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Informácia z 31. zasadnutia 

Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky  

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

6. decembra 2022, 10.00 h. (online zasadnutie) 

 

Výbor pre rodovú rovnosť zasadal, v zmysle požiadavky viacerých členiek a členov výboru, 

dištančne. 

 

 Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti výboru 

 

31. zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť otvorila a viedla, v zmysle čl. 5 ods. 2 Štatútu Výboru 

pre rodovú rovnosť, generálna riaditeľka kancelárie ministra pani Daniela Michaličová. 

Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru hneď v úvode zasadnutia bola pripojená nadpolo-

vičná väčšina členiek a členov výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 9 ods. 3 Štatútu 

Výboru pre rodovú rovnosť je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolo-

vičná väčšina všetkých členiek a členov. Výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný 

(29/42).  

 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 

 

Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program 31.                             

zasadnutia výboru.  

Generálna riaditeľka kancelárie ministra informovala členky a členov výboru, že v bode Rôzne 

bol doplnený ako bod 7d) návrh Harmonogramu zasadnutí výboru na 1. polrok 2023, o čom 

boli vopred elektronicky informovaní. Ďalej na základe požiadavky ekonomického oddelenia 

MPSVR SR bol bod rokovania č. 4 (Informácia o dotácii na podporu rovnosti žien a mužov a 

rovnosti príležitostí 2023) preradený ako bod č. 2 z dôvodu neodkladných pracovných 

povinností. Ostatné body rokovania boli následne prečíslované. 

Členky a členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok k programu.  

Nikto z pripojených účastníčok a účastníkov nemal pripomienky k navrhovanej úprave            

programu a nikto nenavrhol ďalšie doplnenie do bodu Rôzne. Program bol jednohlasne      

schválený 29 hlasmi.  

 

Schválený návrh programu: 

1. Otvorenie  

2. Informácia o dotácii na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí 2023   

(MPSVR SR, Oddelenie poskytovania dotácií) 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Informácia o pracovných skupinách Výboru pre rodovú rovnosť  

5. Informácia o výskume rodovo podmieneného násilia na Slovensku  (IVPR) 

6. Informácia o národnej linke pre ženy zažívajúce násilie  (IVPR, Národný projekt Preven-

cia a eliminácia rodovej diskriminácie) 

7. Rôzne 
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a) Informácia o 42. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a 

rodovú rovnosť   (MS SR, tajomník rady) 

b) na prelome mesiacov december 2022 a január 2023 budú vyzvaní gestori o pred-

loženie predbežného plnenia úloh vyplývajúcich z Celoštátnej stratégie rovnosti žien 

a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 - 2027 a Akčný 

plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 za rok 2022   

(MPSVR SR, Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

c) na prelome mesiacov december 2022 a január 2023 budú vyzvaní gestori o pred-

loženie predbežného plnenia úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre 

prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027 za rok 2022   (MPSVR 

SR, Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí) 

d) návrh Harmonogramu zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť na 1. polrok 2023   

(MPSVR SR, Spoločný sekretariát výborov) 

 

Členky a členovia výboru boli oboznámení s návrhmi uznesení k bodom č. 4 a č. 7d), ostatné 

body programu sú informatívneho charakteru. Podkladové materiály k bodom 4 a 7d) 

schváleného programu zasadnutia boli vopred elektronicky zaslané členkám a členom výboru. 

 

 

 Informácia o dotácii na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí 2023    

 

Bod č. 2 uviedla vedúca oddelenia poskytovania dotácií MPSVR SR, paniDaniela Brunnerová a 

následne doplnila informáciu o podmienkach hodnotiteľa pani Dominika Paldaufová z odboru 

rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. 

Pani vedúca informovala, že žiadosti je možné podávať v termíne od 1.11.2022 do 31.12.2022 

prostredníctvom informačného systému dotácie, do ktorého je potrebné sa vopred 

zaregistrovať. Následne po odobrení registrácie je možné žiadosť o dotáciu vpisovať priamo 

do systému. Na webovom sidle MPSVR SR je zverejnená príručka uvedeného systému a 

elektronický kontakt, na ktorý je možné sa obrátiť v prípade potreby pomoci. 

Ďalej informovala o ďalších náležitostiach potrebných pri žiadosti o dotáciu. Dotáciu na 

podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť žiadateľovi v 

príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur. Dotáciu možno poskytnúť na aktivity 

alebo činnosti zamerané na: 

 podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podporu uplatňovania zásady rov-

nakého zaobchádzania, 

 odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, 

 podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, 

 podporu prorodinných opatrení na pracovisku, 

 podporu výkonu rodičovských práv a povinností obidvomi rodičmi, 

 predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín, 

 predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných 

fyzických osôb. 
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Viac informácií na https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-do-

taciu/dotacia-podporu-rodovej-rovnosti.html  

 

V rámci diskusie boli uvedené ďalšie informácie: 

- alokácia na dané dotácie v príslušnom rozpočtovom roku už nemá daný finančný limit, 

tak ako to bolo v minulosti; 

- finančná spoluúčasť žiadateľa o dotáciu (z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov) je 

najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít 

alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; 

- členovia hodnotiacej komisie, harmonogram formálnej kontroly a odborného hodno-

tenienia ako aj zasadanie komisie je zverejnené na webovom sídle MPSVR SR.  

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Kontrola plnenia uznesení 

 

Bod č. 3 prezentovala tajomníčka výboru pani Hana Špaleková. 

K uzneseniu výboru č. 73 zo dňa 16.03.2022 k informácii o pracovných skupinách Výboru pre        

rodovú rovnosť uviedla, že tvorbe pracovných skupín výboru sa bude výbor venovať na 

dnešnom zasadnutí. 

Z Plánu práce Výboru pre rodovú rovnosť na rok 2022 ostala posledná téma na prerokovanie, 

a to sú dotačné politiky v oblasti rodovej rovnosti, ktorej bol venovaný bod č. 2 dnešného 

zasadnutia výboru. 

Skonštatovala, že všetky úlohy z uznesení ako aj z Plánu práce VRR na rok 2022 sú splnené. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Informácia o pracovných skupinách Výboru pre rodovú rovnosť    

 

Bod č. 4 uviedla tajomníčka výboru pani Hana Špaleková. 

Tajomníčka informovala, že boli elektronicky vyzvaní členovia a členky výboru o zaslanie 

návrhov na zriadenie pracovných skupín a návrhov na určenie ich vedúcich v termíne 7. – 14. 

novembra 2022. Stanovisko zaslali: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

a podpredsedníčka výboru dodala podklady za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 

(Aspekt - B. Holubová; Fenestra - D. Karlovská a S. Králová; Progresfem - K. Jureková; EsFem - 

K. Minarovičová; Možnosť voľby - A. Mesochoritisová; Aliancia žien - K. Farkašová; Združenie 

lesníčiek - V. Petrášová; OZ HANA - L. Koňaková; Plánované rodičovstvo - R. Mikšík; Pomoc 

rodine - M. Bamburáková). 

Dňa 1. decembra 2022 bolo zrealizované prípravné stretnutie k tvorbe pracovných skupín 

(online), kde boli jednotlivé návrhy prediskutované spolu s predkladateľmi a spracované do 

https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-rodovej-rovnosti.html
https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-rodovej-rovnosti.html
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finálnej podoby, ktorá bola predložená členstvu výboru ako podklad k danému bodu rokovania 

(e-mail 1.12.2022). 

 návrh zriadenia PS zameranie 

1. 
Pracovná skupina pre  
elimináciu násilia páchaného 
na ženách a ich deťoch 

zameranie na politiky v oblasti násilia páchaného na ženách, 
špecifické služby komplexnej podpory a ochrany žien pred   
násilím, riešenie prierezových problémov násilia na ženách a 
násilia na deťoch a iné výzvy súvisiace s problematikou      
prevencie a eliminácie násilia páchahého na ženách a ich de-
ťoch 

2. 
Pracovná skupina pre 
sexuálne a reprodukčné 
práva žien 

zameranie na vytváranie komplexných politík v oblasti sexuál-
nych a reprodukčných práv, osobitne na dostupnosť služieb 
reprodukčného a sexuálneho zdravia, služieb prenatálnej,  
pôrodnej a popôrodnej starostlivosti, vrátane vzťahovej a   
sexuálnej výchovy 

3. 
Pracovná skupina pre 
rodovú rovnosť na trhu 
práce 

bude sa zaoberať celostnými a parciálnymi politikami na   
podporu a presadzovanie rodovej rovnosti na trhu práce,   
vrátane odstraňovania rodového rozdielu v zamestnanosti a v 
odmeňovaní, dostupnosťou služieb na zosúlaďovanie práce a 
rodiny a rodovo rovnocenného rodičovstva 

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia. 

Po zriadení pracovných skupín predsedom výboru, tajomníčka osloví členky a členov výboru, 

aby nahlásili, v ktorej pracovnej skupine majú záujem byť súčinní a následne zvolá jednotlivé 

pracovné skupiny. Tie si na prvom stretnutí zvolia vedúcich pracovných skupín. Predbežne 

prejavili záujem o vedúcu pozíciu v pracovnej skupine č. 2 pani A. Mesochoritisová a v 

pracovnej skupine č. 3 pani B. Holubová.  

 

Záver: Členky a členovia výboru schválili zriadenie troch pracovných skupín. (ZA 29, ZDRŽAL 0 

a PROTI 0) 

 

Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 82 zo dňa 6. decembra 2022 

 

 

 Informácia o výskume rodovo podmieneného násilia na Slovensku    

 

Bod č. 5 uviedol riaditeľ IVPR pán Roman Joch, následne doplnil informáciu vedúci 

výskumného tímu pán Daniel Gerbery. 

Pán riaditeľ informoval, že sa jedná o pilotný projekt finančne podporený z prostriedkov ESF, 

ktorý prebiehal vo všetkých krajinách EÚ. Implementácia projektu sa začala realizovať v roku 

2020. Do projektu má byť zaradených 5000 respondentiek. V rámci dvoch kôl VO bola 

vysúťažená spoločnosť Actly s.r.o., s ktorou spoluprácu zatiaľ hodnotí ako veľmi dobrú. 

Problémom boli zo začiatku finančné alokácie a samozrejme protipandemické opatrenia v 

súvislosti s COVID-19. Následne MPSVR SR navýšilo potrebné alokácie. Zber dát začal v 

10/2022 a bude prebiehať do 02/2023. Potom sa budú údaje analyzovať za súčinnosti ŠÚ SR a 
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definitívna správa by mala byť v 04/2023. Projekt bude ukončený záverečnou konferenciou s 

predstavením primárnych výsledkov výskumu (predpokladaný termín 19.4.2023). 

Pani Ivančíková (ŠÚ SR) doplnila informáciu, že Slovensko je súčasťou 17 krajín, v ktorých 

prebieha tento výskum. V ďalších 8 krajinách sa bude tento výskum realizovať 

prostredníctvom FRA alebo EIGE. Celkovo by mali byť zverejňované údaje (za 17 krajín) v lete 

2023 a (za ostatné krajiny) v 11/2023. Dôležité bude sledovať nastavenie relevantných 

indikátorov na sledovanie danej témy. 

Je to grant Eurostatu, a teda súbor údajov musí byť aj schválený a zverejnený na stránke 

Eurostatu. 

Ďalej informovala, že v marci 2022 EK prijala legislatívny návrh na boj proti násiliu na ženách 

a domáce násilie, a v článku č. 44 sa hovorí o tom, že by sa mali realizovať každých 5 rokov 

takéto zisťovania založené na harmonizovanej metodológii Eurostatu a na prenose údajov do 

Eurostatu na túto tému každé 3 roky. Aktuálne je potrebné zabezpečiť legislatívu. 

 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Informácia o národnej linke pre ženy zažívajúce násilie 

 

Bod č. 6 uviedla pani Nikola Fejková, poradkyňa poverená vedením Národnej linky pre ženy 

zažívajúce násilie. 

Pani poradkyňa informovala, že Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (ďalej len “NLŽ”) sa 

realizuje v rámci Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý 

implementuje IVPR. Projekt je finančne podporený zo zdrojov ESF a trvá do konca júna 2023. 

NLŽ je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. NLŽ je 

zároveň miestom prvého kontaktu, kde sú ženám poskytované všetky potrebné informácie o 

násilí a ohľadom pomoci. Poradkyne asistujú pri hľadaní ďalšej pmoci v regióne, v ktorom sa 

žena nachádza. Pri telefonátoch dochádza k identifikácii násilia, rovnako sú identifikované 

rizikové faktory a prípadne zostavený bezpečnostný plán. 

Rozhovory sú anonymné, nie sú zaznamenané. Pracujú na smenách 24 hod. denne. Aktuálne 

pracuje na NLŽ 9 poradkýň (4 na skrátený úväzok). Nakoľko finančné ohodnotenie odrádza od 

trvalého pracovného pomeru. 

Podrobnejšie štatistiky sú každoročne zverejňované vo Výročnej správe začiatkom roka 

(www.ivpr.gov.sk).  

Pani Burajová doplnila informáciu, že požiadali nórsky finančný mechanizmus ohľadom 

navýšenia finančného ohodnotenia poradkýň. Odporúča napríklad ísť podľa vzoru hybridnej 

formy rakúskej linky pomoci. 

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia, v rámci ktorej vyvstali nasledovné podnety: 

- zabezpečenie financovania nielen v rámci projektov/grantov 

- zlepšovanie pracovných podmienok a finannčného ohodnotenia poradkýň 

http://www.ivpr.gov.sk/
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- zabezpečovanie linky aj v cudzích jazykoch (napr. ukrajinský jazyk, maďarský, rómsky a 

pod.) 

- rozšírovanie spolupráce s NGO 

- supervízia poradkýň 

- NLŽ by mohla mať vlastnú web stránku s aktualizovanými informáciami 

- realizovať aspoň raz ročne spoločné stretnutia NLŽ spolu s poradenskými a 

intervenčnými centrami, bezpečnými ženskými domami, aby si vzájomne vedeli 

vymeniť skúsenosti, nakoľko stratégie násilného správania sa vyvýjajú a pomenovali si 

potreby vzájomnej pomoci 

 

Pani Holubová navrhuje, aby otázky, ktoré vyplynuli v rámci diskusie boli aj súčasťou riešenia 

novej pracovnej skupiny zameranej na elimináciu násilia na ženách. 

 

Pani Michaličová informovala, že MPSVR SR pripravuje zákon o dištančnom poradenstve 

prostredníctvom liniek pomoci pre systém štátneho financovania liniek. Predpokladá, že bude 

v I. polroku 2023 predložený na MPK a na rokovanie vlády predložený do konca júla 2023. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

 

 Rôzne  

 

a) Informácia o 42. zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a 

rodovú rovnosť 

 

Bod č. 7a) uviedol tajomník rady, pán Marián Filčík, riaditeľ odboru ľudských práv MS SR. 

Tajomník informoval, že zasadnutie sa konalo 28.11.2022. Správa o plnení Celoštátnej straté-

gie ochrany a podpory ľudských práv v SR bola radou vzatá na vedomie a vyzvala na aktual-

izáciu stratégie. Informácia ministra spravodlivosti SR o záveroch z Okrúhleho stola expertov 

k nenávistným prejavom ako aj informácia z výborov rady boli taktiež vzaténa vedomie. Rada 

zároveň vyzvala Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojo-

vého vzdelávania, aby konzultoval zmeny svojho štatútu s expertmi rady. Ďalším bodom bola 

Výzva občianskej spoločnosti „Ide nám o život“ v reakcii na teroristický útok na Zámockej ulici 

v Bratislave. Rada odsúdila tento teroristický čin a vyzvala vládu SR na realizáciu navrhovaných 

opatrení vo výzve a odporúčila NR SR pripraviť a prijať etický kódex poslanca NR SR, ktorý by 

zaviedol aj disciplinárnu zodpovednosť za výroky podnecujúce nenávisť. Ďalej rada vzala na 

vedomie Stratégiu globálneho vzdelávania na roky 2023 – 2030 a Národný akčný plán Euró-

pskej záruky pre deti v SR s výhľadom do roku 2030. Rada vzala na vedomie stanovisko SAV k  

Výzve vietnamskej komunity na Slovensku na uznanie za národnostnú menšinu a odporučila 

vláde prijať uznesenie o jej uznaní. V bode Rôzne vystúpil komisár pre deti s témou práva detí 

v kontexte aktuálnych spoločenských výziev. Na záver rada informovala o procese prípravy 

nového štatútu rady. 
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Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

b) na prelome mesiacov december 2022 a január 2023 budú vyzvaní gestori o pred-

loženie predbežného plnenia úloh vyplývajúcich z Celoštátnej stratégie rovnosti žien 

a mužov a rovnosti príležitostí v SR na roky 2021 - 2027 a Akčný plán rovnosti žien a 

mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 – 2027 za rok 2022 

 

Bod č. 7b) uviedol pán Marián Lizanec z odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. 

Pán Lizanec informoval prítomných, že povinnosť realizovať stratégiu a byť súčinní vyplýva 

jednotlivým gestorom úloh z uznesenia vlády SR č. 223 zo dňa 28. apríla 2021. 

Po spracovaní podkladov prejde Správa o plnení úloh štandardným legislatívnym procesom a 

nakoniec bude predložená na rokovanie vlády (do 30.11.2023). 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

c) na prelome mesiacov december 2022 a január 2023 budú vyzvaní gestori o 

predloženie predbežného plnenia úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre 

prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027 za rok 2022 

 

Bod č. 7c) uviedol pán Marián Lizanec z odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. 

Pán Lizanec informoval prítomných, že povinnosť gestorov každoročne predložiť 

vyhodnotenie plnenia úloh vyplýva z uznesenia vlády SR č. 12 zo dňa 12. januára 2022. 

Spracovaná správa je iniciatíva odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a nebude 

predmetom rokovania vlády SR. 

 

Záver: Výbor bol oboznámený s uvedenou informáciou. 

 

d) návrh Harmonogramu zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť na 1. polrok 2023    

 

Bod č. 7d) uviedla pani Daniela Michaličová, generálna riaditeľka kancelárie ministra. 

Pani generálna riaditeľka predstavila termíny na najbližšie zasadnutia. Jedno zasadnutie by 

bolo realizované online a druhé zasadnuite dištančne.  

K danému bodu sa rozvinula aj diskusia, z ktorej vyplynuli a boli schválené nasledovné termíny 

zasadnutí: 

 16. marca 2023 (štvrtok) o 10:30 hod. online  (Microsoft Teams) 

 15. júna 2023 (štvrtok) o 14:00 hod. prezenčne v priestoroch MPSVR SR 

 

Záver: Členky a členovia výboru schválili Harmonogram zasadnutí VRR na 1. polrok 2023. (ZA 

29, ZDRŽAL 0 a PROTI 0) 

 

Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 83 zo dňa 6. decembra 2022 
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Na záver zasadnutia generálna riaditeľka kancelárie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

pani Daniela Michaličová poďakovala prítomným za ich hodnotné podnety a príspevky a     

otvorenú a zmysluplnú diskusiu ako aj celoročnú spoluprácu a uzavrela zasadnutie výboru 

s prianím šťastných a požehnaných vianočných sviatkov. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 7. decembra 2022 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Hana Špaleková, v.r. 

tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

 

 

Schválila: 

Ing. Daniela Michaličová, v.r. 

generálna riaditeľka kancelárie ministra 

predsedajúca zasadnutiu Výboru pre rodovú rovnosť 


