Výbor pre rodovú rovnosť
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť
Informácia zo zasadnutia dňa 6. júna 2019
 Výbor bol oboznámený so spôsobom vyhodnotenia pripomienok uplatnených
zo strany členov a členiek Výboru pre rodovú rovnosť k návrhu Súhrnnej správy
o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018 a správu zobral na vedomie.
V diskusii sa členky a členovia výboru zaujímali o možnosti aktívnejšieho zapojenia
mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v téme rodovej rovnosti do
prípravy Súhrnnej správy za daný kalendárny rok a tiež pri výbere témy.
Ref.: uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 64
 Výbor zobral na vedomie Informáciu o výzvach a projektoch v oblasti rodovej
rovnosti z OP Ľudské zdroje:
 otvorená výzva „Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie“
(poskytovateľ Implementačná agentúra)
 ukončená výzva flexibilných foriem starostlivosti o deti a podporu flexibilných
foriem práce
 pripravený národný projekt, ktorý bude implementovať Ústredie práce
sociálnych vecí a rodiny, kde sa bude podporovať v priebehu jedného roka
pracovné miesto pre matky detí vo veku do 6 rokov
 zámer projektu, v rámci ktorého budú vytvorené štandardy pre takzvané
rodové audity alebo audity na zosúladenie rodinného a pracovného života
 Výbor diskutoval o odporúčaniach a návrhoch na zlepšenie financovania
mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v téme rodovej rovnosti
a ľudských práv žien prostredníctvom zmien v dotačnej schéme Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rodovej rovnosti, v súvislosti s čím zaviazal
predsedu výboru zabezpečiť v termíne do 31. júla 2019 uskutočnenie pracovného
stretnutia s vecne príslušnými zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky zodpovednými za nastavovanie a realizáciu dotačnej schémy, na
ktorom by prebehol konštruktívny a participatívny dialóg, s cieľom vytvoriť a
predložiť výboru návrh postupu prijímania opatrení pre skvalitnenie dotačného
mechanizmu na podporu rodovej rovnosti
Ref.: uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 65
 Výbor schválil Vyhlásenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách
a domácemu násiliu a o boji proti nemu, predložené členkami komory za mimovládne
neziskové organizácie
Ref: uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 66

 Výbor bol v bode Rôzne oboznámený :
-

-

-

o príprave publikácie o histórii spolku ŽIVENA, ktorý si v roku 2019 pripomína
150. výročie svojho založenia a súvisiacich oslavách
o 108. zasadnutí Medzinárodnej organizácie práce (ILO), ktoré sa uskutoční
v dňoch 10. – 21. júna 2019 v Ženeve, kde je možné očakávať prijatie nového
Dohovoru o odstránení násilia a obťažovania na pracovisku alebo na trhu práce
o 41. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. júna
až 12. júla 2019 v Ženeve a kde jedným z očakávaných bodov je prijatie rezolúcie
o odstraňovaní násilia na ženách
o príprave návrhu Akčného plánu k rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1325
(ženy, mier a bezpečnosť)

Spracoval: Spoločný sekretariát výborov
dňa 6. júna 2019 v Bratislave

