Informácia z 24. zasadnutia
Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
1. decembra 2020, 10.00 h., (online zasadnutie)
Výbor pre rodovú rovnosť zasadal kvôli vážnej epidemiologickej situácii po dlhšej dobe
a prvýkrát online formou.
Vzhľadom na skutočnosť, že miesto tajomníka Výboru pre rodovú rovnosť je
v súčasnosti neobsadené, výnimočne prevzala úlohy súvisiace s výkonom tajomníka
výboru riaditeľka Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Zuzana Brixová.
 kontrola uznášaniaschopnosti výboru
Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru hneď v úvode zasadnutia bolo online
pripojených 20/34 členov výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 8 ods. 4
Štatútu výboru je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov, výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný. Po
odpojení pani podpredsedníčky výboru o 11.04 hod. a jednej členky výboru z online
zasadnutia sa neskôr pripojili ešte ďalšie dve členky výboru, ktoré sa zúčastnili online
rokovania Rady vlády SR pre MVO, ktoré prebiehalo v tom istom čase a celkový počet
členov online zasadnutia bol v počte 20.
24. zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť viedla v zmysle čl. 5 ods. 2 Štatútu Výboru
pre rodovú rovnosť štátna tajomníčka MPSVR SR.
 schválenie návrhu programu zasadnutia
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program
24. zasadnutia výboru. Členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok
k programu. Z pripojených 20 účastníkov 6 vyjadrili nesúhlas s navrhovaným
programom. Nakoľko sa návrh programu schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných
(pripojených) členov, bol program schválený v pomere 14/6.
Členovia výboru boli oboznámení so skutočnosťou, že 24. zasadnutie výboru je iba
informatívne, všetky body programu majú informatívny charakter a budú podané ústne
priamo na zasadnutí výboru, neboli k nim zasielané podkladové materiály; rovnako boli
informovaní aj o skutočnosti, že počas zasadnutia výboru sa nebudú prijímať žiadne
návrhy uznesení.
Do programu boli zaradené všetky návrhy zo strany členov výboru, body 2 až 4 do
programu boli navrhnuté zo strany MPSVR SR a body 5 až 10 predstavovali podnety zo
strany MVO.
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 Informácia o príprave strategických dokumentov v pôsobnosti MPSVR SR
týkajúcich sa rovnosti medzi ženami a mužmi
Bod uviedla ústne riaditeľka Zuzana Brixová z Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti
príležitostí, ktorá členov výboru dôkladne informovala o aktuálnom stave prípravy troch
strategických dokumentov v pôsobnosti MPSVR SR týkajúcich sa rovnosti medzi ženami
a mužmi. Všetky tieto materiály mali byť predložené na rokovanie vlády SR do konca
roka. Vzhľadom na oneskorený začiatok pripravovania týchto materiálov bolo potrebné
požiadať o predĺženie termínu do 30. 6. 2021. Na príprave dokumentov participujú
neziskové organizácie, a to formou participácie na zasadnutiach pracovných skupín,
ktoré zasadajú online formou v pravidelných intervaloch. Návrh stratégie rovnosti žien a
mužov pravdepobne bude predložený do MPK ešte koncom roka 2020, o čom boli
členovia výboru na tomto zasadnutí už vopred informovaní.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Informácia k siedmej periodickej správe SR k Dohovoru o odstránení
všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)
Bod uviedol ústne Šimon Marek z Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí
MPSVR SR.
Informoval, že vláda SR v roku 2019 požiadala sekretariát Výboru CEDAW o uplatnenie
tzv. zjednodušenej procedúry (simplified procedure). Tejto žiadosti bolo vyhovené. To
znamená, že proces hodnotenia implementácie Dohovoru CEDAW začína zo strany
Výboru CEDAW zaslaním tzv. List of Issues. Vláda SR (gestor MPSVR SR ) následne
reaguje na tento List of Issues. Písomné odpovede Slovenskej republiky na zoznam
otázok (List of Issues) budú považované za 7. periodickú správu Slovenskej republiky.
Termín na zaslanie správy stanovil Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien na
19. júla 2021.
Na základe súhlasu predsedu vlády SR k žiadosti od ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny SR o posun termínu plnenia úlohy C. 2 uznesenia vlády SR č. 540 z 22. novembra
2017 k návrhu Správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej
republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vo
Výbore pre odstránenie diskriminácie žien a o Záverečných zisteniach Výboru pre
odstránenie diskriminácie žien, je nový termín stanovený na 15. júna 2021.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Informácia k Návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie
vybraných vplyvov (podnet zo strany mimovládnych neziskových
organizácií)
Bod uviedla ústne Zuzana Brixová, riaditeľka Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti
príležitostí, ktorá informovala, že materiál pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR a
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jeho cieľom je schváliť návrhy a zmeny, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe, MPSVR SR
participovala na kapitole 4.3. Analýze sociálnych vplyvov.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Financovanie špecifických služieb podpory a pomoci pre ženy zažívajúce
násilie (podnet zo strany mimovládnych neziskových organizácií)
Bod uviedla Barbora Burajová z Koordinačno – metodického centra pre rodovo
podmienené a domáce násilie.
V rámci bodu prebehla diskusia k financovaniu špecifických služieb podpory a pomoci
pre ženy zažívajúce násilie, resp. že opätovne dochádza k ohrozeniu prevádzok
bezpečných ženských domov (zariadení núdzového bývania) a špecifických
poradenských centier pre ženy.
Štátna tajomníčka informovala o osobnej zaangažovanosti p. ministra v tejto oblasti a
zároveň predstavila zámer MPSVR SR pripraviť zákon o krízovej intervencii, ktorá je
dlhodobo poddimenzovaná a dostupnosť týchto služieb je veľmi nízka. Infomovala
členov výboru o pripravovanej finančnej pomoci zo strany MPSVR SR, tak aj zo strany
ÚV SR.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Zber údajov o rodovo-podmienenom násilí na ženách v EÚ (podnet zo
strany mimovládnych neziskových organizácií)
Uvedený bod programu uviedol
rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Šimon Marek z Odboru rovnosti žien a mužov a

Ide o projekt zameraný na zabezpečenie zberu dát k rodovo podmienenému násiliu na
ženách, výstupy ktorého budú súčasťou celoeurópskeho komparatívneho zisťovania
výskytu násilia na ženách. Projektová žiadosť bola pripravená v rámci výzvy Eurostat
ešte v roku 2019. V súčasnosti sa pripravuje už prvá vlna zberu údajov; Slovenská
republika v minulosti prisľúbila, že sa komparatívneho prieskumu zúčastní a bola
Eurostatom vyzvaná na jeho realizáciu.
Žiadateľom projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny. Na príprave žiadosti pracoval
tím MPSVR SR, IVPR KMC ako aj opakované konzultácie s ŠÚ SR.
Projektový návrh bol vypracovaný a predložený s cieľom zabezpečenia udržania
pravidelnej periodicity zberu dát k problematike násilia na ženách. (najmä výskumu FRA
2014, reprezentatívne výskumy 2017-2018 IVPR - KMC).
Predložený projektový návrh stanovuje časový rámec 22 mesiacov. Samotný výskumný
dotazník bude vychádzať z dotazníka EUROSTAT, ktorý bude v rámci projektu citlivo
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preložený do SJ.
Orientačná navrhovaná efektívna veľkosť výskumnej vzorky
(predpokladajúc jednoduchý náhodný výber) je 5 000 žien vo veku od 18 do 74 rokov.
Momentálne sa nachádzame vo fáze finalizácie administratívnych krokov potrebných na
prípravu projektovej zmluvy a jej následné podpísanie. Jadro projektového tímu bude
tvoriť výskumný tím IVPR (KMC). Samotný zber údajov bude vykonaný formou
spolupráce s poskytovateľmi služieb zberu dát.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Závery a prijaté uznesenia 38. zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť, týkajúce sa MPSVR SR (podnet zo
strany mimovládnych neziskových organizácií)
Informáciu o záveroch a prijatých uzneseniach 38. zasadnutia Rady vlády Slovenskej
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo v
piatok 2. októbra 2020 ústne odprezentovala riadieľka Odboru rovnosti žien a mužov a
rovnosti príležitostí MPSVR SR Zuzana Brixová. Išlo o dva dva body týkajúce sa
problematiky rodovej rovnosti ku ktorým prebehla diskusia, a to:
- k uzneseniu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť č. 247 z 2. októbra 2020 k listu komisárky Rady Európy pre ľudské práva
zo dňa 7. septembra 2020 a k stanoviskám medzinárodných odborných
organizácií pre gynekológiu, interrupciu a antikoncepciu k návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti;
- a k uzneseniu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť č. 248 z 2. októbra 2020 k procesu prijímania návrhu zákona o finančnej
podpore detí a rodín Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (zverejnenom do medzirezortného pripomienkového konania pod č.
LP/2020/352)- najmä naplnenie uznesenia súvisiace s týmto bodom, a to
uznesením Výboru pre rodovú rovnosť č. 65 k Odporúčaniu na zefektívnenie a
stransparentnenie čerpania prostriedkov vyčlenených na podporu rodovej
rovnosti v rámci dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR - návrh krokov na vykonanie uznesenia.
MPSVR SR si plne uvedomuje, že je potrebné dodržiavať legislatívne pravidlá. Jednotlivé
odporúčania výborov berie MPSVR SR do úvahy a zapracúva do strategických
dokumentov.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
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 Zmena zákona o dotáciách a o vylúčení odbornej verejnosti a odborných
orgánov z procesu navrhovania a prijímania zmien v zákone (podnet zo
strany mimovládnych neziskových organizácií)
Informáciu o bode programu uviedla generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky Anna
Verešová, prebehlo rokovanie o zmene zákona o dotáciách a taktiež diskusia k vylúčeniu
odbornej verejnosti a odborných orgánov z procesu navrhovania a prijímania zmien v
zákone. Taktiež prebehla diskusia k zamedzeniu pochybenia pri participatívnych
procesoch.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Situácia súvisiaca s prerozdeľovaním financií z Dotácie na podporu rodovej
rovnosti v roku 2020 (podnet zo strany mimovládnych neziskových
organizácií)
Uvedený bod programu uviedla generálna riaditeľka kancelárie ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Daniela Michaličová. V rámci uvedeného bodu prebehlo
rokovanie o situácii súvisiacej s prerozdeľovaním financií z Dotácie na podporu rodovej
rovnosti v roku 2020; taktiež prebehlo rokovanie o procese a výsledkoch hodnotenia
dotácií. GR Daniela Michaličová informovala, že všetky potrebné informácie k uvedenej
veci sú uverejnené na webovej stránke MPSVR SR.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
 Rôzne
- Premenovávanie zaužívanej odbornej terminológie „rodová rovnosť“ na
zúženú „rovnosť žien a mužov“ (podnet zo strany mimovládnych neziskových
organizácií)
Informácie k bodu uviedla riaditeľka Zuzana Brixová z Odboru rovnosti žien a mužov a
rovnosti príležitostí. V rámci bodu prebehlo rokovanie o situácii týkajúcej sa
premenovávania zaužívanej odbornej terminológie „rodová rovnosť“ na zúženú
„rovnosť žien a mužov“. Diskusia bola spojená s rokovaním o obchádzaní Výboru pre
rodovú rovnosť ako poradného orgánu a samotnej Rady vlády pri navrhovaní zmien
terminológie zo strany MPSVR SR.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
- Stav implementácie a čerpania grantov EHP/Nórsko na program "Domáce a
rodovo podmienené násilie" (podnet zo strany mimovládnych neziskových
organizácií)
Informáciu o bode programu uviedla generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky Anna
Verešová. Prítomných informovala., že uvedený program “Nórsky finančný
mechanizmus” bol pozastavený kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii súvisiacej s
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koronavírusom. Zároveň bol delimitovaný na nové Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Na úrovni tohto ministerstva a MPSVR SR
ako gestora momentálne prebieha vzájomná komunikácia.
Členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou.
Štátna tajomníčka poďakovala prítomným za ich príspevky a uzavrela zasadnutie
výboru.
Schválila, dňa 11. decembra 2020

Soňa Gaborčáková v. r.
štátna tajomníčka
predsedajúca zasadnutiu
Výboru pre rodovú rovnosť
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