
 

 

Zápisnica 

 

zo zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 

práv a rozvojového vzdelávania 

 

Úrad vlády SR, Bratislava, 

20. septembra 2011, 9.30 hod., miestnosť č. 004 
 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení ospravedlnených členov výboru):  

podľa prezenčnej listiny. 

 

Ospravedlnení:  

Anna Belousovová, predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, 

Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, 

Martin Kríž, námestník riaditeľky, Štátny pedagogický ústav, 

Renáta Králiková, poradkyňa predsedníčky vlády SR pre oblasť školstva, expertka na vysoké 

školstvo, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 

László Öllös, člen Výboru pre národnostné menšiny a etnické otázky, 

Peter Guráň, člen Výboru pre seniorov, 

Lucia Berdisová, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 

Lýdia Mrázová, Rozhlas a televízia Slovenska, 

Bruno Konečný, Združenie miest a obcí Slovenska, 

Lenka Holubová, SK8 – Prešovský samosprávny kraj, 

Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu, SK8 – Bratislavský samosprávny 

kraj. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o: 

a) procese kreovania Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 

práv a rozvojového vzdelávania, o záveroch rokovaní Rady vlády SR pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, o ustanovovaní jednotlivých 

výborov rady a jej pracovných skupín, 

b) pripravovanej Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, 

c) príprave reformy inštitucionálneho rámca ochrany a podpory ľudských práv v SR, 

d) aktivitách Pracovnej skupiny rady pre inkluzívne vzdelávanie, 

e) pripravovanom členstve SR v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho 

vzdelávania, 

f) revidovanom Národnom akčnom pláne Dekády začleňovania rómskej populácie 

2005 – 2015 na roky 2011 – 2015, prioritných cieľoch v oblasti vzdelávania, 

3. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 

4. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 
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5. Delegovanie zástupcu/zástupkyne Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania na tretie zasadnutie rady, 

6. Odpočet plnenia národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2011, 

7. Informácia o Základnej štúdii o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

v Slovenskej republike, ktorá bola vypracovaná v roku 2006 Národnou komisiou pre 

výchovu k ľudským právam pri SNSĽP, 

8. Východiská plánu činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 

práv a rozvojového vzdelávania, diskusia, 

9. Rôzne, 

10. Záver. 

 

 

BOD 1:  

1/ Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel privítal 

všetkých zúčastnených a v úvodnom slove uviedol, že Výbor pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania bol zriadený ako stály 

odborný orgán rady pre otázky výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv a 

ľudskoprávnej osvety, s osobitným zreteľom na presadzovanie inkluzívnosti. Výbor má 

pri svojej činnosti zohľadňovať medzinárodné záväzky Slovenskej republiky 

v oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv, ľudskoprávnej osvety 

a rozvojového vzdelávania. Úlohou výboru bude taktiež sledovať príslušné odporúčania 

Organizácie Spojených národov, jej špecializovaných organizácií, predovšetkým 

Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, Rady Európy, Európskej 

únie, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalších medzinárodných 

orgánov, organizácií a inštitúcií. Výbor má eminentný význam pre realizáciu parciálnych 

ľudskoprávnych problematík sledovaných jednotlivými výbormi rady, preto bude úzko 

spolupracovať a koordinovať svoju činnosť s ostatnými výbormi a pracovnými skupinami 

rady.  

2/ Jednou z pracovných skupín, s ktorou bude výbor úzko spolupracovať je aj pracovná 

skupina rady pre problematiku inkluzívneho vzdelávania. Jedným z odporúčaní pracovnej 

skupiny bol návrh na členstvo SR (od roku 2012) v Európskej agentúre pre rozvoj 

špeciálneho vzdelávania, ktoré sa momentálne pripravuje. Nosnou filozofiou agentúry je 

inklúzia žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do škôl hlavného vzdelávacieho 

prúdu. Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania ÚV SR v spolupráci s partnermi 

pripravuje v kontexte práce pracovnej skupiny konferenciu s názvom „Predpoklady 

inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“ organizovanú pod záštitou podpredsedu vlády 

SR pre ľudské práva a národnostné menšiny dňa 8. novembra 2011. 

3/ Základnú osnovu úloh a činnosti výboru, ktorá bude precizovaná tak v zmysle ďalších 

medzinárodných a domácich rámcov ako aj za prispenia celého jeho členstva budú tvoriť 

predovšetkým: 

- pripravovaná Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR vrátane Celoštátneho 

plánu výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv; 

- Koncepcia národnostnej politiky štátu; 

- reforma inštitucionálneho rámca ochrany a podpory ľudských práv v SR; 

- Národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 

2011-2015 a jeho prioritné ciele v oblasti vzdelávania; 

- Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014; 

- základná štúdia o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam v Slovenskej 

republike. 

4/ Program bol jednomyseľne schválený.  
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BOD 2: 

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania 

informoval  

- o procese kreovania Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 

práv a rozvojového vzdelávania, o záveroch rokovaní Rady vlády SR pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, o ustanovovaní jednotlivých výborov 

rady a jej pracovných skupín 

- o príprave koncepčného materiálu Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR. 

- o príprave reformy inštitucionálneho rámca ochrany a podpory ľudských práv v SR, 

- o aktivitách Pracovnej skupiny rady pre inkluzívne vzdelávanie, 

- o pripravovanom členstve SR v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho 

vzdelávania.  

 

Zuzana Kumanová, riaditeľka odboru koncepcií, odborových analýz a regionálnej koordinácie 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity informovala v prezentácii s názvom 

Dekáda začlenenia rómskej populácie 2005 – 2015 o hlavných cieloch v oblasti vzdelania, 

zdravia, zamestnanosti a bývania. Pripravovaná Stratégia integrácie rómskych komunít na 

Slovensku do roku 2020 má byť predložená na rokovanie vlády SR v decembri 2011. 

 

BOD 3: 

p. Daniela Lamačková a p. Šarlota Pufflerová predniesli pripomienky k návrhu rokovacieho 

poriadku. Rokovací poriadok bol upravený v zmysle pripomienok vznesených na rokovaní, 

prepracovaný v kontexte rodovo symetrického jazyka a následne konsenzuálne schválený 

uznesením výboru č. 1. 

 

BOD 4:  

Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania bol schválený uznesením výboru č. 2. 

 

BOD 5: 

Uznesením výboru č. 3 bola na najbližšie zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť bola delegovaná p. Šarlota Pufflerová ako zástupkyňa 

Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového 

vzdelávania. 

 

BOD 6: 

p. Ondrášová informovala o odpočte plnenia národného plánu výchovy k ľudským právam na 

roky 2005 – 2011. V rámci tohto príspevku odzneli informácie o vzniku PVĽP v rezorte 

školstva na roky 2005 – 2014. Zodpovedný za realizáciu tohto plánu a priamo výkonných 

priamoriadených organizácii je MŠVVaŠ SR. Nosnou časťou informácie boli základné 

okruhy riešenia s ich vnútornými väzbami a to: ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov, vydávanie metodických materiálov a učebných textov a monitorovací a 

hodnotiaci systém rozsahu a kvality výučby k ľudským právam s konkrétnymi informáciami, 

čo sa podarilo zrealizovať od roku 2005. 

 

BOD 7:  

p. Pufflerová informovala o Základnej štúdii o stave výchovy a vzdelávania k ľudským 

právam v Slovenskej republike, ktorá bola vypracovaná v roku 2006 Národnou komisiou pre 

výchovu k ľudským právam pri SNSĽP. 
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Skonštatovala, že štúdia je vhodným zdrojom pre vypracovanie a prijatie reálneho národného 

plánu, ktorý by zahŕňal všetky rezorty. Štúdia však nie je reprezentatívna, pretože mnohé 

inštitúcie neodpovedali na otázky. Štúdia zároveň neposkytuje obraz, ktorý by popísal reálnu 

situáciu. Bolo by však vhodné nadviazať na túto štúdiu informáciami aj po roku 2005. 

 

BOD 8:  

Bolo prijaté uznesenie výboru č. 4 k východiskám plánu činnosti Výboru pre výskum, 

vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, ktorým sa 

stanovuje pre členov a členky výbrou úloha predložiť predsedovi výboru podnety do plánu 

činnosti výboru v termíne do 30. 9 . 2011. 

 

BOD 9:  

Kálmán Petőcz, SĽPRZ informoval, že v časti stratégie týkajúcej sa výchovy a vzdelávania 

treba riešiť niekoľko úloh. Vypracuje sa časový harmonogram prác, vypracuje sa druhá časť 

štúdie, ktorú spomínala p. Pufflerová. Tá môže byť financovaná z prostriedkov, ktoré má 

rada. Práce na akčnom pláne sa tiež dajú pokryť z prostriedkov, ktoré má k dispozícii 

podpredseda.  

Akčný plán musí pokryť výchovu a vzdelávanie na VŠ úrovni (príprava odborníkov), 

regionálne školstvo (príprava učiteľov), vzdelávanie v jednotlivých rezortoch, verejnoprávne 

média, politické záväzky štátu. Táto práca sa musí diať v úzkej súčinnosti s prácou na 

celkovej stratégii. 

 

BOD 10: 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26. septembra 2011 

 

Zapísal:  

Igor Očkovič 

tajomník Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového 

vzdelávania 

 

Za správnosť: 

Kálmán Petőcz 

generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania a tajomník rady 

 

Schválil: 

Rudolf Chmel 

predseda Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového 

vzdelávania a podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny  

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina, 

2. Uznesenia výboru (1-4), 

3. Prezentácia „Dekáda začlenenia rómskej populácie“, 

4. Prezentácia k Národnej komisii pre výchovu k ľudským právam, 

5. Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. 


