
Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, 

 národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
  

konaného dňa 30. januára 2014 o 13.00 hod. 

zasadacia miestnosť č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR   

Špitálska 4 v Bratislave 

 

 

Výbor pre rodovú rovnosť (ďalej len „Výbor“) na svojom pravidelnom zasadnutí rokoval 

v zmysle schváleného programu. Výbor viedol jeho predseda, minister práce, sociálnych vecí 

a rodiny Ján Richter, ktorý otvoril rokovanie a overil uznášania schopnosť výboru (42 

prítomných zo 62 členov a členiek výboru). V druhej časti rokovania zastúpil predsedu 

výboru štátny tajomník MPSVR SR Jozef Burian. Tajomníčka výboru previedla kontrolu 

uznesení z minulých rokovaní a skonštatovala, že uznesenia boli splnené. 

Informácia ministra spravodlivosti SR o procese ratifikácie Dohovoru Rady Európy 

o odstránení násilia na ženách a boja proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) 

Minister spravodlivosti Tomáš Borec predniesol informáciu o stave prípravy ratifikácie 

Istanbulského dohovoru. Ako zdôraznil, proces ratifikácie si vyžaduje legislatívne zmeny 

vrátane prípravy špecifického zákona o domácom násilí po vzore niektorých krajín EÚ (napr. 

Španielsko). Rovnako je potrebné rozbehnúť činnosť Koordinačno-metodického centra 

v zmysle čl. 10 Dohovoru, ako i vydiskutovať a ozrejmiť verejnosti niektoré pojmy, o ktorých 

sa vedie v súčasnosti verejná diskusia. V súvislosti s tým spomenul aj list cirkevných 

organizácií a podnikateľských subjektov, ktoré odporujú ratifikácii Dohovoru. Kvôli 

spomínaným problémom požiadalo MS SR predsedu Vlády SR o odklad ratifikácie. Následne 

na vystúpenie pána ministra nasledovala dlhá diskusia k ozrejmovaniu pojmov a stanovísk. 

Informácie o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť  

Informáciu zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (ďalej len „Rada“) a procesu prípravy  Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv (ďalej „Stratégia“), predniesla tajomníčka Rady p. Barbora Ilková, ktorá 

informovala o priebehu participatívneho procesu a pripravovaných workshopoch. Tajomníčka 

výboru informovala o vytvorení rozšírenej pracovnej skupiny k príprave Stratégie. 

V najbližších dňoch budú členky súčasnej pracovnej skupiny, ako aj ďalší záujemcovia 

o členstvo, vyzvaní na zaslanie podkladov v zmysle stanovených kritérií, ktoré odporučil 

Koordinačný výbor pre prípravu stratégie. 

 

V ďalších bodoch rokovania informovala tajomníčka výboru o príprave troch strategických 

správach, ktoré sú:  

- Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013; 

- Vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2009-2013 

a Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010-2013;  

- Príprava piatej a šiestej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých 

foriem diskriminácie žien. 

 

Ďalšia informácia, prednesená tajomníčkou výboru, bola o stave prípravy nového 

programového obdobia a začlenenia rodovej rovnosti ako ex-ante priority, horizontálneho 



princípu ako aj špecifickej investičnej priority v rámci pripravovaného operačného programu 

Ľudské zdroje. Tajomníčka vyzvala na nominácie do rozšírenej pracovnej skupiny pre 

horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. Nominácie je možné zaslať do 2 týždňov. 

 

Informáciu o  pripravovaných projektoch k eliminácii a prevencii násilia na ženách predniesla 

B. Holubová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny a tajomníčka výboru. 

 

V bode Rôzne zaznela informácia o ukončovaní činnosti Krajských kontaktných miest v  

rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti a možnom nadväzujúcom národnom 

projekte. 

  


