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Informácia z 27. zasadnutia 
Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej republiky  

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
 

7. decembra 2021, 10.00 h. (online zasadnutie) 

 
Výbor pre rodovú rovnosť zasadal, vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti 
s ochorením COVID-19 a vyhláseným núdzovým stavom, opäť dištančne. 
 

V úvode zasadnutia bola prednesená informácia, že dňa 24. novembra 2021 vláda SR prijala 
Ospravedlnenie sa za sterilizácie v rozpore s právom1, ktorého zámerom je v prvom rade vyjadriť 
ľútosť zo strany vlády SR v prípadoch, ktoré majú silný ľudsko-právny rozmer a ospravedlniť sa za 
sterilizácie v rozpore s právom, ktoré sa na území Slovenska realizovali v rokoch 1966 – 1989 a 
1990 – 2004. 
 

 kontrola uznášaniaschopnosti výboru 
 
Pri kontrole uznášaniaschopnosti výboru hneď v úvode zasadnutia bola pripojená nadpolovičná 
väčšina členiek a členov výboru s hlasovacích právom, nakoľko podľa čl. 8 ods. 4 Štatútu Výboru 
pre rodovú rovnosť je výbor spôsobilý zasadať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých členiek a členov. Výbor bol počas celého zasadnutia uznášaniaschopný (26/34).  
27. 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. 
 

 schválenie návrhu programu zasadnutia 
 
Po otvorení zasadnutia a kontrole uznášaniaschopnosti výboru sa schvaľoval program 27.        za-
sadnutia výboru.  
Generálna riaditeľka kancelárie ministra informovala členky a členov výboru - na základe žiadosti 
zástupcov spoločnosti IKEA o prednostné zaradenie ich reprezentatívneho výskumu o násilí na že-
nách v partnerských vzťahoch vzhľadom na ďalšie neodkladné pracovné povinnosti – o zmene po-
radia bodov programu č. 2 a č. 3 a poradie ďalších bodov ostalo nemenné. Ďalej do bodu       Rôzne 
bola pridaná aktualizovaná informácia o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády 
SR v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia a ich deťom na rok 2021 a informácia Odboru krí-
zového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR o subjektoch hospodárskej mobilizácie. 
Členky a členovia výboru dostali priestor na uplatnenie pripomienok k programu.  
Nikto z pripojených účastníčok a účastníkov nemal pripomienky k navrhovanej zmene programu a 
nikto nenavrhol doplnenie do bodu Rôzne. Program bol schválený 26 hlasmi.  

 
Schválený návrh programu: 

1. Otvorenie 
2. Názory slovenskej populácie na násilie na ženách v partnerských vzťahoch; Výsledky re-

prezentatívneho výskumu IKEA/Fenestra (IKEA - J. Lelek, R. Bojko, Fenestra - D. Karlovská, 
B. Holubová) 

3. Správa o stave reprodukčných a sexuálnych práv a zdravia na Slovensku (Možnosť voľby - 
A. Mesochoritisová, B. Holubová) 

4. Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027   (ta-
jomníčka výboru) 

5. Diskusia – návrhy úloh do pripravovaného Akčného plánu zamestnanosti žien (MPSVR SR – 
Z. Brixová) 

                                                 
1 Uznesenie vlády SR č. 674 zo dňa 24.11.2021; dostupné na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26642/1  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26642/1
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6. Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť k Diskusnému dokumentu pracovnej skupiny Rady 
vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre riešenie            zmys-
luplnosti rady a jej účelu 

7. Rôzne – informácie na vedomie (tajomníčka výboru) 
a) MZ SR zverejnilo v novembri 2021 nové štandardy pre zjednotenie a zlepšovanie 
poskytovania starostlivosti počas tehotenstva a pôrodu: Prenatálna starostlivosť o 
nízkorizikovú (fyziologickú) tehotnosť a Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu  
b) v decembri 2021 budú vyzvaní gestori o predloženie 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 
c) aktuálna informácia o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 
v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia a ich deťom na rok 2021 
d) Informácia Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR o subjektoch 
hospodárskej mobilizácie 
 

Členky a členovia výboru boli oboznámení s návrhmi uznesení k bodom č. 4 a č. 6, ostatné body 
programu sú informatívneho charakteru. Podkladové materiály k bodom 4, 5, 6 a 7 schváleného 
programu zasadnutia boli vopred elektronicky zaslané členkám a členom výboru. 
 
 

 Názory slovenskej populácie na násilie na ženách v partnerských vzťahoch; Výsledky re-
prezentatívneho výskumu IKEA/Fenestra  
 

Bod č. 2 prezentovala pani Barbora Holubová a pán Roman Bojko (IKEA). 
 
Pán Bojko informoval o kampani IKEA, ktorá sa realizuje na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku s 
názvom  #zabezpecnydomov. Ďalej informoval o 5 záväzkoch pomoci, a to do roku 2022 zvýšiť 
povedomie o násilí, ktoré ženy doma zažívajú a tiež redukovať mieru jeho akceptácie v spoločnosti; 
v najbližších dvoch rokoch prispieť 70-tisíc eur na systematické riešenia a podporu neziskových 
organizácií, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie; zaistiť realizáciu prieskumu s cieľom získať 
dostupné údaje na podporu konštruktívneho spoločenského dialógu a jednania s kľúčovými poli-
tickými predstaviteľmi; v spolupráci s mimovládnou organizáciou Fenestra podporiť rozvoj kom-
petencií a vzdelania pre sociálnych pracovníkov, zdravotníkov, policajtov a ďalších; podporiť kom-
plexnú legislatívu, ktorá bude lepšie chrániť ženy zažívajúce násilie a iniciovať zjednotenie štan-
dardov v prístupe k týmto ženám. 
Následne pani Holubová stručne prezentovala výsledky výskumu Povedomie o násilí v 
partnerských vzťahoch, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Karlovou univerzitou a OZ Fenestra. Na 
Slovensku bola použitá metóda CAWI na vzorke populácie vo veku 18 –65, N = 1 500. 
Kľúčové zistenia: 

- Všeobecné povedomie o násilí páchanom na ženách v partnerských vzťahoch je pomerne 
vysoké, treba mu však naďalej venovať viac pozornosti. 

- Väčšina populácie vníma, že partnerské násilie sa pácha prevažne na ženách a páchateľmi 
sú muži. 

- Výskyt rôznych foriem násilia v partnerských vzťahoch je vnímaný podobne, okrem        se-
xuálneho násilia. Tu treba výrazne zapracovať na zvyšovaní povedomia, že sexuálne   násilie 
je súčasťou násilia na ženách v partnerských vzťahoch. 

- Napriek všeobecne vysokému povedomiu o násilí páchanom na ženách, niektoré stereo-
typy zostávajú hlboko zakorenené (napr. Obviňovanie žien za násilie; Odchodom sa        ná-
silie končí). 
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- Stereotypné myslenie o násilí páchanom na ženách v partnerských vzťahoch je bežnejšie 
medzi mužmi, ľuďmi s nižším vzdelaním a medzi mladými ľuďmi. Tí ľudia, sú menej      vní-
maví na prejavy násilia na ženách vo svojom okolí. 

- Senzitívne a nestereotypné myslenie je medzi respondentmi a respondentkami celkovo ty-
pickejšie. Ľudia s týmto prístupom sú informovanejší a uvedomujú si štrukturálne       dôvody 
násilia v partnerských vzťahoch. Ženy a ľudia s aspoň stredoškolským vzdelaním sú medzi 
nimi nadmerne zastúpení. 
 

#zabezpecnydomov 
- Informácie o celej IKEA kampani: https://www.ikea.com/sk/sk/this-is-ikea/community-

engagement/zabezpecnydomov-pub10df5240  
- Video „Každý domov by mal byť bezpečným miestom“: https://www.you-

tube.com/watch?v=dwXBDA3MT-k  
- Video „Právo na bezpečný domov má mať každý z nás“: https://youtu.be/JA0NJs8eGoc  
- Viac výsledkov z výskumu:  

https://www.ikea.com/sk/sk/files/pdf/8a/d2/8ad29e6c/sk_prieskum_slovaci-a-tema-
nasilia-pachaniho-na-zenach.pdf  

 
Prezentáciu doplnila pani Dušana Karlovská skúsenosťami z praxe, ktoré naopak namiesto pomoci 
posilňujú a podporujú postavenie a konania násilníka. 
 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 
 
Členky a členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou. 
 
 

 Správa o stave reprodukčných a sexuálnych práv a zdravia na Slovensku (Možnosť voľby) 
 
Bod č. 3 prezentovala podpredsedníčka výboru pani Adriana Mesochoritisová a pani Barbora 
Holubová. 
 
Pani podpredsedníčka prítomných informovala o projekte “Nebuďte ticho s nami!”. Spolu s pani 
Barborou Holubovou predstavila tri aktivity projektu:  

1) Mapovanie prekážok v prístupe k službám reprodukčného zdravia z pohľadu žien  
(nízka dostupnosť informácií o poskytovaní, postupoch a poplatkoch za bezpečnú a legálnu    in-
terrupciu; odmietanie poskytnutia interrupcie; rôznorodá cena výkonu a pomerne vysoká;   využí-
vanie chirurgickej metódy výkonu namiesto využívania aj medikamentóznej interrupcie) 

2) Mapovanie dostupnosti služieb reprodukčného zdravia u poskytovateľov  
(nízka dostupnosť informácií o poskytovaní, postupoch a poplatkoch za bezpečnú interrupciu; 
nízka konzistentnosť a spoľahlivosť dát poskytovateľov; odmietanie poskytovania interrupcie; ne-
dodržiavanie stanovenej ceny za interrupciu v zmysle nariadenia MZ SR; požiadavka po       zavedení 
medikamentóznej interrupcie; chýba register poskytovateľov interrupcie) 

3) Postoje pedagogičiek a pedagógov k uplatňovaniu ľudskoprávnych štandardov v sexuálnej 
výchove (SV). 

(Revidovať vzdelávací obsah súvisiaci so SV a zadefinovať vzdelávací obsah podľa medzinárodných 
štandardov; Podporiť koherentnosť výučby tém súvisiacich so SV; Revidovať existujúce  metodické 
a učebné materiály a podporiť tvorbu kvalitných metodických a učebných materiálov pre výučbu 
tém súvisiacich so SV/prierezovej témy VMR; Podporiť kvalitné vzdelávanie učiteliek a učiteľov v 
oblasti výučby tém súvisiacich so SV; Vytvoriť adekvátny priestor pre prístup ku   kvalitnému vzde-
lávaniu v oblasti SV pre všetkých žiakov a žiačky) 
 
Bližšie informácie dostupné na: 

https://www.ikea.com/sk/sk/this-is-ikea/community-engagement/zabezpecnydomov-pub10df5240
https://www.ikea.com/sk/sk/this-is-ikea/community-engagement/zabezpecnydomov-pub10df5240
https://www.youtube.com/watch?v=dwXBDA3MT-k
https://www.youtube.com/watch?v=dwXBDA3MT-k
https://youtu.be/JA0NJs8eGoc
https://www.ikea.com/sk/sk/files/pdf/8a/d2/8ad29e6c/sk_prieskum_slovaci-a-tema-nasilia-pachaniho-na-zenach.pdf
https://www.ikea.com/sk/sk/files/pdf/8a/d2/8ad29e6c/sk_prieskum_slovaci-a-tema-nasilia-pachaniho-na-zenach.pdf
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Hlavné zistenia a odporúčania z výskumnej správy: Sexuálna výchova – sondy do možnosti 
zlepšenia jej výučby v SR: http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/zistenia-a-
odporucania_final.pdf  
Sexuálna výchova – sondy do možnosti zlepšenia jej výučby v SR: http://moznostvolby.sk/wp-
content/uploads/2021/11/ZMENY-docasne-studia-vyskumy.pdf  
Hlavné zistenia z výskumu: Dostupnosť služieb reprodukčného zdravia na Slovensku: 
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/09/Hlavn%C3%A9-zistenia-z-
v%C3%BDskumu.pdf  
Dostupnosť služieb reprodukčného zdravia na Slovensku Správa o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti: http://moznostvolby.sk/wp-
content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-
reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf  
 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 
 
Členky a členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou. 
 
 

 Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027  
 

Bod č. 4 uviedla tajomníčka výboru pani Hana Špaleková. 
 
Tajomníčka uviedla, že Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 
2022 - 2027 (ďalej len „Akčný plán“) vyplynul ako úloha MPSVR SR z uznesenia vlády SR                č. 
498/2020. Materiál bol dostupný na google drive pre všetky členky a členov výboru. V prvom 
polroku sa realizovali online stretnutia ku kreovaniu dokumentu takmer pravidelne na cca 
dvojtýždňovej báze. Počas letných mesiacov aj vzhľadom na dovolenkové obdobie, neboli 
stretnutia realizované.  
V priebehu mesiacov september a október boli zapracovávané podnety a pripomienky k materiálu 
a dokument bol upravený do potrebnej formy v zmysle Metodiky inštitucionálneho rámca tvorby 
verejných stratégií a Metodiky na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády. Nakoľko 
členky a členovia výboru prispeli veľmi podnetnými a rozsiahlymi podkladmi bolo pre nás veľmi 
dôležité zvažovanie, ktoré časti a ako upraviť. Taktiež bolo potrebné realizovať úpravy po 
vzájomnej dohode s príslušnými rezortmi a ďalšími orgánmi štátnej a verejnej správy pri realizácii 
konkrétnych aktivít a opatrení v zmysle realizovateľnosti úloh ako aj možnosti ich finančného 
krytia. 
Keďže predošlý materiál bol zameraný na časové obdobie 2014 – 2019, tak nový Akčný plán 
vychádza zo súčasného stavu, t. j. časové obdobie 2020 a 1. polrok 2021. Akčný plán bol 
v novembri súčasťou legislatívneho procesu – VPK, PPK a MPK (LP/2021/676 – o čom boli členky a 
členovia výboru ako aj RVĽPNMaRR elektronicky informovaní). Posledné rokovania boli 
realizované v piatok a pondelok pred zasadnutím výboru a aktualizovaný material bol členkám a 
členom výboru zaslaný aj s informáciou o posledných úpravách a vyhodnotením MPK. 
Materiál bol predložený výboru s návrhom uznesenia na schválenie a odsúhlasenie postúpenia na 
Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 
 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 
 
Členky a členovia výboru schválili predložený material. (ZA 23, ZDRŽAL 2 a PROTI 3) 
 
Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 70 zo dňa 7. decembra 2021 
 
 

http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/zistenia-a-odporucania_final.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/zistenia-a-odporucania_final.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/ZMENY-docasne-studia-vyskumy.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/11/ZMENY-docasne-studia-vyskumy.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/09/Hlavn%C3%A9-zistenia-z-v%C3%BDskumu.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/09/Hlavn%C3%A9-zistenia-z-v%C3%BDskumu.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2021/10/211021_Dostupnos%C5%A5-slu%C5%BEieb-reproduk%C4%8Dn%C3%A9ho-zdravia-na-Slovensku.pdf
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 Diskusia – návrhy úloh do pripravovaného Akčného plánu zamestnanosti žien  
 
Bod č. 5 uviedla pani Zuzana Brixová, riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí 
MPSVR SR.  
 
Predstavila predbežný návrh akčného plánu zamestnanosti žien vo veku 25 – 49 rokov s prosbou 
o aktívnejšie zapojenie sa do jeho prípravy a tvorby a formulovania jeho úloh. 
Kto má záujem zapojiť sa do tvorby uvedeného akčného plánu, prosíme, zaslať mail do pondelka 
13.12.2021 na elektronickú adresu zuzana.brixova@employment.gov.sk a v kópii na 
vrr@employment.gov.sk.  
 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 
 
Členky a členovia výboru boli oboznámení s uvedenou informáciou. 
 
 

 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 

 
Bod č. 6 uviedol tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
pán Marián Filčík. 
 
Tajomník predstavil diskusný dokument a informoval, že Rada je funkčná už 10 rokov a v súčasnosti 
nastal čas na zhodnotenie nastavenia Rady a prípadne aktualizovať postoje výboru smerom k 
Rade. 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia, ktorej záverom bolo hlasovanie o zriadení 
pracovnej skupiny výboru, kde sa bude kreovať stanovisko výboru smerom k Rade.  
Kto má záujem zapojiť sa do pracovnej skupiny a tvorby stanoviska výboru, prosíme, zaslať mail 
do piatka 10.12.2021 na elektronickú adresu vrr@employment.gov.sk.  
 
Členky a členovia výboru odsúhlasili zriadenie pracovnej skupiny.  
(ZA 17, ZDRŽAL 9 a PROTI 2) 
 
Ref.: Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 71 zo dňa 7. decembra 2021 
 
 

 Rôzne – informácie na vedomie  
 
Bod č. 7, ktorý predstavuje stručné informácie o prehľade aktivít organizácií niektorých členov a 
členiek výboru, uviedla tajomníčka výboru pani Hana Špaleková.  
 

a) MZ SR zverejnilo v novembri 2021 nové štandardy pre zjednotenie a zlepšovanie 
poskytovania starostlivosti počas tehotenstva a pôrodu: Prenatálna starostlivosť o 
nízkorizikovú (fyziologickú) tehotnosť a Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas 
pôrodu  

 
Cieľom prvého štandardného postupu s názvom „Prenatálna starostlivosť o nízkorizikovú     (fy-
ziologickú) tehotnosť” (https://www.google.com/search?q=Prenat%C3%A1lna+starostli-
vos%C5%A5+o+vysokorizikov%C3%BA+(fyziologick%C3%BA)+tehot-
nos%C5%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJ0raxuLX0AhX6gv0HHX68BrYQBSgA-

mailto:zuzana.brixova@employment.gov.sk
mailto:vrr@employment.gov.sk
mailto:vrr@employment.gov.sk
https://www.google.com/search?q=Prenat%C3%A1lna+starostlivos%C5%A5+o+vysokorizikov%C3%BA+(fyziologick%C3%BA)+tehotnos%C5%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJ0raxuLX0AhX6gv0HHX68BrYQBSgAegQIARA2&biw=1920&bih=937&dpr=1&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Prenat%C3%A1lna+starostlivos%C5%A5+o+vysokorizikov%C3%BA+(fyziologick%C3%BA)+tehotnos%C5%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJ0raxuLX0AhX6gv0HHX68BrYQBSgAegQIARA2&biw=1920&bih=937&dpr=1&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Prenat%C3%A1lna+starostlivos%C5%A5+o+vysokorizikov%C3%BA+(fyziologick%C3%BA)+tehotnos%C5%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJ0raxuLX0AhX6gv0HHX68BrYQBSgAegQIARA2&biw=1920&bih=937&dpr=1&safe=active&ssui=on
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egQIARA2&biw=1920&bih=937&dpr=1&safe=active&ssui=on#) je zaviesť jednotný postup pri sle-
dovaní fyziologickej tehotnosti. Ďalej tiež prevencia a včasný záchyt     odchýlok naznačujúcich 
možný vznik materských komplikácií, ako aj včasné odhalenie odchýlok v prenatálnom vývine 
plodu, správna príprava na pôrod, dojčenie, príprava na rodičovstvo a     podpora rodiny. Druhý 
postup s názvom „Starostlivosť o nízkorizikovú rodičku počas pôrodu” 
(https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizi-
kov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K
5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Sta-
rostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizi-
kov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EA-
MyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBA-
zAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on#) zavedie jednotný postup 
počas sledovania a asistencie pri pôrode u fyziologických (nízkorizikových) rodičiek v termíne pô-
rodu,   v týždni tehotnosti 37+0 až 41+6, a to pri jednom plode v polohe pozdĺžnej hlavičkou bez   
anamnézy cisárskeho rezu v minulosti. 
 

b) v decembri 2021 budú vyzvaní gestori o predloženie 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 
 

Gestori jednotlivých úloh budú zo strany MPSVR SR vyzvaní o predloženie predbežného plnenia 
úloh so stavom k 31.12.2021. Spracovaná predbežná správa bude následne predložená výboru na 
vedomie. 
 

c) aktuálna informácia o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 
v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia a ich deťom na rok 2021 

 
Na podnet ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pána Milana Krajniaka, pán premiér Eduard 
Heger v apríli 2021 uvoľnil z rezervy predsedu vlády SR tri milióny eur pre subjekty poskytujúce 
pomoc obetiam domáceho násilia a ich deťom. Termín možného požiadania o dotáciu bol 11. jún 
2021. 
Celkovo bolo na Úrad vlády SR k 20. októbru 2021 doručených 43 žiadostí v požadovanej celkovej 
sume 1 587 739,29 eur (jedna žiadosť bola dodatočne opätovne doručená kvôli technickým 
problémom, neprešla pôvodná žiadosť zaslaná ešte v apríli, preto počet 43). 
Oprávnených žiadateľov bolo 38 v celkovej výške pridelených finančných prostriedkov 1 424 
811,20 eur (vyššie spomínaná žiadosť bola posúdená ako oprávnená, preto 38), z toho 33 zmlúv 
už bolo vyplatených v sume 1 265 770, 70 eur. 
Teda oproti informácii z augusta 2021 bolo vyplatených ďalších 6 zmlúv (Úrad vlády SR k 31. 
augustu 2021 vyplatil 27 zmlúv v sume 1 028 170, 15 eur.) 
 

d) Informácia Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR o subjektoch 
hospodárskej mobilizácie 

 
Subjekty hospodárskej mobilizácie poskytujúce sociálne služby pre ženy zažívajúce násilie a ich 
deti (podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), v súlade s vyhláškou Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné 
opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, majú  možnosť požiadať 
príslušné VÚC o testovacie sady. 
V prípade, že VÚC nebude môcť dodať potrebné testovacie sady, ktoré je možné využiť na 
testovanie zamestnancov ako aj klientov, odporúčame obrátiť sa na Odbor krízového manažmentu 
a bezpečnosti (OKMB) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

https://www.google.com/search?q=Prenat%C3%A1lna+starostlivos%C5%A5+o+vysokorizikov%C3%BA+(fyziologick%C3%BA)+tehotnos%C5%A5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJ0raxuLX0AhX6gv0HHX68BrYQBSgAegQIARA2&biw=1920&bih=937&dpr=1&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
https://www.google.com/search?q=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&biw=1920&bih=937&ei=A4SgYfb6K5SF9u8P4e6kyAQ&ved=0ahUKEwi2iIezuLX0AhWUgv0HHWE3CUkQ4dUDCA4&uact=5&oq=Starostlivos%C5%A5+o+n%C3%ADzkorizikov%C3%BA+rodi%C4%8Dku+po%C4%8Das+p%C3%B4rodu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAkoECEEYAFAAWABgjg9oAHACeACAAagBiAGoAZIBAzAuMZgBAKABAqABAcABAQ&sclient=gws-wiz&safe=active&ssui=on
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OKMB overí podľa IČO, či organizácia poskytujúca sociálne služby pre ženy zažívajúce násilie a ich 
deti bola určená za subjekt hospodárskej mobilizácie. V prípade, že nebola, môže takáto 
organizácia požiadať o určenie za subjekt hospodárskej mobilizácie za predpokladu splnenia 
potrebných náležitostí.  
 
Kontakt: 
Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR 
Ing. Ján Hudák, PhD., riaditeľ odboru 
T: 02/2046 3212;  E: jan.hudak@employment.gov.sk  
 
Pandemický plán MPSVR SR 
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/  
Príloha č. 19 Zoznam zariadení sociálnych služieb, ktoré sú pripravené na určenie za subjekt 
hospodárskej mobilizácie 
priloha_19_k_pandemickemu_planu-ziar-n-hronom-24-11-2020.pdf (gov.sk) 
 
V rámci uvedeného bodu sa rozvinula aj diskusia. 
 
Členky a členovia výboru boli oboznámení s uvedenými informáciami bodu 7. 
 
 
 
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 
diskusiu a uzavrela zasadnutie výboru s prianím pevného zdravia a príjemným       prežitím vianoč-
ných sviatkov a úspešným vykročením do Nového roku.  
 
 
 
 
 
Schválila, dňa 9.decembra 2021  
 
 
 
 
 
 

      Ing. Daniela Michaličová v. r. 
         generálna riaditeľka kancelárie ministra 
predsedajúca zasadnutiu Výboru pre rodovú rovnosť 

mailto:jan.hudak@employment.gov.sk
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/
https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pandemicky-plan-mpsvr-sr/priloha_19_k_pandemickemu_planu-ziar-n-hronom-24-11-2020.pdf

