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Zápisnica zo  zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava,  

17. februára 2012, 11.00 h., miestnosť č. 117 

__________________________________________________________________________________ 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Jozef Mihál, Peter Báňas, Irena Belohorská, Albert Breier, Andrea Bučková, 

Iveta Griačová, Magdaléna Haburová, Dušana Karlovská, Zuzana Kiczková, Boţena 

Kováčová, Katarína Minarovičová, Lýdia Mlynková, Renáta Ocilková, Mária Dobiášová, 

Peter Ondrejka, Mária Raučinová, Martina Rosinová, Apolónia Sejková, Eva Sládková, 

Zuzana Szabová, Jozef Šimko, Martina Širhalová, Margita Vitálošová, Monika Vrábľová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť  dňa 21.11.2011  

5. Informácia o pripravovanom zasadnutí Komisie pre postavenie žien pri OSN 

6. Príprava Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti za rok 2011 a publikácii ŠÚ 

SR Gender 2011 

7. Informácia o súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí a o príprave konferencie „Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch 

spoločností“ v Bratislave 8.3.2012 v zmysle iniciatívy eurokomisárky Viviane Reding 

8. Prezentácia správ Inštitútu pre výskum práce a rodiny: Správa o násilí páchanom na 

ženách na Slovensku za rok 2010 a Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska 

prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010 

9. Prezentácia analytickej štúdie Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej 

úrovni (Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci projektu IRR) 

10. Rôzne 

10.1 Národný projekt "Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách" a 

pripomienky členiek PS Násilie páchané na ženách a pripomienky MVO; vyhodnotenie 

pripomienok 

11.  Záver 

 

1. Otvorenie 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- privítala prítomných na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť (ďalej len „výboru“) 

a zároveň ospravedlnila neprítomnosť predsedu výboru 

 

http://www.radavladylp.gov.sk/4-rokovanie-rady/
http://www.radavladylp.gov.sk/4-rokovanie-rady/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=980
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40895
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40895
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=703&sID=f649cefc26d402bacaa4d5fe6718c167
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=703&sID=f649cefc26d402bacaa4d5fe6718c167
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2011/Holubova/holubova_2255.pdf
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2011/Holubova/holubova_2255.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/sprc3a1va-z-monitoringu-mc3a9dic3ad-a-reklamy-z-hc4beadiska-prevencie-nc3a1silia-na-c5beenc3a1ch-za-rok-2010.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/sprc3a1va-z-monitoringu-mc3a9dic3ad-a-reklamy-z-hc4beadiska-prevencie-nc3a1silia-na-c5beenc3a1ch-za-rok-2010.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/gb_final_web.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/gb_final_web.pdf
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=981
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=978
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=977
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=977
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2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť  

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala prítomných na schválenie programu zasadnutia 

- program bol schválený väčšinou hlasov 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- na poslednom zasadnutí bolo prijaté jedno uznesenie „Návrh na zabezpečenie dôstojných 

podmienok na výkon práce Výboru pre rodovú rovnosť“, ktoré ukladalo predsedovi Výboru 

pre rodovú rovnosť zabezpečiť dôstojné podmienky na výkon práce výboru, najmä rokovaciu 

miestnosť a nelimitovaný a vopred nevyhradzovaný čas určený na rokovanie, rovnako ako 

dôstojné podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím 

- predseda výboru zobral uvedené uznesenie na vedomie, zasadnutie uţ nie je časovo limitované 

- čo sa týka technického vybavenia, dodávka nového ozvučovacieho systému je v štádiu 

riešenia, z uvedeného dôvodu poţiadala tajomníčka výboru o trpezlivosť 

- okrem spomínaného uznesenia boli na poslednom zasadnutí prijaté ďalšie úlohy, napr. 

zriadenie skupiny pre viacnásobne znevýhodnené ţeny pod vedením  Barbory Burajovej  

- v tejto súvislosti tajomníčka výboru poţiadala o informáciu ohľadom začiatku činnosti tejto 

pracovnej skupiny 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- uviedla, ţe príčinou doterajšej nečinnosti pracovnej skupiny bol jej nesprávny predpoklad,   ţe 

k zvolaniu zasadnutie je potrebný menovací dekrét vedúcej skupiny 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vysvetlila, ţe skupina vzniká schválením na výbore a teda vydanie dekrétu nie je podmienkou 

začatia jej činnosti   

- poţiadala o informáciu ohľadom výzvy o posilnenie jednak Odboru rodovej rovnosti 

a rovnosti príleţitostí a tieţ útvaru u Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť (ďalej len „rady“) 

- keďţe predmetná výzva zatiaľ nebola skoncipovaná, dohodla sa s jej iniciátorkou Adrianou 

Mesochoritisovou na tom, ţe s ohľadom na súčasný politický vývoj by bolo vhodnejšie 

odloţiť jej zasielanie na obdobie po parlamentných voľbách 

- uviedla štvrtý bod programu  

- ospravedlnila generálneho riaditeľa Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania na 

Úrade vlády a zároveň poţiadala riaditeľa Odboru rovnakého zaobchádzania a rodovej 

rovnosti Daniela Mila, aby miesto neho poskytol informáciu o poslednom aj nasledujúcom 

zasadnutí rady 

4. Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť  dňa 21.11.2011  

 

Daniel Milo, Úrad vlády Slovenskej republiky 

http://www.radavladylp.gov.sk/4-rokovanie-rady/
http://www.radavladylp.gov.sk/4-rokovanie-rady/
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- vzhľadom k tomu, ţe všetci prítomní mailovou formou dostali link na informácie o poslednom 

zasadnutí rady a zároveň ďalšie zasadnutie rady bude nasledovať v priebehu niekoľkých dní, 

vyjadril názor, ţe nie je potrebné venovať im príliš veľký priestor 

- upozornil na spustenie výzvy na podávanie ţiadostí v rámci dotačnej výzvy Úradu vlády 

s termínom uzávierky 27. marca 2012, pričom zdôraznil, ţe aj problematika rodovej rovnosti 

je jednou z oblastí, ktorá je oprávnená na podporu v rámci tejto výzvy 

- dal prítomným priestor na prípadné otázky  

5. Informácia o pripravovanom zasadnutí Komisie pre postavenie žien pri OSN 

 

Ivana Kasárová, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

- 56. zasadnutie Komisie pre postavenie ţien pri OSN prebehne v New Yorku v termíne od  27. 

februára do 9. marca 2012 

- je jednou z desiatich funkčných komisií Hospodárskej sociálnej rady OSN, ktorá sa zaoberá 

problematikou rodovej rovnosti, postavenia ţien 

- komisia má 45 členských krajín, pričom Slovensko medzi ne nepatrí, ale ako členská krajina 

EÚ, ktorá počas tohto zasadnutie koordinuje svoje pozície 

- Slovensko bude zastupovať delegácia o. i. aj s Oľgou Pietruchovou, taktieţ diplomati, ktorí 

pracujú na stálej misii Slovenskej republiky v New Yorku 

- hlavnou témou zasadnutia tento rok bude postavenie vidieckych ţien a ich vôľa pri 

odstraňovaní chudoby a hladu, bude sa tieţ diskutovať zhodnotenie pekinskej platformy 

krokov a nové témy v tejto oblasti, napr. angaţovanie sa mládeţe, muţov, ţien, chlapcov a 

dievčat v pozdvihovaní agendy rodovej rovnosti a adresovanie konkrétnych odporúčaní v tejto 

oblasti jednotlivým štátom 

- upozornila, ţe minulý rok Európska únia čelila istej rezistencii zo strany niektorých krajín, pre 

ktoré problematika rodovej rovnosti a posilnenia postavenia ţien nie je taká dôleţitá ako pre 

Európsku úniu, preto sa Európska únia tento rok dôslednejšie pripravuje na rokovania, aby 

takýmto útokom čelila s cieľom minimálne udrţať, príp. zlepšiť európske štandardy 

- informovala prítomných, ţe prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínaného 

zasadnutia sa môţu obrátiť buď na Ministerstvo zahraničných vecí alebo priamo na Oľgu 

Pietruchovú 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- doplnila informáciu Ivany Kasárovej v tom zmysle, ţe jednotnou pozíciou na toto 

rokovanie sa zaoberala aj skupina na vysokej úrovni pri Gender Mainstreaming, ktorá 

zasadala koncom januára v Kodani 

- témou rokovaní bol aj očakávaný protiklad zo strany najkonzervatívnejších štátov 

a skupín, pričom Európska únia striktne trvá na svojich stanoviskách, vrátane tých, 

ktoré sa týkajú sexuálneho a  reprodukčného zdravia, ktoré vyvolávajú najtvrdšie 

diskusie 

- dodala, ţe priebeh zasadnutia v New Yorku bude zaradený do programu 

nasledujúceho zasadnutia výboru  

 

 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm
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6. Príprava Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti za rok 2011 a publikácii ŠÚ 

SR Gender 2011 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  kaţdoročne predkladá súhrnnú správu o stave 

rodovej rovnosti za predchádzajúci rok, na príprave ktorej má najväčší podiel Inštitút práce 

a rodiny, konkr. pani Holubová 

- tento rok je tendencia správu spracovať obdobným spôsobom, ako ju spracováva Európska 

komisia, čo je výhodné z hľadiska porovnania situácie na Slovensku so situáciou v Európskej 

komisii 

- uviedla, ţe by bolo vhodné, aby prítomní na dnešnom zasadnutí prerokovali štruktúru správy 

- keďţe Štatistický úrad vydáva publikáciu Rodová rovnosť za rok 2011, nebolo potrebné 

opakovať všetky súhrnné zistenia zo všetkých oblastí, po dohode so Štatistickým úradom budú 

vybrané časti tvoriť prílohu správy  

- základná štruktúra správy by mala vychádzať z vývoja rodovej rovnosti v roku 2011, t. j. 

zmeny v strategických politikách a legislatíve, inštitucionálny rozvoj, činnosť Rady vlády pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výboru pre rodovú rovnosť, občianske 

iniciatívy a verejná diskusia 

- v tejto súvislosti bol rozposlaný mail databáze občianskych zdruţení s moţnosťou prezentovať 

svoje aktivity v roku 2011, táto ponuka stále platí  

- bliţšie predstavila kapitoly 4 a 5, ktoré bude pripravovať osobne 

- čo sa týka rodového rozdielu v zárobkoch, nové zaujímavé údaje od TREXIMY poskytujú 

dobrú bázu pre analýzu, ktorá ukazuje, ţe to prechádza všetkými sektormi, či uţ horizontálne 

alebo vertikálne, správa bude teda vychádzať z tejto analýzy a bude odpovedať aj na príčiny 

rodového rozdielu v zárobkoch a súčasne ponúkne odporúčania k prijatiu opatrení  

- ďalšou kapitolou, ktorá tieţ zodpovedá štruktúre správy Európskej komisie, je Rodová 

rovnosť alebo nerovnosť v rozhodovaní  

- táto kapitola sa z časti venuje aj politickej participácii ţien, vzhľadom k tomu, ţe v roku 2011 

sa nekonali ţiadne voľby, budú mať tieto zistenia skôr súhrnný charakter, podrobnejšie bude 

rozpracovaná časť o rodových pomeroch v riadiacich funkciách, čo je veľmi aktuálna téma aj 

preto, ţe komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Reding, ktorá má v agende aj problematiku 

rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí, veľmi silne presadzuje na úrovni EÚ zvýšenie podielu 

ţien v rozhodovacích pozíciách, najmä v správnych radách 

- v tejto súvislosti je moţné, ţe Európska únia časom prejde od uprednostňovania 

samoregulačných mechanizmov k legislatívnym opatreniam, ktoré by stanovili minimálne 

pomerné zastúpenie ţien v rozhodovacích pozíciách 

- v súčasnosti sa organizujú kampane a oslovujú sa veľké firmy  

- pozitívnym zistením je skutočnosť, ţe Slovensko má v pozíciách vrcholového manaţmentu 

zastúpenie aţ 22%, pričom ich počet sa za posledných päť rokov zdvojnásobil, rovnako ako 

počet predsedníčok správnych rád 

 

Barbora Holubová, Inštitút práce a rodiny 

- stručne predstavila kapitolu Rovnaká ekonomická nezávislosť 

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=980
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40895
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=40895
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- vysvetlila, ţe ide najmä o parametre zamestnanosti/nezamestnanosti v súvislosti s vyuţívaním 

opatrení na zosúladenie práce a rodiny (v tejto súvislosti spomenula nedostatočnú dostupnosť 

kvalitných škôlok) a dátami o riziku chudoby a sociálneho vylúčenia 

- ak to bude moţné, bude správa vyuţívať aj údaje od obyvateľov zariadení sociálnych sluţieb 

- spomenula nevhodné načasovanie odovzdávania správy (marec), ktoré spôsobuje, ţe z veľkej 

časti môţu byť spracované len údaje, ktoré sú rok staré 

- následne predstavila kapitolu Dôslednosť, integrita a ukončenie rodovo podmieneného násilia, 

ktorá sa zameriava najmä na ukazovatele z oblasti zdravotníctva a násilia a do veľkej miery 

vychádza zo Správy o násilí páchanom na ţenách, pričom niektoré údaje sú dostupné uţ aj 

z roku 2011 

- konštatovala, ţe údaje za rok 2010, ktoré boli dostupné, naozaj odzrkadľovali krízový rok  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- poţiadala Šarlotu Pufflerovú, aby zozbierala prípadné pripomienky k spomínanej správe  

- poloţila otázku prítomným, či majú nejaké ďalšie pripomienky 

 

Daniela Kuhnová, Ministerstvo kultúry SR 

- poţiadala, aby správa reflektovala postavenie rómskych ţien a ţien z marginalizovaných 

komunít, buď prierezovo, alebo v nejakej samostatnej podkapitole, pričom vyjadrila ochotu na 

tejto téme participovať 

 

členka výboru (podľa záznamu neidentifikované) 

- do časti zameranej na politickú participáciu navrhla okrem volieb doplniť napr. aj dianie 

v exekutíve za posledný rok vrátane zriadenia výboru, potrebu zlepšiť organizačné a finančné 

zabezpečenie výboru a tieţ presunutie problematiky rodovej rovnosti z ministerstva na úroveň 

podpredsedu alebo podpredsedníčky vlády 

 Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- v tejto súvislosti vyjadrila podporu moţnosti skoncipovania konkrétneho stanoviska, či uţ 

v rámci pracovnej skupiny alebo prostredníctvom pre rollam 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- poţiadal o doplnenie tém neplatená práca a ľudsky dôstojný pracovný čas 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- uviedla, ţe téma neplatená práca bude určite zahrnutá v rámci ekonomickej nezávislosti ţien aj 

rodového rozdielu v zárobkoch 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- doplnil, ţe v tejto súvislosti by bolo moţné vychádzať z publikácie OECD z marca 2011  

- a taktieţ je dôleţité vziať do úvahy tzv. rodinných opatrovateľov, čo sú väčšinou ţeny, ktoré 

v rámci svojich rodín vykonávajú opatrovateľskú sluţbu, pričom  sú často krát nútené 

zanechať svoje zamestnanie, sú diskriminované z hľadiska finančného ohodnotenia 

i dôchodkového zabezpečenia 
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- následne informoval prítomných, ţe 3. apríla 2012 sa bude konať akcia pod názvom 

Neviditeľný pracovný deň, v rámci ktorej sa budú rozosielať dva maily - jeden prázdny 

a druhý vysvetľujúci 

- uvedená iniciatíva pochádza z Kanady a jej cieľom je upozorniť práve na problematiku 

rodinných opatrovateľov 

 

Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre verejné otázky  

- poznamenala v súvislosti s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami (ďalej len „ERAS“), ţe by bolo zaujímavé pozrieť sa danú problematiku aj 

z hľadiska veku  

- ocenila, ţe správa kopíruje štruktúru európskej správy, pričom ju navrhla doplniť o kapitolu 

zameranú na najaktuálnejšie problémy, samozrejme v prípade, kedy by to nenarušilo súčasný 

koncept a štruktúru správy 

- upozornila tieţ na moţnosť doplniť časť z oblasti vzdelávania 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- podporila myšlienku o doplnení oblasti vzdelávania a zároveň vyjadrila názor, ţe 

druhá časť by mala predovšetkým pokrývať vývoj v oblasti rodovej rovnosti na 

Slovensku s tým, ţe by bolo moţné spomenúť prípravu ERAS a podrobnosti by 

obsahovala aţ nasledujúca správa 

- tému vzdelania povaţuje za prierezovú, preto bude pravdepodobne spomenutá vo 

všetkých kapitolách  

Barbora Holubová 

- poznamenala, ţe veľký rozsah správy - 80 strán - bol moţno na škodu, keďţe nikto si ju 

podrobne neprečítal, na druhej strane ocenila kvalitu spracovania  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vysvetlila, ţe väčší rozsah poslednej správy neznamená, ţe posledná správa bola nedostatočne 

spracovaná, zároveň vyslovila názor, ţe by bolo vhodné zostavovať správu vo väčšom rozsahu 

v pravidelných intervaloch, napr. kaţdých päť rokov 

 

Zuzana Vranová 

- navrhla riešenie, podľa ktorého by mohlo pomôcť zostavenie skrátenej verzie celej správy, 

pričom kompletné znenie by bolo prikladané ako príloha  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- poţiadala prítomných o schválenie štruktúry uvedenej správy s tým, ţe správa bude následne 

rozoslaná na pripomienkovanie per rollam, pravdepodobne v polovici marca 2012 

- štruktúra správy bola schválená 

 

Monika Prochádzková, Štatistický úrad SR 

- stručne predstavila publikáciu Štatistického úradu SR Gender 2011 

- uviedla, ţe jej cieľom bolo v prehľadnej forme poskytnúť uţívateľom vstupné informácie 

charakterizujúce postavenie ţien v našej spoločnosti a prispieť k poznaniu rovnosti príleţitostí 

na Slovensku a aj v iných štátoch Európskej únie 
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- v publikácii sú obsiahnuté oblasti demografie, trhu práce, sociálnej štatistiky, zdravia, 

vzdelávania, vedy a techniky, kriminality, násilia, súdnictva, verejného ţivota, rozhodovania, 

pričom zdroje sú uvedené pri kaţdej tabuľke (napr. min. spravodlivosti, min. školstva, Nár. 

inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, Úrad verejného zdravotníctva, Ústredie práce, soc. vecí 

a rodiny SR, min. vnútra, Štatistický úrad) 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- doplnila, ţe link na uvedenú publikáciu je moţné nájsť na stránkach www.gender.sk 

a www.statistics.sk  

 

7. Informácia o súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí a o príprave konferencie „Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch 

spoločností“ v Bratislave 8.3.2012 v zmysle iniciatívy eurokomisárky Viviane Reding 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- informovala prítomných, ţe tento rok súťaţ Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej 

rovnosti a rovnosti príleţitostí z viacerých dôvodov prešla inováciou 

- v tejto súvislosti bol spracovaný dotazník, ktorý je tento krát skôr kvantitatívny 

- tento ročník bol zameraný na dve oblasti - zastúpenie ţien vo vrcholových orgánoch 

spoločnosti a opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného ţivota, najmä vyuţívanie 

flexibilných foriem práce, ktoré boli sčasti uzákonené novelou zákonníka práce 

 

Silvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

- upozornila, ţe tento rok nebude táto súťaţ tradične vyhodnotená v máji na Medzinárodný deň 

rodiny, ale 8. marca na plánovanej konferencii za osobnej účasti eurokomisárky Viviane 

Reding   

- po prvý krát sa zamestnávatelia nehlásili do súťaţe sami, ale boli oslovení prostredníctvom 

dotazníkov a informácií, ktoré im boli zaslané 

- záujemcovia o účasť v súťaţi boli následne rozdelení do dvoch skupín podľa dvoch 

spomínaných tematických oblastí 

- organizátori dostali 37 informatívnych dotazníkov a 39 súťaţných dotazníkov 

- medzi účastníkmi sa objavili aj firmy, ktoré nefigurovali v predchádzajúcich ročníkoch 

- v tejto súvislosti pozvala prítomných na pripravovanú konferenciu 8. marca, ktorej súčasťou 

bude aj slávnostné vyhlásenie víťazov 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- upriamila pozornosť prítomných na mail s pozvánkou na spomínanú konferenciu, ktorý všetci 

členovia dostali 

- upozornila na zaujímavú účasť vrátane hostí zo zahraničia 

- dôraz sa bude klásť na ţeny vo vrcholových pozíciách najmä v tzv. muţských odvetviach 

 

8. Prezentácia správ Inštitútu pre výskum práce a rodiny: Správa o násilí páchanom na 

ženách na Slovensku za rok 2010 a Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska 

prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010 

 

Barbora Holubová, Inštitút práce a rodiny 

http://www.gender.sk/
http://www.statistics.sk/
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=703&sID=f649cefc26d402bacaa4d5fe6718c167
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=703&sID=f649cefc26d402bacaa4d5fe6718c167
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2011/Holubova/holubova_2255.pdf
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2011/Holubova/holubova_2255.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/sprc3a1va-z-monitoringu-mc3a9dic3ad-a-reklamy-z-hc4beadiska-prevencie-nc3a1silia-na-c5beenc3a1ch-za-rok-2010.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/sprc3a1va-z-monitoringu-mc3a9dic3ad-a-reklamy-z-hc4beadiska-prevencie-nc3a1silia-na-c5beenc3a1ch-za-rok-2010.pdf
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- zhrnula hlavné okruhy Správy o násilí páchanom na ţenách za rok 2010, ktorá bola zostavená 

v rámci Akčného plánu násilia páchanom na ţenách 

- zdôraznila, ţe aj na základe zahraničných publikácií je dôleţité vnímať reálnu prevalenciu, 

ktorú sa zisťuje cez celoplošné výskumy, to je údaj, podľa ktorého by sa mal posudzovať 

rozsah násilia páchaného na ţenách 

- vyjadrila názor, ţe vzhľadom na celkovú prevalenciu násilia je počet súdnych vykázaní veľmi 

nízky (cca 230-280)  

- vo väčšine prípadov sa muţi po dvoch dňoch môţu vrátiť domov, čo je veľmi krátka doba na 

to, aby ţena urobila také závaţné rozhodnutie a podnikla nejaké konkrétne kroky 

- chýbajú informácie o tom, ako to ďalej funguje v rodinách, kde ţena poţiadala o nejakú formu 

pomoci a vykonali sa isté opatrenia 

- čo sa týka zdravotníctva, zníţil sa medziročný rozdiel v niektorých ambulanciách aţ o 50%, čo 

povaţuje za nereálne 

- na záver konštatovala, ţe podľa jej názoru došlo k zníţeniu efektivity systému podporných 

sluţieb 

- ako nedostatok správy a zároveň úlohu na nasledujúce obdobie uviedla monitoring 

poskytovaných sluţieb v sociálnych zariadeniach 

- následne predstavila Správu z monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia 

páchaného na ţenách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010 

- správa obsahuje údaje za 16 dní dôkladného monitorovania, pričom sa zistilo, ţe mediálne 

pokrytie tejto témy je veľmi nízke a skôr zamerané na škandalózne sexuálne motivované 

vraţdy prezentované veľmi bulvárnym spôsobom 

- zriedkavo sa poukazuje na rodový aspekt, zobrazovanie je zúţené na rodinný konflikt 

a zdôrazňovanie nepravých príčin problému (napr. vplyv alkoholu) 

- v tejto súvislosti spomenula, ţe Barbora Burajová preloţila materiál, ktorý hovorí o tom, ako 

komunikovať túto problematiku korektne a citlivo v médiách 

- súčasťou monitoringu je aj spočítanie ţien v správach spravodajstva, t. j. oslovených 

expertiek, svedkýň rôznych udalostí, pričom aj na základe medzinárodných výskumov je 

moţné povaţovať za štandard 25%, v prípade, ţena je hlavným objektom správy, je to len 

19%    

- celkovo je moţné povedať, ţe zobrazovanie ţien v médiách je neparitné a marginalizované 

- posledný prípadový monitoring bol zameraný najmä na sexualizáciu a objektivizáciu ţien, 

napríklad aj problém korporátnej pedofílie, ktorý v mnohých prípadoch vyústi do porúch 

prijímania potravy 

- za menší pokrok je moţné povaţovať súťaţ Sexistický puk, v ktorej sa hlasovalo 

o najnedôstojnejšie zobrazenie ţien počas hokejových majstrovstiev sveta 

- zdôraznila, ţe dnes je uţ aj na základe modelu vypracovaného Európskou komisiou potvrdené 

reálne prepojenie sexualizácie a sebaobjektivizácie ţien s násilím na ţenách a deťoch  

- v tejto súvislosti vyjadrila názor, ţe ďalším krokom by malo byť apelovanie na zodpovedné 

orgány, ktoré kontrolujú obsah vysielania, najmä vo verejnoprávnych médiách, aby sa táto 

problematika dostala do väčšieho povedomia 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- navrhla, aby výbor zostavil odporúčanie alebo výzvu na spoločné rokovanie Rade pre 

vysielanie a retransmisiu a Rade pre reklamu 
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členka výboru (podľa záznamu neidentifikované) 

- informovala, ţe Nadácia otvorenej spoločnosti vydala publikáciu pre novinárov o tom, ako 

vhodne a citlivo informovať o tejto téme 

- zároveň ponúkla moţnosť zorganizovania workshopu alebo semináru na túto tému pre 

novinárov RTVS 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- podotkla, ţe najdôleţitejšie by bolo zvýšiť citlivosť samotných členov rozhodovacích orgánov, 

pretoţe moţnosť podávať sťaţnosti síce existuje, napriek tomu však jednotlivé podania sú 

často posudzované ako neškodné 

 

členka výboru (podľa záznamu neidentifikované) 

- vyjadrila názor, ţe by bolo moţne vhodnejšie, aby takýto podnet podala rada 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- súhlasila, aby výbor zostavil uznesenie s výzvou pre radu, aby iniciovala rokovanie na túto 

tému s Radou pre vysielanie a retransmisiu a samoregulačnými orgánmi v oblasti reklamy, 

prip. ďalšími dotknutými inštitúciami 

 

Daniel Milo, Úrad vlády SR 

- súhlasil, aby sa rada v budúcnosti touto témou podrobnejšie zaoberala a zároveň, aby sa 

analyticky pozrela aj na to, akým spôsobom je upravená legislatívne  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- navrhla zostaviť nasledovné uznesenie: „Výbor pre rodovú rovnosť vyzýva Radu vlády pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, aby vyvolala rokovanie 

s verejnoprávnymi médiami, Radou pre vysielanie a retransmisiu a radou pre reklamu, 

prípadne inými samoregulačnými inštitúciami v oblasti reklamy a vysielania s cieľom 

diskutovať o zobrazovaní ţien, rómskej menšiny a iných skupín obyvateľstva a vytvoriť 

mechanizmy na zabránenie nedôstojnému zobrazovaniu, ktoré v konečnom dôsledku vedie 

napr. k výskytu násilia páchaného na ţenách a nepriateľskému správaniu voči ostatným 

cieľovým skupinám 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- navrhol nepouţiť v uznesení výraz „zobrazovať“, keďţe daná problematika sa týka celej 

filozofie 

- súhlasil s jeho nahradením výrazom „prezentovať“ 

 

Daniela Kuhnová, Ministerstvo kultúry 

- uviedla, ţe pripravovala správu ohľadom národnostných menšín za ministerstvo kultúry, 

pričom ţiadali podklady aj od Rady pre vysielanie a retransmisiu, na základe čoho bola 

doručená správa s asi tridsiatimi podnetmi, ktoré boli prešetrené, pričom len asi tri boli 

sankcionované, niektoré a ţ do výšky 50 000 eur 

- z uvedeného vyplýva, ţe Rada pre vysielanie a retransmisiu je povinná prešetriť podnety, 

ktoré dostane, prípadne ich sankcionovať podľa špecifického systému 

- prípady týkajúce sa rodovej nerovnosti však podľa Daniely Kuhnovej nebývajú sankcionované 
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Zuzana Vranová, Profesionálne ţeny 

- doplnila, ţe touto problematikou sa ich organizácia zaoberala viackrát a vţdy prišli 

k rovnakému záveru, a to, ţe kompetentné inštitúcie síce prešetria podanú sťaţnosť, nerobia 

však systémovú kontrolu  

- v prípade ponúknutých školení sa stretli s odmietnutím 

- ako problém vidí aj to, ţe jednotliví novinári sa tejto téme nevenujú dlhodobo a systematicky 

- moţným riešením by podľa nej mohol byť etický kódex, tzv. code of contact, ktorým by boli 

všetci dotknutí viazaní 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- zhrnula, ţe nie je problém s podávaním podnetov ale so spôsobom ich vyhodnocovania 

- bolo by preto dobré ţiadať analýzu jednotlivých rozhodnutí 

- následne dala hlasovať o znení uznesenia 

- uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení a bude odoslané na rokovanie rady  

 

9. Prezentácia analytickej štúdie Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej 

úrovni (Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci projektu IRR) 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- v krátkosti uviedla publikáciu Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni, 

ktorá vznikla v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti 

- ide o pomerne rozsiahlu analytickú štúdiu, ktorá od základných východísk rodovej rovnosti 

cez teóriu rodového rozpočtovania dospieva k istým záverom - štúdiám, najmä z Rakúska 

- keďţe táto téma je u nás pomerne nová, ide najmä o základné informácie  

- do budúcnosti je snaha vydávať stručné manuály rodovo citlivého rozpočtovania pre 

samosprávy a pod. 

- túto publikáciu je moţné stiahnuť si aj na stránke www.gender.gov.sk,  

 

10. Rôzne 

10.1 Národný projekt "Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách" a 

pripomienky členiek PS Násilie páchané na ženách a pripomienky MVO; vyhodnotenie 

pripomienok 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- táto téma bola otvorená uţ na predchádzajúcom zasadnutí výboru, odvtedy pracovná skupina 

Násilie páchané na ţenách zozbierala podnety jednotlivých členiek k projektu, tie, ktoré sa ho 

priamo týkali, boli zapracované 

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka výboru 

- vyjadrila názor, ţe hoci projekt uţ prešiel rôznymi zmenami, povaţuje ho za zásadný materiál, 

o ktorom by mal rokovať výbor, pretoţe sa týka 4 miliónov eur, ktoré pôjdu na problematiku 

násilia páchaného na ţenách 

- informovala, ţe na projekte pracuje uţ dva roky, napriek tomu je toho názoru, ţe v súčasnej 

podobe nebude mať poţadovaný efekt  

- ako základný problém uviedla zapojenie ÚPSVAR-ov do systému pomoci ţenám vystavených 

násiliu 

http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/gb_final_web.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/gb_final_web.pdf
http://pietruchova.files.wordpress.com/2012/02/gb_final_web.pdf
http://www.gender.gov.sk/
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=981
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=978
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=977
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=977
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- pripomienky z ich strany boli prednesené a vysvetlené na viacerých fórach 

- vyzvala výbor, aby k tomuto projektu zaujal konkrétne stanovisko a otvorila diskusiu 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- uviedla, ţe nakoľko projekt ešte neprešiel vnútorným pripomienkovým konaním 

MPSVR SR, nie je moţné jeho zverejnenie na web stránke  

- projekt bol zaslaný všetkým členkám pracovnej skupiny a všetkým, ktorí prejavili 

záujme o pripomienkovanie 

- poukázala, ţe pripomienky ohľadom ÚPSVaR boli zohľadnené v rozsahu, kedy 

základom projektu je podpora existujúcich a vytvorenie nových sluţieb pre obete 

domáceho násilia páchaného na ţenách  

- existujúce mimovládne organizácie budú podporené, rovnako bude podporených 

zhruba 50 existujúcich miest v bezpečných ţenských domoch, ale keďţe táto štruktúra 

nepokrýva SR a všetky regióny, hľadali sa ďalšie moţnosti ako zabezpečiť podporu a 

pomoc ţenám v týchto regiónoch   

- poznamenala, ţe nakoľko bol voči ÚPSVaR zo strany niektorých mimovládnych 

organizácií vznesený ostrý odpor zvolil sa kompromis, kedy existujúce mimovládne 

organizácie, ktoré majú skúsenosti, sú akreditované, budú vyzvané, aby vytvorili 

pobočky, nové poradenské sluţby, nakoľko nie je moţné podporiť organizáciu, ktorá 

ešte len vznikne a nemá skúsenosti 

- pokračovala, ţe tam, kde nebudú ţiadne pobočky, tam sa posilnia poradensko- 

psychologické referáty sluţieb na ÚPSVaR, ktoré budú poskytovať pomoc (dopĺňať 

štruktúru sluţieb) tam, kde mimovládny sektor z hľadiska regionálnej dostupnosti 

sluţby neposkytuje  

- ÚPSVaR je ďalej do projektu zapojený z hľadiska hľadania priestorov pre bezpečné 

ţenské domy, hľadajú sa objekty, ktoré sú prebytočným majetkom štátu, z ktorých by 

sa vytvorili bezpečné ţenské domy, dôvodom je, ţe z hľadiska trvalej udrţateľnosti 

projektu sa upustilo od pôvodného zámeru prenajať osem bytov v ôsmych mestách, 

nakoľko nie je moţné zabezpečiť ich financovanie aj po skončení projektu 

- zámerom je vytvoriť 60 nových miest, do počtu 110, čo je 1/5 z tých miest, ktoré by 

mala mať SR k dispozícii  

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- pripomenula a zhrnula uţ niekoľko krát spomínané argumenty proti takémuto 

nastaveniu systému, ktoré vyjadrovala nielen ona, ale všetky MVO z Bezpečnej 

ţenskej siete 

- zopakuje argumenty ešte raz a potom asi MVO zvolia inú cestu 

- to, čo tu robíme, je, ţe sa snaţíme preskočiť proces; ţiadna krajina, ktorá stavia systém 

pomoci a prevencie násilia páchaného na ţenách, nemôţe chcieť, aby mala za dva 

roky vybudované regionálne sluţby po celej krajine, hoci by si dostatok sluţieb priali 

- zdôraznila, ţe podstatné je slovo kvalita a nie kvantita  

- poloţila otázku prečo tu nie je dostatok mimovládnych organizácií, prečo nemajú 

vytvorené podmienky pre to, aby poskytovali ţenám sluţby 
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- pripomenula, ţe SR podpísala Dohovor Rady EÚ v oblasti násilia páchanom na 

ţenách, máme ostatné ľudsko-právne dokumenty, štandardy v oblasti násilia, ktoré 

jasne hovoria o tom, ţe kvalitné sluţby majú poskytovať autonómne, nezávislé, 

mimovládne organizácie    

- ÚPSVaR nie sú tou inštitúciou, ktorá by mohla poskytovať autonómnu pomoc 

klientkam, nie sú tu autonómne štruktúry, nie sú tu vyškolení ľudia a nie je to 

legislatívne ošetrené 

- SPO je celá nastavená na sociálno-právnu ochranu detí, ÚPSVaR chránia 

predovšetkým deti, čo sa dostáva do konfliktu so ţenami, ktoré sú vystavené násiliu, 

vieme, ţe tu máme striedavú starostlivosť a nemáme to legislatívne ošetrené   

- UPSVaRy musia byť súčasťou pomoci, ale centrálne má byť pomoc sústredená aj 

podľa štandardov EÚ na autonómnych, nezávislých mimovládnych organizáciách  

- toto je zbytočný sociálny experiment, ktorý klientkam iba ublíţi 

- nesnaţme sa za rok postaviť sluţby a pokryť celé Slovensko, poďme radšej systémom 

pomalých krokov a nesnaţme sa preskočiť proces za tri roky 

- zhrnula, ţe cieľom je vytvoriť systém, vytvoriť legislatívne prostredie, vyriešiť 

financovanie mimovládnych organizácií cez VÚC a vytvorenie podmienok pre vznik a 

fungovanie autonómnych nezávislých organizácií systémom postupných krokov  

- podala návrh na uznesenie, kde Výbor odporúča prepracovať návrh národného 

projektu a odmieta spôsob navrhovanej pomoci prostredníctvom ÚPSVaR  

 

Viera Petrášová, Zdruţenie lesníčiek 

- oni tieţ poskytujú sluţby, poradenstvo, ale k materiálu sa zatiaľ nedostala, oni svoju 

prácu nezviditeľňujú, lebo nevládzu 

- podporila názor pani Mesochoritisovej, ţe ţeny na ÚPSVaR nepôjdu  

- mimovládne organizácie majú pracovať ako systém, treba zabezpečiť kontinuitu 

činností 

- systém má byť o sieťovaní, mimovládne organizácie spolupracujú, v prípade potreby 

potom môţe byť klientka poslaná na iné miesto 

- majú dobré skúsenosti z iných projektov, kde chodia za nimi ľudia z dedín a lazov 

- nakoľko s materiálom nebola oboznámená poţiadala o jeho zaslanie  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe ak sa prihlási dostatok mimovládnych organizácií, ktoré budú ochotné 

zaloţiť pobočky, tak je moţné, ţe ţiadny ÚPSVaR nebude podporený 

- podpora ÚPSVaR sa berie ako rezerva tam, kde mimovládne organizácie nie sú  

- nemôţeme akceptovať skutočnosť, ţe sa minú 4 milióny a nepohneme sa ďalej iba 

podporíme status quo 

- sluţby na ÚPSVaR vykazujú stovky prípadov poradenstva ţenám, sú regióny, kde 

tieto ţeny nemajú kde inde ísť, ide o pokrytie núdzových sluţieb, nebudú moţno 

vysoko kvalitné, ako poskytujú iné organizácie, ale budú vyškolené nové pracovníčky, 

nejde o pridelenie úlohy navyše 
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- reagovala na podnet pani Petrášovej, ORRRP nemá kapacity na to, aby pátral po 

weboch MVO, aké sluţby poskytujú a ţe v prípade oznámenia činnosti ich organizácie 

alebo zapojenia sa do práce pracovnej skupiny mohli byť peniaze z projektu 

prerozdelené aj pre ich organizáciu, pre fungovanie minimálne do konca roka 2014.  

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- upozornil na skutočnosť, ţe UPSVaR nijako nedotuje tých, ktorí pripravujú ľudí 

z terénu  

- existuje veľmi málo mediátorov - sudcov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe práca so sudcami je vecou expertnej skupiny pre násilie páchané na 

ţenách, ktorá má znovu obnoviť svoju činnosť a bude súčasťou iných plánovaných 

fondov z Nórskeho finančného mechanizmu, tu ide o projekt rezortu MPSVR SR 

zameraný na sluţby 

 

Zuzana Kumanová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

- poukázala, ţe Úrad splnomocnenca rokoval v minulých mesiacoch s Úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa sťaţujú na veľmi poddimenzované SPO, ktoré 

nedokáţu vykonávať, čo im zákon prikazuje 

- poloţila otázku prečo nie je moţné, aby boli sieťované Národné projekty, konkrétne 

projekt pre komunitné centrá, ak nemáme dostatok MVO, prečo nevytvoriť priestor aj 

v rámci iných národných projektov, aby boli takéto sluţby poskytované aj 

v komunitných centrách 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe projekt o komunitných centrách je práve v pripomienkovom konaní 

a odbor rodovej rovnosti MPSVR SR dal zásadnú pripomienku, aby v rámci 

komunitných centier bolo poskytované aj poradenstvo v oblasti násilia páchaného na 

ţenách a plánovaného rodičovstva 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- uviedla, ţe v roku 2009 robila NOS pod vedením p. Filadelfiovej výskum dostupnosti 

sluţieb špecializovaných pre ţeny zaţívajúce násilie, kde ako jedna cieľová skupina 

boli práve oddelenia sociálno-právnej ochrany detí 

- bol vypracovaný dotazník a distribuovaný všetkým poskytovateľom sluţieb na 

ÚPSVaR, bol veľký problém s ich návratnosťou a po opätovných recalingoch zistili, 

ţe takéto poradenstvo ţenám neposkytujú alebo len v ojedinelých prípadoch 

- zhrnula, ţe nevidí dôvod, aby sa oni k takejto agende hlásili 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- zopakovala, ţe sa nejedená o rozšírenú pôsobnosť existujúcich pracovníčok, ale išlo 

by o nové pracovníčky vyškolené špeciálne na túto tému  
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Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre verejné otázky   

- pripojila sa k názoru, ţe zo štatistík vidieť ako psychológom a psychologičkám 

pribúda na referátoch poradensko-psychologických sluţieb ÚPSVaR náplň práce 

a viac tém, ktorým sa musia venovať, avšak nové miesta sa reálne nevytvárajú 

- ľudia, ktorí pracujú v štátnych sluţbách sú nedostupní, často krát je vo veľkých 

mestách a širokom okolí jedno pracovisko, jeden psychológ 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- opakovane zopakovala, ţe vo vybraných regiónoch, kde neexistujú MVO a nebudú 

vytvorené nové poradenské centrá, budú útvary poradensko- psychologických sluţieb 

posilnené o dve nové pracovníčky, ktoré budú plne hradené z projektu, vrátane 

prenájmu kancelárie, ktorá bude mimo budovy ÚPSVaR, bude to poradenské centrum, 

kedy ţeny nebudú vedieť, ţe patria pod ÚPSVaR  

- doplnila, ţe sa vychádzalo z monitorovacej správy organizácie Fenestra v košickom 

kraji, kedy snahou je všetky slabé miesta v rámci projektu odstrániť 

 

Mária Chaloupková, Zdruţenie ţien Slovenska 

- z vlastnej praxe s problematikou násilia páchanom na ţenách uviedla, ţe ţenám 

prichádzajúcim na oddelenie SPO sa vţdy hľadala pomoc a kontakty na MVO  

- mnohé pracovníčky na referátoch poradensko- psychologických sluţieb ÚPSVaR sú 

preškolené, poţiadala o nedémonizovanie všetkých pracovníkov úradov 

- podporila názor, aby sa projekt posunul ďalej 

 

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť 

- poznamenala, ţe nie je moţné za tak krátky čas pokryť mimovládnymi organizáciami 

celú SR 

- vyjadrila nesúhlas s regionálnym zastrešením celej SR a s budovaním bezpečných 

ţenských domov, ktoré budú prázdne, rovnako poznamenala, ţe peniaze z tohto 

projektu nedokáţu pokryť celú SR 

- nemá nič proti tomu, aby na ÚPSVaRoch boli osoby, ktoré budú robiť v tejto agende, 

je to povinnosť štátu, ale vie v rámci tohto projektu 

- na ÚPSVaR má byť ako podotkla osoba, ktorá má mať vyčlenenú takúto agendu, ktorá 

bude vedieť usmerniť ţeny, aby vedeli kam ísť 

- uviedla, ţe radšej nech je to na menej miestach a kvalitné a nie zastrešenie celého 

Slovenska 

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- doplnila, ţe násilie páchané na ţenách je ľudsko- právna téma, nie je to sociálny 

problém, ktorý majú riešiť ÚPSVaR, sociálne pracovníčky 

- všetky ľudsko- právne Dohovory, ktoré hovoria jasne o autonómii poukazujú na to, ţe 

všetky tieto prípady je potrebné riešiť z rodového hľadiska 

- sociálna práca, sociálne pracovníčky sú jedna z pomáhajúcich profesií 
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- je potrebné vybudovať celý systém pomoci ţenám, ktorý nemôţe spadať pod túto 

inštitúciu 

- zhrnula, ţe ak vybudujeme takýto systém, porušujeme ľudsko- právne štandardy 

v tejto oblasti 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- uviedla, ţe pri kreovaní projektu sa vychádzalo zo základnej úlohy štátu zabezpečiť 

ochranu pred násilím 

- zopakovala, ţe systém nebude budovaný na ÚPSVaR, ÚPSVaR budú dopĺňať tie 

miesta, kde neexistujú MVO 

- reagovala, ţe pôvodný návrh o posúvaní klientiek z krízových intervenčných centier 

ÚPSVaR k špecializovaným poradenským centrám MVO neprešiel 

pripomienkovaním, z dôvodu zbytočného dupľovania sluţieb  

- budú vznikať len poradenské centrá, ktoré pomôţu vykryť sluţby tam, kde neexistujú 

- ide o Národný projekt rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa rezort snaţí 

zabezpečiť dostupné sociálne sluţby, vrátane bývania, ktoré sa nevylučujú s ľudsko-

právnym poradenstvom 

 

Jana Kostanjevcová, v.z. Mária Nádaţdyová, MPSVR SR  

- poznamenala, ţe Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny môţu vykonávať len tie 

činnosti, ktoré sú jej dané zákonom 

- ak by sa tu chcel zriadiť nejaký špecializovaný útvar na pomoc ţenám, musí byť 

upravená legislatíva 

- Úrady práce okrem sluţieb zamestnanosti v sociálnej oblasti ţiadne sluţby 

neposkytujú, poskytujú len poradenstvo, odborné činnosti, dávky, opatrenia a pomoc 

- je potrebné novelizovať súčasné zákony alebo prijať nový zákon  

- Úrady môţu byť distribučné, môţu sa skontaktovať so ţenami, ktoré sú tam 

evidované, či ako poberatelia dávok, prídavkov na deti alebo rodičovského príspevku  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe ak hovoríme o sluţbách referátov poradensko- psychologických sluţieb, 

myslia sa poradenské sluţby 

 

Dáša Malíková, Aliancia ţien Slovenska 

- doplnila hlas za mimovládne organizácie, ktoré sa s obeťami domáceho násilia 

stretávajú denne v praxi, či uţ pri osobných stretnutiach alebo cez krízovú linku  

- poukázala, ţe mimovládne organizácie by sa mali stretnúť a na bielych miestach na 

mape doplniť pobočky, sieťovať sa 

- vyjadrila nespokojnosť nad neustálym pripomienkovaním projektu a čakaním, MVO 

čakajú kedy budú konečne peniaze pouţité na sluţby 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 
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- doplnila pripomienku k zákonu o sociálno-právnej ochrane detí, cieľom je ochrana detí 

a riešenie problémov rodiny, v predmete úpravy zákona nikde nie je uvedené rodovo 

podmienené násilie t.j. násilie páchané na ţenách 

- opatrenia zákona nemôţu napĺňať špecifické potreby ţien, ktoré zaţívajú násilie 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, v projekte je dané, ţe sa bude meniť legislatíva, dovtedy by sa tieto sluţby 

dali vyuţívať cez poradenské sluţby, ktoré teraz ÚPSVaR poskytujú  

- ÚPSVaR riešia uţ dnes problematiku domáceho násilia u detí a je len logické, aby 

zahrnuli do toho aj ţeny 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- reagoval, ţe kaţdému sa má poskytovať špecializované poradenstvo, cielené priamo 

na neho, nemôţe byť rovnaké poradenstvo a rovnaké ochranné prostriedky pouţívané 

v prípade týraného dieťaťa a v prípade ţeny, na ktorej je páchané násilia  

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- upresnila, ţe hovorí o ţene a jej deťoch a takéto prípady treba riešiť spolu 

 

Zuzana Vranová, OZ Profesionálne ţeny 

- podporila názor pani Malíkovej, aby sa mimovládne organizácie sieťovali 

- reagovala, ţe ÚPSVaR nemôţu byť vyčlenené z tejto problematiky v rámci projektu, 

je potrebné urobiť kompromis, aby sa projekt posunul ďalej  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- poţiadala pani Mesochoritisovú o naformulovanie návrhu uznesenia, o ktorom by bolo 

moţné hlasovať  

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- predstavila návrh uznesenia- Výbor pre rodovú rovnosť navrhuje prepracovať projekt 

Eliminácia a prevencia násilia páchaného na ţenách v časti, ktorá sa týka úlohy 

ÚPSVaR v procese pomoci ţenám vystaveným násiliu a prepracovať projekt v zmysle 

ľudsko-právnych dokumentov v oblasti eliminácie a prevencie násilia páchaného na 

ţenách podľa štandardov EÚ 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala na hlasovanie o návrhu uznesenia 

- zo 42 prítomných členov s hlasovacím právom bolo 15 členov za prijatie, návrh 

uznesenia nebol prijatý 

 

Jozefína Ţáková, Slovenská asociácia poisťovní 

- ako zástupkyňa Slovenskej asociácie poisťovateľov upozornila na zabránenie 

diskriminácie na fórach 
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- je pripravovaná ďalšia smernica týkajúca sa odstránenia dvoch významných rizík 

diskriminácie z dôvodu veku a telesného postihnutia 

- podľa rovnakého princípu ako sa stalo v Gender, by komerčné poisťovne museli 

pouţívať rovnaké sadzby nielen pre muţov a ţeny, ale aj pre starých a mladých, pre 

zdravých a chorých, to by znamenalo zánik poistenia s dosahom na ţivotné poistenie, 

stratí sa moţnosť komerčne pripoistiť alebo zabezpečiť pre prípad staroby, choroby 

a iných rizík 

- v rámci odstránenia diskriminácie sa zaviedla iná diskriminácia, veľmi nebezpečná 

- uviedla, ţe mailom bude zaslaná členkám výboru základná informácia  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- pre doplnenie uviedla, ţe k dispozícii je výklad európskej komisie k tejto problematike 

- doplnila, ţe nejde o rovnaké sadzby, ale kritériom pre posudzovanie nesmie byť 

pohlavie 

 

Zuzana Magurová, Ţenská loby Slovenska 

- poţiadala o zopakovanie hlasovania o predchádzajúcom návrhu uznesenia z dôvodu 

nehlasovania proti návrhu a zdrţania sa hlasovania 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- uviedla, ţe podľa čl. 9 rokovacieho poriadku je uznesenie prijaté ak zaň hlasuje 

nadpolovičná väčšina prítomných, za tento návrh nadpolovičná väčšina nehlasovala 

- hlasovanie nie je moţné zopakovať z dôvodu, ţe niektorí prítomní medzičasom 

z rokovania odišli 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- informoval a pozval členky výboru na otvorenú časť medzinárodného stretnutia 

v rámci projektu Grundtvig na tému “Sebahodnotenie potrieb rodinných 

opatrovateľov, Cesta k podpore”, ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2012 v zasadacej 

miestnosti č.117 MPSVR SR 

 

MVO opätovne ţiadali zopakovať hlasovanie o návrhu uznesenia, o ktorom sa uţ hlasovalo, 

pretoţe predchádzajúce hlasovanie bolo formálne nesprávne 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- podotkla, Rada vlády za ľudské práva tieţ nehlasuje ani zdvihnutím ruky 

- z dôvodu odchodu niektorých členov navrhla moţnosť v prípade záujmu hlasovať 

o uznesení opätovne per rollam 

- vyzvala na hlasovanie, kto je za to, aby sa za uznesenie hlasovalo opätovne per rollam 

(hlasovanie sa neuskutočnilo) 

 

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť 
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- poţiadala o zaslanie materiálu prostredníctvom mailu, z dôvodu, ţe členky a členovia 

výboru nie sú oboznámený s jeho obsahom 

- poţiadala o zverejnenie materiálu v zmysel zákona 211 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- materiál mala k dispozícii pracovná skupina od decembra minulého roka, pracovná 

skupina neposlala jednotné stanovisko, ale len súhrn pripomienok 

- základné informácie sú zverejnené na web stránke, ale celý projekt zatiaľ nie je moţné 

zverejniť, pokiaľ neprejde vnútorným pripomienkovým konaním čo je v súlade so 

zákonom 211 ale vyţiada si na jeho zverejnenie súhlas 

 

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť 

- poţiadala zaslať projekt všetkým a dať o ňom hlasovať per rollam 

- vyslovila podozrenie, ţe takýto postup nasvedčuje, ţe je snaha robiť projekt 

netransparentne tak, aby sa o ničom nevedelo 

- takýto postup napomáha  korupcii a ak materiál nebude zaslaný, korporatívne vystúpi 

z Výboru, z pracovných skupín a zverejní akým spôsobom sa vo Výbore pracuje  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- poďakovala za účasť a ukončila rokovanie 

 

 

V Bratislave dňa 19. marca 2012 

 

Zapísala:  

Lenka Izraelová v.r., Spoločný sekretariát výborov 

Stanislava Bazsová v.r, Spoločný sekretariát výborov 

 

Za správnosť:  

Adriana Mesochoritisová v.r., podpredsedníčka výboru 

Barbora Burajová v.r., členka výboru 

 

Schválil:  

Jozef Mihál v.r., podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, predseda 

výboru  

Oľga Pietruchová v.r., tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 
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