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Informácia z 32. zasadnutia 

Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky  

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

16. marca 2023, 10.30 h. (online zasadnutie) 

 

Výbor pre rodovú rovnosť zasadal, v zmysle uznesenia výboru č. 83 zo 6. decembra 2022, 

dištančne. 

 

 Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 

32. 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. 9 ods. 3 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 

(28 s hlasovacím právom/42).  

 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 

 

Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program 32.        

zasadnutia výboru. Generálna riaditeľka kancelárie ministra informovala členky a členov          

výboru, že v zmysle žiadosti z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bol 

presunutý bod č. 6 (diskusia – efektívne plnenie Národného akčného plánu na vykonávanie 

rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 – 2025) 

na bod rokovania č. 3, z dôvodu neodkladných pracovných povinností prizvaných zástupcov a 

zástupkýň z viacerých rezortov k uvedenému bodu. 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 navrhovanej úprave             

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

schválený 28 hlasmi.  

 

Schválený návrh programu: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. diskusia – efektívne plnenie Národného akčného plánu na vykonávanie rezolúcie 

Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 – 2025        

(podpredsedníčka VRR) 

4. Informácia o pracovných skupinách Výboru pre rodovú rovnosť  

5. Informatívna správa o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch za 

rok 2022  (NIP) 
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6. Informácia o projekte bilaterálnej spolupráce s Islandom na tému zníženia rozdielov       

v odmeňovaní žien a mužov  (MPSVR SR) 

7. Nová iniciatíva pre ženy vo vede na Slovensku  (Asociácia SAVIA, externá expertka) 

8. diskusia - Proces tvorby a schvaľovania stanovísk SR k relevantným dokumentom v         

oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách na európskej úrovni (pod-

predsedníčka VRR) 

9. Rôzne  

a) Informácia o návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a 

poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 286/2022 Z. z. o národnom     

číslovacom pláne [ustanoviť v národnom číslovacom pláne číslo 116016 ako 

číslo na poskytovanie harmonizovanej služby sociálneho významu – linka po-

moci pre obete násilia páchaného na ženách]  (MPSVR SR) 

b) Informácia o Legislatívnom zámere zákona o jednorazovom finančnom odškod-

není žien sterilizovaných v rozpore s právom [LP/2023/64]  (MPSVR SR) 

 

Všetky body programu boli informatívneho charakteru. Podkladový materiál k bodu č. 5 

schváleného programu zasadnutia bol vopred elektronicky zaslaný členkám a členom výboru. 

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Bod č. 2 prezentovala tajomníčka výboru pani Hana Špaleková. 

K uzneseniu výboru č. 82 zo dňa 6.12.2022 k informácii o pracovných skupinách Výboru pre        

rodovú rovnosť uviedla, že v zmysle úlohy B.1 boli predsedom výboru zriadené 3 pracovné 

skupiny: Pracovná skupina pre elimináciu násilia páchaného na ženách a ich deťoch, Pracovná 

skupina pre sexuálne a reprodukčné práva žien, Pracovná skupina pre rodovú rovnosť na trhu 

práce.  

Z uznesenia výboru č. 83 zo dňa 6.12.2022 k harmonogramu zasadnutí VRR na 1. polrok 2023 

vyvstala úloha zasadať 16.03.2023 online. 

Ďalej informovala o uznesení výboru č. 84 z 30.01.2023 schváleného procedúrou per rollam k 

Informácii o napĺňaní cieľov akčného plánu na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 

č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 – 2025 za rok 2022 (ZA: 23; PROTI: 5; 

ZDRŽAL: 10).  

Skonštatovala, že všetky úlohy z uznesení Výboru pre rodovú rovnosť sú nateraz splnené. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 diskusia – Efektívne plnenie Národného akčného plánu na vykonávanie rezolúcie 

Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 – 2025 

 

Bod č. 3 uviedla podpredsedníčka výboru pani Barbora Holubová. 

K danému bodu boli prizvané relevantné rezorty (gestori úloh). Za MZVaEZ SR sa zúčastnili 

Peter Hulényi, riaditeľ odboru OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN a pani Ľubica 
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Bindová. Za MO SR sa zúčastnili Katarína Schwertnerová, vedúca oddelenia medzinárodných 

organizácií, Dominika Černáková, Juraj Bognár. Za MV SR sa zúčastnili riaditeľka odboru 

zahraničných vecí a európskych záležitostí, pani Renáta Bierbaumer a Ivana Nagyová. Za 

MPSVR SR za zúčastnila pani Veronika Čábi, riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti 

príležitostí.  

 

Podpredsedníčka výboru navrhovala v budúcnosti pred hlasovaním o materiáli mať možnosť 

diskusie k navrhovaným odpočtom plnenia úloh aj za účasti gestorov úloh, aby plnenie bolo 

konkrétnejšie. Pán Hulényi (MZVaEZ SR) ponúkol v budúcnosti možnosť rokovania k danej 

téme na pôde ministerstva. 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia, zameraná na efektívnejšie plnenie cieľov a úloh za 

účasti relevantných subjektov (gestorov úloh), ktoré prezentovali svoje odpočty plnenia úloh 

a podporili možnosť diskusií v priebehu roka.  

Pani Holubová ponúkla MO SR bilaterálne rokovanie. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 Informácia o pracovných skupinách Výboru pre rodovú rovnosť    

 

Bod č. 4 uviedla tajomníčka výboru pani Hana Špaleková. 

Informovala, že v zmysle záverov uznesenia VRR č. 82 z 16.12.2022 boli predsedom VRR 

zriadené 3 pracovné skupiny (PS). Následne v januári 2023 boli členky a členovi oslovení s 

požiadavkou o nahlasovanie sa do jednotlivých PS. Predmetom realizovaných stretnutí bola 

potreba zamerania okruhov tém záujmu a určenia si jednotlivých priorít pre daný rok. Taktiež 

voľba vedúcej/vedúceho PS v dvoch skupinách. 

 PS pre elimináciu násilia páchaného na ženách a ich deťoch – 16.02.2023 a 23.02.2023; 

zatiaľ neprebehla voľba vedúceho/ej PS. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 30.03.2023 

online. 

 PS pre sexuálne a reprodukčné práva žien – 17.02.2023 a 14.03.2023; zatiaľ neprebehla 

voľba vedúceho/ej PS. Ďalšie stretnutie sa uskutoční koncom apríla 2023 online. 

 PS pre rodovú rovnosť na trhu práce – 09.03.2023; vedúcou PS je B. Holubová. Ďalšie 

stretnutie sa uskutoční 25.04.2023 online. PS si stanovila 2 základné priority, ktorým sa 

bude venovať: 

1) Rodové audity v rátane mzdových auditov – ako ich najlepšie zaviesť do praxe 

na Slovensku 

2) Zmapovať všetky formy služieb starostlivosti o deti, ktoré by mali byť nápo-

mocné v zosúlaďovaní zamestnanosti žien 

 

Tajomníčka vyzvala, aby zvážili zapojenie sa do PS aj zástupkyne a zástupcovia Komory za 

verejný sektor, nakoľko väčšinou sa do činnosti pracovných skupín zapojili zástupkyne Komory 

za mimovládny sektor. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 
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 Informatívna správa o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch 

za rok 2022 

 

Bod č. 5 uviedla zástupkyňa Národného inšpektorátu práce pani Michaela Birošová. 

Pani Birošová stručne prezentovala súhrnné zistenia 8 inšpektorátov práce v oblasti 

diskriminácie a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Národný inšpektorát práce každoročne zverejňuje správy na svojom webovom sidle 

https://www.ip.gov.sk/diskriminacia-a-rodova-rovnost-v-pracovnopravnych-vztahoch/   

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia, v rámci ktorej vyvstali nasledovné podnety: 

- v rámci správy alebo výboru predstaviť anonymizované príklady diskriminácie a ich 

riešenie zo strany inšpektorátu, aby iní zamestnávatelia vedeli čomu sa vyvarovať a 

zároveň by to prispelo aj k osvete verejnosti 

- v budúcnosti štatistické údaje deliť aj na mužov a ženy 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 Informácia o projekte bilaterálnej spolupráce s Islandom na tému zníženia rozdielov 

v odmeňovaní žien a mužov  

 

Bod č. 6 uviedla riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí pani Veronika 

Čábi. 

Pani Čábi informovala, že Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v spolupráci 

s Riaditeľstvom pre rovnosť z Islandu realizujú projekt, ktorého cieľom je vytvorenie 

bilaterálnej spolupráce v oblasti znižovania mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. 

Realizácia sa uskutočňuje prostredníctvom workshopu a študijnej cesty 5. expertov na Island, 

v rámci ktorej sa oboznámia so spôsobom znižovania mzdového rozdielu na Islande, ktorý je v 

tejto oblasti najefektívnejšou krajinou v Európe. Počas workshopu akreditovaní experti poskytli 

prehľad o certifikácii systému riadenia rovnakej mzdy na Islande a uviedli príklady výhod práce 

v rámci systému rovnakého odmeňovania. Link na online sledovanie workshopu bol zaslaný 

prihláseným členkám a členom výboru. Slovenskí experti zložení zo zástupcov ministerstva 

práce a externých odborníkov poskytli partnerom hodnotenie príslušnej slovenskej legislatívy. 

Súčasťou workshopu bude vypracovanie tzv. „Conclusion paper“, s prienikom slovenského 

a islandského prístupu k znižovaniu mzdového rozdielu.  

Následne sa zástupcovia ministerstva práce zúčastnili stretnutí s rôznymi inštitúciami na 

Islande. V priebehu 15. – 16.03.2023 absolvovali stretnutia s Islandskou Univerzitou, 

Agentúrou rovného odmeňovania, Odborom rovnosti a ľudských práv na Úrade predsedu 

vlády, Úniou verejných zamestnancov a Federáciou odborových zväzov a s Islandským 

združením pre práva žien. 

Na základe vyhodnotenia a porovnania záverov workshopu a študijnej cesty bude vytvorený 

Návrh opatrení a riešení na zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku. Návrh 

https://www.ip.gov.sk/diskriminacia-a-rodova-rovnost-v-pracovnopravnych-vztahoch/
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bude vo forme odporúčaní, ktoré budú sprístupnené Výboru pre rodovú rovnosť, iným 

orgánom pôsobiacim v tejto oblasti a verejnosti prostredníctvom webstránky.  

Projekt je financovaný z Fondu pre bilaterálne vzťahy Nórskeho finančného mechanizmu. 

Aktivity projektu prispievajú k plneniu úloh Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti 

príležitostí na roky 2021 - 2027 a Národného akčného plánu zamestnanosti žien na roky 2022 

- 2027. 

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 Nová iniciatíva pre ženy vo vede na Slovensku 

 

Bod č. 7 uviedla prizvaná externá expertka pani Sofia Karina Trommlerová zo Slovenskej 

asociácie výskumníčok a inovátoriek (SAVIA). 

Pani Trommlerová stručne prezentovala vízie a aktivity novej organizácie, ktorá sa zameriava 

na rodovú rovnosť vo výskume a inováciách. Taktiež informovala o aktivite zameranej na 

zmenu názvu podujatia “Vedec roka” na “Vedecká osobnosť roka”.  

Viac na stránke www.savia.sk  

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 diskusia - Proces tvorby a schvaľovania stanovísk SR k relevantným dokumentom v 

oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách na európskej úrovni  

 

Bod č. 8 uviedla podpredsedníčka výboru pani Barbora Holubová. 

K danému bodu je prizvaná pani Mgr. Elena Paliková z odboru medzinárodných vzťahov a 

európskych záležitostí MPSVR SR. 

 

Podpredsedníčka výboru informovala, že cieľom diskusie je objasniť si celkový proces prípravy 

a tvorby stanovísk v rámci MPSVR SR, schvaľovací a pripomienkový proces, resp. do akej mieri 

vie a môže byť Výbor pre rodovú rovnosť (VRR) súčinný pri formovaní stanoviska k 

relevantným dokumentom v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách, mimo 

MPK.  

 

Pani Paliková informovala, že na vypracovanie stanoviska je spravidla termín 4 týždne, 

prostredníctvom systému Slov-Lex. Postup je striktne daný v zmysle uznesenia vlády SR č. 

627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík 

EÚ. Procedurálny systém je založený na Ústavnom zákone o spolupráci vlády a národnej rady 

a taktiež zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR. 

http://www.savia.sk/
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Stanoviská sú samozrejme konzultované s vecne príslušnými útvarmi MPSVR SR. Následne je 

stanovisko zverejnené na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) a po vyhodnotení 

pripomienok stanovisko postupuje do Výboru NR SR pre európske záležitosti (VEZ). Na záver 

je smernica zverejnená v úradnom vestníku a prostredníctvom uznesenia vlády SR sa určí 

gestorstvo k samotnej transpozícii. 

Pri tvorbe stanovísk sa vychádza z kompetenčného zákona, Programového vyhlásenia vlády a 

uznesenia vlády SR č. 627/2013. 

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia, v rámci ktorej vyvstali nasledovné podnety: 

- prioritné odporúčanie pripomienkovať stanovisko v rámci MPK 

- proces pripomienkovania v rámci VRR cez RVĽPNMaRR a následne predloženie 

odporúčania vláde je príliš zdĺhavý 

- v rámci VRR dohodnúť stanovisko a priložiť ho k podkladom pre ministra ako 

neformálne stanovisko 

- VRR nie je pripomienkujúci subjekt v rámci MPK 

- zvážiť možnosť, či by nebolo vhodné informovať VRR o návrhu predbežného stanoviska 

 

Záver: Výbor pre rodovú rovnosť sa uzniesol, že vzhľadom na naplnenie časového limitu 

online rokovania bude bod č. 8 presunutý na ďalšie rokovanie výboru. 

 

 

Záver k bodu Rôzne: Výbor pre rodovú rovnosť sa uzniesol, že vzhľadom na naplnenie 

časového limitu online rokovania bude informácia k bodom č. 9a) a 9b) 

zaslaná členkám a členom výboru elektronicky. 

 

 

 

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

pani Daniela Michaličová poďakovala prítomným za ich hodnotné podnety a príspevky, ako aj 

za korektnú a konštruktívnu diskusiu.  

 

 

V Bratislave, dňa 17. marca 2023 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Hana Špaleková,  

tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť    ______________________ 

 

 

Schválila: 

Ing. Daniela Michaličová, generálna riaditeľka kancelárie ministra 

predsedajúca zasadnutiu Výboru pre rodovú rovnosť  ______________________ 
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Bod č. 9 - Rôzne  

 

a) Informácia o návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a 

poštových služieb, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 286/2022 Z. z. o národnom 

číslovacom pláne [ustanoviť v národnom číslovacom pláne číslo 116016 ako číslo na 

poskytovanie harmonizovanej služby sociálneho významu – linka pomoci pre obete 

násilia páchaného na ženách]   (MPSVR SR, ORŽMaRP) 

 

Elektronická informácia: 

Cieľom návrhu novely vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne (ďalej len „národný číslovací plán“), je 

doplnenie do národného číslovacieho plánu dodatočne rezervované číslo 116 resp. 116 016 

na poskytovanie harmonizovanej služby sociálneho významu – linky pomoci obetiam násilia 

páchaného na ženách.  

Zodpovednou inštitúciou je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. apríla 2023 aby príslušný národný regulačný orgán mohol 

od 30. apríla 2023 prideliť číslo.  

Viac na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/45 

 

 

b) Informácia o Legislatívnom zámere zákona o jednorazovom finančnom odškodnení 

žien sterilizovaných v rozpore s právom [LP/2023/64]   (MPSVR SR, ORŽMaRP) 

 

Elektronická informácia: 

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania 

Legislatívny zámer zákona o jednorazovom finančnom odškodnení žien sterilizovaných v 

rozpore s právom. (LP/2023/64) 

Zdrojmi pre vypracovanie legislatívneho zámeru bolo stanovisko verejnej ochrankyne práv 

2018 a správa Poradne pre občianske a ľudské práva a Centra pre reprodukčné práva: Telo 

i duša. 

Zákon o jednorazovom finančnom odškodnení žien sterilizovaných v rozpore s právom mal byť 

predložený na rokovanie vlády v marci 2023, avšak vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu 

bude pravdepodobne predložený neskôr, nakoľko návrh bude mať negatívny vplyv na štátny 

rozpočet. 

Viac na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-64 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/45
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2023-64

