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Zápisnica z prvého zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 

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

23. septembra 2011, 11.00 h., miestnosť č. 117 

__________________________________________________________________________________ 

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

Ospravedlnení: Jiřina Horňáková, Radovan Majerský, Iveta Griačová, Margita Vitálošová, 

Albert Breier, Zuzana Kulašiková, Zuzana Vranová, Daša Malíková, Viera Petrášová  

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť  

3. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky Výboru pre rodovú rovnosť 

4. Voľba delegáta/delegátky do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania  

5. Návrh na zmenu štatútu Výboru pre rodovú rovnosť – prerokovanie Dodatku č. 1 

k štatútu   

6. Návrh plánu činnosti Výboru pre rodovú rovnosť 

7. Návrh na zriadenie odborných pracovných skupín výboru 

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

a rodovú rovnosť z 27. júna 2011  

9. Stanovisko výboru k vecnému zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách  

z hľadiska zabezpečeniu prístupu k sluţbám reprodukčného zdravia 

10. Priebeţná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia 

páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh a informácia 

Bratislavského samosprávneho kraja o opatreniach v oblasti násilia páchaného na 

ţenách 

11. Informácia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Dohovore Rady Európy 

o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu 

12. Informácia Úradu vlády SR, sekcie pre ľudské práva a rovnaké zaobchádzanie 

o príprave národnej stratégie k dodrţiavaniu ľudských práv  

13. Informácia o postupe pri aktualizácii Národného akčného plánu rodovej rovnosti 2010 

– 2013   

14. Rôzne 

 

Bod č. 1 Otvorenie rokovania 
 

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

Výboru pre rodovú rovnosť (ďalej len „predseda výboru“) 

 

- v úvode privítal všetkých zúčastnených a otvoril zasadnutie Výboru pre rodovú 

rovnosť (ďalej len „výbor“) 
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- v úvodnom vystúpení zdôraznil reformu inštitucionálneho rámca ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike, ktorej cieľom bolo úsilie vlády Slovenskej 

republiky o racionalizáciu a zefektívnenie systému mechanizmov ochrany a podpory 

ľudských práv a súčasné  presadenie prierezového prístupu pri implementácii 

medzinárodne uznaných ľudskoprávnych štandardov a noriem   

- zdôraznil podstatný prvok pre výbor, ktorým  je skutočnosť, ţe výbory neplnia len 

úlohu odborných orgánov Rady s odporúčacím statusom, ale majú moţnosť priamo 

ovplyvňovať výstupy Rady 

- vyzdvihol vysoký záujem o prácu vo výbore, prejavený mnoţstvom doručených 

nominácií, aj keď to stavia výzvy z hľadiska efektívnosti rokovania, diskusií 

a prijímania rozhodnutí,  

- vyjadril presvedčenie, ţe práve široké zastúpenie tak zo strany štátnej správy a 

verejných inštitúcií, ako aj z mimovládneho sektora, bude prínosom pre zasadnutia a 

ţe rozmanitosť a rôznorodosť inštitúcií a názorov v tomto výbore umoţní nielen 

vzájomné obohacovanie a učenie sa navzájom, ale aj lepšie pochopenie sa tak, aby sa 

mohli prijímať konsenzuálne a dobré rozhodnutia 

- zdôraznil, ţe úmyslom nie je vytvoriť ďalší nefunkčný orgán s formálnymi 

zasadnutiami, ale platformu pre vzájomné informovanie sa o dianí relevantnom 

k otázkam rodovej rovnosti a vyzval na aktívnu spoluprácou 

- vyjadril nádej a očakávania spojené s fungovaním odborných pracovných skupín, 

ktoré by mali byť „hnacím motorom“ a základom práce výboru. Ponúkame moţnosť 

hlbšie a intenzívnejšie sa zaoberať relevantnými otázkami tak, aby sme na základe 

odborných stanovísk pracovných skupín dokázali primerane nastavovať stratégie 

a politiky a zohľadňovať v nich potreby a záujem ţien i muţov Slovenska. Informoval, 

ţe stratégie budú zaloţené– podobne ako v EÚ – na duálnom prístupe, teda na 

uplatňovaní rodového hľadiska so súčasnou špecifickou podporou určitých skupín na 

odstránenie existujúcich nerovností. 

-  poďakoval za angaţovanosť, chuť a vôľu spolupracovať pri presadzovaní rodovej 

rovnosti a odstraňovaní znevýhodnení, ktorým čelia ţeny, ale aj muţi v špecifických 

oblastiach verejného a súkromného ţivota.  

- vyjadril presvedčenie, ţe výbor sa stane priestorom pre skutočné naštartovanie politiky 

rodovej rovnosti na Slovensku, v ktorej  - ako si priznal - máme ešte rezervy.   

- v závere úvodného slova predstavil program zasadnutia, ktorí prítomní schválili bez  

pripomienok. Hlasovania sa zdrţal jeden člen. 

 

Ing. Oľga Pietruchová, M.A. riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí, 

a tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť (ďalej iba „tajomníčka výboru“) 

- konštatovala, ţe na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru a ţe 

zasadnutie prebieha v súlade so štatútom výboru a výbor je uznášaniaschopný. 

Z celkového počtu 64 členov a členiek s hlasovacím právom bolo prítomných 45. 

 

Bod č. 2.  Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť  

tajomníčka výboru 

- informovala prítomných o pripomienkach k návrhu Rokovacieho poriadku výboru 

doručených pred konaním zasadnutia výboru 
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- pripomienka Ministerstva kultúry SR zo dňa 21. 9.2011 sa týkala čl. 3 ods. 3, MK SR 

navrhlo doplniť na koniec odseku nasledovné slovné spojenie: “...alebo 

zamestnankyňa/zamestnanec rezortu priamo zodpovedná/ý za realizáciu agendy 

rodovej rovnosti.“ z dôvodu, ţe návrh vytvára ďalšiu alternatívu a umoţní v prípade 

potreby vysielať na rokovania výboru zástupkyňu/zástupcu rezortu priamo 

zodpovednú/zodpovedného za realizáciu agendy rodovej rovnosti v rámci jednotlivých 

rezortov. 

- tajomníčka výboru odporučila prijatie pripomienky  

Záver: pripomienka Ministerstva kultúry SR bola prijatá. 

Jozef Ďurček, Striedavá starostlivosť o deti vyjadril názor, ţe zloţenie členstva vo výbor je 

protiústavné z dôvodu, ţe nebola dodrţaná parita zastúpenia ţien a muţov 

 

tajomníčka výboru odôvodnila zloţenie výboru na základe transparentných nominácií vo 

verejnej výzve a vyjadrila presvedčenie, ţe ak sa bude viac muţov angaţovať v problematike 

rodovej rovnosti budú sa zaujímať aj o členstvo vo výbore. Proces nominácií bol otvorený 

kaţdému. Prevaha ţien zjavne dokumentuje, ţe práve ony sa o tému rodovej rovnosti najviac 

zaujímajú. Striktná parita sa nedodrţuje ani v iných výboroch a orgánoch vlády, v ktorých sú 

spravidla ţeny podreprezentované.  

Moţnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť a Nadácia otvorenej spoločnosti 

pripravili spoločný návrh zmien a doplnení rokovacieho poriadku, ktoré predniesla Barbora 

Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

tajomníčka výboru informovala, ţe uvedené pripomienky neboli zaslané sekretariátu vopred, 

preto sa nemôţe vyjadriť, poţiadala o ich prezentáciu prostredníctvom dataprojektora  

Jozef Mihál predseda výboru poţiadal vzhľadom na početnosť pripomienok o zaradenie na 

rokovanie najpodstatnejších pripomienok, na ktorých prerokovaní MVO trvajú ako zásadných 

Šarlota Pufflerová, ODZ, o.z. vyjadrila za MVO zotrvanie na všetkých pripomienkach a za 

zásadnú povaţuje doplnenie čl. 12 prechodné ustanovenie týkajúce sa voľby 

podpredsedu/podpredsedníčky výboru 

Záver: pripomienka MVO týkajúca sa doplnenia čl. 12 bola prijatá. Dvaja sa zdrţali           

            hlasovania. 

 

Záver k bodu č. 2: Rokovací poriadok prítomní schválili v znení pripomienky MK SR 

a ţenských MVO (uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 1/2011). Jeden sa zdrţal 

hlasovania. Prítomný sa dohodli na zriadení ad hoc pracovnej skupiny pre rokovací poriadok, 

ktorá pripraví a predstaví zmeny rokovacieho poriadku. Pracovnú skupinu bude viesť Barbora 

Burajová. 

 

Bod č. 3. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky Výboru pre rodovú rovnosť 

  

predseda výboru poveril  ďalším vedením zasadnutia tajomníčku výboru a ospravedlnil sa 

prítomným vzhľadom na neodkladné ďalšie pracovné povinnosti 



4 

 

 

tajomníčka výboru, predsedajúca informovala, ţe podľa ustanovenia čl. 4 ods. 3 štatútu 

výboru, podpredsedom výboru je člen výboru, ktorý zastupuje organizáciu zaoberajúcu sa 

problematikou spadajúcou do vecnej pôsobnosti výboru, alebo ktorý je odborníkom 

preukázateľne pôsobiacim v tejto oblasti a nie je zamestnancom/zamestnankyňou orgánu 

štátnej správy. Podľa ustanovenia čl. 5 ods. 2 podpredseda/podpredsedníčka výboru zastupuje 

predsedu výboru počas jeho neprítomnosti v rozsahu práv a povinností, ktorými ho/ju 

predseda poverí. Podpredsedu výboru vymenúva a odvoláva predseda výboru na návrh členov 

výboru a vyzvala na preloţenie návrhov. 

Šarlota Pufflerová, ODZ, o.z. navrhla a krátko predstavila Adrianu Mesochoritisovú 

 

Mária Lukáčová, Donum Vitae navrhla Annu Kováčovú 

 

Zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Kamila Jandzíková navrhla 

Katarínu Farkašovú 

 

Katarína Farkašová, Aliancia ţien Slovenska poďakovala za nomináciu, ale ju neprijala 

a podporila kandidatúru Adriany Mesochoritisovej.   

 

tajomníčka výboru, predsedajúca poţiadala kandidátky, aby krátko predstavili svoju víziu  

 

tajomníčka výboru, predsedajúca poďakovala a dala vo verejnej voľbe hlasovať. 

 

 

Záver k bodu č. 3 

Navrhnutá Adriana Mesochoritisová bola zvolená vo verejnom hlasovaní nadpolovičnou 

väčšinou 36 hlasov členov/členiek výboru za podpredsedníčku výboru 

 

Bod č. 4. Voľba delegáta/delegátky do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu 

v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania  

 

tajomníčka výboru, predsedajúca – 

 

- informovala o Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a informovala o mechanizme nominovania zástupcov do uvedeného výboru, 

- podľa ustanovenia č. 4  ods. 4 písm. E), členmi Výboru pre výskum, vzdelávanie  

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sú aj 12 odborníci, 

zástupcovia akademickej obce, mimovládnych neziskových organizácií pre 

problematiku výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv, 

ľudskoprávnej osvety  a rozvojového vzdelávania. Z 12 odborníkov sú 7 delegovaní 

zástupcami občianskej spoločnosti pôsobiacimi v jednotlivých výboroch rady  

- následne vyzvala  členov výboru za mimovládne organizácie, aby navrhli svoju 

delegátku/delegáta do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 

práv 
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Šarlota Pufflerová, ODZ, o.z. predstavila spoločnú nominantku Janu Zezulovú, Moţnosť 

voľby, o.z. 

 

Zuzana Magurová, Ţenská loby Slovenska, podporila nomináciu Jany Zezulovej 

 

tajomníčka výboru, predsedajúca poďakovala za nomináciu a dala hlasovať  

 

Záver k bodu č. 4 prítomní členovia výboru za mimovládne organizácie schválili nomináciu 

Jany Zezulovej do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv. 

 

Bod č. 5. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k štatútu Výboru pre rodovú rovnosť 

tajomníčka výboru, predsedajúca  

- uviedla Dodatok č. 1 k štatútu Výboru pre deti a mládeţ ako iniciatívny materiál 

predloţený v súlade s ustanovením čl. 11 štatútu výboru, podľa ktorého moţno štatút 

meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje na návrh výboru Rada vlády 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, a následne otvoril diskusiu  

k  tomuto bodu programu 

- uviedla, ţe v súčasnom znení štatútu Výboru pre RR je medzi členmi výboru aj 

zástupca Rady vlády. Takéto riešenie nepovaţuje Úrad vlády SR za vhodné, keďţe 

v zmysle kompetenčného zákona Podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné 

menšiny (PPVLP) plní úlohy aj v oblasti rodovej rovnosti, nefiguruje však medzi 

zastúpenými rezortmi. Rada vlády ako poradný orgán vlády (hoci jej sekretariát je na 

sekcii PVVLP) nie je totoţná s odbornými útvarmi PPVLP. Navrhujeme preto úpravu 

štatútu výboru pre RR –  doplnenie čl. 4 ods. 5 o nové písmeno an) Úradu vlády SR, 

Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania a vypustenie 4. ba) zastúpenie Rady 

vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

- dala hlasovať 

 

Záver k bodu č. 5: Návrh Úradu vlády SR bol schválený. 5 členov/členiek sa zdrţalo 

hlasovania a bolo schválené uznesenie č. 2/2001 Výboru pre rodovú rovnosť..   
 

 

Bod č. 6. Návrh plánu činnosti Výboru pre rodovú rovnosť 

 

tajomníčka výboru, predsedajúca  

 

- informovala, ţe predkladaný materiál je iba základným rámcom činnosti do konca oka 

2011 a obsahuje materiály: Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a 

elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh; 

Správa o priebeţnom plnení NAP rodovej rovnosti a jeho aktualizácia, Návrh opatrení 

na zosúladenie pracovného a rodinného ţivota, Výročná správa – koordinácia 

horizontálnej priority rovnosť príleţitostí, ďalej obsahuje informácie: Informácia 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o ratifikácii a implementácii 

Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji 

proti nemu, Informácia Úradu vlády SR, sekcie pre ľudské práva a rovnaké 

zaobchádzanie. o príprave národnej stratégie k dodrţiavaniu ľudských práv, 
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Informácia o postupe pri aktualizácii Národného akčného plánu rodovej rovnosti 2010 

– 2013, Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti, Národný projekt Prevencia 

a eliminácia násilia a Informácia o príprave Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti 

za rok 2011 ukazovatele stanovené EK; stanoviská v rámci aktuálneho legislatívneho 

procesu, Vypočutie Generálnej prokuratúry: Zhodnotenie vyuţívania prostriedkov 

trestného práva proti domácemu násiliu, Odpočet činnosti odboru rodovej rovnosti 

a rovnosti príleţitostí, Vytvorenie a naštartovanie činnosti pracovných skupín  
 

Peter Báňas, Ministerstvo spravodlivosti SR ţiadal vypustiť z informácie o Dohovore RE 

slová o ratifikácii a implementácii  

Jozef Ďurček, Striedavá starostlivosť o deti ţiadal informáciu MS SR doplniť o prevenciu 

pred zneuţívaním boja proti násiliu vo vzťahu k súdnictvu 

Peter Báňas, Ministerstvo spravodlivosti SR nesúhlasil a vysvetlil vecnú kompetenciu MS SR 

 

Monika Bosá, EsFEM navrhla zriadiť pracovnú skupinu k uvedenej téme a zohľadniť pri 

aktualizácii NAP na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách 

 

Záver k bodu č. 6: 

Návrh bol schválený. Jeden sa zdrţal hlasovania. Schválené uznesenie č. 3/2011 Výboru pre 

rodovú rovnosť. 

 

Bod č.7. Návrh na zriadenie odborných pracovných skupín výboru 
 

tajomníčka výboru, predsedajúca  

- informovala , ţe podľa ustanovenia čl. 7 ods. 1 štatútu Výboru pre rodovú rovnosť  

moţno zriadiť stále alebo dočasné pracovné skupiny na riešenie otázok spadajúcich do 

vecnej pôsobnosti výboru. Podľa ods. 2 pracovné skupiny zriaďuje a ruší predseda 

výboru na návrh členov výboru alebo z vlastného podnetu. Vedúcim pracovnej 

skupiny môţe byť len člen výboru. Vedúci pracovnej skupiny môţe k práci 

v pracovnej skupine prizvať aj externých odborníkov. 

- zdôraznila, ţe prácu odborných pracovných skupín povaţuje za rozhodujúcu pre 

praktické fungovanie výboru. ORRRP navrhuje vytvoriť nasledujúce pracovné 

skupiny, návrh bol prekonzultovaný s MVO, ktoré návrh upravili a zároveň navrhli 

pre kaţdú PS koordinátorku: Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti; Ekonomika, 

trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného ţivota; Násilie páchané na ţenách; 

Vzdelávanie, veda a výskum; Zdravie; Rodové nerovnosti vo vede a výskume; 

Rodičovstvo a súkromný ţivot 

Jozef Ďurček, Striedavá starostlivosť o deti navrhol zriadiť ad hoc PS pre zosúladenie 

rokovacieho poriadku a štatútu a druhú v súvislosti s prevenciou súkromným ţivotom 

rodičovstvom 

Monika Bosá, EsFEM navrhla podporiť spoločný návrh MVO pripravený na koordinačnej 

porade 
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Irena Belohorská, Únia ţien Slovenska vyjadrila podporu vzniku PSa navrhla v budúcnosti na 

zasadnutie výboru zaradiť do programu menej bodov. 

Zuzana Kiczková, Ţenská loby Slovenska navrhla vytvoriť PS – postavenie ţien a muţov vo 

vede a výskume a navrhla, aby ju viedla J. Zezulová 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru navrhla, aby novú skupinu viedla Zuzana 

Kiczková   

Záver k bodu č. 7: 

Návrh PS bol schválený, schválená ad hoc pracovná skupina, ktorej úlohou je dopracovať 

rokovací poriadok v zmysle pripomienok od členiek výboru. Schválené uznesenie č. 4/2011 

Výboru pre rodovú rovnosť. 

 

 

Bod č. 8 Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť z 27. júna 2011  

spojená  

s bodom č. 12 Informácia Úradu vlády SR, sekcie pre ľudské práva a rovnaké 

zaobchádzanie o príprave národnej stratégie k dodržiavaniu ľudských práv  

 

 

tajomníčka výboru, predsedajúca poţiadala o informovanie zástupcu Úradu vlády SR 

 

- Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania 

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

informoval o zasadnutí rady a jej pracovných skupinách 

- ďalej informoval, ţe na Úrade vlády SR pripravujú koncepciu celoštátnej stratégie 

ochrany a podpory ľudských práv, ktorá zakomponuje rôzne akčné plány, koncepčné 

materiály verejnej politiky v oblasti ochrany ľudských práv, s cieľom vytvoriť strešnú 

celoštátnu stratégiu, ktorá by pokrývala všetky akčné plány a koncepcie a bola by 

dlhodobým dokumentom. Stratégia sa bude skladať z troch častí  

- Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť bude plniť úlohu 

strešného koordinačného, konzultatívneho a participatívneho mechanizmu pri napĺňaní 

stratégie 

- stratégia re/definuje základné pojmy a koncepty a v úzkej vzájomnej previazanosti 

stanoviť prioritné úlohy v troch hlavných oblastiach implementácie ľudskoprávnej 

politiky štátu: posilnenie (prípadne vytvorenie) efektívnych koordinačných, 

monitorovacích a participatívnych mechanizmov implementácie ľudskoprávnych 

cieľov a politík; posilnenie a rozvoj nezávislých ľudskoprávnych inštitúcií; stanovenie 

konkrétnych priorít pre jednotlivé oblasti ľudských práv a jednotlivé zraniteľné 

skupiny obyvateľstva, vrátane otázky výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv. 
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Záver k bodu č. 8 a k bodu č. 12: 

Informácia vzatá na vedomie uznesením č. 5/2011 Výboru pre rodovú rovnosť a uznesením č. 

12/2011. 

 

 

Bod č. 9 Stanovisko výboru k vecnému zámeru zákona o sociálne vylúčených 

spoločenstvách  z hľadiska zabezpečenia prístupu k službám reprodukčného zdravia 

tajomníčka výboru, predsedajúca skontrolovala uznášaniaschopnosť výboru a vyzvala 

k prezentácii stanoviska 

Tatiana Drmlíková, odbor pre sociálne vylúčené spoločenstvá MPSVR SR – informovala o 

stanovisku  

tajomníčka výboru, predsedajúca poţiadala o odovzdanie písomného stanoviska členom 

výboru  

Jarmila Filadelfiová, IVO navrhla zo stanoviska na schválenie posledný odsek, ktorý 

schvaľuje cieľ vecného zámeru 

tajomníčka výboru, predsedajúca poďakovala za prezentáciu a za diskusiu a dala hlasovať.  

 

Záver k bodu č. 9: 

Stanovisko predloţené v bode 9, posledný odsek schválené uznesením č. 6/2011 Výboru pre 

rodovú rovnosť. Dvaja sa zdrţali hlasovania. 

Bod č. 10 Priebežná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a 

elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh a 

informácia Bratislavského samosprávneho kraja o opatreniach v oblasti násilia 

páchaného na ženách 

 

tajomníčka výboru, predsedajúca predloţila informáciu o akčnom pláne a poţiadala 

o prezentáciu zástupkyňu Bratislavského samosprávneho kraja 

Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja 

v PowerPointovej prezentácii predstavila akčný plán BSK, ktorý ako prvý z krajov pripravil 

dokument na prevenciu násilia. 

tajomníčka výboru, predsedajúca poďakovala za prezentáciu a za vykonanú serióznu prácu 

a dala hlasovať.  

Záver k bodu č. 10: 

Informácie uvedené v bode 10 programu boli zobraté na vedomie uznesením č. 7/2011 

Výboru pre rodovú rovnosť. 
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Bod č. 11. Informácia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Dohovore 

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

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka výboru, predsedajúca uviedla, ţe informáciu MS SR predloţilo 

písomne a poţiadala o úvodné slovo zástupcu MS SR 

Peter Báňas, Ministerstvo spravodlivosti SR informoval stručne o dohovore a o príprave 

konferencie dňa 29. novembra 2011 

Adrina Mesochoritisová, Moţnosť voľby, o.z., podpredsedníčka výboru poţiadala o dôsledné 

dodrţiavanie stanovenej podmienky začlenenia MVO do pracovnej skupiny, aby mohli MVO 

participovať na implementácii dohovoru  

Jozef Ďurček, Striedavá starostlivosť o deti sa vyjadril k nastaveniu mechanizmu 

Monika Bosá, EsFEM poţiadala, aby navrhnuté PS úlohu zahrnuli, vypracovali návrhy a 

predloţili  

tajomníčka výboru, predsedajúca poďakovala za prezentáciu a diskusné príspevky a dala 

hlasovať 

Záver k bodu č. 11: 

Informácia uvedené v bode 11 programu bola zobratá na vedomie uznesením č. 8/2011 

Výboru pre rodovú rovnosť. 

 

Bod č. 13 Informácia o postupe pri aktualizácii Národného akčného plánu rodovej 

rovnosti 2010 – 2013   

 

tajomníčka výboru, predsedajúca informovala o úlohe č. 3 v mesiaci október Plánu práce 

vlády SR na rok 2011. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a nastavenie termínov prípravy 

Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a návrhy na zmeny 

v inštitucionálnych mechanizmoch nemá zmysel aktualizovať NAP rodovej rovnosti, ktorý 

bude vykonávacím dokumentom stratégie. Táto úloha sa prenesie na budúci rok a v Pláne 

práce vlády SR na rok 2011 bude navrhnutá na zrušenie.  

 

 

Záver k bodu č. 13: 
Informácia o postupe bola vzatá na vedomie uznesením č. 10/2011 Výboru pre rodovú 

rovnosť. Jeden sa zdrţal hlasovania. 

 

Rôzne 

tajomníčka výboru, predsedajúca otvorila bod rôzne 
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Jozef Ďurček, Striedavá starostlivosť o deti prezentoval štatistické dáta týkajúce sa únosov 

detí 

tajomníčka výboru, predsedajúca - vyjadrila poţiadavku, aby členovia a členky výboru 

pouţívali správnu terminológiu napr. neoprávnené premiestnenie dieťaťa a štatistické zistenia 

si nezamieňali s ich analýzou a interpretovaním a vţdy konali v najlepšom záujme dieťaťa. 

Upozornila na situáciu v teréne.  

 

- Členovia poţiadali o zasielanie materiálov v zmysle štatútu a rokovacieho poriadku. 

 

tajomníčka výboru, predsedajúca - poďakovala za účasť, náročné rokovanie, konsenzuálny 

prístup. 

 

V Bratislave dňa 23. septembra 2011 

 

 

 

Zapísala:  

Mária Jacková, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí, v. r. 

 

Za správnosť:  

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka výboru, v. r. 

Zuzana Magurová, členka výboru, v. r. 

 

Schválil:  

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

výboru, v. r.  

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

 

 

 


