
 

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť  

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

 

Závery zo zasadnutia 

konaného dňa 13. februára 2017 

 

 Výbor rokoval o zmene štatútu výboru: 

Tajomníčka výboru v spolupráci so sekretariátom výboru pripravili v priebehu roka 2016 návrh 

zmeny štatútu výboru na základe skúseností s prácou výboru za 5 rokov jeho existencie a odozvy od 

členov a členiek výboru, ako aj z hľadiska zosúladenia štatútov výborov, ktorých sekretariát je na 

MPSVR SR. Sekretariát obdržal pred zasadnutím výboru písomné pripomienky od 4 členov a členiek, 

ktoré vyhodnotil a oboznámil s ich vyhodnotením celý výbor.  

Výbor pre rodovú rovnosť sa na svojom zasadnutí dňa 28. novembra 2016 intenzívne zaoberal 

navrhovanými zmenami, pričom rezonovali hlavne nasledujúce otázky: 

- kritériá posudzovania odbornosti v oblasti rodovej rovnosti, 

- vytvorenie komory MVO v rámci výboru, 

- možnosť komory MVO navrhnúť predsedovi odvolanie člena/ky výboru, 

- nezlučiteľnosť členstva vo výbore s funkciou v politickej strane a s poslaneckou funkciou. 

Napriek intenzívnej, takmer 3 hodinovej diskusii, sa nepodarilo zmeny uzavrieť a odhlasovať, nakoľko 

v čase po ukončení diskusie výbor už nebol uznášaniaschopný. 

Pred ďalším zasadnutím výboru dňa 13. februára 2017 bolo členom a členkám vopred zaslané znenie 

so zmenami zohľadňujúcimi predchádzajúcu diskusiu a výhrady členov a členiek výboru. E-mailová 

žiadosť podpredsedníčky výboru o odloženie hlasovania o návrhu štatútu na ďalšie zasadnutie 

výboru, ktorú zaslala v deň zasadnutia výboru, nezískala na rokovaní výboru podporu. 

Na  zasadnutí výboru sa následne opätovne diskutovalo o niektorých bodoch, najmä o odbornosti 

v oblasti rodovej rovnosti, terminológii rodovej rovnosti a kritériách pre zastúpenie relevantných 

MVO vo výbore. Výbor následne za účasti 33 členov a členiek schválil štatút, pričom 4 členovia/ky sa 

hlasovania zdržali a ostatní hlasovali za. 

Ref.: uznesenie výboru č. 60 

 Výbor vzal na vedomie: 

Informáciu o realizovaných aktivitách v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ  

Informáciu o projektoch a výzvach v oblasti rodovej rovnosti  


