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 Výbor vzal na vedomie informáciu o priebehu a záveroch deviateho zasadnutia 
Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť a o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských 
práv v Slovenskej republike. 
 

 Výbor uskutočnil voľbu podpredsedu/podpredsedníčky výboru 
z kandidátov/kandidátok navrhnutých ostatnými členmi/členkami výboru. Na 
základe hlasovania sa podpredsedníčkou výboru stala pani Šarlota Pufflerová. 
 

 Výbor prijal záver, že Rokovací poriadok výboru bude zmenený formou Dodatku 
č. 1 k Rokovaciemu poriadku, ktorý výbor predloží na schválenie Rade vlády SR 
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Pripomienkovanie a 
hlasovanie o návrhu dodatku rokovacieho poriadku, ktorý bude jednotlivým 
členom/členkám výboru rozoslaný elektronicky, sa uskutoční použitím 
procedúry per rollam. Proces pripomienkovania návrhu rokovacieho poriadku a 
hlasovania o pripomienkach prostredníctvom procedúry per rollam sa uskutoční 
až po zistení aktuálneho zoznamu členov výboru z radov nominovaných 
zástupcov jednotlivých inštitúcií verejnej správy a odborných orgánov Rady 
vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 
 

 Výbor sa opakovane oboznámil s obsahom a závermi dokumentu Základná štúdia 
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 ako podklad pre tvorbu Národného plánu výchovy k ľudským 
právam pre roky 2005-2014, a ktorá podľa členky výboru, Šarloty Pufflerovej, 
predstavuje vhodný zdroj pre vypracovanie a prijatie reálneho národného plánu, 
ktorý by zahŕňal všetky rezorty, nielen rezort školstva, ktorým bol v roku 2004 
vypracovaný. Výbor sa zhodol, že národný plán výchovy k ľudským právam má 
byť inkluzívny, dlhodobý, má sa týkať celoživotného vzdelávania, a teda všetkých 
ministerstiev a inštitúcií v rámci štátu, v ktorých by súčasťou ďalšieho 
vzdelávania ich zamestnancov mali byť aj ľudské práva; zároveň by občania a 
občianky mali byť vzdelávaní/-é v oblasti ľudských práv, a to nielen cez rezort 
školstva, ale aj napr. cez verejnoprávne médiá, čo by sa malo premietnuť aj do 
tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.. 
 
 

 
 
V Bratislave dňa 11. júna 2013 


