
Zápisnica zo  zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť 

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

10. novembra 2011, 11.00 h., miestnosť č. 117 

__________________________________________________________________________________ 

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

Ospravedlnení: Jozef Mihál, Ján Porubský, Peter Báňas, Jozef Šimko, Branislav Cimerman, 

Zuzana Szabová, Božena Kováčová, Iveta Griačová, Margita Vitálošová, Dana Farkašová, 

Jarmila Filadelfiová, Andrea Chorváthová, Zuzana Kiczková, Dušana Karlovská, Apolónia 

Sejková, Andrea Bučková, Renáta Ocilková,   

 

Program: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Prerokovanie a schválenie programu výboru 

3. Informácia o zasadnutí Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť 

4. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku 

5. Návrh štatútu pracovných skupín Výboru pre rodovú rovnosť  

 

1. Otvorenie rokovania 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- z dôvodu neplánovanej pracovnej cesty ospravedlnila neprítomnosť predsedu Výboru 

pre rodovú rovnosť 

- privítala prítomných a otvorila rokovanie 

- následne konštatovala, že zo 65 členov a členiek výboru je prítomných 42 (vrátane 

zastupovania), výbor je teda uznášaniaschopný  

 

2. Prerokovanie a schválenie programu výboru 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- uviedla, že navrhovaný program bol v zmysle štatútu a rokovacieho poriadku 

doplnený aj o návrhy, ktoré boli doručené sekretariátu do troch dní pred rokovaním 

výboru 

- otvorila diskusiu k tomuto bodu  

 

 

 

 



Mária Nádaždyová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- keďže body týkajúce sa rokovacieho poriadku sa už na minulom zasadnutí nepodarilo 

prerokovať, navrhla, aby boli tieto body - konkrétne Návrh na zmenu rokovacieho 

poriadku a Návrh na zmenu štatútu - zaradené na začiatok rokovania  

- návrh bol prijatý 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- navrhla presunutie bodu 10.“ Informácia komisie rovnosti príležitostí žien a mužov 

KOZ SR o prieskume zameranom na rodový mzdový rozdiel v jednotlivých 

odvetviach a odborových zväzoch“ na nasledujúce rokovanie kvôli neprítomnosti 

zástupkyne KOZ SR 

- návrh bol väčšinou hlasov prijatý 

 

3. Informácia o zasadnutí Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť 

 

Kálmán Petőcz, Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej 

„rada vlády“) 

- informoval, že 23.9.2011 (prvá časť) a 27.9.2011 (druhá časť) sa uskutočnilo tretie 

zasadnutie rady vlády 

- ako uviedol, aj vzhľadom k tomu, že do tohto termínu zasadli všetky výbory (okrem 

Výboru pre mimovládne organizácie), ukončil sa proces konštituovania celej rady 

vlády 

- rada vlády vzala na vedomie informáciu o ďalších prácach na pripravovanej Stratégii 

ochrany a podpory ľudských práv v SR, pričom uvedený zámer by mal byť predložený 

na rokovanie vlády nasledujúci týždeň a termín predloženia súvisiaceho koncepčného 

materiálu by mal byť do konca septembra budúceho roku 

- vyjadril predpoklad, že napriek očakávaným zmenám vo vláde sa na tomto materiáli 

vzhľadom na jeho dôležitosť bude ďalej pracovať 

- uviedol, že v súvislosti s uvedeným materiálom prebehlo riadne pripomienkové 

konanie 

- rada sa tiež na svojom zasadnutí vyjadrila aj k niektorým poslaneckým návrhom 

zákonov, vzhľadom na aktuálny politický vývoj sa však tieto návrhy nedostali na 

rokovanie parlamentu 

- ďalšie zasadnutie rady vlády je plánované na 21. novembra 2011, pričom jedným 

z dôležitých materiálov, ktoré budú na ňom predložené, bude Národná stratégia 

začleňovania rómskych komunít, ktorá bola vypracovaná na Úrade splnomocnenca pre 

rómske komunity  

- dodal, že návrh programu zasadnutia rady vlády bude zostavený aj na základe 

zasadnutí jednotlivých výborov a zaslaný v pozvánke 

 

  



Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- keďže sa ako podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť zúčastnila druhého 

zasadnutia rady vlády, doplnila, že podrobnejšie informácie týkajúce sa zasadnutia je 

možné získať prostredníctvom webovej stránky  

- zdôraznila dôležitosť pripravovanej stratégie, ktorú pripomienkovala aj sformovaná 

pracovná skupina, a tiež sporného bodu, kvôli ktorému bolo prerušené posledné 

zasadnutie rady vlády - návrh k rodičovskému príspevku 

- informovala, že v tejto súvislosti rada vlády upozornila na možné diskriminačné 

dopady uvedeného návrhu  

 

Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť 

- stručne informovala, že v pondelok 7. novembra prebehlo rozporové konanie na Úrade 

vlády 

- ich zásadné pripomienky sa týkali najmä troch okruhov: koncepčné zámery návrhu, 

lepšie zapracovanie rodovej problematiky a práv žien a otázka výchovy a vzdelávania 

v oblasti ľudských práv 

- výsledkom rozporového konania bolo zapracovanie takmer všetkých pripomienok, 

okrem niektorých koncepčných, ktoré budú zapracované až do finálnej podoby 

stratégie  

 

4. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- uviedla hlasovanie o jednotlivých bodoch  

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- doplnila, že bol vznesený návrh na zmenu rokovacieho poriadku aj návrh na zmenu 

uznesenia 

- následne predstavila jednotlivé návrhy 

- v ods. 1 čl. 2 bolo navrhnuté doplnenie slová „rodovej rovnosti ľudských práv žien a“ 

a na konci poslednej vety „rodovej identity“, pričom navrhované doplnenie bližšie 

vymedzuje oblasti pôsobnosti výboru tak, ako je to v článku 2 Štatútu výboru 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- požiadal o bližšie vysvetlenie princípu rodovej identity, akej skupiny obyvateľstva sa 

konkrétne týka 

 

 

 



Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- vysvetlila, že princíp rodovej identity vychádza z možnosti každého jednotlivca zvoliť 

si svoju rodovú identitu, mimo bežného stereotypu ako príklad uviedla otázku 

transrodových osôb  

- táto skutočnosť sa odráža aj vo viacerých posledných ľudskoprávnych dokumentoch 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- požiadal o väčší dôraz na priznávanie ľudských práv aj v prípade mužov  

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- reagovala poznámkou, že koncept ľudských práv je už definovaný a rozpracovaný na 

úrovni OSN a Rady Európy pomerne podrobne 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- dal návrh na vynechanie výrazu „žien“ z navrhovanej formulácie  

- návrh nebol prijatý 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala na hlasovanie o zmene rokovacieho poriadku v zmysle predloženého návrhu 

- návrh bol prijatý väčšinou hlasov 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- uviedla ďalší návrh na zmenu rokovacieho poriadku, konkrétne doplnenie v ods. 2 čl. 

2 nasledovne: „Zasadnutia výboru zvoláva a vedie predseda výboru. Vedením 

zasadnutia môže počas neprítomnosti predseda výboru v zmysle čl. 5, ods. 2 štatútu 

výboru poveriť, podpredsedu/podpredsedníčku výboru, alebo iného člena/členku 

výboru. Osoba, ktorá vedie zasadnutie výboru sa na účely tohto rokovacieho poriadku 

označuje ako predsedajúci/predsedajúca a zastupuje predsedu výboru v rozsahu 

práv a povinností, ktorými ho/ju predseda výboru poverí.“ 

- navrhovanú zmenu odôvodnila tým, že schválené znenie nie je v súlade ods. 2 čl. 5 

Štatútu Výboru  

- návrh bol schválený väčšinou hlasov 

- ďalším návrhom bolo v súlade s používaním rodovo citlivého jazyka doplnenie výrazu 

„zástupkyňu“ ods. 2 čl. 3  

- návrh bol schválený väčšinou hlasov 

- ďalším návrhom bola zmena v ods. 4  čl. 3 nasledovne „Členovia/členky výboru 

uvedení v článku 4 ods. 5 písm. b) štatútu výboru sa na rokovaní výboru môžu dať 

zastúpiť inou fyzickou osobou, ktorá je zamestnancom/zamestnankyňou, alebo 

členom/členkou právnickej osoby, alebo orgánu, v mene ktorého člen/členka výboru 

vystupuje. Člen/členka výboru uvedený v článku 4 ods. 6 štatútu výboru sa na 

rokovaní výboru môžu dať zastúpiť inou fyzickou osobou na základe písomného 

poverenia. Podmienkou zastúpenia člena/členky výboru je písomné splnomocnenie na 



zastupovanie na zasadnutí výboru a na hlasovanie k bodom programu, súčasťou 

ktorého je poverenie vyjadrovať sa a zaujímať stanoviská k otázkam 

prerokúvaným na zasadnutí výboru.“ 

- návrh bol schválený väčšinou hlasov 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- doplnila, že v spolupráci so Spoločným sekretariátom výborov sa pripravuje modelový 

formát poverenia, ktorý by mal byť v budúcnosti súčasťou pozvánky  

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- ďalším návrhom bolo doplnenie vlastností, ktoré by mal/mala spĺňať člen/členka 

výboru v ods. 1 čl. 4 nasledovne: „Predseda výboru prizýva na zasadnutie výboru 

podľa ustanovenia čl. 4 ods. 7 štatútu výboru z vlastného podnetu alebo na návrh 

člena/členky výboru odborníkov/odborníčky pre otázky týkajúce sa rodovej rovnosti 

a pre oblasť implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien, ďalších medzinárodných dohovorov ukladajúcich povinnosť 

eliminovať diskrimináciu z dôvodu pohlavia a rodu a legislatívy Európskej únie v 

tejto oblasti“ 

Členka výboru (zo záznamu neidentifikované)  

- v tejto súvislosti položila otázku, ako preukáže člen/členka výboru svoju odbornú 

spôsobilosť 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- vyslovila názor, že mechanizmus preukazovania odbornosti by mal byť zhodný 

s mechanizmom preukazovania splnenia kritérií na člena/členku výboru, t.j. 

životopisom, príp. publikačnou činnosťou a referenciami 

- zároveň predstavila ďalší návrh, ktorým bolo spresnenie kritérií odbornosti v novom 

ods. 4 čl. 4. 

 

Mária Nádaždyová, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 

- vyslovila názor, že v danej súvislosti by bolo vhodnejšie požívať iný výraz ako 

„vlastnosť“ 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- navrhol vynechať podmienku 3-ročného pôsobenia v danej oblasti 

- návrh nebol prijatý 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala na hlasovanie o troch posledných návrhoch vrátane formálnej zmeny 

číslovania jednotlivých článkov 

- návrhy boli prijaté 

 



Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- predložila ďalší návrh, ktorým bolo včlenenie nových odsekov na koniec článku 4 

v znení: „Zasadnutia výboru sa môže zúčastniť asociovaný člen/členka, ktorým je 

odborník/odborníčka preukázateľne sa angažujúci/-a v oblastiach vecnej pôsobnosti 

výboru  

- asociovaný člen/členka sa, v prípade záujmu, zúčastňuje rokovania výboru ku konkrétnej 

téme, ku ktorej sa zaregistruje po zverejnení návrhu programu zasadnutia výboru na 

sekretariáte výboru. Účasť asociovaných členov sa umožňuje do naplnenia kapacity 

miestnosti, v ktorej výbor zasadá. Asociovaný člen/členka sa zúčastňuje zasadnutia 

výboru aj na základe oslovenia predsedom výboru z vlastného podnetu alebo na návrh 

člena/členky výboru.  

- asociovaný člen/členka sa zúčastňuje zasadnutia výboru s poradným hlasom. Prináleží 

mu/jej odmena za prácu, ktorú pre výbor preukázateľne vykonáva na objednávku alebo 

na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Výšku odmeny 

navrhuje predseda výboru a schvaľuje vedúci Úradu MPSVR SR.“  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- v tejto súvislosti informovala, že doručená bola jedna žiadosť o asociované členstvo  

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- vyjadril názor, že výbor sa prostredníctvom asociovaného členstva zamyká voči 

prípadnému rozšíreniu počtu členov a prístupu verejnosti  

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť  

- namietla, že podľa jej názoru asociované členstvo možnosti naopak rozšíri  

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- navrhol, aby bola z bodu 6 vypustená podmienka odbornosti 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala na hlasovanie o vypustení bodu 8 z návrhu, návrh nebol prijatý 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- predstavila návrh na doplnenie ods.1 čl. 5 v znení: „Predseda výboru zriaďuje a ruší na 

návrh členov/členiek výboru alebo z vlastného podnetu stále alebo dočasné pracovné 

skupiny, za účelom zaujatia reprezentatívneho stanoviska, ako odborného 

podkladu pre rozhodnutia výboru.“ 

- ods. 3 čl 5 v znení „Prvé zasadnutie pracovnej skupiny zvoláva tajomník/tajomníčka 

výboru a zabezpečuje sekretariát výboru do 14 dní od zriadenia pracovnej skupiny.“  

 



Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- navrhla úpravu uvedeného návrhu v znení „do 14 dní od požiadania vedúceho/vedúcej 

pracovnej skupiny“ 

Členka výboru (zo záznamu neidentifikované)  

- vysvetlila, že zriadenie sa v právnej terminológii spája so vznikom subjektivity 

právnickej osoby, pričom sa členstvo dodatočne môže doplniť 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- namietol, že lehota 14 dní nezohľadňuje potreby osôb bývajúcich mimo Bratislavy, 

z uvedeného dôvodu navrhol túto lehotu vypustiť  

- návrh nebol prijatý 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- navrhla znenie upraviť na „ v termíne, ktorý určí vedúci/vedúca pracovnej skupiny 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- upozornila, že uvedený mechanizmus sa týka len prvého zasadnutia pracovnej 

skupiny, nie ďalších zasadnutí, ktoré už bude koordinovať vedúci/vedúca skupiny 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala k hlasovaniu o pôvodnom návrhu s tým, že sa týka len prvého zasadnutia 

- návrh bol schválený väčšinou hlasov 

 

Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- predstavila ďalšie zmeny, konkrétne v ods.4 čl. 5 nasledovne: „Pracovná skupina si 

spomedzi svojich členov a členiek zvolí koordinátorku/koordinátora pracovnej 

skupiny, ktorý zvoláva a vedie zasadnutia pracovnej skupiny. Pracovná skupina sa 

medzi rokovaniami výboru stretáva podľa potreby a rozhodnutia jej členov/členiek.“  

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vzhľadom k tomu, že uvedená zmena nekorešponduje so skutočnosťou, že 

vedúci/vedúca pracovnej skupiny je nominovaný dekrétom predsedu výboru, navrhla 

stiahnuť uvedenú zmenu 

- tiež doplnenie nového ods. 5 v čl. 5: „Zasadnutia pracovnej skupiny na podnet 

koordinátorky/koordinátora pracovnej skupiny organizačne zabezpečuje 

sekretariát výboru.“ 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- navrhla nahradiť výraz „koordinátor/koordinátorka“ výrazom „vedúci/vedúca“ 

pracovnej skupiny 

- návrh bol prijatý 

 



Barbora Burajová, Nadácia otvorenej spoločnosti 

- predniesla návrh ďalšej zmeny, konkrétne úpravu formy doručenia materiálu spolu so 

sprievodným listom alternatívne a nie kumulatívne v písomnej a elektronickej forme, 

ako je v schválenom znení rokovacieho poriadku a súčasne úpravu lehoty na 

doručenie tak, aby bola aspoň 3 pracovné dni pred termínom zasadnutia výboru 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vysvetlila, že vzhľadom k veľkému rozsahu niektorých materiálov sekretariát zvolil 

formu sprístunenia dokumentov prostredníctvom webovej stránky, pripustila však aj 

iné možnosti 

- navrhla uprednostniť elektronické zasielanie materiálov, iné možnosti odporučila 

využívať len v nevyhnutných prípadoch 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín 

- požiadal o zasielanie materiálov v inom formáte než pdf, kvôli možnosti vpisovať 

poznámky 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vysvetlila, že materiál je vo väčšej miere odosielaný v tej podobe, v akej ho sekretariát 

dostane a oficiálne dokumenty musia byť kvôli bezpečnosti posielané uzamknuté 

v pdf formáte, pripustila však možnosť posielania materiálov určených na 

pripomienkovanie aj vo formáte word 

- vzhľadom na pokročilý čas navrhla hlasovanie o zvyšných bodoch návrhu ako o celku  

 

Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť 

- upozornila na nedostatky používania rodovo korektného jazyka v materiáli 

 

Mária Nádaždyová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- vyjadrila názor, že vloženie nového odseku za ods. 3 čl. 11 považuje za zdĺhavé a nie 

celkom praktické, ako vhodnejší spôsob navrhla používať funkciu overovateľa 

- uvedený odsek bol na jej podnet stiahnutý 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- navrhol hlasovanie za každý jeden bod osobitne, návrh nebol prijatý  

 

Členka výboru (zo záznamu neidentifikované)  

- vzniesla pripomienku k bodu 15 Čl. 7 ods 1 „aspoň 1/3 členov musí požiadať 

o zvolanie výboru“. Položila otázku či by bolo možné zvolanie výboru ak by o to 

požiadalo 5 členov 

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka výboru  

- informovala, že tak ako bolo uvedené v pôvodnej formulácii predseda výboru zvolá 

zasadnutie výboru do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny 



členov/členiek výboru. Ide o zmenu formulácie, rovnaký mechanizmus zvolávania 

zasadnutí majú aj ostané výbory a rada vlády 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- vzniesol pripomienku k čl 8 ods 2, z akého dôvodu sa zatvára priestor na neverejnosť 

zasadnutia.  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, že predtým bola podmienka akreditácie, za akých okolností za môže 

verejnosť zúčastniť na výbore, z dôvodu prezentácie na vrátnici. V novom návrhu už 

nie je podmienka akreditácie, je to uľahčenie, aby mohla verejnosť prísť 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- predniesol návrh na zmenu rokovacieho poriadku, na vypustenie  formulácie z čl. 8 

ods. 2 „ak výbor nerozhodne inak“  

- návrh nebol prijatý 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala k hlasovaniu o prijatí zmien v rokovacom poriadku na základe predloženého 

materiálu a pripomienok 

- návrh bol prijatý. 

 

Mária Nádaždyová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- odporučila do budúcnosti predkladať všetky návrhy na zmeny a doplnenia 

štandardným spôsobom, to znamená napísať, čo sa mení v texte a čo sa nahrádza, 

nakoľko z predkladaného textu to zrejmé nebolo 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- predstavil  svoj návrh k bodu 11.2 návrhu na zmenu štatútu, ako uviedol treba 

prerozdeliť hlasovacie práva, keďže v SR sú dve hlavné množiny obyvateľstva muži 

a ženy a téma rodovej rovnosti bude vždy rezonovať v ktoromkoľvek momente. 

Vyzval k podeleniu hlasovacích práv a na potrebu rešpektovať skutočnú rodovú 

rovnosť.  

- ďalej poznamenal, že ak sa chce výbor vyjadrovať ku ktorejkoľvek téme rodovej 

rovnosti mal by ísť sám príkladom v rešpektovaní rodovej rovnosti. V súlade s touto 

myšlienkou a  v súlade s Ústavou SR čl. 12, kde je definované, že nikto nesmie byť na 

základe rodu, pohlavia diskriminovaný, zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný. 

V tomto prípade, ako uviedol, je doplnenie štatútu dôležité, aby vládny výbor pre 

rodovú rovnosť deklaroval, že žiadnu skupinu obyvateľstva neznevýhodňuje. 

Hlasovacie práva zástupcov mimovládnych organizácií, ktoré zaväzujú rovnosti 

mužov a otcov by mali, ako podotkol,  reprezentovať osoby mužského pohlavia. 



Poukázal na prerozdelenie hlasovacích práv, ktoré musia byť v súlade s princípmi 

rodovej rovnosti, pomer zástupcov mimovládnych organizácií musí byť v súlade 

s rovnosťou pohlaví. Záverom zhrnul, že návrh sa týka ústavných práv občanov SR 

mužského pohlavia. 

- ďalej vzniesol pripomienku na doplnenie čl 4 ods 11, kde nie je uvedené, že člen 

výboru môže byť odvolaný organizáciou, ktorá ho nominovala. 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- objasnila spôsob nominácie. Nominácia bola transparentná, otvorená, možnosť 

prihlásiť sa dostali všetky organizácie. Pripomenula, že nebola odmietnutá žiadna 

nominácia 

- vyzvala k hlasovaniu  o jednotlivých bodoch návrhu pána Ďurčeka.  

- prvý návrh, t.j. doplnenie čl. 4 ods. (6) nebol prijatý 

- druhý návrh na doplnenie čl. 4 ods. (11) o písmeno g). Po doplnení v znení „g) na 

základe návrhu organizácie, ktorá člena/členku do výboru nominovala.“ bol prijatý 

 

5. Návrh štatútu pracovných skupín Výboru pre rodovú rovnosť  

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- predstavil prvý návrh na doplnenie čl 3 ods a) v znení   

a) spracúva pre výbor návrhy reprezentatívnych stanovísk k návrhom zákonov, 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších 

opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na dodržiavanie, realizáciu 

a ochranu rodovej rovnosti,  ľudských práv žien, na elimináciu všetkých foriem 

diskriminácie žien a/alebo na dodržiavanie práva na rovnaké zaobchádzanie z dôvodu 

pohlavia / rodu aj v kombinácii s inými zakázanými dôvodmi diskriminácie; návrh 

reprezentatívneho stanoviska a/ alebo uznesenia predkladá na rokovanie a prezentuje 

na zasadnutí výboru vedúci/a pracovnej skupiny a ním/ňou poverená osoba;  

- druhý návrh na doplnenie čl 3 ods e) v znení 

e)  v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí (ORRRP) Ministerstva 

práce,  sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR), Sekciou 

ľudských práva a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR, najmä s jej Odborom 

rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti,  Inštitútom pre výskum práce a rodiny, 

Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a orgánmi inšpekcie práce sa 

spolupodieľa na vypracovaní hodnotiacej správy o stave dodržiavania, ochrany 

a realizácie ľudských práv  žien, diskriminácie na základe pohlavia/rodu a 

uplatňovania rodovej rovnosti v oblasti svojej pôsobnosti 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala k hlasovaniu  o návrhu na doplnenie čl 3. 

- návrh bol prijatý 



 

Mária Nádaždyová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- predstavila návrh k čl 4 „Vznik pracovnej skupiny“ na zosúladenie bodu 1 a bodu 2. 

Poznamenala, že pracovné skupiny nezriaďuje predseda/níčka, pracovná skupina 

vzniká na základe schválenia uznesenia o jej vzniku na zasadnutí výboru. Pracovnú 

skupinu zriaďuje výbor. 

- nový návrh: 

(1) Pracovná skupina vzniká na návrh najmenej troch členov/niek výboru na základe 

schválenia uznesenia o jej vzniku na zasadnutí výboru. V prípade potreby môžu 

členovia/ky výboru vytvoriť dočasné pracovné skupiny k aktuálnym otázkam na 

základe vlastnej iniciatívy a požiadať o schválenie na najbližšom zasadnutí výboru.  

(2) Pracovné skupiny zriaďuje predseda/níčka výboru na základe uznesenia výboru alebo z 

vlastného podnetu.  

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- dala hlasovať o novom návrhu znenia bodu (1) a bodu (2). 

- návrh bol schválený nadpolovičnou väčšinou. 

 

Jozef Ďurček, Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů 

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva 

- vyjadril ďalší návrh na vypustenie formulácie „najmenej troch členov/niek výboru“ 

- návrh nebol prijatý 

 

Mária Nádaždyová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- vzniesla pripomienku k čl 5 bod 2, kde chýba formulácia na základe čoho vymenováva 

predseda/níčka výboru do funkcie vedúceho/u pracovnej skupiny 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- reagovala, že pracovná skupina vzniká na základe iniciatívy vedúceho. Na poslednom 

zasadnutí Výboru sa hlasovalo o tom, kto budú vedúci/ce pracovných skupín. Vedúci 

boli predsedom výboru nominovaný/é,  obdržali menovací dekrét a potom vytvárali a 

zvolávali pracovnú skupinu. V určitej tematickej oblasti je zvolený vedúci/ca a ten 

potom zvoláva pracovnú skupinu.  

- nový návrh čl 4 ods 2.bol prijatý v znení: „Pracovná skupina vzniká na návrh najmenej 

troch členov/niek výboru na základe schválenia uznesenia o jej vzniku na zasadnutí 

výboru, ktoré/í si súčasne spomedzi seba zvolia vedúceho/cu pracovnej skupiny.“ 

Mária Nádaždyová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

- doplnila ďalšie pripomienky: 

- Čl. 5 Zloženie pracovnej skupiny,  bod 3 doplniť rodovo citlivý jazyk  

- Čl. 5 bod 5 Návrh na doplnenie v znení „Členstvo v skupine zaniká na vlastnú žiadosť 

alebo po dlhodobom /viacnásobnom neplnení dohodnutých úloh na návrh a po 

schválení pracovnej skupiny“ 



- Čl 6 opraviť opakované bodovanie, Návrh na nové znenie- 

(1) Zasadnutie pracovnej skupiny zvoláva tajomník/čka výboru podľa potreby, spravidla 

pred zasadnutím výboru, a zabezpečuje sekretariát výboru. 

(2) Pracovná skupina sa medzi rokovaniami výboru stretáva a inak komunikuje podľa 

potreby,  podľa  rozhodnutia jej vedúceho/cej a/alebo na návrh jej členov/niek. 

Pravidlá a spôsob práce a rozhodovania ako aj  frekvencia zasadnutí je záležitosť 

internej dohody pracovnej skupiny.   

(3) Členstvo v pracovnej skupine je čestnou funkciou.  

(4) Členovi/ke pracovnej skupiny prináleží odmena za prácu, ktorú za základe poverenia 

výboru alebo ORRRP MPSVaR preukázateľne vykonáva na objednávku alebo na 

základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Výšku odmeny po 

konzultácii s vedúcim/ou pracovnej skupiny  navrhuje tajomník/čka výboru a 

schvaľuje vedúci služobného úradu MPSVaR. 

(5) Členovi/ke pracovnej skupiny, ktorý/á nie je zamestnancom/kyňou štátnej správy a 

prizvanému odborníkovi/čke je priznaná náhrada cestovných, stravovacích a 

ubytovacích výdavkov v zmysle platných nariadení a zákonov. 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala k hlasovaniu  o návrhu štatútu pracovných skupín Výboru pre rodovú rovnosť 

v zmysle pripomienok 

-  návrh bol prijatý 

 

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka výboru  

- záverom poznamenala, že považuje za nedemokratické a nesprávne obmedzovať 

časový rozsah rokovania výboru (napr. z dôvodu následne konaného zasadnutia iného 

výboru rady vlády), nakoľko na zasadnutí nebola prerokovaná ani polovica bodov 

programu. Požiadala  Spoločný sekretariát výborov o zabezpečenie dostatočného 

časového priestoru a miestnosti pre rokovanie výboru 

- predložila návrh na zvolanie ďalšieho výboru, ak sa na tom zhodne aspoň 15 

členov/niek výboru, na ktorom by bolo možné pokračovať v prerokovaní bodov, ktoré 

výbor nestihol na aktuálnom zasadnutí prerokovať 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- vyzvala k hlasovaniu  o pokračovaní zasadnutia výboru 

- 25 hlasov ZA zvolanie pokračovania výboru (hlasy budú spísané po skončení 

rokovania na prezenčnú listinu.) 

- vyzvala k hlasovaniu o návrhu na uznesenie, aby bol v budúcnosti zabezpečený 

dostatočný čas a miestnosť na prerokovanie všetkých bodov programu 

 

Monika Vrábľová, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR  

- dala podnet, aby boli vytvorené adekvátne podmienky pre účasť občanov/niek so 

zdravotným postihnutím 

 

 



Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- skonštatovala, že o uznesení a podnete sa bude hlasovať per rollam. 

- reagovala na podnet jednej členky výboru ohľadom zabezpečenia ospravedlnení zo 

zamestnania, počas konania zasadnutia s tým, že ospravedlnenia budú v budúcnosti 

zabezpečené na vyžiadanie 

 

Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín  

- požiadal o poskytnutie bližších informácií k pripravovanej konferencii "Efektívne 

spôsoby predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu" 

 

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť 

- odpovedala, že uvedená konferencia je na pozvanie a väčšina účastníkov/čiek bude zo 

zahraničia. Konferenciu organizuje Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci  s Radou 

Európy a Nórskym finančným mechanizmom. Informovala, že konferencia sa 

uskutoční k novému Dohovoru o prevencii a boji proti násiliu páchanom na ženách. 

Výbor bude o jej priebehu informovať na najbližšom zasadnutí.   

- záverom  poznamenala, že v najbližších dňoch bude rozposlaná pozvánka na 

pokračovanie zasadnutia výboru, ukončila rokovanie výboru a poďakovala za účasť. 

 

V Bratislave dňa 11. novembra 2011 

 

 

 

 

Zapísala:  

Lenka Izraelová, Spoločný sekretariát výborov 

Stanislava Bazsová, Spoločný sekretariát výborov 

 

Za správnosť:  

Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka výboru, v. r. 

Zuzana Magurová, členka výboru, v. r. 

 

Schválil:  

Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, predseda 

výboru, v. r.   

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť, v. r. 

 

 

 

Príloha:   

Prezenčná listina 
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http://www.gender.gov.sk/index.php?id=915

