO 

majú odporúčací charakter a usmerňujú odbornú rovinu poskytovania, a v rámci OSN majú 

takisto odporúčací charakter a vlastne tým usmerňujú akoby politickú úroveň. 

Ďalej k štandardným diagnostickým a terapeutickým postupom v oblasti sexuálneho 

a reprodukčného zdravia ponúkol súčinnosť, ak vo VRR vzniknú nejaké návrhy, stačí osloviť MZ 

SR a budú hľadať možnosti ich aplikácie na slovenské podmienky. 

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia. 

 

Generálna riaditeľka kancelárie ministra v zmysle záverov z diskusie navrhla bližšie sa zaoberať 

danou témou prostredníctvom pracovnej skupiny VRR na najbližšom zasadnutí VRR v rámci 

bodu pracovných skupín výboru.  

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou a schválil riešenie danej témy na 

najblžšom stretnutí VRR v rámci bodu Zriadenie pracovných skupín výboru. (ZA 31, ZDRŽAL 0 

a PROTI 4) 

 

 

 Systémové riešenia na zabezpečenie dôstojnej menštruácie pre ľudí žijúcich v 

menštruačnej chudobe na Slovensku  

 

Bod č. 8 uviedla pani Radka Mikšík zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo  
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K danému bodu boli prizvaní: SŠHR SR a MPSVR SR - Mgr. Martina Baťová z odboru sociálnej 

pomoci a stratégie sociálnej politiky (sekcia sociálnej politiky). 

Stanovisko SŠHR SR (Ing. Silvia Zarembová, podpredsedníčka): Štátne hmotné rezervy sú v 

súlade so zákonom č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších 

predpisov určené na ochranu ekonomiky a na riešenie krízovej situácie, mimoriadnej udalosti, 

III. stupňa povodňovej aktivity, stavu núdze v energetike, potravinovej bezpečnosti štátu, pre 

potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov SR.  

Hoci v jednom z troch druhov štátnych hmotných rezerv – v pohotovostných zásobách máme 

plánovanú položku „dámske hygienické vložky“, poskytnutie tejto položky, ako aj ostatných 

pohotovostných zásob, je zákonom striktne určené, a to až v prípade vyhlásenia mimoriadnej 

situácie a vyššieho krízového stavu príslušným orgánom krízového riadenia a zároveň až 

v čase, keď tento orgán nedokáže pre postihnuté obyvateľstvo zabezpečiť požadované zásoby 

svojimi silami a prostriedkami. 

 

Pani Mikšík informovala o potrebe zavedenia systematickej a kontinuálnej podpory ľudí 

žijúcich v chudobe alebo na pokraji chudoby vzhľadom na zabezpečenie prístupu k základným 

menštruačným potrebám, a to s dôrazom na ďalšie problémy, ktoré tento jav so sebou nesie 

a tiež s apelom na rôznorodé príklady dobrej praxe zo zahraničia.  

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo informovala aj o svojich aktivitách v danej oblasti, ako 

je – zorganizovanie zbierky menštruačných potrieb (vyzbierali cca7400 EUR), ktoré následne 

distribuovali organizáciám a jednotlivým osobám pomáhajúcim ľuďom v núdzi naprieč Sloven-

skom.  

Ako pozitívny príklad uviedla Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý zaviedol dostupné 

menštruačné potreby vo vybraných budovách a školách zadarmo pre ľudí, ktorí to potrebujú. 

 

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Voľba podpredsedníčky Výboru pre rodovú rovnosť 

 

Bod č. 9 uviedla tajomníčka výboru pani Hana Špaleková. 

 

Tajoníčka elektronicky oslovila členky Komory za MNO o zaslanie návrhu kandidátok na pozíciu 

podpredsedníčky VRR v termíne 7.9.2022 - 13.9.2022. Dňa 13.9.2022 dodala organizácia 

FENESTRA spolu s ďalšími siedmimi organizáciami pôsobiacimi v Komore za MNO návrh na 

nomináciu pani Barbory Holubovej (Záujmové združenie žien ASPEKT) na pozíciu 

podpredsedníčky VRR. K návrhu nominácie zaslala kandidátka aj svoj písomný súhlas s 

nomináciou na pozíciu podpredsedníčky VRR a životopis. Dňa 20.9.2022 dodala organizácia 

Poradňa ALEXIS n. o. návrh na nomináciu pani Ivety Schusterovej (Pomoc obetiam násilia) na 

pozíciu podpredsedníčky VRR. K návrhu nominácie zaslala kandidátka aj svoj písomný súhlas s 

nomináciou na pozíciu podpredsedníčky VRR a životopis.  
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Obe nominantky sú stálymi členkami VRR za Komoru pre MNO (nie alternantky). 

Vzhľadom na realizáciu online zasadnutia výboru voľba prebiehala ústnou formou, t.j. každá 

členka Komory za MNO nahlas vyslovila meno kandidátky, ktorej dala svoj hlas. 

Pani Holubová získala 10 hlasov a pani Schusterová získala 5 hlasov. Podpredsedníčkou 

Výboru pre rodovú rovnosť sa tak stala pani Mgr. Barbora Holubová, PhD.  

 

Záver: Členky a členovia výboru zobrali na vedomie informáciu, že Komora za mimovládne 

neziskové organizácie zvolila, v zmysle čl. 4 ods. 4 štatútu výboru, novú podpredsedníčku VRR. 

(ZA 35, ZDRŽAL 0 a PROTI 0) 

 

Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 81 zo dňa 28. septembra 2022 

 

 

 Rôzne  

 

a) Informácia o príprave záverečnej konferencie národného projektu Rodová rovnosť 

na pracovisku   

 

Bod č. 10a) uviedla pani Veronika Čábi, poverená riadením odboru rovnosti žien a mužov a 

rovnosti príležitostí MPSVR SR. 

 

Pani Čábi informovala, že v rámci implementácie Národného projektu Rodová rovnosť na 

pracovisku sa bude v mesiaci november 2022 realizovať záverečná konferencia, ktorej cieľom 

je interpretovať výsledky projektu. Predpokladaný termín konferencie je 10. november 2022 

s miestom konania v Bratislave. Pozvánky spolu s harnonogramom budú zaslané členkám a 

členom výboru v dostatočnom predstihu. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

b) Diskusia k postupom výkonu znaleckých posudkov v oblasti psychológie s tým, že 

postup vykonávania posudkov prebieha spôsobom konfrontácie obete s násilníkom   

 

Bod č. 10b) uviedla pani Karin Jureková z organizácie PROGRESFEM. 

K danému bodu bol prizvaný zástupca MS SR pán Mgr. Ľuboš Lukoviny z odboru znaleckej, 

tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. 

 

Pani Jureková informovala o vlastných skúsenostiach z praxe, kde v poslednej dobe znalecké 

dokazovanie prebieha spôsobom konfrontácie obete a násilníka za účasti maloletých. V rámci 

vykonávania znaleckých posudkov je takáto forma prípustná v závislosti od rozhodnutia 

znalca, avšak pre obeť je to veľmi stresujúca a zaťažujúca situácia.  
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Pán Lukoviny informoval, že v tejto oblasti nie je nič legislatívne upravené žiadnym všeobecne 

záväzným právnym predpisom a čo sa týka metódy výkonu znaleckej činnosti, tak našim 

partnerom sú znalecké ústavy podľa zákona, ktoré sú rezortným a metodickými centrami 

znaleckej činnosti. Znalec jednoducho volí metódy, ktoré sú vhodné na znalecké dokazovanie.  

 

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 

 

Na záver zasadnutia generálna riaditeľka kancelárie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

pani Daniela Michaličová poďakovala prítomným za ich hodnotné podnety a príspevky a otvo-

renú a zmysluplnú diskusiu a uzavrela zasadnutie výboru s prianím pevného zdravia. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 28. septembra 2022 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Hana Špaleková,  

tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť    ______________________ 

 

 

Schválila: 

Ing. Daniela Michaličová, generálna riaditeľka kancelárie ministra 

predsedajúca zasadnutiu Výboru pre rodovú rovnosť  ______________________ 

 


