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Zápis zo zasadnutia 

Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu  

v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania 

 

 

Dátum a čas konania: 30. január 2013, 10:00 – 12:15 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Miesto konania: veľká zasadačka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, 

Tomášikova 4, Bratislava 

 

Navrhnutý program: 

1. Otvorenie – štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ing. Štefan Chudoba, PhD. 

2. Informácia z rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

3. Prerokovanie a diskusia k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu 

v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (príprava materiálu na rokovanie 

Rady vlády SR)  

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

výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania  

5. Informácia o realizácii výchovy k ľudským právam v regionálnom školstve  

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

Priebeh rokovania 

 

K bodu 1: Otvorenie 

Pani tajomníčka Výboru JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková uviedla zasadnutie, privítala pána 

štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR ako aj členov Výboru a súčasne oznámila, že predseda 

Výboru poveril pána štátneho tajomníka Ing. Štefana Chudobu, PhD. vedením zasadnutia 

Výboru. Pán štátny tajomník Ing. Štefan Chudoba, PhD. privítal prítomných členov Výboru 

a pozdravil ich v mene ministra školstva vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, 

následne predniesol otvárací príhovor, v ktorom zdôraznil, že význam a hodnota činnosti 

nášho Výboru vyplýva predovšetkým zo samotnej podstaty výchovy a vzdelávania 

k problematike ľudských práv. „V zmysle Vládneho programu je našim spoločným cieľom 

rozvoj medziľudských vzťahov najmä na zásadách univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských 

práv a základných slobôd pri zachovávaní ľudskej dôstojnosti, rovnosti a solidarity.“ 

 

 

K bodu 2: Informácia z rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť 

Vzhľadom na skutočnosť, že diskusia vo Výbore sa obsahovo zameriavala na úpravu Štatútu 

Výboru, informácie o záveroch zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť budú prerokované na najbližšom zasadnutí Výboru. 
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K bodu 3: Prerokovanie a diskusia k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a 

výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (príprava materiálu na 

rokovanie Rady vlády SR) 

Na základe návrhu a diskusie viacerých členov Výboru (Š. Pufflerová, p. L.Oravec, 

p. L.Öllös, p. A.Botošová a ďalší) Výbor prijal záver, že Štatút Výboru bude zmenený formou 

dodatku, ktorý Výbor predloží na schválenie Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť. Následne pani tajomníčka Výboru JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková 

upravovala Štatút na základe schválených návrhov členov Výboru. Pán štátny tajomník 

Ing. Štefan Chudoba, PhD. zdôraznil, že je potrebné celkovo sfunkčniť činnosť Výboru, aby 

bol schopný prijímať zásadné rozhodnutia. 

 

Úloha 1.1 

Zaslať prerokovaný dodatok Štatútu prítomným členom na pripomienkovanie, vyhodnotiť 

pripomienky a pripraviť dodatok Štatútu na schválenie Rade vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

T: 1.2.2013 – zaslať materiál členom Výboru na pripomienkové konanie, 7.2.2013 – 

ukončenie pripomienkového konania a vyhodnotenie pripomienok 

Z: tajomníčka Výboru 

 

Úloha 1.2 

Zaslať členom Výboru prehľad a kontakty na ostatných členov Výboru.  

T: 1.2.2013 

Z: tajomníčka Výboru 

 

 

K bodu 4: Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre výskum, 

vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania  

Výbor prijal záver, že zmeny Rokovacieho poriadku Výboru sa uskutočnia po schválení 

Dodatku k Štatútu Výboru v Rade na najbližšom zasadnutí Výboru. 

 

 

K bodu 5: Informácia o realizácii výchovy k ľudským právam v regionálnom školstve 

Výbor prijal záver, že materiál, ktorý predkladala pani Ing. Katarína Ondrášová z MŠVVaŠ 

SR bude členom Výboru doručený elektronicky a prerokovaný na najbližšom zasadnutí 

Výboru. 

 

Úloha 1.3 

Zaslať členom Výboru materiál Informácia o realizácii výchovy k ľudským právam 

v regionálnom školstve spolu so zápisnicou. 

T: 1.2.2013 

Z: tajomníčka Výboru 

 

 

K bodu 6: Rôzne 

Pani Ing. Katarína Ondrášová informovala o odborných a výskumných aktivitách Ústavu 

informácií a prognóz školstva v súvislosti s riešením problematiky vzdelávania a výchovy 

v oblasti ľudských práv. 

Pani Š.Pufflerová informovala, že bude potrebné uskutočniť voľbu podpredsedu Výboru 

a zachovať sformované pracovné skupiny pre inkluzívne a rozvojové vzdelávanie. 
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Úloha 1.4 

Zaslať tajomníčke Výboru nomináciu na podpredsedu/podpredsedníčku Výboru. 

T: 15.2.2013 

Z: členovia/členky Výboru 

 

 

K bodu 7: Záver 

Pán štátny tajomník Ing. Štefan Chudoba, PhD. poďakoval prítomný členom za konštruktívny 

prístup počas zasadnutia Výboru, poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil 

zasadnutie Výboru. 

 

 

V Bratislave 31. januára 2013 

 

 

 

 

Zapísal:  

Ľudovít Hajduk 

zástupca riaditeľky NÚCŽV  .............................................. 

 

Za správnosť:  

Zuzana Štrbíková 

riaditeľka NÚCŽV 

a tajomníčka Výboru   ............................................... 

 

 

 

Schválil: 

Dušan Čaplovič 

minister školstva vedy,  

výskumu a športu SR 

a predseda Výboru   ............................................... 

  

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina 

- Dodatok k Štatútu Výboru 

- Informácia o realizácii výchovy k ľudským právam v regionálnom školstve 


