
 

Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva,  
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Informácia zo zasadnutia dňa 11. decembra 2017 

 

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

vzdelávania (ďalej len „Výbor“) odovzdal menovacie dekréty novým členom 

a členkám Výboru s hlasovacím právom zastupujúcich Výbor pre osoby so 

zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor 

pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Menovanie uvedených nových členov a 

členiek prebehlo v zmysle čl. 4 ods. 5 Štatútu výboru a to na základe nominácie 

jednotlivých výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (ďalej len „Rada“). Výbor zároveň odovzdal menovacie dekréty novým 

členkám s hlasovacím právom, ktoré boli nominované ako nové zástupkyne 

Ministerstva spravodlivosti SR a Kancelárie verejného ochrancu práv. Menovanie 

týchto zástupkýň prebehlo v zmysle čl. 4 ods. 4 Štatútu výboru a to na základe 

nominácie Ministerstva spravodlivosti SR a Kancelárie verejného ochrancu práv.  

 

 Podpredsedníčka Výboru Šarlota Pufflerová podala informáciu o vecnej pôsobnosti 

Výboru od roku 2012 po súčasnosť, ktorú Výbor prerokoval. Podpredsedníčka 

oboznámila členov a členky o  odstúpení z pozície podpredsedníčky a vzdania sa 

členstva vo Výbore. Výbor vzal na vedomie nomináciu nového člena/členky Výboru 

transparentným procesom a následnej voľby nového podpredsedu/novej 

podpredsedníčky Výboru, obe nominácie a menovania v súlade so Štatútom výboru 

a jeho rokovacím poriadkom.  

 

 Výbor prediskutoval svoju činnosť za rok 2017. Bola zdôraznená potreba súladu 

činnosti Výboru s plánom práce Rady a podľa schváleného plánu práce činností, ktorý 

vyplýva z plánu práce vlády SR a plánu legislatívnych úloh vlády SR.  

 

 Výbor prerokoval presun sekretariátu Výboru z Národného ústavu celoživotného 

vzdelávania na Štátny pedagogický ústav a prijal Uznesenie č. 1/2017 k Dodatku č. 3 

k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania. Uvedeným uznesením Výbor schválil Dodatok č. 3 

k Štatútu výboru, ktorým sa upravuje sídlo sekretariátu na Štátny pedagogický ústav 

a poveril predsedníčku Výboru predložiť Rade Dodatok č. 3 k Štatútu výboru a to na 

najbližšom zasadnutí Rady.   

Ref: uznesenie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania č. 1/2017 

 

 Výbor sa oboznámil o priebehu 39. generálnej konferencii UNESCO, ktorej hlavnou 

témou bola Agenda 2030 – Ciele udržateľného rozvoja so zreteľom na úlohu 

UNESCO v multilaterálnom systéme. Výbor bol informovaný o pripravovanej 

spolupráci s UNESCO v oblasti prevencie extrémizmu, Vzdelávania o udržateľnom 

rozvoji a Vzdelávania ku globálnemu občianstvu. 

   

 Výbor sa oboznámil s informáciou o stave procesu uzatvorenia Memoranda 

o spolupráci v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému 



občianstvu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR a podporuje šírenie príkladov 

osvedčených postupov SR v zahraničí.   

 

 

V Bratislave dňa 12. decembra 2017  

 

 

 


