
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

Návrh 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 25 
z 25. septembra 2012 

  
k informácii o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

číslo:  19367/2012-M_SSV 

predkladateľ:  podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

Informáciu o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

B. podporuje  

        

vytvorenie Výboru pre LGBTI ľudí  Rady vlády pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

Návrh 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 26 
z 25. septembra 2012 

  
k informácii o presune kompetencií v oblasti rodovej rovnosti (kompetenčný zákon) 

číslo:  19367/2012-M_SSV 

predkladateľ: tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

Informáciu o presune kompetencií v oblasti rodovej rovnosti (kompetenčný zákon) 

B.  odporúča formou zásadného stanoviska:  
 

B.1 Pri presune kompetencií v oblasti rodovej rovnosti v zmysle novely 

Kompetenčného zákona nebola na MPSVR SR vytvorená dotačná téma na podporu 

rodovej rovnosti ani neboli odčlenené finančné prostriedky z pôvodných dotačných 

schém.  

 

Výbor odporúča vláde SR, aby vyčlenila osobitné finančné prostriedky na účely 

dotačnej schémy na podporu aktivít a projektov MVO pôsobiacich v oblasti 

presadzovania rodovej rovnosti do života spoločnosti; 

B.2 Členovia/ky Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť konštatujú, že MPSVR SR je v porovnaní 

s analogickými orgánmi v zahraničí sú poddimenzované. Okolité krajiny majú 

ministerstvá, ktoré to majú ako nosnú problematiku.  

Výbor odporúča najmä personálne a finančne posilniť odbor rodovej rovnosti a  

rovnosti príležitostí zodpovedný za problematiku rodovej rovnosti. 

      
 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

Návrh 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 27 
z 25. septembra 2012 

  
k informácii o Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011 

číslo:  19367/2012-M_SSV 

predkladateľ:  tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť    

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

Informáciu o Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

Návrh 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 28 
z 25. septembra 2012 

 
k Informácii o záväzkoch Slovenskej republiky v oblasti rodovej rovnosti vyplývajúcich  

z medzinárodných dokumentov a odporúčaní – Návrh realizácie odporúčaní 

obsiahnutých v Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien  

a odporúčaniach paktu o hospodárskych a sociálnych právach  

a návrh úloh pre jednotlivé rezorty 

 

číslo:  19367/2012-M_SSV 

predkladateľ: tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

Informáciu o záväzkoch Slovenskej republiky v oblasti rodovej rovnosti 

vyplývajúcich  z medzinárodných dokumentov a odporúčaní – Návrh realizácie 

odporúčaní obsiahnutých v Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie 

diskriminácie žien a odporúčaniach paktu o hospodárskych a sociálnych právach  

a návrh úloh pre jednotlivé rezorty 

B. ukladá ako zásadné stanovisko 

  Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

 

  B.1. iniciovať oboznámenie so zisteniami a rokovania so subjektmi zodpovednými  

          z hľadiska vecnej pôsobnosti za  plnenie odporúčaní  

 

  Pracovnej skupine Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti   

    

  B.2. vypracovať cestovnú mapu plnenia odporúčaní 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

Návrh 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 29 
z 25. septembra 2012 

  
k informácii o Výročnej správe za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí za rok 2011 

číslo:  19367/2012-M_SSV 

predkladateľ:  tajomníčka Výboru  pre rodovú rovnosť   

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 

Informáciu o Výročnej správe za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí za rok 2011 

B.  ukladá 

Predsedovi výboru predložiť na najbližšie rokovanie výboru správu o uplatňovaní 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí pri príprave budúceho programového obdobia 

 

C. odporúča  

Rade vlády, aby sa na najbližšom zasadnutí zaoberala otázkou uplatňovaní rodovej 

rovnosti a rovnosti príležitostí pri príprave budúceho programového obdobia 

 


