
 

 
 

Návrh 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 

 

č. 77 

z 12. mája 2022 

 

k Diskusnému dokumentu pracovnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu 

 

číslo materiálu: 8161/2022-M_SSV    

predkladateľ: Milan Krajniak, predseda Výboru pre rodovú rovnosť 

 

 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A.  schvaľuje 

 

A.1. stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť k diskusnému dokumentu pracovnej 

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

rovnosť pre riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu, a to najmä k otázkam 

postavenia výboru a jeho vzťahu k rade 

 

B.        ukladá 

 

predsedovi Výboru pre rodovú rovnosť 

 

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

rovnosť, v zmysle uznesenia rady č. 273 z 18. októbra 2021, stanovisko Výboru 

pre rodovú rovnosť k diskusnému dokumentu pracovnej skupiny Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre riešenie 

zmysluplnosti rady a jej účelu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť 

k Diskusnému dokumentu pracovnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre riešenie zmysluplnosti rady a jej účelu 

 

 

I. Výbor pre rodovú rovnosť oznamuje Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť, že chce byť aj naďalej stálym odborným orgánom Rady 

vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce 

sa rodovej rovnosti a pre oblasť monitorovania implementácie Dohovoru o odstránení 

všetkých foriem diskriminácie žien, ďalších medzinárodných ľudsko-právnych doho-

vorov, legislatívy a strategických cieľov Európskej únie v tejto oblasti. 

 

II. Výbor pre rodovú rovnosť podporuje návrh pracovnej skupiny pre riešenie zmyslupl-

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

rúča posilniť rolu  Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť v legislatívnom procese. 

 

III. Výbor pre rodovú rovnosť odporúča posilniť a zefektívniť spoluprácu s Radou vlády 

SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

 

IV. Výbor pre rodovú rovnosť žiada Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť o pravidelné prizývanie tajomníka Výboru pre rodovú rovnosť na za-

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

možnosti hlasovacieho práva.   

 

V. Výbor pre rodovú rovnosť požaduje, aby boli tajomníkovi výboru zasielané na vedomie 

všetky dokumenty a podklady súvisiace s činnosťou Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

 

VI. Výbor pre rodovú rovnosť požaduje, aby tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť na každom zasadnutí výboru informoval členov 

výboru o priebehu a výsledkoch predchádzajúceho zasadnutia rady.  

 


