
 

 
 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY  

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 96 
z 5. februára 2014 

  

k Informácii verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej o svojich zisteniach 

a odporúčaniach v súvislosti s policajným zásahom v Moldave n/Bodvou dňa 

19. júna 2013 
 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

 
A. berie na vedomie   

 
A.1.  informáciu, zistenia a odporúčania verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej; 

 

A.2.  skutočnosť, že prebieha vyšetrovanie policajného zásahu v Moldave n/Bodvou 

iniciované Krajskou prokuratúrou v Prešove a vyjadruje presvedčenie, že 

vzhľadom na citlivosť kauzy bude vyšetrovanie ukončené v primeranej lehote; 

 

B. vyjadruje podporu  
 

inštitúcii verejnej ochrankyne práv ako významného nástroja ochrany 

základných práv a slobôd v Slovenskej republike;  

 

C. odporúča  

 
aby všetci aktéri angažovaní v procese ochrany a podpory ľudských práv 

konali v záujme zvyšovania súčinnosti pri plnení svojich úloh v tomto smere. 

Zvyšovanie stupňa ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike si 

vyžaduje úzku súčinnosť všetkých orgánov a inštitúcií, ktoré majú v tejto 

oblasti zákonné záväzky a povinnosti, vyžaduje si však rovnako súčinnosť 

všetkých aktérov, vrátane subjektov občianskej spoločnosti.  
 



 

 
 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 97 
z 9. apríla 2014 

  

k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na 

roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrhu na jeho aktualizáciu 
___________________________________________________________________________ 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

 

A. berie na vedomie 

 
A.1.  stanovisko Výboru pre deti a mládež k Správe o plnení úloh vyplývajúcich  

              z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrhu  

              na jeho aktualizáciu prijatého uznesením výboru č. 36 zo dňa 10. marca 2014 

 

A.2.  Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti  

              na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu 

 
B. odporúča  

 
B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť Správu o plnení úloh vyplývajúcich  

              z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh  

              na jeho aktualizáciu 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY  

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 98 
z 9. apríla 2014 

  

k Plánu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť na rok 2014 

________________________________________________________________ 
 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

 
A. schvaľuje 

 
A.1. Plán činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť na rok 2014. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY  

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 99 
z 9. apríla 2014 

  

k zriadeniu pracovnej skupiny k vypracovaniu dodatku k Štatútu Rady vlády 

Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

a k rokovaciemu poriadku 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

A. zriaďuje 

za účelom zefektívnenia činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

A.1  pracovnú skupinu k vypracovaniu dodatku k Štatútu Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a 

k rokovaciemu poriadku; 

B. ukladá 

B.1. pracovnej skupine predložiť materiál na rokovanie Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť do 

30. septembra 2014; 

C. poveruje 

C.1. tajomníčku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť vedením pracovnej skupiny. 
 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 100 
z 9. apríla 2014 

 

k Dodatku k štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie  
 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť 

 

A.  schvaľuje 

 A.1.  Dodatok k štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, 

   antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY  

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 101 
z 9. apríla 2014 

  

k zloženiu redakčného tímu pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike a k rozšíreniu koordinačnej skupiny  
 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

A. schvaľuje  

     A.1.   tím expertov (redakčný tím) navrhnutých pracovnou skupinou Rady vlády 

Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre 

koordináciu a prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike (ďalej len „koordinačná skupina“), ktorí budú mať za úlohu 

spracovanie návrhu záverečného textu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike vychádzajúceho z podkladov spracovaných 

gestormi jednotlivých oblastí v zmysle uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo dňa 4. septembra 

2013 v nasledovnom zložení (abecedne):  

 Branislav Fridrich, 

 Dagmar Horná,  

 Sylvia Porubänová, 

 

A2. rozšírenie koordinačnej skupiny o zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv 

a zástupcu Slovenského národného strediska pre ľudské práva; 

B. odporúča  

B.1. predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky vymenovať tím expertov (redakčný 

tím) schválený Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť, ktorí budú mať za úlohu spracovanie návrhu 

záverečného textu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike vychádzajúceho z podkladov spracovaných gestormi 



jednotlivých oblastí v zmysle uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo dňa 4. septembra 

2013.  

 do 15. apríla 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY  

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 102 
z 9. apríla 2014 

  

ku gescii nad odbornými podujatiami  

Inštitucionálna architektúra ochrany ľudských práv a Dialóg o podstate 

  a zmysle ľudských práv 
 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

A. ukladá  

predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedovi vlády a  ministrovi 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

     A.1.  zabezpečiť gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej stratégie 

ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike na témy Inštitucionálna 

architektúra ochrany ľudských práv a Dialóg o podstate  a zmysle ľudských práv. 

      priebežne 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 103 
z 9. apríla 2014 

  

ku gescii nad odborným podujatím v oblasti práv migrantov 
 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

 

A. ukladá  

štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

v spolupráci s Migračným úradom  

A.1. zabezpečiť odbornú gesciu nad odborným podujatím k príprave Celoštátnej 

 stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti práv 

 migrantov; 

                priebežne 

A.2. zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 

zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov 

v oblasti práv migrantov pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej 

stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. 

 neodkladne 

 

 

 

 

 

  



 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 104 
z 9. apríla 2014 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny  

a rodovú rovnosť na základe analýzy Výboru pre predchádzanie 

 a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem 

intolerancie 

 

A.  odporúča 

 A.1.  príslušným rezortom a inštitúciám zastúpeným v Rade vlády SR pre ľudské 

   práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré prideľujú dotácie zo 

   štátneho rozpočtu zaradiť do priorít dotačných výziev na nasledujúce obdobie 

   priority umožňujúce cielenú a adresnú podporu aktivít smerujúcich k prevencii 

   a eliminácii rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 

   intolerancie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY  

A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 105 
z 9. apríla 2014 

  

k plneniu opatrenia Integračnej politiky Slovenskej republiky 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

A. ukladá  

podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so štátnym tajomníkom 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

     A.1.   rozpracovať opatrenie č. 10 bodu 3 Integračnej politiky Slovenskej republiky 

schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 45 zo dňa 29. januára 2014 

týkajúce sa zváženia vytvorenia Výboru pre práva cudzincov 

 Termín: 30. septembra 2014 

  

 

 


