
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

 

č. 1 
z  23. septembra 2011 

  

k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:    predseda Výboru pre rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. schvaľuje 

A.1    Rokovací poriadok Výboru pre rodovú rovnosť s pripomienkami schválenými 

na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 2 
z  23. septembra 2011 

  

k návrhu zmeny Štatútu Výboru pre rodovú rovnosť 

Dodatok č. 1 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:    Úrad vlády Slovenskej republiky 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. schvaľuje  

A.1. Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre rodovú rovnosť  

 

B. poveruje 

predsedu výboru 

B.1. predložiť Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre rodovú rovnosť na ďalšie 

prerokovanie a schválenie 

na najbližšom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

 

Vykonajú: predseda výboru 

Na vedomie: tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť  

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 3 
z  23. septembra 2011 

  

k návrhu plánu činnosti Výboru pre rodovú rovnosť 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:     predseda Výboru pre rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. schvaľuje 
 

A.1. Plán činnosti Výboru pre rodovú rovnosť s pripomienkami  

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 4 
z  23. septembra 2011 

  

k návrhu na zriadenie odborných pracovných skupín Výboru pre rodovú rovnosť 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:     predseda Výboru pre rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. odporúča 

predsedovi výboru 

A.1. zriadiť odborné pracovné skupiny Výboru pre rodovú rovnosť 

    

        do 30. novembra 2011 

 

 

Vykoná: predseda Výboru pre rodovú rovnosť 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 5 
z  23. septembra 2011 

  

k informácii o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ: zástupca Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

A.1. informáciu o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny  

              a rodovú rovnosť 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 6 
z  23. septembra 2011 

  

k stanovisku k vecnému zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách 

z hľadiska zabezpečenia prístupu k službám reprodukčného zdravia 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:     predseda Výboru pre rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. schvaľuje 

A.1. stanovisko k vecnému zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách 
z hľadiska zabezpečenia prístupu k službám reprodukčného zdravia s 

pripomienkami 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 7 
z  23. septembra 2011 

  

k správe o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách na roky 2009 – 2012  

a aktualizácii úloh a k informácii Bratislavského samosprávneho kraja  

o opatreniach v oblasti násilia páchaného na ženách 

 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:     predseda Výboru pre rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

 

A.1. správu o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácii úloh          

a informáciu Bratislavského samosprávneho kraja o opatreniach v oblasti 

násilia páchaného na ženách 

 

  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 8 
z  23. septembra 2011 

  

k informácii Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  

o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách  

a domácemu násiliu a o boji proti nemu 

 
číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:   nominovaný zástupca Ministerstva spravodlivosti 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

A.1    informáciu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Dohovore Rady 

Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti 

nemu  

                  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 9 
z  23. septembra 2011 

  

k informácii o príprave Národnej stratégie k dodržiavaniu ľudských práv 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:     Úrad vlády Slovenskej republiky 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 
 

A.1. informáciu o príprave Národnej stratégie k dodržiavaniu ľudských práv 

                  



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 10 
z  23. septembra 2011 

  

k informácii o postupe pri aktualizácii Národného akčného plánu rodovej 

rovnosti 2010 – 2013 

číslo materiálu: 19452/2011-II/1 

predkladateľ:     predseda Výboru pre rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

 

A.1. informáciu o postupe  pri aktualizácii Národného akčného plánu rodovej rovnosti 

                 2010 – 2013 


