
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 30 
z 28. januára 2013 

 
k informácii o kampani UN Women proti násiliu na ženách  

a prihlásení sa MPSVR SR  ku kampani 

  

číslo:               5218/2013-M_SSV 

predkladateľ:  riaditeľka regionálnej kancelárie UN Women  

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie  
 

           Informáciu o kampani UN Women proti násiliu na ženách a prihlásení sa MPSVR SR     

           ku kampani 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 31 
z 28. januára 2013 

  
k informácii zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a príprave Národnej stratégie ľudských práv 

 

 

číslo:               5218/2013-M_SSV 

predkladateľ:  tajomníčka rady 

                         

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie  

informáciu zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a príprave Národnej stratégie ľudských práv 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 32 
z 28. januára 2013 

  
k informácii o zriadení dotačného programu MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti  

(uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 26 z 25. 9. 2012) 

  

 

číslo:               5218/2013-M_SSV 

predkladateľ:  tajomníčka rady 

                         

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie  

 

Informáciu o zriadení dotačného programu MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti 

(uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 26 z 25. 9. 2012) 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 33 
z 28. januára 2013 

  
k Správe o uplatňovaní rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  

pri príprave budúceho programového obdobia  

(uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 29 z 25. 9. 2012) 

  

 

číslo:               5218/2013-M_SSV 

predkladateľ:  tajomníčka rady 

                         

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie  

 

Správu o uplatňovaní rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí pri príprave budúceho 

programového obdobia (uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 29 z 25. 9. 2012) 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

Návrh 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 34 
z 28. januára 2013 

 
 

k Predbežnému stanovisku MPSVR SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu 

a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 

spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach 

 

 

číslo:                    5218/2013-M_SSV 

predkladateľ/ka:   podpredsedníčka výboru 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. nesúhlasí formou zásadného stanoviska 
 

s  Predbežným stanoviskom MPSVR SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu   

            a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi  

            spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach. 

 

B. odporúča formou zásadného stanoviska  
 

vláde SR, aby neschválila predkladané Predbežné stanovisko a poverila MPSVR SR 

prepracovať stanovisko tak, aby SR nespochybňovala zámer a právny základ  

návrhu smernice Európskeho parlamentu  a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti 

medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze 

a súvisiacich opatreniach a aby podporila zámer smernice. 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 35 
z 28. januára 2013 

 
 

k prezentácii správ Inštitútu pre výskum práce a rodiny k násiliu na ženách za rok 2012 

 

 

 

 

číslo:                5218 /2013-M_SSV 

predkladateľ:   riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 
 

správy Inštitútu pre výskum práce a rodiny k násiliu na ženách za rok 2012:  

 

-  Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011;  

- Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory  

    rodovej rovnosti za rok 2011; 

- Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska  

    európskych štandardov 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

 

č. 36 

z 28. januára 2013 

 
 

k registrácii prostriedkov pre liekové prerušenie tehotenstva (Medabon a Mifegyne) 

 

 

číslo:                     5218/2013-M_SSV 

predkladateľ/ka:   podopredsedníčka výboru 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

 

A. odmieta snahy o ideologické zasahovanie určitých skupín do štandardných 

procesov registrácie liekov, týkajúcich sa reprodukčného zdravia žien. Pretože 

Európska charta zaručuje práva pacientov vrátane právo slobodného výberu – každý 

jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií 

spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov -, výbor  

 

B. podporuje rozšírenie možností výberu metódy umelého prerušenia tehotenstva 

v zmysle ľudsko-právnych štandardov sexuálneho a reprodukčného zdravia 

a najnovších medicínskych poznatkov. 

 

 

 

 



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre rodovú rovnosť 
 

č. 37 
z 28. januára 2013 

 
 

o  stanovisku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

číslo:                     5218 /2013-M_SSV 

 

predkladateľ/ka:   Janka Debrecéniová, OZ Občan, demokracia a zodpovednosť 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre rodovú rovnosť 

A.  upozorňuje vládu SR          

na rozpor bodov 11 a 12 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý bol dňa 20. decembra 2012 

predložený na medzirezortné pripomienkové konanie podpredsedom vlády SR a 

ministrom vnútra SR, s medzinárodnými dohovormi (najmä s Dohovorom o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, s Dohovorom o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien a s Dohovorom o právach dieťaťa), s Ústavou SR a zákonmi SR, 

a to z pohľadu práv žien, práv detí a práv otcov čerstvo narodených detí.  

B. odporúča  

      

vláde Slovenskej republiky, aby pred schválením predmetného návrhu zákona a jeho 

predložením do NRSR body 11 a 12 z tohto návrhu zákona vypustila. Výbor pre rodovú 

rovnosť zároveň vláde SR odporúča, aby pristúpila ku komplexnej regulácii práva žien 

na domáci pôrod, a to za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných strán – ministerstva 

zdravotníctva a ďalších relevantných rezortov, odborníkov a odborníčok z praxe 

a občianskej verejnosti.  

 


