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UZNESENIE 

VÝBORU PRE RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 65 
 

zo 6. júna 2019 

  

k 

 Odporúčaniu  na zefektívnenie a stransparentnenie čerpania prostriedkov 

vyčlenených na podporu rodovej rovnosti v rámci dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zákon č. 544/2010 Z. z.) 

 

číslo materiálu: 13893/2019-M_SSV 

predkladateľky: podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová a 

členky výboru: Alexandra Ostertágová, Zuzana Magurová, Viera Petrášová, Dušana 

Karlovská, Lýdia Koňaková, Martina Bamburáková, Karin Jureková, Katarína Minarovičová 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

 

A. upriamuje pozornosť 

 
A.1. na potrebu urýchlenej implementácie Záverečných zistení k zlúčenej piatej a šiestej 

periodickej správe Slovenska Výboru pre odstránenie diskriminácie žien 

(CEDAW/c/SVK/CO/5-6), v rámci ktorých boli Slovenskej republike adresované aj 

odporúčania týkajúce sa dotačnej schémy na podporu rodovej rovnosti 

 

A.2. na  skutočnosť, že v roku 2019 uplynie lehota na implementáciu Záverečných zistení   

 Slovenskou republikou 

 

 

B. podporuje  

 
B.1. argumentáciu a uskutočnenie krokov navrhovaných v Odporúčaní na zefektívnenie a  

        stransparentnenie čerpania prostriedkov vyčlenených na podporu rodovej rovnosti  

        v Rámci dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (zákon  

       č. 544/2010 Z. z.),  ďalej len „Odporúčanie“ 
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v nadväznosti na čo 

C. poveruje 

predsedu výboru 

C.1. zabezpečiť uskutočnenie pracovného stretnutia zástupkýň mimovládnych organizácií 

predkladajúcich uznesenie, predsedu výboru, tajomníčky výboru a vecne príslušných 

zástupcov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

zodpovedných za nastavovanie a realizáciu dotačnej schémy, na ktorom by prebehol 

konštruktívny a participatívny dialóg, s cieľom čo najefektívnejšieho 

a najtransparentnejšieho nastavenia dotačnej schémy na podporu rodovej rovnosti a  

realizácie Odporúčania v praxi; 

do 31. júla 2019 

C.2. v spoločnom dialógu so zástupkyňami mimovládnych organizácií predkladajúcich 

uznesenie a vecne príslušnými zástupcami  Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky vytvoriť a predložiť výboru návrh postupu prijímania opatrení pre 

skvalitnenie dotačného mechanizmu na podporu rodovej rovnosti; 

do najbližšieho zasadnutia výboru 

C.3. informovať Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny o prijatom uznesení; 

C.4. informovať Radu vlády pre mimovládne neziskové organizácie o prijatom uznesení; 

do 31. júla 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykonajú:  

predseda výboru 

 

Na vedomie:  

tajomník Rady vlády Slovenskej republiky  pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť;  

tajomník Rady vlády  Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie 


