
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE 
 

VÝBORU PRE VÝSKUM, VZDELÁVANIE A VÝCHOVU V OBLASTI 
ĽUDSKÝCH PRÁV A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

č. 1/2018 

z 10. decembra 2018 

 

k Dodatku č. 4 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania 

 

 

Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 
práv a rozvojového vzdelávania 
 
 
 
A.  schvaľuje 

 

A.1. Dodatok č. 4 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania; 

 

B.  poveruje 

predsedníčku výboru 

 
B.1  predložiť Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

Dodatok č. 4 k Štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania na najbližšom zasadnutí́ Rady vlády SR 

pre ľudské́ práva, národnostné́ menšiny a rodovú́ rovnosť. 

 

Vykonajú: predsedníčka výboru  

Na vedomie: tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

  



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE 
 

VÝBORU PRE VÝSKUM, VZDELÁVANIE A VÝCHOVU V OBLASTI 
ĽUDSKÝCH PRÁV A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

č. 2/2018 

z 10. decembra 2018 

 

k obsadeniu voľných miest v rámci členstva vo Výbore pre výskum, vzdelávanie 

a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania 

 

 

Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 
práv a rozvojového vzdelávania 
 
 
A.  berie na vedomie 

 

A.1. chýbajúce zastúpenie nominanta/zástupcu Výboru pre predchádzanie a elimináciu 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie vo Výbore pre 

výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (na 

základe čl. 4 ods. 5 štatútu výboru); 

 

A.2. chýbajúce zastúpenie nominanta/zástupcu Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv 

a rozvojového vzdelávania (na základe čl. 4 ods. 4 štatútu výboru); 

 

A.3. chýbajúce zastúpenie nominanta/zástupcu Rozhlasu a televízie Slovenska vo Výbore 

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

(na základe čl. 4 ods. 4 štatútu výboru); 

 

A.4. chýbajúce zastúpenie troch odborníkov/odborníčok z radov mimovládnych 

organizácií a platforiem, akademickej obce a nezávislých odborných inštitúcií vo Výbore 



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

(na základe čl. 4 ods. 6 štatútu výboru); 

  
  

B.  poveruje 

predsedníčku výboru 

B.1  listom požiadať predsedu/predsedníčku Výboru pre predchádzanie a elimináciu 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie o nomináciu 

člena/členky do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a 

rozvojového vzdelávania; 

 

B.2  listom požiadať splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o nomináciu 

člena/členky do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a 

rozvojového vzdelávania; 

 

B.3  listom požiadať riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska o nomináciu člena/členky 

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

vzdelávania; 

 

B.4 zverejniť verejnú výzvu a podmienky nominácie na troch odborníkov/odborníčok z 

radov mimovládnych organizácií a platforiem, akademickej obce a nezávislých 

odborných inštitúcií do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 

práv a rozvojového vzdelávania webovom sídle MŠVVaŠ SR po schválení Dodatku č. 4 

k Štatútu Výboru; 

 

B.5 vybrať a vymenovať uvedených troch členov/členiek po schválení Dodatku č. 4 k 

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

rozvojového vzdelávania Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

 

Vykonajú: predsedníčka výboru  

Na vedomie: tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

  



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE 
 

VÝBORU PRE VÝSKUM, VZDELÁVANIE A VÝCHOVU V OBLASTI 
ĽUDSKÝCH PRÁV A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

č. 3/2018 

z 10. decembra 2018 

 

k prezentovaným informáciám a správam 

 

 

Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 
práv a rozvojového vzdelávania 
 
 
 
A.  berie na vedomie 

 

A.1 informácie o výstupoch z Ľudsko-právnej implementačnej schôdzky OBSE 2018 vo 

Varšave a o výstupoch zo zasadania OBSE vo Viedni k Tvorbe politiky pre výchovu a 

vzdelávanie v oblasti ľudských práv v OBSE regiónoch; 

 

A.2 informáciu o Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území 

Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018; 

 

A.3 informácie o výkone SR v Rade OSN pre ľudské práva; 

 

B.  odporúča 

B.1  realizovať prezentované aktivity v rámci výstupov zo zahraničných pracovných 

ciest OBSE vo Varšave a vo Viedni. 

 

Vykonajú:  MŠVVaŠ SR 

Na vedomie: tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 



 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE 
 

VÝBORU PRE VÝSKUM, VZDELÁVANIE A VÝCHOVU V OBLASTI 
ĽUDSKÝCH PRÁV A ROZVOJOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

č. 4/2018 

z 10. decembra 2018 

 

k Návrhu plánu zasadnutí a činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu 

v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania na rok 2019 

 

 

Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských 
práv a rozvojového vzdelávania 
 
 
 
A.  schvaľuje 

 

A.1. Plán zasadnutí a činnosti Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti 

ľudských práv a rozvojového vzdelávania na rok 2019; 

 

B.  poveruje 

predsedníčku výboru 

 
B.1  realizovať a priebežne kontrolovať plnenie úloh zo schváleného plánu a zvolať 

zasadnutia výboru podľa schváleného plánu. 

 

 

Vykonajú: predsedníčka výboru  

Na vedomie: tajomník Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  


