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K bodu 2 programu: 

Členom výboru boli referované základné informácie o kreovaní výboru, jeho základných 

úlohách najmä v súvislosti s procesom prípravy celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

a ľudských práv v Slovenskej republike. Výbor bolo označený ako kľúčový výbor pri 

stanovovaní základných východísk a definícií v stratégii v oblasti vzdelávania ľudských práv 

v súčinnosti s pripravovanou koncepciou výchovy a vzdelávania ľudských práv, ktorý by mal 

primárne vychádzať z priorít obsiahnutých v stratégii. 

Ďalej boli členovia informovaní o aktuálnej fáze vývoja v pripravovanom členstve SR 

v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania ako aj o aktivitách Pracovnej 

skupiny rady pre inkluzívne vzdelávanie a prioritných cieľoch v oblasti vzdelávania 

v revidovanom Národnom akčnom pláne Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 

2015 na roky 2011 – 2015. 

 

K bodu 3 programu: 

Na rokovaní boli prerokované pripomienky k Rokovaciemu poriadku Výboru pre výskum, 

vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a s odsúhlasenými 

pripomienkami bol rokovací poriadok schválený uznesením výboru č. 1. 

 

K bodu 4 programu: 

Členovia boli oboznámení so zmenami v štatúte výboru a tie boli schválené Dodatkom č. 1 

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

vzdelávania formou uznesenia výboru č. 2. 

 

K bodu 5 programu: 

Ako zástupkyňa Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania na najbližšie zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť bola uznesením výboru č. 3 zvolená p. Šarlota 

Pufflerová. 

 

K bodu 6 programu: 

P. Ondrášová z MŠVVŠ SR podrobne referovala o činnosti, výskumoch, prebiehajúcich 

programoch a aktivitách, ktoré sa uskutočnili v rámci Národného plánu výchovy k ľudským 

právam na roky 2005 – 2011 za minulé roky. 

 

K bodu 7 programu: 

P, Pufflerová informovala členov výboru o genéze, práci a spolupráci v rámci Národnej 

komisie pre výchovu k ľudským právam pri SNSĽP. Zároveň aj informovala o základnej 

štúdii o stave výchovy a vzdelávania k ľudským právam v Slovenskej republike, ktorá bola 

vypracovaná v roku 2006. V rámci prezentácie zaznela výzva na aktualizáciu danej štúdie 

alebo vypracovanie nového východiskového materiálu, ktorý by jasne určil ďalšie kroky 

v tejto oblasti. Zároveň zaznela výzva na koordináciu a spoluprácu všetkých zainteresovaných 

aktérov, ktorou by sa tak nadviazalo na prerušené činnosť komisie. 

 



K bodu 8 programu: 

Bolo konštatované, že prvoradou úlohou výboru na najbližšie obdobie bude práca a odborná 

spoluúčasť v procese tvorby predmetnej stratégie a koncepcie vzdelávania ľudských práv, 

ktorých prípravná fáza bude trvať približne jeden rok. Zároveň bolo prijaté uznesenie výboru 

č. 4, ktoré zaväzuje členov poslať ďalšie návrhy činnosti výboru. 

 

 

 

Program: 

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, 

c) aktivitách Pracovnej skupiny rady pre inkluzívne vzdelávanie, 

e) pripravovanom členstve SR v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho 

vzdelávania, 

d) 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. 

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. 

 


