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Z á p i s n i c a 

z 29. zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

zo dňa 14. júna 2022, o 13:00 hod. (zasadacia miestnosť č. 117) 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

 

Prítomní členovia/ky (vrátane poverení na zastupovanie):   37 

Neprítomní členovia/ky:           5 

Prezenčná listina je dostupná na Spoločnom sekretariáte výborov. 

 

Návrh programu: 

1. Privítanie a odovzdanie menovacích dekrétov členom a členkám Výboru pre rodovú 

rovnosť 

2. Predstavenie členov a členiek Výboru pre rodovú rovnosť 

3. Základné informácie o činnosti a fungovaní Výboru pre rodovú rovnosť (tajomníčka 

výboru) 

4. Voľba podpredsedu/níčky Výboru pre rodovú rovnosť  

5. Informácia z 19. zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľud-

ských práv a rozvojového vzdelávania (Viera Petrášová, nominantka za VRR) 

6. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2021 (MPSVR SR, Od-

bor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

7. Rôzne 

a) Informácia o procese a tvorbe Národného akčného plánu zamestnanosti žien na 

roky 2022 – 2027 (MPSVR SR, Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

 

29. 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. 

V úvode generálna riaditeľka kancelárie ministra privítala nových členov a členky na             

1. zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť v novom zložení. Prítomným odovzdala menovacie 

dekréty a následne každý člen/ka stručne prezentoval organizáciu, ktorú zastupuje a predstavil 

akej agende sa venuje. Taktiež generálna riaditeľka kancelárie ministra prítomných 

informovala, že scvaľovanie návrhu programu bude až po úvodných oficialitách, kedy bude 

možné realizovať schvaľovací proces výboru.  

Následne tajomníčka výboru stručne predstavila základné informácie o štatúte, rokovacom 

poriadku a činnosti výboru. 

Ďalej informovala o plnení úloh z uznesení výboru a Plánu práce výboru na rok 2022.  

Uznesenie výboru č. 73/2022 k Informácii o pracovných skupinách Výboru pre rodovú      

rovnosť odporúčalo prerokovať informáciu o pracovných skupinách Výboru pre rodovú rov-
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nosť po sformovaní nového výboru, resp. po zvolení nových členiek a členov za Komoru pre 

mimovládne neziskové organizácie, takže táto téma bude predmetom najbližšieho rokovania 

výboru. 

Uznesením výboru č. 74/2022 bol schválený Plán práce Výboru pre rodovú rovnosť na rok 

2022, v ktorom boli úlohy na mesiac máj riešené nasledovne. Materiály Súhrnná správa 

o stave rodovej rovnosti za rok 2021 a Národný akčný plán zamestnanosti žien na roky 2022 – 

2027 sú súčasťou dnešného programu rokovania. Témy – zásady dotačnej politiky v SR v 

oblasti rodovej rovnosti a Potreba opatrení na zlepšenie reprodukčných práv a zdravia žien na 

Slovensku – boli po dohode s navrhovateľkami presunuté na jesenné zasadnutie výboru. 

Uznesenie výboru č. 77/2022 (per rollam) k Stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť k         

Diskusnému dokumentu pracovnej skupiny RVĽPNMaRR pre riešenie zmysluplnosti rady a jej 

účelu uložilo predsedovi výboru predložiť uvedené stanovisko Rade vlády SR pre ľudské   

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny tak 

urobil dňa 18.05.2022 (č.p.: 8161/2022-M_SSV) a následne rada na svojom 41. zasadnutí dňa 

27.05.2022 informovala, že Pracovná skupina rady pripravuje návrh nového štatútu rady. 

 

 uznášaniaschopnosť výboru  

Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru bola potvrdená nadpolovičná 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 nadpolovičná väčšina       

všetkých členiek a členov. Výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný (35/38).  

 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 

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

požiadavky Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí bola do bodu Rôzne pridaná 

Informácia o procese a tvorbe Národného akčného plánu zamestnanosti žien na roky 2022 – 

2027 o čom boli vopred elektronicky informovaní. Členky a členovia výboru dostali priestor 

na uplatnenie pripomienok k návrhu programu.   

Pani Holubová, zástupkyňa Komory pre mimovládne neziskové organizácie, predniesla návrh 

na vypustenie bodu č. 4 Voľba podpredsedu/níčky výboru so žiadosťou o presunutie bodu na 

najbližšie zasadnutie výboru (v zmysle čl. 7 ods. 4 Rokovacieho poriadku). Svoj návrh 

odôvodňuje tým, že sa členky a členovia Komory pre mimovládne neziskové organizácie 

potrebujú spoznať a dohodnúť na mene kandidátky. K návrhu sa rozvinula diskusia. 

Generálna riaditeľka kancelárie ministra vyzvala prítomných členov a členky, aby hlasovali 

o vypustení bodu č. 4 z návrhu programu a presunutie na najbližšie rokovanie výboru. 

Členky a členovia výboru schválili vypustenie bodu č. 4 z návrhu programu a presunutie na 

najbližšie rokovanie výboru. (ZA 34, PROTI 0, ZDRŽAL SA 1) 

 

Následne generálna riaditeľka kancelárie ministra vyzvala prítomných členov a členky, aby 

hlasovali o schválení programu [pôvodné body označené ako 5, 6 a 7a)]. Program bol 

schválený jednohlasne. (ZA 35, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0) 
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Schválený program: 

1. Informácia z 19. zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti    

ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Viera Petrášová, nominantka za VRR) 

2. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2021 (MPSVR SR,     

Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

3. Rôzne 

b) Informácia o procese a tvorbe Národného akčného plánu zamestnanosti žien na 

roky 2022 – 2027 (MPSVR SR, Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

 

Členky a členovia výboru boli oboznámení s návrhmi uznesení k bodom č. 1 a č. 2, a bod 

rôzne je iba informatívneho charakteru. Podkladové materiály k bodom č. 1 a č. 2 

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

 

 Informácia z 19. zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania  

Bod č. 1 uviedla doc. Viera Petrášová, nominovaná Výborom pre rodovú rovnosť vo Výbore 

pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. 

Pani docentka informovala členky a členov výboru o 19. zasadnutí Výboru pre výskum, 

vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, ktoré sa konalo 

dňa 30. mája 2022 v priestoroch MŠVVŠ SR a o návrhu aktualizácie štatútu uvedeného 

výboru. Pani docentka spracovala návrh pripomienok, o ktorých informovala členky a členov 

výboru. 

Záver: Výbor vzal informáciu na vedomie a zároveň schválili návrh pripomienok k návrhu 

štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového 

vzdelávania a poverili pani docentku predložiť ich na daný výbor. (ZA 35, PROTI 0, 

ZDRŽAL SA 0) 

Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 78 zo dňa 14. júna 2022 

 

 Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2021 

Bod č. 2 uviedla pani Dominika Paldaufová z Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti 

príležitostí. 

Informovala členky a členov výboru, že súhrnná správa bola spracovaná na podnet uznesenia 

vlády SR č. 337/2014. Súhrnná správa v krátkosti popisuje a reflektuje udalosti v oblasti 

rovnosti žien a mužov, ako aj násilia páchaného na ženách, záväzky ku ktorým sa zaviazala 

vláda a činnosť orgánov verejnej správy v tejto oblasti, ako aj výzvy pre dodržiavanie práv 

žien, ktoré rok 2021 priniesol. Ďalej správa informuje o štatistických údajoch Indexu rovnosti 

žien a mužov v Európskej únii, násilí na ženách a domácom násilí, trhu práce a mzdovom 

rozdiele, o oblasti rovnakého zaobchádzania so zamestnankyňami a zamestnancami, ako aj 

o dotačné mechanizmy rezortov vynaložené na danú oblasť za rok 2021. Na tvorbe materiálu 

participovali MS SR, MO SR, MZVaEZ SR, SNSĽP, ŠÚ SR a NIP. 
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V máji bola správa predložená členkám a členom výboru na pripomienkovanie a následne 

postúpena na medzirezortné pripomienkové konanie. V rámci pripomienkového konania bolo 

vznesených 7 pripomienok (4 O, 3 Z). Materiál sa predkladá s rozporom (2 zásadné 

pripomienky KBS). Súhrnná správa bude následne predmetom rokovania Rady vlády SR pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a následne ako informatívny material 

vlády SR. 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia, v rámci ktorej bola požiadavka na zjednotenie 

oficiálneho názvu v texte materiálu - Index rodovej rovnosti. Zastupujúci riaditeľ Odboru 

rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sa ospravedlnil za vzniknuté nedorozumenie a v 

zmysle požiadavky výboru zjedná nápravu v terminológii ešte pred predložením materiálu na 

radu a vládu. 

Záver: Výbor vzal na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 

2021 a uložili predsedovi výboru postúpiť správu na Radu vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. (ZA 35, PROTI 0, ZDRŽAL SA 0) 

Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 79 zo dňa 14. júna 2022 

 

 Rôzne  

a) Informácia o procese a tvorbe Národného akčného plánu zamestnanosti žien 

na roky 2022 – 2027 

Bod č. 3 uviedol Ján Tomaštík, poverený zastupovaním riaditeľky odboru rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí. 

Uviedol, že Národný akčný plán zamestnanosti žien na roky 2022 - 2027 je iniciatívny 

materiál MPSVR SR vypracovaný ako súčasť plnenia tematickej základnej podmienky 4.2 

(Národný strategický rámec pre rodovú rovnosť) pre čerpanie európskych fondov. Akčný plán 

bude predložený, po prerokovaní vo Výbore pre rodovú rovnosť, vláde SR v balíku ostatných 

akčných plánov v oblasti zamestnanosti ako informatívny materiál. Formálne 

pripomienkovanie a schvaľovanie vládou nebude nutné, nakoľko úlohy formulované 

v Akčnom pláne už budú schválené prostredníctvom indikátorov a cieľov uvedených 

v Programe Slovensko. Schválenie, koordináciu a plnenie Akčného plánu aj ostatných 

akčných plánov v balíku zabezpečuje medzirezortná Pracovná skupina pre oblasť 

zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky.    

V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

Na záver zasadnutia generálna riaditeľka kancelárie ministra informovala prítomných, že 

ďalšie rokovanie výboru plánujeme realizovať v septembri 2022. 

 

Následne generálna riaditeľka kancelárie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani 

Daniela Michaličová poďakovala členkám a členom výboru za ich hodnotné podnety a prí-

spevky a otvorenú diskusiu a uzavrela zasadnutie výboru s prianím pekného zvyšku dňa. 
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V Bratislave, dňa 14. júna 2022 

 

Zapísala:  

Mgr. Hana Špaleková,  

tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť    ______________________ 

 

Schválila: 

Ing. Daniela Michaličová, generálna riaditeľka kancelárie ministra 

predsedajúca zasadnutiu Výboru pre rodovú rovnosť  ______________________ 


