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Záznam zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava,  

25. septembra 2012, 10.00 h., kongresová miestnosť 

 

 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení): viď podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Albert Breier, Dana Farkašová, Iveta Griačová, Kamila Jandzíková, Dušana 

Karlovská, Daša Malíková, Mario Mikloši, Mária Raučinová, Eva Riečanská, Apolónia 

Sejková, Eva Sládková, Martina Širhalová, Adriana Šklíbová, Monika Vrábľová 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Informácia o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

3. Informácia o presune kompetencií v oblasti rodovej rovnosti v zmysle novely 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy (kompetenčný zákon) 

4. Informácia o prerokovaní a schválení Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti 

na Slovensku za rok 2011 

5. Informácia 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 

6. Informácia o Výročnej správe za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí za rok 

2011 

7. Rôzne 

 

1. Otvorenie 

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a predseda Výboru 

pre rodovú rovnosť  

- privítal prítomných na prvom spoločnom zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť (ďalej 

len „výbor“) Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada vlády SR“) ako aj nových členov a členky, ktorí 

boli nominovaní najmä zo štátnej správy na základe zmien v novom volebnom období 

- zdôraznil podstatný prvok pre výbor, ktorým je skutočnosť, ţe výbory neplnia len 

úlohu odborných orgánov Rady vlády s odporúčacím statusom, ale majú moţnosť 

priamo ovplyvňovať výstupy Rady  

- vyzdvihol vysoký záujem o výbor a ţelanie aby výbor rokoval efektívne, vytváral 

priestor pre diskusie a vypočutie názoru kaţdého člena a členky a prijímal uznesenia, 

ktoré pomôţu s konkrétnym riešením problémov 

- vyjadril presvedčenie, ţe práve široké zastúpenie tak zo strany štátnej správy, 

samosprávy a z mimovládneho sektora bude prínosom pre zasadnutia a rozmanitosť, 

rôznorodosť inštitúcií a názorov v tomto výbore umoţní nielen vzájomné 

obohacovanie a učenie sa navzájom, ale aj lepšie pochopenie sa tak, aby sa mohli 

prijímať konsenzuálne rozhodnutia 
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- informoval, ţe zasadnutie sa koná v čase, kedy novelou kompetenčného zákona 

prechádza zodpovednosť za rodovú rovnosť a rovnosť príleţitostí a koordináciu 

štátnej politiky v danej oblasti na ministerstvo 

- je to určitým spôsobom zadosťučinenie, pretoţe reálny výkon politiky v oblasti 

rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí sa vykonával prostredníctvom MPSVR SR aj 

doteraz, a to cez odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí (ďalej len ,,ORRaRP“). 

ORRaRP je zodpovedný aj za implementáciu horizontálnej priority rovnosť 

príleţitostí v štrukturálnych fondoch. 

- informoval, ţe Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) na svojej 7. 

riadnej schôdzi dňa 18.9.2012 prerokovala a zobrala na vedomie Súhrnnú správu o 

stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011  

- za úspech povaţuje, ţe uznesenie k správe bolo schválené veľkou väčšinou hlasov. 

Predtým správu schválila vláda SR, bola predloţená aj na rokovanie Hospodárskej a 

sociálnej rady (ďalej len ,,HSR“) ako najvyššieho orgánu sociálneho dialógu na 

Slovensku. Konštatoval, ţe vrcholní politici a političky sa mohli oboznámiť so 

záverečnými zisteniami správy a vyuţiť ich pri vo svojej práci. 

- vyslovil prianie, aby rokovanie k jednotlivým bodom programu nebolo formálne, ale 

prinášalo podnetné návrhy na riešeniach. Vyzval na aktívnu spoluprácu. 

- vyjadril nádej a očakávania spojené s fungovaním odborných pracovných skupín 

výboru. Pracovné skupiny sú platformou pre hlbšie a intenzívnejšie venovanie sa 

nastoleným otázkami tak, aby na základe odborných stanovísk pracovných skupín 

bolo moţné primerane nastavovať stratégie a politiky a zohľadňovať v nich potreby  

a záujem ţien i muţov Slovenska. Informoval, ţe stratégie budú zaloţené – podobne 

ako v EÚ – na duálnom prístupe, teda na uplatňovaní rodového hľadiska so súčasnou 

špecifickou podporou určitých skupín na odstránenie existujúcich nerovností. 

- v závere poďakoval za angaţovanosť, ochotu a vôľu spolupracovať pri presadzovaní 

rodovej rovnosti a odstraňovaní znevýhodnení, ktorým čelia ţeny, ale aj muţi v 

špecifických oblastiach verejného a súkromného ţivota 

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre rodovú 

rovnosť 

- vyzval ku schváleniu programu zasadnutia 

- program bol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov 

 

2. Informácia o zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť  

 

Adriana Mesochoritisová, popredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- informovala o poslednom zasadnutí Rady vlády SR, ktorá sa konala 30. júna 2012 

- najdôleţitejšou zmenou programu z hľadiska aj rodovej zmeny je, ţe Rada vlády SR 

na svojom zasadnutí schválila dodatok štatútu, ktorým odporúčala zriadenie Výboru 

pre práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálnych a transsexuálnych osôb 

- domnieva sa, ţe toto odporúčanie sa posunie do vlády a vláda odporúčanie príjme 

 

Ľubica Dilongová ( v.z. Renáta Ocilková), Fórum kresťanských inštitúcií 

- uviedla, ţe v zmene štatútu (zmena uznesená číslom 47 z 30. júna 2012) neboli 

zapracované všetky pripomienky a preto pripravený materiál pre vládu je v rozpore  

s programovým vyhlásením vlády SR 
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Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť 

- reagovala, ţe výbor je poradný orgán a nie je potrebné otvárať túto diskusiu, nakoľko 

bolo všetko odsúhlasené Radou vlády SR 

 

Zuzana Kumanová, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

- navrhla, aby sa bod č. 2 preniesol do ďalšej diskusie a vzal sa na vedomie 

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre rodovú 

rovnosť 

- výbor zobral body č. 2 a č. 3 na vedomie  

 

3. Informácia o presune kompetencií v oblasti rodovej rovnosti v zmysle novely zákona 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

(kompetenčný zákon) 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- informovala, ţe NR SR na svojom siedmom zasadnutí dňa 12. septembra 2012 

odsúhlasila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z.  

o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy, ktorá ruší funkcia 

podpredsedu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

- spomínaná agenda rodovej rovnosti a rovnosti príleţitosti prechádza do kompetencie 

MPSVR SR, zmena nastala v ustanovení § 15 ods. 1, ktorý sa dopĺňa písmenom h) 

podľa ktorého MPSVR SR zabezpečuje rodovú rovnosť a rovnosť príleţitosti  

a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti. V rámci MPSVR SR je za túto agendu 

zodpovedný odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitosti  

- odbor rodovej rovnosti sa s MS SR dohodol na určitej forme spolupráce, týkajúcej sa  

gescie nad antidiskriminačným zákonom 

- záverom dodala, ţe v súčasnosti sa pripravuje novela diskriminačného zákona 

 

Zuzana Vranová, Profesionálne ţeny 

- vyslovila uznanie k spracovaniu a presadeniu zmien v kompetenčnom zákone vo 

vzťahu k rodovej rovnosti a MPSVR SR 

 

Jozefína Ţáková, Slovenská asociácia poisťovní 

- poukázala, ţe pri príprave a úprave zákona je veľa agendy a agenda je poistno-

technicky zloţitá, navrhla spoluprácu MPSVR SR s Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky (ďalej len „MF SR“) a aj Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“), 

nakoľko je tento systém pre poisťovňu odborne zloţitý  

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre rodovú 

rovnosť 

- MPSVR SR bude iniciovať pracovnú skupinu, ktorá by mohla priamo ovplyvňovať a 

pripomienkovať veci, ktoré súvisia s prípravou novely zákona 

 

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť 

- k presunu kompetencií uviedla, ţe z celého systému vypadla moţnosť dotácií na 

rodovú problematiku. Problematika doteraz nebola vyčlenená, bola vsunutá do 

ľudsko-právnej agendy. Na Úrade vlády bola jedna dotačná schéma, ktorá zahŕňala aj 

rodovú rovnosť. 
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- podotkla, ţe rodová rovnosť nepatrí do novej schémy 

- ak by sa kompetencia rodová rovnosť presunula na MPSVR SR, bolo by ţiaduce, aby 

sa s ňou presunula dotačná schéma 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- ako ďalej uviedla, na jednej strane európsky sociálny fond (ďalej len,, ESF“) má túto 

problematiku v náplni a pre budúce programovacie obdobie sú podľa pripravovaného 

nariadenia o ESF posilnené moţnosti dotácií pre mimovládne organizácie (ďalej len 

,,MVO“) na ich inštitucionálne zabezpečenie.  

- informovala, ţe v rámci progresu dotačnej schémy má byť v októbri tohto roku 

vyhlásená výzva, ktorá je na ministerskej úrovni, kde sa bude MPSVR SR snaţiť 

pripraviť projekt 

- dňa 28. októbra sa bude konať zasadnutie komisie k programu PROGRESS v Bruseli a 

výbor komunikuje so stálym zastúpením, aby sa zistili moţnosti ako je moţné spraviť 

implementačnú dotačnú schému v rámci PROGRESS na podmienky SR 

- výbor pracuje na vytvorení dotačných moţností pre oblasť rodovej rovnosti 

 

Milica Jančulová, Úrad vlády SR 

- reagovala, ţe pokiaľ ide o dotačné schémy – na tento rok mal úrad vlády pridelených 

2,4 milióna EUR, z toho 1,9 milióna EUR bolo alokovaných na odbor projektov 

v oblasti ľudských práv na rok 2012. Súčasný stav je taký, ţe komisia hodnotila 222 

ţiadostí, z nich bolo úspešných 87, ktoré ďalej prechádzajú ďalším schvaľovacím 

procesom v rámci Úradu vlády SR. Pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok, pôvodná 

sekcia ľudských práv by si ţiadala zachovať pôvodnú sumu 2,6 milióna EUR.  

 

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predseda Výboru pre rodovú 

rovnosť 

- vzhľadom na ďalšie neodkladné pracovné povinnosti sa ospravedlnil zo zasadnutia 

výboru a poveril vedením podpredsedníčku výboru 

 

4. Informácia o prerokovaní a schválení Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti 

na Slovensku za rok 2011 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- doplnila, ţe celý priebeh rokovania alebo predkladania správy boli predloţené 

v podkladoch  

- výbor pripravil určitý časový prehľad, na svojom zasadnutí 17. februára 2012 schválil 

štruktúru pripravovanej správy, prispôsobenú správe Európskej únie (ďalej len ,,EÚ“)  

o stave rovnosti medzi muţmi a ţenami tak, aby bolo moţbé porovnať vývoj na SR 

v kontexte EÚ  

- Správa prešla legislatívnym procesom, (od vnútrorezortného pripomienkového 

konania, pripomienkovania v rámci výboru, medzirezortného pripomienkového 

konania), bola zaradená aj na tripartitu na rokovanie HSR vlády dňa 25. júna 

a následne ju vláda schválila na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2012. Ďalej sa správou 

zaoberal výbor NR SR, Výbor pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť, ktorý po stručnej diskusii odporučil zobrať na vedomie uznesenie správy. Na 

siedmej riadnej schôdzi NR SR prerokovala a zobrala väčšinou hlasov na vedomie 

súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na SR za rok 2011. 

- hlavné zistenia sú zhrnuté aj v tabuľke indikátorov, kde sa bude MPSVR SR snaţiť 

v tomto formáte pokračovať aj budúce roky tak, aby to najpodstatnejšie - dlhodobé 
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trendy boli jasné a viditeľné, aby bolo moţné relevantne porovnávať pokrok v oblasti 

rodovej rovnosti 

- uznesenie bolo odsúhlasené a prijaté v navrhovanom znení 

 

5. Informácia 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 

(CEDAW) a odporúčaniach paktu o hospodárskych a sociálnych právach a návrh úloh 

pre jednotlivé rezorty 

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- informovala, ţe spomínaný materiál vypracovala a predkladá tajomníčka výboru 

- dlhodobým problémom od roku 2008 odkedy výbor zasadá je, ţe výbor upozorňuje na 

monitoring záverečných zistení, pri ktorom sa ukázalo, ţe si SR neplní záväzky 

v oblasti ľudských práv ţien a rodovej rovnosti, nenapĺňa záverečné zistenia 

predsedajúceho výboru  

- výbor by mal inicioval plnenie jednotlivých odporúčaní výboru CEDAW a taktieţ 

odporúčania paktu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, aby sa príslušné 

rezorty zhostili jednotlivých úloh a začali aktívne konať    

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- následne doplnila, ţe cieľom je, aby sa vytvorila medzirezortná pracovná skupina  

- pracovná skupina pre stratégiu by mala v spolupráci s relevantnými rezortmi pripraviť 

plán plnenia odporúčaní  

- upozornila, ţe súčasťou správy a odporúčaní je aj stanovenie jednotlivých 

zodpovedností jednotlivých ministerstiev, ktoré boli schválené uznesením vlády 

v roku 2008 

- predstavila návrh uznesenia, v ktorom výbor ukladá pracovnej skupine Tvorba 

stratégií v oblasti rodovej rovnosti vypracovať cestovnú mapu plnenia odporúčaní aj 

s ohľadom zistení a odporúčaní paktu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach  

 

- uznesenie bolo prijaté 2/3 väčšinou výboru 

 

6. Informácia o Výročnej správe za horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí za rok 

2011 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- predstavila, ţe horizontálna priorita rovnosť príleţitostí (ďalej „HP RP“) Národného 

strategického referenčného rámca je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom 

vplýva na ciele Národného strategického referenčného rámca a ktorej zmyslom je 

zabezpečiť dosiahnutie rovnosti príleţitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým 

formám diskriminácie 

- doplnila, ţe SR má štyri horizontálne priority, okrem rovnosti príleţitostí je to 

horizontálna priorita marginalizovanej rómskej komunity, ktorá je implementovaná 

cez Úrad splnomocnenca vlády pre marginalizované rómske komunity, ďalšími 

horizontálnymi prioritami implementovanými cez Úrad vlády je informačná 

spoločnosť a trvalo udrţateľný rozvoj   

- pokračovala predstavením hlavného cieľa HP RP, ktorým je rovnosť príleţitostí pre 

všetkých (posilňovanie rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho 

prostredia) a predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na základe takých sociálnych 
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kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboţenstvo, 

sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie) 

- ďalej predstavila špecifické ciele v piatich oblastiach, ktoré  boli stanovené pre 

konkrétnu implementáciu- 

- ciele v oblasti rodovej rovnosti resp. rovnosti príleţitostí ţien a muţov, v oblasti 

rovnosti príleţitostí zdravotne postihnutých ľudí, v oblasti rovnosti príleţitostí na 

základe veku, v oblasti antidiskriminácie a ďalšie ciele (vzdelanie, dlhodobá 

nezamestnanosť) 

- nadviazala, ţe ciele v oblasti rodovej rovnosti sa ďalej delia-  

- zvýšenie zamestnanosti a zníţenie nezamestnanosti ţien na trhu práce, zvýšenie 

participácie ţien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 

pracovného a rodinného ţivota, zníţenie rodového mzdového rozdielu medzi ţenami 

a muţmi, zníţenie miery rizika chudoby ţien (najmä v dôchodkovom veku) a zníţenie 

počtu obetí domáceho násilia, najmä ţien prostredníctvom zvýšenia počtu sluţieb pre 

obete domáceho násilia  

- poukázala na problém, ţe ciele je moţné hodnotiť len v kontexte ukazovateľov na 

úrovni vývoja SR, nie sú vytvorené mechanizmy pre posúdenie príspevku 

implementácie projektov zo štrukturálnych fondov k týmto zmenám 

- podotkla, ţe ide o základný nedostatok celého nastavenie systému, ktorý vyplýva zo 

systému sledovania  

- informovala, ţe z diskusie na monitorovacom výbore vyplynulo, ţe ESF pripraví 

scenár, pre prípad „if“, ako by sa situácia vyvíjala keby neboli štrukturálne fondy 

implemntované  

- ďalej predstavila prvý cieľ- rodový rozdiel v mierach zamestnanosti a nezamestnanosti  

ţien a muţov 2008 – 2011, ktorý sa z dlhodobého hľadiska napĺňa  

- pri druhom cieli pre zosúlaďovanie pracovného a rodinného ţivota poukázala, ţe 

rodový rozdiel v miere zamestnanosti ţien a muţov, najmä ţien s malými deťmi je na 

SR stále pomerne vysoký, predstavila, ţe k tomuto prispieva najmä Národný projekt, 

ktorý je zameraný na podporu sluţieb starostlivosti, v ktorom je moţné preplácanie 

príspevku pre deti do troch rokov  

- pri treťom cieli, kde je ukazovateľ zameraný na rodový mzdový rozdiel skonštatovala, 

ţe z dlhodobého hľadiska sa po prudkom náraste v polovici minulého desaťročia 

rodový rozdiel začína na SR pomaly zniţovať, vzdelanostná úroveň ţien na SR je 

veľmi dobrá 

- pokračovala predstavením štvrtého cieľa v oblasti dlhodobej zamestnanosti a miere 

rizika chudoby, kedy rozdiel medzi rizikom chudoby je v dôchodkovom veku, za 

predpokladu, ţe druhý pilier bude tento rozdiel ešte zvyšovať tým, ţe ţeny vypadávajú 

v priemere 8-9 rokov z pracovného procesu, kým muţi zhruba 2 roky 

- pri poslednom cieli v oblasti násilia páchaného na ţenách vyjadrila názor, ţe 

ukazovatele neboli správne vybraté, lebo počet evidovaných prípadov týrania blízkej 

a zverenej osoby neodráţa nevyhnutne počet celkových prípadov domáceho násilia, 

skôr ide o mieru fungovania/nefungovania inštitúcií 

- záverom predstavila ako jednotlivé operačné programy prispievajú k plneniu 

horizontálnej priority rovnosť príleţitostí, kde najväčší podiel má regionálny operačný 

program a OP zamestnanosť a sociálna inklúzia 

- podotkla, ţe znepokojujúci je OP vzdelávanie, ktorý predstavuje len 1,46% z podielu, 

čo však môţe byť spôsobené aj iným systémom implementácie, nakoľko systém 

riadenia štrukturálnych fondov a implementácie jednotlivých projektov je pomerne 

komplikovaný, rovnako komplikovaný môţe byť aj systém vyťahovania dát zo 

systému, tak aby zodpovedali informáciám riadiacich orgánov 
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- ďalej predstavila podiel jednotlivých OP na objeme finančných prostriedkov, kde 

najväčší podiel má rovnako regionálny OP, OP zamestnanosť a sociálna inklúzia 

(ďalej „OP ZaSi“), tretím v poradí je OP doprava  

- doplnila informáciu, ţe Výročná správa za HP RP bola v zmysle metodického pokynu 

CKO spracovaná do konca júla, následne bola predloţená PS na pripomienkovanie 

a pripomienky boli zapracované 

- k špecifikám Európskeho sociálneho fondu (ďalej „ESF“) uviedla, ţe v roku 2011 bolo 

na projektoch ESF vyrovnané zastúpenie účastníkov a účastníčok z hľadiska 

rodu/pohlavia, zúčastnilo sa ich 49,8% ţien a 50,2% muţov  

- podiel ţien v OP ZaSi bol niţší ako muţov:  46,9%/53,1% (Aktívne politiky trhu 

práce, protipovodňové opatrenia, oprava zámkov)  

- podiel ţien v OPV bol vyšší ako muţov“ 68,9%/31,1% (feminizácia školstva)  

- záverom doplnila, ţe podľa uznesenia vlády SR č. 323  je MPSVR SR zodpovedné za 

plnenie a koordináciu HP RP a Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí 

zabezpečuje proces koordinácie implementovania HP RP v minulosti prostredníctvom 

podporného strediska k rovnosti príleţitostí 

- od októbra 2010 je podporné stredisko zrušené, prebiehajú snahy o administratívne 

posilnenie odboru, nakoľko túto úlohu v súčasnosti vykonáva na odbore jedna osoba  

Jozef Burian, štátny tajomník MPSVR SR 

- nadviazal na spomínaný problém rizika chudoby v dôchodkovom veku, kedy nie je 

podstatné koľko človek dostáva v I. či II. pilieri, ale podstatný je príjem počas aktívnej 

práce 

- piliere nerozhodujú, človek, ktorý má nízky príjem v dôchodku ho má v I. aj II. pilieri 

- poukázal, ţe zmena v sadzbe príspevkov na starobné dôchodkové sporenie – zníţenie 

sadzby z 9% na 4% z vymeriavacieho základu je zlepšením pre oblasť rodovej 

rovnosti, ak vychádzame z premisy, ţe ţeny majú niţší príjem ako muţi 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- doplnila, ţe I. pilier dáva lepšie moţnosti na určitú formu solidarity ako súkromné 

sporenie, hlavný problém sa však vytvára na trhu práce 

 

Zuzana Kumanová, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity 

- upozornila, ţe väčšej miere chudoby sú vystavené ţeny s viacnásobnou 

diskrimináciou, kde je vysoké percento rómskych ţien, ktoré ţijú v marginalizovaných 

rómskych komunitách 

- doplnila, ţe ak sa problém nebude riešiť teraz, kaţdým rokom sa bude zväčšovať 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- predstavil komunitu, ktorú zastupuje, skladá sa z dvoch skupín, jedna skupina sú 

rodiny so „zodpovedným rodičovstvom“, kde je detí viac a druhou sú rodiny 

s postihnutým členom 

- v oboch skupinách sú podobné problémy, je to predovšetkým jeden príjem a jeden 

rodič spravidla ţena, ktorá je postihovaná v dôsledku, ţe zostáva dlhú dobu doma 

- informoval, ţe v rámci PS pre rodiny sa pripravujú v priebehu novembra a decembra 

odborné semináre, kedy by mali výstupy slúţiť ako odpoveď na niektoré z otázok 

- jednotlivé medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa chudobou špecifikujú, ţe 

najväčšia chudoba je v rodinách kde je jeden rodič, kde je postihnutý člen a kde je viac 

nezaopatrených osôb - detí 
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- na záver informoval, ţe dňa 16. októbra sa bude konať zasadnutie Interskupiny 

v Europarlamente pre rodinných opatrovateľov, kde bude ako poznamenal tieţ 

informovať o týchto záleţitostiach 

Adriana Mesochoritisová, popredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- vyjadrila nádej, ţe vláda a ministerstvo bude vo svojich novelách a zásadných 

rozhodnutiach zohľadňovať rodové hľadisko a budú brať do úvahy dopady politických 

opatrení na situáciu ţien a muţov, podľa toho rozhodovať tak, ako nám to ukladá naše 

členstvo v EÚ a tým predchádzať udrţiavaniu či dokonca prehlbovaniu rodovej 

nerovnosti v SR 

- uviedla návrh, aby výbor zaujal stanovisko prípadne prijal uznesenie, aby vláda aj 

v budúcom programovom období dodrţiavala hľadisko rodovej rovnosti 

- poloţila otázku, či budúce programové obdobie implementuje otázku horizontálnej 

priority, či sú plánované programy na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí 

- navrhla, aby prípadne predseda výboru informoval na najbliţšom zasadnutí akým 

spôsobom bude uplatňovaná horizontálna priorita rovnosť príleţitostí 

- dala na zváţenie, aby výbor odporučil Rade vlády SR, aby otvorila túto otázku, 

pretoţe horizontálna priorita je veľkou otázkou pri európskych štrukturálnych fondoch 

a toto je ten finančný mechanizmus, ktorým môţeme zniţovať rozdiely či uţ rodové 

rozdiely alebo v ostatných oblastiach uplatňovania rovnosti príleţitostí  

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe z hľadiska priorít EÚ komisie, hlavne ESF má byť posilnená rovnosť 

príleţitostí a rodová rovnosť v ďalšom programovacom období ako jeden zo 

základných princípov  

- dokumenty sa momentálne prijímajú na EÚ úrovni, Slovensko začína so zvaţovaním 

ako bude pripravované ďalšie programovacie obdobie, uvaţuje sa o počte operačných 

programoch 

- Výbor pre rodovú rovnosť komunikuje s centrálnym koordinačným orgánom a bude sa 

snaţiť presadzovať tieto princípy či uţ formou horizontálnej priority či uţ pod iným 

názvom  

- odporučila, aby sa Rada vlády SR zaoberala touto otázkou, nakoľko ide o najväčší 

mechanizmus, ktorým sa dajú vyrovnávať rozdiely pre rôzne znevýhodnené skupiny 

 

Zuzana Kiczková 

- doplnila koncepčnú poznámku, rodová rovnosť nie je záleţitosť len individuálnych 

snaţení, ale je váţnou sociálnou štrukturálnou záleţitosťou, je nesprávne celý problém 

posúvať do roviny individuálnych, osobných snaţení   

- dala na zváţenie venovať väčšiu pozornosť problematike horizontálnej segregácie, 

ktorá je váţnym problémom,  nakoľko horizontálna nerovnosť jednotlivých odvetví 

skutočne narastá  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- k príprave ďalšieho programovacieho obdobia doplnila, ţe týmto témam sa bude 

venovať výbor na viacerým rokovaniach  

- je potrebné, aby ciele a spôsoby implementácie napr. vertikálna a horizontálna 

segregácia boli širšie diskutované 

 

Adriana Mesochoritisová, popredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- predstavila návrh uznesenia k informácii o Výročnej správe za HP RP za rok 2011 
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- uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou  

 

 

7. Rôzne 

 

Ľubica Dilongová, (v.z. Renata Ocilková) Fórum kresťanských inštitúcií,  

- predstavila návrh uznesenia, v ktorom Výbor pre rodovú rovnosť berie na vedomie 

informáciu, ţe viaceré členské inštitúcie prítomné na zasadnutí zaujímajú nesúhlasné 

stanovisko k Uzneseniu Rady vlády SR pre ĽPNMRR č. 47, ktorým sa schvaľuje 

návrh na zmenu štatútu Rady týkajúci sa zriadenia Výboru pre práva lesieb, gejov, 

bisexuálnych, transsexuálnych a intersexuálnych osôb (ďalej „Výbor pre LGBTI“) 

  

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- poukázala, ţe nevidí zmysel, prečo by mal Výbor brať na vedomie, ţe niektoré 

organizácie sa vyjadrujú proti niečomu, Výbor by mal hlasovať či súhlasí alebo 

nesúhlasí so zriadením spomínaného Výboru, predstavená formulácia je podľa nej 

zmätočná 

 

Jana Zezulová, Moţnosť voľby, o.z. 

- doplnila názor, ţe je nezmyslom, aby Výbor pre rodovú rovnosť schvaľoval, ţe 

nesúhlasí so zriadením Výboru pre práva LGBTI 

- všetky organizácie, ktoré sa stali členmi výboru pre rodovú rovnosť súhlasili v štatúte 

výboru s ľudsko- právnymi východiskami, ku ktorým sa tento výbor hlási,  zároveň 

sem patria práva neheterosexuálnych ľudí 

- za tento návrh odmietla hlasovať 

 

Adriana Mesochoritisová, popredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- súhlasila s názorom, ţe tento návrh vyznieva zmätočne, návrh je akoby proti ľudským 

právam, ktoré sa výbor zasadil ochraňovať  

 

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia zodpovednosť 

- súhlasila, ţe o ľudských právach sa nehlasuje a výbor by ich nemal nikomu brať, 

výbor by mal zabezpečiť tieto práva realizovať  

- nie je moţné, aby výbor o takomto návrhu hlasoval 

 

Jozef Tinka, Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť 

- práva presadzované vo Výbore pre LGBTI sú podľa jeho názoru v rozpore s rodovou 

rovnosťou, pretoţe rodová rovnosť je zaloţená na rodovej nerovnosti a prirodzených 

úlohách muţov a ţien v rodine  

- nepovaţuje to za otázku ľudských práv, ak chceme hovoriť o ľudských právach, 

musíme hovoriť aj o právach dieťaťa, kde prvé právo dieťaťa je harmonický vývoj 

a ten je zaloţený na tom, ţe dieťa má otca a matku 

- pokračoval, ţe otec ma iné postavenie, matka má iné postavenie a spolu vytvárajú 

harmóniu, ak má dieťa otca a otca, potom je tu určitá disharmónia, kedy sú potláčané 

ľudské práva detí 

- pod registrovaným partnerstvom sú podľa jeho názoru presadzované veci, ktoré sú 

proti prírode 

- navrhol prednesené uznesenie preformulovať, v zmysle ţe Výbor berie na vedomie 

informáciu, ţe daný výbor vznikol, ale z hľadiska rodovej rovnosti ho neakceptuje- 

nestotoţňuje sa s ním 
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Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe existuje Výbor pre práva dieťaťa, kde je priestor pre diskusiu  

k Dohovoru o právach dieťaťa 

- po vzniku Výboru pre LGBTI je moţné prihlásiť sa ako člen a o daných témach 

diskutovať 

- vo výbore o LGBTI je priestor pre diskusiu o ľudsko-právnych otázkach, ochrane práv 

určitých ľudí na Slovensku, štatút nehovorí o registrovaných partnerstvách ani 

osvojovaní detí 

- navrhla zostručniť a vyjasniť prednesené uznesenie, aby výbor mohol hlasovať 

o jednoznačnom návrhu 

 

Ľubica Dilongová, (v.z. Renata Ocilková) Fórum kresťanských inštitúcií,  

- preformulovala návrh uznesenia v zmysle, ţe Výbor pre rodovú rovnosť nepodporuje 

vytvorenie Výboru pre LGBTI, takýto výbor nie je potrebné zriadiť, pretoţe výbor 

chrániaci ich práva uţ existuje 

 

Silvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

- v rámci procesuálneho zjednodušenia navrhla dať hlasovať o stanovisku, ktoré by 

podporilo zriadenie Výboru pre LGBTI 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- poloţil otázku, či v tomto výbore nie je priestor pre skupinu zaoberajúcou sa touto 

problematikou z predošlého výboru pre rodovú rovnosť 

 

Adriana Mesochoritisová, popredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- dala hlasovať o návrhu uznesenia, v ktorom Výbor pre rodovú rovnosť nepodporuje 

vytvorenie Výboru pre LGBTI ľudí  

- za návrh hlasovali 3 členovia, zdrţali sa 4 členovia 

- uznesenie nebolo prijaté  

 

- následne dala hlasovať o návrhu uznesenia predloţenom Silviou Porubänovou, 

v ktorom Výbor pre rodovú rovnosť podporuje vytvorenie Výboru pre LGBTI ľudí 

- proti 2, zdrţali sa 6 členovia 

- uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou 

 

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia zodpovednosť 

- predstavila návrh uznesenia k prerokovanému bodu programu č. 3 v znení- Výbor pre 

rodovú rovnosť 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 ţivota spoločnosti 

- proti 1 hlas, zdrţal s 1 člen  

- uznesenie bolo svhválené nadpolovičnou väčšinou 

 

Stnislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- k bodu programu č.3 ďalej predstavil návrh uznesenia členovia/ky Výboru pre rodovú 

rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

konštatujú, ţe MPSVR SR je v porovnaní s analogickými orgánmi v zahraničí sú 

poddimenzované. Okolité krajiny majú ministerstvá, ktoré to majú ako nosnú 

problematiku  
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- Výbor preto odporúča najmä personálne a finančne posilniť odbor rodovej rovnosti 

a rovnosti príleţitostí 

 

Adriana Mesochoritisová, popredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- dala hlasovať o predloţenom návrhu uznesenia 

- proti 1, zdrţali sa 4 členovia 

- uznesenie bolo schválené 

 

Magda Haburová, Ţena tretieho tisícročia 

- predniesla pripomienku k Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti, aby sa 

v budúcnosti pri spracovaní takýchto správ robila analýza rodového mzdového 

rozdielu aj podľa jednotlivých krajov alebo regiónov 

- Slovensko je rôznorodé, ţivotná úroveň na západe a východe krajiny je odlišná,  

rodový mzdový rozdiel je atribút, ktorý veľmi veľa ovplyvňuje v ţivote ľudí, ako sa 

uvádza prehlbuje najmä feminizáciu chudoby 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe spomínané rozdelenie sa v súhrnnej správe nachádza a paradoxne 

v najchudobnejších regiónoch je rodový mzdový rozdiel najmenší, keďţe celkovo sú 

tam nízke mzdy, kým najväčší rozdiel je Bratislave 

 

Barbora Holubová, Inštitút pre výskum práce a rodiny 

- poloţila otázku, či Slovensko vydáva stanovisko k snahe pani Redingovej o zavedenie 

legislatívy pre stanovenie kvót v dozorných radách spoločností kótovaných na burze, 

či by výbor mohol zaujať stanovisko  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- informovala, ţe sa vytvorila ad hoc iniciatíva, ktorú spustila Veľká Británia, avšak nie 

v snahe nepodporiť snahu o zvýšenie zastúpenia ţien, ale odmietajú kvóty, pretoţe 

majú vytvorené špecifické mechanizmy  

- nepáči sa im iniciatíva na zavedenie kvót, nakoľko to povaţujú z hľadiska svojich 

vlastných snáh za kontraproduktívne     

- Veľká Británia následne iniciovala list na odmietnutie tejto legislatívnej snahy, ţiadala 

o podporu medziiným aj Slovensko,  

- odbor rodovej rovnosti sa vyjadril, ţe je príliš skoro zaujať jednoznačné negatívne 

stanovisko  

- záverom dodala, ţe momentálne nie je potrebné podporné stanovisko výboru 

 

Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre verejné otázky  

- poloţila otázku, či by sa nedal posunúť  termín predkladania výročných správ, tak, aby 

boli k dispozícii štatistické údaje, ktoré sú vţdy problémom, nakoľko sú k dispozícii 

za daný rok aţ v II. štvrťroku kalendárneho roka  

 

 Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, ţe Súhrnná správa sa predkladá na základe uznesenia vlády, kde je uvedený 

termín 31. marec, výbor môţe prijať návrh uznesenia, ţe odporúča  vláde posunúť 

termín predloţenia Súhrnnej správy o rodovej rovnosti napr. na 30. júna, pričom 

najlepšie je spojiť to s predkladanou správou za rok 2012 
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Adriana Mesochoritisová, popredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- predstavila návrh uznesenia, v ktorom Výbor  rodovej rovnosti odporúča odboru 

rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR SR predloţiť na rokovanie vlády 

návrh uznesenia, ktorým sa posunie termín predkladania Súhrnnej správy o stave 

rodovej rovnosti do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, následne dala hlasovať 

o návrhu uznesenia 

- proti 0, zdrţal sa 1 

- uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou 

 

- v závere poďakovala prítomným za účasť a doplnila, ţe závery zasadnutia budú 

zverejnené na webovej stránke 

 

   

V Bratislave dňa 23. októbra 2012 
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