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 Výbor odovzdal menovacie dekréty novým členom a členkám výboru - 
zastupujúcich Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Výbor pre národnostné menšiny 
a etnické skupiny, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím - a informoval 
o naďalej neuzavretej nominácii zástupcu/zástupkyne Výboru pre predchádzanie 
a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (v 
auguste 2013 bola nominovaná p. Kotvanová, jej nominácia k októbru 2013 už 
neplatí, nakoľko sa stala zamestnankyňou Úradu splnomocnenca vlády pre 
národnostné menšiny a zároveň bola menovaná za členku Výboru VVV ĽPaRV za 
tento úrad. Výbor RAX by mal oznámiť novú nomináciu).   
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o priebehu a záveroch dvanásteho zasadnutia 
Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť. 

 
 Výbor ďalej vzal na vedomie informáciu o záveroch zo zasadnutia koordinačnej 

skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v 
Slovenskej republike zo dňa 16.1.2014 a informáciu o prebiehajúcom procese 
prípravy celoštátnej stratégie s dôrazom na aktívnejší prístup a koncentrovanejší 
priebeh ďalšieho procesu tvorby stratégie, ktorý by sa mal uskutočniť v časovom 
horizonte do apríla 2014. 
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o procese formovania odbornej pracovnej 
skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv v SR pre oblasť výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti 
ľudských práv a rozvojového vzdelávania. V zmysle Uznesenia Rady vlády SR pre 
ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo 4. septembra 2013, 
ktoré v bode E.7 ukladá podpredsedovi Rady vlády SR pre ĽP, NM a RR a 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR „zriadiť vo svojej pôsobnosti 
odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo zástupcov verejnej správy, 
mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej oblasti pre prípravu a 
finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  práv 
v Slovenskej republike“, vyhlásil Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý 
je gestorom Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a 
rozvojového vzdelávania, výzvu na sformovanie vyššie uvedenej pracovnej 
skupiny. V zmysle záverov zo zasadnutia výboru zo dňa 3. septembra 2013 bola 
vytvorením pracovnej skupiny poverená podpredsedníčka výboru, pani  Šarlota 
Pufflerová, v spolupráci s pani Dagmar Hornou. Záujemcovia a záujemkyne o 
zaradenie do pracovnej skupiny posielali svoje žiadosti do 13. decembra 2013. 
Kritériá pre posudzovanie a výber jednotlivých členov a členky pracovnej 
skupiny boli stanovené rovnaké ako pre členov a členky Výboru pre výskum, 



vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. Zo 
šiestich nominácií spĺňali stanovené kritériá 3 osoby. Výbor prijal záver, že 
formovanie pracovnej skupiny bude uzavreté v nasledujúcom týždni (3.-7. 
februára 2014).  
 

 Výbor prijal záver, že diskusia o činnosti Slovenského národného strediska pre 
ľudské práva a jeho reforme príp. novelizáciou zákona č. 308/1993 Z.z. o zriadení 
Slovenského národného strediska pre ľudské práva bude presunutá na 
nasledujúce rokovanie výboru s nadväznosťou na výsledky a závery 
nasledujúceho zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť.  
 

 Výbor vzal na vedomie informáciu o formujúcej sa iniciatívnej a procesuálnej 
pracovnej skupine rady a o možnosti postúpiť podnety a návrhy na zefektívnenie 
činnosti rady pani Pufflerovej, ktorá zabezpečí ich postúpenie vytvárajúcej sa 
iniciatívnej a procesuálnej pracovnej skupine rady. 
 

 Rovnako vzal výbor na vedomie informáciu o vzniknutej pracovnej skupine pre 
rekonštrukciu dotačnej schémy pre programy, ktoré sa venujú ochrane a podpore 
ľudských práv. 
 
 

V Bratislave dňa 31. januára 2014 
 
 

 

 

 

 


