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V materiáli na najbližšie zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť (ďalej VRR) uvádzam 

doplnenie štatútu VRR o takú úpravu, aby rozloženie hlasovacích práv vo VRR 

korešpondovalo s Ústavou SR článok 12. 



Návrh úpravy štatútu Výboru pre rodovú rovnosť 

 

 

Navrhujem doplniť čl. 4 ods. (6) o nasledovné znenie:  

„Predseda výboru v súlade s Ústavou SR čl. 12 a  štatútom Výboru pre rodovú rovnosť čl. 2 a čl. 

3 pri menovaní a odvolávaní ďalších členov/členiek výboru s hlasovacím právom zohľadňuje 

rovnosť pohlaví a zákaz diskriminácie z dôvodu rodu – predseda výboru nominuje také zastúpenie 

mimovládnych organizácií, aby toto zastúpenie korešpondovalo s reálnou štruktúrou spoločnosti 

z hľadiska pohlavia a rodu a aby toto paritné zastúpenie umožnilo mimovládnym organizáciám 

reálne reprezentovať záujmy spoločnosti z hľadiska pohlavia a rodu.“ 

 

Po doplnení bude mať celý čl. 4 ods. (6) nasledovné znenie: 

„(6) Ďalších členov/členky výboru s hlasovacím právom vymenúva a odvoláva predseda výboru 

na základe nominácie mimovládnych organizácií a platforiem preukázateľne sa angažujúcich v 

oblasti presadzovania rodovej rovnosti tak, aby bola zachovaná parita zástupcov/zástupkýň štátnej 

správy a mimovládnych organizácií a platforiem. Predseda výboru v súlade s Ústavou SR čl. 12 a  

štatútom Výboru pre rodovú rovnosť čl. 2 a čl. 3 pri menovaní a odvolávaní ďalších 

členov/členiek výboru s hlasovacím právom zohľadňuje rovnosť pohlaví a zákaz diskriminácie 

z dôvodu rodu – predseda výboru nominuje také zastúpenie mimovládnych organizácií, aby toto 

zastúpenie korešpondovalo s reálnou štruktúrou spoločnosti z hľadiska pohlavia a rodu a aby toto 

paritné zastúpenie umožnilo mimovládnym organizáciám reálne reprezentovať záujmy 

spoločnosti z hľadiska pohlavia a rodu.“ 

 

 

Navrhujem doplniť čl. 4 ods. (11) o písmeno g):  

(v písmene (f) bude veta končiť čiarkou) 

„g) na základe návrhu aspoň jednej organizácie, ktorú vo výbore zastupuje.“ 

 

 

 



Dôvody na uvedené návrhy zmien štatútu VRR 

 

Ústava SR čl. 12: 

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú 

neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu 

na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, 

národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, 

rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať 

alebo znevýhodňovať. 

Štatút VRR: 

Čl. 2: Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) pre otázky týkajúce sa rodovej rovnosti 

a pre oblasť implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ďalších 

medzinárodných dohovorov ukladajúcich povinnosť eliminovať diskrimináciu z dôvodu pohlavia a 

rodu a legislatívy Európskej únie v tejto oblasti. Výbor plní funkciu konzultatívneho orgánu vo 

veciach rodovej rovnosti v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.  

 

Rozloženie hlasovacích práv vo VRR nekorešponduje so štruktúrou spoločnosti. Je 

nebezpečným precedensom, keď vo Výbore pre rodovú rovnosť majú občania mužského 

pohlavia iba jeden hlas s právom hlasovať. Tento stav je v rozpore s Ústavou Slovenskej 

republiky, je v rozpore s antidiskriminačným zákonom a v konečnom dôsledku je v rozpore 

s dôvodmi, kvôli ktorým bol Výbor pre rodovú rovnosť vytvorený. Ak bude aj naďalej 

rozloženie hlasovacích práv v nerovnováhe so štruktúrou spoločnosti, tak Výbor pre rodovú 

rovnosť by mal zmeniť názov a štatút tak, aby reálne vyjadrovali súčasné rozdelenie 

hlasovacích práv. A súčasne by mal byť vytvorený nový vládny výbor pre rodovú rovnosť, 

ktorý by exaktne rozdelil hlasovacie práva v súlade s objektívnou štruktúrou spoločnosti 

z hľadiska pohlavia a rodu. 

Navrhujem aby v súlade s názvom a štatútom VRR bol štatút VRR doplnený v čl. 4 ods. (6) 

o znenie, ktoré vyjadruje snahu zriaďovateľa VRR o principiálne dodržiavanie zásad rodovej 

rovnosti. Ak má VRR konať podľa čl. 3 štatútu VRR, tak sám VRR musí byť príkladom 

principiálneho konania v súlade s rodovou rovnosťou. V doplnení čl. 4 ods. (6) je fokus na 

členov VRR s hlasovacím právom. Po doplnení čl. 4 ods. (6) vznikne situácia, že predseda 

VRR musí prerozdeliť hlasovacie práva. Na toto prerozdelenie stačí obdobie do 

nasledujúceho zasadnutia VRR na to, aby súčasní členovia VRR získali mandát na 

zastupovanie od ďalších mimovládnych organizácií. Môže nastať situácia, že jeden člen VRR 

bude zastupovať viacej mimovládnych organizácií a bude mať z toho dôvodu aj viacej 

hlasovacích práv. VRR môže doplniť štatút aj o limit, koľko hlasovacích práv maximálne 

môže mať jeden člen VRR. Súčasní členovia VRR, ktorí stratia hlasovacie právo z dôvodu 

prerozdelenia hlasovacích práv môžu mať pridelené asociované členstvo bez hlasovacieho 

práva (podľa čl. 4, ods. (7) štatútu VRR), alebo môžu byť prizývaní na zasadnutia výboru 

(podľa čl. 4 rokovacieho poriadku VRR) čo znamená, že zloženie VRR sa nemusí meniť 

a bude sa meniť iba rozdelenia hlasovacích práv. Po skončení mandátu VRR bude spôsob 

rozdelenia hlasovacích práv súčasťou nominačného mechanizmu do VRR. 

Doplnenie čl. 4 ods. (11) o písmeno g) je zohľadnením práva mimovládnej organizácie, ktorá 

nominovala svojho zástupcu do VRR, aby mala právo svojho zástupcu z VRR odvolať.  



Návrh uznesenia výboru 

 

Výbor pre rodovú rovnosť sa uznáša na doplnení štatútu Výboru pre rodovú rovnosť 

o nasledovné znenie: 

 
1. V čl. 4 ods. (6) sa dopĺňa posledná veta: 

Predseda výboru v súlade s Ústavou SR čl. 12 a  štatútom Výboru pre rodovú rovnosť čl. 2 a čl. 3 

pri menovaní a odvolávaní ďalších členov/členiek výboru s hlasovacím právom zohľadňuje 

rovnosť pohlaví a zákaz diskriminácie z dôvodu rodu – predseda výboru nominuje také zastúpenie 

mimovládnych organizácií, aby toto zastúpenie korešpondovalo s reálnou štruktúrou spoločnosti 

z hľadiska pohlavia a rodu a aby toto paritné zastúpenie umožnilo mimovládnym organizáciám 

reálne reprezentovať záujmy spoločnosti z hľadiska pohlavia a rodu. 

 

 

2. Čl. 4 ods. (11) sa dopĺňa:  

2.1. V písmene (f) sa na konci vety mení bodka na čiarku 

2.2. Za písmeno (f) sa doplní písmeno (g) s týmto znením „na základe návrhu aspoň jednej 

organizácie, ktorú vo výbore zastupuje.“ 

 

 

3. Výbor pre rodovú rovnosť podľa čl. 9 ods. 9 Rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú 

rovnosť zaväzuje predsedu Výboru pre rodovú rovnosť v termíne do nasledujúceho 

zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť zabezpečiť prerozdelenie hlasovacích práv vo Výbore 

pre rodovú rovnosť v súlade s čl. 12 Ústavy SR a s čl. 4 ods. (6) štatútu Výboru pre rodovú 

rovnosť. 


