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Vážené členky a vážení členovia Výboru pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 

vážené dámy, 

vážení páni, 

 dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal a otvoril dnešné 

ustanovujúce zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu 

v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, ktorého štatút bol 

schválený uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa  27. júna 2011. 

 

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 pri svojej činnosti má 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 
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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.  

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 mojou 

záštitou dňa  8. novembra 2011. 

 

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; 
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- Základná štúdia o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

v Slovenskej republike. 

 

Na záver mi dovoľte uviesť dnešný program rokovania: 

1. 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. 

2. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre 

výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania.  

3. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre 

výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania. 

4. Delegovanie zástupcu/zástupkyne Výboru pre výskum, 

vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového 

vzdelávania na tretie zasadnutie rady. 
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5. Odpočet plnenia národného plánu výchovy k ľudským právam na 

roky 2005-2014. 

6. 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. 

7.  Východiská plánu činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, 

diskusia.  

8. Rôzne.  

9. Záver. 

 
 

Keďže dnešné zasadnutie výboru má byť venované najmä bodom 

predloženého programu, dovoľujem si Vás požiadať o vecné návrhy, aby 

dnešné rokovanie výboru bolo čo najefektívnejšie. 

   

Ďakujem Vám za pozornosť.   


