
 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

(per rollam) 

 

č. 242 

 

z 21. septembra 2020 
  

k materiálu „Návrh Národného akčného plánu na vykonávanie rezolúcie 

Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky   

2021 – 2025“ 

 

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie 
 

A.1.   

materiál „Návrh Národného akčného plánu na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady 

OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 – 2025“ 

 

B. odporúča 

vláde Slovenskej republiky 

 

B.1.  

schváliť návrh Národného akčného plánu na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady 

OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 – 2025 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

(per rollam) 

č. 243 

 

z 21. septembra 2020 
  

 „Správa o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne 

implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 

v Slovenskej republike“ (opätovné prerokovanie) 

 

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

B. berie na vedomie 
 

A.1   

materiál „Správa o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne 

implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej 

republike“ 

B. odporúča 

vláde Slovenskej republiky 

 B.1.  

 schváliť Správu o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne 

implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej 

republike 

 

 

 



 

 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

(per rollam) 

 

č. 244 
 

z 21. septembra 2020 
  

k materiálu „Správa o prerokovaní tretej periodickej správy Slovenskej 

republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu 

odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre 

hospodárske, sociálne a kultúrne práva“ 

 

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

C. berie na vedomie 
 

A.1   

materiál „Správa o prerokovaní tretej periodickej správy Slovenskej republiky k 

Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh 

zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom 

stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva“ 

B. odporúča 

vláde Slovenskej republiky 

B.1.  

schváliť Správu o prerokovaní tretej periodickej správy Slovenskej republiky k 

Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh 

zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom 

stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva. 


