
Dodatok č. 5 k Štatútu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č....... zo dňa .......) 

 

Čl. I 

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť schválený uznesením vlády SR č. 276 z 20. júna 2012 v znení neskorších dodatkov 

sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 4 ods. 2 sa slová „podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych 

záležitostí“ nahrádzajú slovami „minister spravodlivosti“. 

 

2. V článku 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „minister spravodlivosti“ a za slovo „kultúry“ sa 

vkladá čiarka a slová „štátny tajomník ministerstva spravodlivosti“. 

 

3. V článku 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 3a, ktorý znie: 

 

“(3a) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky má na zasadnutí rady vždy len jeden 

hlas.” 

 

4. V článku 4 ods. 4 znie: 

 

„(4) Tajomníkom rady je zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určený 

ministrom spravodlivosti (ďalej len „tajomník rady“).“ 

 

5. V článku 4 ods. 5 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: 

 

„i) štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí“ 

 

Doterajšie písmená i) až u) sa označujú ako písmená j) až v). 

 

6. V článku 4 ods. 7 sa slová „Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky“. 

 

7. V článku 8 ods. 7 sa slová „Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky“. 

 

8. V článku 9 ods. 1 znie: 

 

„(1) Úlohy spojené s organizáciou a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti 

rady plní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako sekretariát rady pod vedením 

tajomníka rady.“. 

 

9. V článku 9 ods. 2 písm. e) sa slová „Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí“ nahrádzajú slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“. 

 

10. V článku 9 ods. 3 sa slová „Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 



republiky“. 

 

 

 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

  

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 1. septembra 2015. 

  

 


