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Zápisnica
z druhého zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Úrad vlády SR, Bratislava, 27. júna 2011, 14.00 hod., miestnosť č. 004

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení ospravedlnených členov rady): viď podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: Gabriel Csicsai, štátny tajomník, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Program rokovania:
Otvorenie, schválenie navrhnutého programu rokovania.
Schvaľovanie návrhov štatútov výborov, návrhov dodatkov a návrhov na zriadenie pracovných skupín rady:
	Výboru pre mimovládne neziskové organizácie,

Výboru pre seniorov,
Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,
Výboru pre rodovú rovnosť,
Výboru pre deti a mládež,
Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania,
Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie,
Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny,
Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
Návrhu na zriadenie Pracovnej skupiny rady s názvom Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012,
Návrhu na zriadenie Pracovnej skupiny rady pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou,
Návrhu na zriadenie Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách.
Informácia o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, verejný ochranca práv, centrá právnej pomoci).
Informácia o návrhu na vypracovanie Stratégie  ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike za účelom sprehľadnenia existujúcich akčných plánov a stratégií v predmetnej oblasti a ich implementácie v praxi.
Návrh revidovaného plánu činnosti rady na rok 2011.
Informácia o záveroch rokovania Pracovnej skupiny rady pre oblasť inkluzívneho vzdelávania.
Informácia o záveroch rokovania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
Informácia o Návrhu Priebežnej správy o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácia úloh.
Materiál Návrh na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Informácia o stave prípravy Stratégie rozvoja rómskych marginalizovaných komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do roku 2020.
Rôzne.
Záver.


Zápis

1. Otvorenie, schválenie navrhnutého programu rokovania

1/ Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel privítal všetkých zúčastnených, v úvode ospravedlnil neprítomnosť ministerky spravodlivosti SR a podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu ich účasti na rokovaní v Národnej rade SR a otvoril v poradí druhé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). 
2/ Uviedol, že zasadnutie rady sa uskutočňuje v čase, keď vláda SR bilancuje prvý rok svojho ustanovenia po voľbách v júni 2010. 
3/ Túto príležitosť chce využiť na rámcové hodnotenie aktivít v oblasti ochrany a podpory ľudských práv za uplynulý rok a zasadiť fakt vytvorenia samotnej rady a jej agendy do celkového kontextu Programového vyhlásenia vlády SR.
4/ Pred svojím úvodným slovom pristúpil k schváleniu navrhnutého programu rokovania rady. Konštatoval, že rada je v zmysle štatútu uznášaniaschopná. Vzhľadom na logickú nadväznosť preberaných bodov programu navrhol, aby body 7. a 8. pôvodne zasielaného návrhu programu boli predsunuté ako body 3. a 4. a poradie ostatných bodov príslušne upravené a aby bol návrh prijatý v tejto podobe. Navrhnutý upravený program bol odsúhlasený  prítomnými členmi/členkami rady. Neboli predložené ďalšie návrhy na zmenu programu.
5/ V úvodnom slove uviedol, že v programovom vyhlásení sa vláda SR zaviazala, že „bude dbať o posilnenie uplatňovania ľudskoprávnych princípov v činnosti vlády SR a štátnych orgánov“, pričom ľudskoprávne princípy by mali byť „prierezovo zohľadnené  pri tvorbe všeobecne záväzných predpisov a implementácii medzinárodných noriem“. Ďalej sa vláda  SR zaviazala, že sa „zasadí o účinnejšie a pružnejšie fungovanie všetkých inštitúcií a mechanizmov slúžiacich na ochranu a podporu ľudských práv“ a že „pri implementácii ľudskoprávnych záväzkov bude posilňovať vzájomnú spoluprácu a súčinnosť medzi jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími zainteresovanými orgánmi a inštitúciami. Pri tejto úlohe, ako aj pri realizácii ostatných segmentov ľudskoprávnej politiky štátu bude vláda SR úzko spolupracovať s mimovládnymi neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany a podpory ľudských práv.“
6/ Rada je jedným z dôležitých mechanizmov, ktoré by mali prispieť k napĺňaniu hore uvedených cieľov z Programového vyhlásenia vlády SR. Jej zloženie, zahŕňajúce kľúčové orgány a inštitúcie verejnej správy na jednej strane a občianskej spoločnosti angažovanej v problematike ľudských práv na strane druhej, väčšia demokratickosť a reprezentatívnosť pri jej kreovaní oproti doterajším modelom tvorby obdobných mechanizmov, štruktúra jej vzájomne previazaných a systémovo prepojených odborných orgánov – výborov, to všetko sú faktory, ktoré by mali prispieť k presadeniu prierezového prístupu pri implementácii ľudskoprávnych noriem a pri zvnútornení ľudskoprávnych princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov. 
7/ Týmto dňom sa završuje prvá etapa pri budovaní tohto nového stáleho poradného orgánu vlády SR. Schválením štatútov väčšiny výborov (štatút Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny rada schválila na svojom prvom zasadnutí dňa 12. apríla 2011) sa štruktúra rady stane kompletnou a môže sa začať cielenejšie venovať konkrétnym problémom. Možno sa zdá, že proces, ktorý sa doteraz absolvoval, bol zdĺhavý a komplikovaný. Upozornil však na to, že budovanie rady sa reálne začalo až po schválení novely kompetenčného zákona a po vyjasnení celkovej koncepcie fungovania poradných orgánov vlády SR – teda až v období november 2010 – január 2011. Bolo pritom potrebné zohľadniť a rešpektovať mnohoraké záujmy, pohľady a existujúce záväzky a skĺbiť ich do funkčného systému. Schválenie štatútov neznamená, že ich texty budú vtesané do kameňa. Pokiaľ prax a potreba ukáže, že je potrebné ich modifikovať, rada to v budúcnosti môže urobiť. Požiadal preto o pružnosť pri schvaľovaní predložených štatútov, aby sa v diskusii prezentovali len skutočne vážne pripomienky, návrhy, prípadne výhrady. Bol by rád, ak by výbory mohli čoskoro začať svoju substantívnu prácu.
8/ Zloženie a štruktúra rady by mali odrážať skutočnosť, že ľudské práva sú nedeliteľné a vzájomne prepojené. Štát by mal rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca a uznať osobitosť každej skupiny občanov, ktorá je nejakým spôsobom odlišná od väčšiny – tento princíp je reflektovaný v skladbe výborov a pracovných skupín. 
9/ V stručnosti uviedol návrh na ustanovenie pracovnej skupiny pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou. Vláda SR návrh na zriadenie formálneho výboru rady k tejto problematike neschválila, avšak členovia vlády SR podporili zámer, aby sa táto otázka riešila vnútornými mechanizmami v rámci rady. Vyjadril názor, že za účelom systematického a odborného riešenia otázok súvisiacich s dodržiavaním práv ľudí patriacich k uvedenej menšine je nevyhnutné vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu s priamou účasťou zástupcov tejto menšiny. V tomto názore ho utvrdila aj správa Rady Európy s názvom Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, ktorú prezentoval komisár pre ľudské práva Thomas Hammarberg dňa 23. júna 2011 v Štrasburgu. Navrhol preto rade, aby vytvorenie pracovnej skupiny pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou schválila.  
10/ Zdôraznil, že je potrebné si uvedomiť, že spoločný základ všetkých ľudských práv je rovnaký. Každý jednotlivec má rovnakú hodnotu, dôstojnosť a práva každej skupiny jednotlivcov s akýmikoľvek prirodzenými odlišnosťami sú rovnocenné. Štát ľudské práva nerozdáva a neprideľuje, ani ich neodníma – ale ich garantuje a zabezpečuje ich výkon. To, čo je ľudským právom na strane jednotlivca, je povinnosťou na strane štátu. Štát nemôže podmieňovať výkon ľudských práv plnením iných záväzkov alebo povinností na strane občana. Vynútenie plnenia povinností voči štátu je vecou iných nástrojov, než odnímania alebo spochybňovania základných práv. Strešný orgán celej štruktúry, čiže rada samotná, by mala byť tým mechanizmom, ktorý bude pôsobiť práve v smere uvedomenia si a presadzovania takto poňatého konceptu ľudských práv.
11/ Vytvorenie a sfunkčnenie rady a jej subsidiárnych orgánov je len jedným z elementov úsilia o „účinnejšie a pružnejšie fungovanie všetkých inštitúcií a mechanizmov slúžiacich na ochranu a podporu ľudských práv“. 
12/ Slovenská republika potrebuje aspoň jednu skutočne nezávislú inštitúciu, ktorá nastavuje zrkadlo štátu v ľudskoprávnej oblasti, ktorá monitoruje situáciu, dohliada nad implementáciou medzinárodných záväzkov a predovšetkým poskytuje účinnú pomoc občanom. 
13/ Slovenská republika ďalej potrebuje funkčný úrad pre rovnaké zaobchádzanie, ktorého úlohou je ochrana pred diskrimináciou a zabezpečenie účinnej pomoci jej obetiam.  Zámerom predloženia analýzy činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva bola snaha o naplnenie práve týchto cieľov a nie preto, aby sa proti niekomu alebo niečomu bojovalo, a už vôbec nie preto, aby sa stredisko zoštátnilo, ako sa uvádza v otvorenom liste riaditeľa strediska. Práve naopak, ideálnym cieľom snažení je vytvorenie skutočne nezávislého komplexného centra ľudských práv s troma organizačne samostatnými zložkami: inštitúciou pre podporu a ochranu ľudských práv, zodpovedajúcou tzv. Parížskym princípom OSN, úradom pre rovnaké zaobchádzanie majúcim na starosti ochranu pred diskrimináciou a inštitúciou poskytujúcou právnu pomoc osobám v hmotnej núdzi. Ako sa tieto jednotlivé zložky presne volajú, nie je z hľadiska občana podstatné. Z hľadiska občana je podstatné, aby mu bola služba ľahko prístupná, aby mu bola poskytnutá efektívna pomoc bez toho, aby bol postavený pred dilemu, ktorá inštitúcia je kompetentná jeho vec riešiť a aby služba nebola predražená. K tomu by mal prispieť štát aj tým, že vyčlení vhodnú budovu pre takéto komplexné centrum ľudských práv, aby jeho zložky nemuseli prenajímať priestory od súkromných majiteľov za vysoké sumy, ktoré potom chýbajú pri plnení základných úloh.  
14/ Ochrana a podpora ľudských práv niečo stojí, takisto aj demokracia sama niečo stojí. Štátu sa však investície do ochrany ľudských práv a do zdokonaľovania mechanizmov demokracie a vlády práva oplatia. Neefektívne fungovanie nezávislých inštitúcií sa spätne odrazí medzi iným v nízkej vymáhateľnosti práva, preťaženosti súdov, znižovaní prahu citlivosti verejnosti voči porušovaniu ľudských práv a diskriminácii, v konečnom dôsledku aj v narúšaní sociálnej kohézie spoločnosti s vážnymi negatívnymi ekonomickými dopadmi. Považuje preto za dôležité, aby podrobnejšia právna a finančná analýza dvoch alternatív budúcnosti strediska, a v zásade aj ďalších dvoch inštitúcií – ombudsmana a Centra právnej pomoci, ktorú má úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny podľa uznesenia vlády SR pripraviť, bola sprevádzaná nielen zhodnotením krátkodobých ekonomických vplyvov, ale – čo je ešte dôležitejšie – zhodnotením dlhodobých ekonomických prínosov. 
15/ Pri analýze činnosti strediska a pri projekcii fungovania všetkých nezávislých inštitúcií na ochranu a podporu ľudských práv je potrebné si zároveň uvedomiť, že bez dostatočných personálnych kapacít, bez dostatku odborníkov – špecialistov nemôžu tieto inštitúcie pôsobiť efektívne. Tak, ako je ťažké budovať demokraciu bez demokratov, je rovnako ťažké presadzovať ľudské práva bez ľudskoprávnych odborníkov a bez ľudí stotožnených s morálnymi východiskami koncepcie prirodzených ľudských práv, pripravených a zanietených pre jej napĺňanie. Považuje preto za nevyhnutné, aby sa vypracovala Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, ktorej súčasťou by mal byť aj nový Národný plán výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Súčasný národný plán je len rezortný dokument a nemá celospoločenský dosah. Úlohu celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv doteraz čiastočne plnil Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, ktorého hlavná gescia bola na úrade podpredsedu vlády SR. Popri akčnom pláne existujú ďalšie tzv. národné akčné plány v rôznych oblastiach. Tieto reflektujú medzinárodné záväzky SR vyplývajúce z rôznych ľudskoprávnych dohovorov. 
16/ Za lepší model, než je existencia viacerých paralelných, vzájomne neprepojených akčných plánov považuje vytvorenie celoštátneho strategického dokumentu, do ktorého budú organicky včlenené jednotlivé konkrétne rezortné vykonávacie dokumenty. Gestorom celoštátnej stratégie by logicky mal byť podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, pričom rada by mala plniť úlohu strešného koordinačného, konzultatívneho a participatívneho mechanizmu pri jej napĺňaní. 
17/ Reforma inštitucionálneho rámca ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku je potrebná aj preto, aby si Slovenská republika splnila niektoré nové medzinárodné záväzky. Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia medzinárodné organizácie, či už OSN, Rada Európy alebo OBSE vo svojich hodnoteniach mnohokrát konštatovali vážne nedostatky a problémy pri implementácii ľudskoprávnych noriem v jednotlivých štátoch. Za jeden z dôvodov bola označená skutočnosť, že prvé ľudskoprávne dohovory zo 60. rokov minulého storočia nezakladali povinnosť ustanoviť nezávislé vnútroštátne implementačné a kontrolné orgány pre plnenie záväzkov. Pri negociácii dohovorov, ktoré vznikli začiatkom nášho storočia, bola už povinnosť takéto vnútroštátne mechanizmy vytvoriť priamo zabudovaná do textu prijímanej normy. Takýto mechanizmus preto predpokladajú Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý SR ratifikovala minulý rok, a napokon aj Opčný protokol k Dohovoru o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní. K posledne menovanému opčnému protokolu SR ešte nepristúpila, pričom už patrí k menšine štátov EÚ, ktorá to neurobila. Osobne sa zasadil za rýchle pristúpenie k tomuto protokolu, pretože mučenie, kruté a neľudské zaobchádzanie je také porušenie základných ľudských práv, ktoré nemá žiadne ospravedlnenie a pri ktorom je dotknutá obeť zoči-voči vyššej moci možno najbezbrannejšia.   
18/ Vytvorenie úplne samostatných inštitúcií pre plnenie nových záväzkov osobne nepovažuje za nevyhnutné, ani potrebné. Považuje však za účelné a vhodné, aby sa pri kancelárii verejného ochrancu práv vytvorili organizačne samostatné útvary – na čele možno s jednotlivými zástupcami ombudsmana – ktoré by mali na starosti dohľad práve nad spomínanými troma ľudskoprávnymi oblasťami. K tomu je však potrebné zároveň s reformou Slovenského národného strediska pre ľudské práva pristúpiť aj k zmene organizačnej štruktúry Kancelárie VOP a s najväčšou pravdepodobnosťou aj k novelizácii zákona o verejnom ochrancovi práv. Poznamenal, že prvé rokovanie s verejným ochrancom práv k tejto téme už uskutočnil.   
19/ Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím je ľudskoprávny dohovor úplne novej kvality oproti všetkým doterajším. Predpokladá nielen vytvorenie nezávislého kontrolného mechanizmu, ale aj vytvorenie hlavného a čiastkových implementačných útvarov (kontaktných bodov) v rámci štátnej správy, a napokon aj vytvorenie koordinačného a monitorovacieho mechanizmu a mechanizmu aktívnej participácie samotných dotknutých na tvorbe verejných politík v danej oblasti. Možné spôsoby riešenia tejto inštitucionálnej trojčlenky obsahuje stručná expertíza, ktorá je podkladom pre bod 9 dnešnej agendy. Navrhol, aby tento materiál bol predmetom ďalšej intenzívnej diskusie najmä vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím a neskôr opätovne aj rady, tak, aby bolo riešenie v jednotlivých prvkoch nájdené a implementované postupne do jedného roka.  
20/ Záverom úvodného slova sa vyjadril k ďalšiemu plánu činnosti rady. V prílohách zasielaných elektronicky možno nájsť zredukovaný zoznam tých legislatívnych úloh a ostatných úloh vlády SR pre rok 2011, ktoré majú významný ľudskoprávny rozmer. 
21/ V súlade s pripomienkou pani ministerky spravodlivosti SR z prvého zasadnutia rady vyzdvihol, ktoré úlohy považuje pre ďalšie jednoročné obdobie za prioritné:

	Za kľúčovú úlohu považuje vypracovanie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv vrátane do nej organicky včleneného Plánu vzdelávania a výchovy k ľudským právam a ostatných čiastkových akčných plánov, napr. akčného plánu pre deti, pre rodovú rovnosť, atď. Ďalším dôležitým dokumentom organicky napojeným na celoštátnu stratégiu bude Koncepcia národnostnej politiky štátu. Táto samozrejme musí byť zosúladená s ľudskoprávnou a národnostnou dimenziou národnej stratégie rozvoja rómskych komunít, o ktorej bude referovať zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a ktorá by mala byť tiež predmetom záujmu rady, napriek tomu, že splnomocnenec vlády SR má pre koordináciu prípravy stratégie vytvorené vlastné poradné grémium.


	Osobitne sa pristavil pri Koncepcii národnostnej politiky štátu. Tento dokument by mal komplexne rozpracovať záväzok vlády SR z jej programového vyhlásenia, podľa ktorého vláda SR: „vypracuje dlhodobú koncepciu ochrany a podpory kultúry a školstva národnostných menšín vrátane rómskej menšiny, ako aj dlhodobú koncepciu interetnickej spolupráce, interetnického dialógu a interkultúrnej výchovy“. Koncepcia by mala tvoriť východisko aj pre pripravovaný zákon o podpore kultúry národnostných menšín, ale zároveň musí byť úzko zviazaná s tvorbou verejných politík v oblasti školstva všeobecne, a takisto s revíziou Koncepcie výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín. Podľa programového vyhlásenia vlády SR, ako aj podľa kompetenčného zákona sa na plnení týchto úloh aj osobne spolupodieľa, a na tom bude striktne trvať. V tejto súvislosti vyzdvihol aj význam a dôležitosť pôsobenia Pracovnej skupiny pre inkluzívne vzdelávanie, ktorá bola ustanovená na prvom zasadnutí rady. Odporúčania pracovnej skupiny smerom k tvorbe koncepcie školskej politiky zo 14. júna 2011 dal všetkým do pozornosti.  


S prácou na oboch spomenutých úlohách súvisí aj činnosť Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách, ktorá by mala obnoviť svoju činnosť v novej podobe na základe dnešného rozhodnutia rady. 

V súvislosti s často citovaným vyjadrením Benátskej komisie Rady Európy vo vzťahu k niektorým ustanoveniam novo schválenej maďarskej ústavy, v ktorých sa – okrem iného – uvádza: „zodpovednosť za príslušníkov národnostných menšín má štát, na území ktorého žijú“, uviedol, že ide o axiómu, s ktorou nemožno nesúhlasiť. Avšak ako podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny podotkol, že zodpovednosť znamená predovšetkým starostlivosť. Štát sa musí starať tak, aby nezadal zámienku starať sa iným. S počudovaním sleduje, že niektorí politici a ústavní činitelia si myslia, že z existencie ústavou garantovaných práv na strane občana pre štát nevyplývajú žiadne priame povinnosti. Tiež s počudovaním sleduje, že niektorí politici a ústavní činitelia rozširovanie práv jedných automaticky vyhlasujú za diskrimináciu druhých. Diskriminácia je jasne právne definovaná v antidiskriminačnom zákone a v smerniciach Európskej únie. Netreba podsúvať do tohto pojmu politický obsah, podľa toho, ako sa to hodí.

	Za tretiu dôležitú úlohu, ktorej by sa rada mala prioritne venovať, je súčinnosť pri finalizácii prác na reforme inštitucionálneho rámca ochrany a podpory ľudských práv v tom zmysle, ako to rozviedol v prvej časti svojho úvodného slova.


	Osobitne by sa rada a jej výbory mali venovať implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, vrátane aktívnej účasti na vypracovaní úvodnej správy o implementácii dohovoru Slovenskou republikou, ktorá má byť predložená o rok. To isté sa týka dokončenia úlohy o inštitucionalizácii ochrany práv dieťaťa, o ktorej sa zmienil v časti o stredisku pre ľudské práva a o verejnom ochrancovi práv.

22/ Po ukončení úvodného slova odovzdal slovo Kálmánovi Petőczovi generálnemu riaditeľovi Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Uviedol organizačno-technické inštrukcie týkajúce sa prerokúvaných bodov rokovania, spôsobu prihlasovania sa prítomných o slovo a schvaľovania jednotlivých bodov rokovania.
2/ Pri každom bode programu bude uvedené, či sa prijíma uznesenie alebo nie.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Uzavrel bod 1 rokovania.


2. Schvaľovanie návrhov štatútov výborov, návrhov dodatkov a návrhov na zriadenie pracovných skupín rady:
Výboru pre mimovládne neziskové organizácie,
Výboru pre seniorov,
Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,
Výboru pre rodovú rovnosť,
Výboru pre deti a mládež,
Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania,
Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie,
Dodatku č. 1 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny,
Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
Návrhu na zriadenie Pracovnej skupiny rady s názvom Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012,
Návrhu na zriadenie Pracovnej skupiny rady pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou,
Návrhu na zriadenie Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Uviedol druhý bod rokovania a odovzdal slovo splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipovi Vagačovi, aby predložil Štatút Výboru pre mimovládne neziskové organizácie.

Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
1/ Návrh štatútu prešiel verejnou diskusiou, boli do neho zapracované viaceré pripomienky vznesené zástupcami mimovládnych organizácií, jednak k samotnému textu, jednak k zloženiu výboru.
2/ Uviedol technickú pripomienku k čl. 4 ods. 10 namiesto pojmu predseda „rady“ uviesť pojem predseda „výboru“.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady schválili Štatút Výboru pre mimovládne neziskové organizácie s pripomienkou vznesenou na rokovaní rady k čl. 4 ods. 10 (Uznesenie č. 5).
3/ Vzhľadom na neprítomnosť podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny odovzdal slovo zástupkyniam rezortu práce, aby uviedli štatúty výborov v gescii tohto rezortu.






Lívia Jurová, tajomníčka Výboru pre seniorov
1/ Návrh štatútu bol predmetom verejnej diskusie.
2/ Uskutočnilo sa zasadnutie výboru v dočasnom zložení, ktorý odporučil navrhovaný štatút rade na schválenie.
3/ Po schválení štatútu výboru radou bude vyhlásená výzva na nomináciu členov výboru za organizácie zastupujúce záujmy seniorov.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady schválili Štatút Výboru pre seniorov bez pripomienok (Uznesenie     č. 6).

Mária Homolová, tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
1/ Návrh štatútu bol dostupný na verejné pripomienkové konanie na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu vlády SR.
2/ Návrh bol prerokovaný na zasadnutí výboru dňa 20. júna 2011 a odporučený rade na prerokovanie.
3/ Po schválení štatútu výboru radou, podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny ako predseda výboru uverejní výzvu za účelom spolupráce s výborom, na základe ktorej sa budú môcť prihlásiť organizácie, ktoré zastupujú a združujú osoby s mentálnym postihnutím, chronickými ochoreniami, duševnými poruchami a poruchami správania, so sluchovým postihnutím, s telesným postihnutím a so zrakovým postihnutím.
4/ Po uskutočnení volieb do jednotlivých sekcií bude výbor môcť plne a funkčne pracovať.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady schválili Štatút Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím bez pripomienok (Uznesenie č. 7).

Martina Janíková, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
1/ Návrh štatútu bol dostupný na verejné pripomienkové konanie na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu vlády SR.
2/ Bol prerokovaný s viacerými subjektmi a všetky pripomienky boli zapracované, resp. ak boli rozpory, tak boli odstránené.
3/ Bol odporučený rade na schválenie.
4/ Po jeho schválení bude vyhlásená výzva na nomináciu expertov/expertiek, resp. na spolupracujúce subjekty.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.

Šarlota Pufflerová v zastúpení Janky Debrecéniovej, Občan, demokracia a zodpovednosť 
1/ Uviedla pripomienku, že vychádzajúc z diskusií počas kreovania štatútu výboru, jeho súčasné umiestnenie v rámci rezortu práce z organizačných dôvodov vníma ako dočasný stav, mal by však spadať pod Úrad vlády SR v dlhodobejšom horizonte s ohľadom na kompetenčný zákon.
2/ V súčasnosti je štatút v tejto podobe v poriadku.


Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Členovia/členky rady schválili Štatút Výboru pre rodovú rovnosť bez pripomienok (Uznesenie č. 8).

Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov a tajomníčka Výboru pre deti a mládež
1/ Návrh štatútu bol dostupný na verejné pripomienkové konanie na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu vlády SR.
2/ Následne bol prerokovaný na konštitutívnom zasadnutí výboru, kde boli zohľadnené vznesené pripomienky.
3/ Bol odporučený rade na schválenie.
4/ Po jeho schválení bude v termíne do 15 dní  vyhlásená výzva na obsadenie postov expertov/expertiek angažujúcich sa v oblasti ochrany práv dieťaťa alebo v oblasti problematiky mládeže.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady schválili Štatút Výboru pre deti a mládež bez pripomienok (Uznesenie č. 9).
3/ Odovzdal slovo Kálmánovi Petőczovi, generálnemu riaditeľovi Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, aby predložil Štatút Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, Štatút Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/  Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania sa zaoberá prierezovou problematikou, čo reflektuje aj jeho zloženie. Jeho členmi budú okrem zástupcov rezortov a mimovládnych organizácií príslušných v danej oblasti aj zástupcovia ostatných výborov za účelom pokrytia všetkých oblastí aj z pohľadu výskumu, vzdelávania a výchovy v oblasti ľudských práv. Pri jeho koncipovaní boli využité skúsenosti Národnej komisie pre výchovu k ľudských právam, ktorá bola založená v predchádzajúcom období pri Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Uskutočnilo sa niekoľko konzultácií v širokej pracovnej skupine.
2/ Predložený štatút je výsledkom konsenzu dosiahnutého v rámci rokovaní.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady schválili Štatút Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania bez pripomienok (Uznesenie č. 10).

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/  Text Štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie bol predmetom viacerých konzultácií medzi pracovníkmi Úradu vlády SR, rezortu vnútra a spravodlivosti, ako aj mimovládnych organizácií a expertov.
2/ Pri kreovaní výboru a jeho štatútu - na základe predchádzajúcej dohody - došlo k integrácii predchádzajúcej medzirezortnej integrovanej skupiny odborníkov pre elimináciu extrémizmu do uvedeného výboru.
3/ Vzhľadom na jeho charakter, nie všetky zasadnutia budú verejné.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady schválili Štatút Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie bez pripomienok (Uznesenie č. 11).

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Štatút Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bol schválený na ustanovujúcom zasadnutí rady dňa 12. apríla 2011. 
2/ Na prvom zasadnutí výboru dňa 7. júna 2011 došlo k legislatívno-technickým úpravám štatútu formou Dodatku č. 1, ktoré nemajú vplyv na obsah štatútu. 
3/ Ide o formálne schválenie Dodatku č. 1, ktorý navrhujú členovia výboru.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady schválili Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bez pripomienok (Uznesenie č. 12).

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Obsahom Návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť je viacročná diskusia o tom, akým spôsobom by sa do právnych textov mal premietnuť rodovo citlivý jazyk.
2/ Síce v samotnom texte ostane formulácia taká, aká je zaužívaná v právnych textoch na Slovensku, ale rodovo citlivý jazyk sa uvedie v poznámke v zmysle, že všade, kde sa v štatúte používa označenie funkcie v mužskom rode, primerane a podľa v hodnosti sa tým má na mysli aj označenie funkcie v ženskom rode. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.

Šarlota Pufflerová v zastúpení Janky Debrecéniovej, Občan, demokracia a zodpovednosť 
Uviedla, že ide o malý progres v medziach možností, lebo vyššie uvedené nie je zmyslom uplatňovania rodovo citlivého jazyka, aby bol odkázaný na poznámku pod čiarou, ale rozumie, že v tejto chvíli prepracúvať celý štatút by bol dosť veľký problém, ale budú ďalej pracovať na tom, aby sa dokumenty pripravovali takým spôsobom, že jazyk sa stane súčasťou toho, ako sa nastavuje celý systém, aby sa začal vnímať rodový rozmer, pretože nie je ospravedlniteľné, že v dokumentoch sa ženy nevyskytujú.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady schválili Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť bez pripomienok (Uznesenie č. 13).
2/ Odovzdal slovo Kálmánovi Petőczovi, generálnemu riaditeľovi Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, aby predložil Návrh na zriadenie Pracovnej skupiny rady s názvom Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Rok 2012 vyhlásil Európsky parlament za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. 
2/ Na základe dohody medzi ministerstvom práce, ktoré pôvodne figurovalo v procese ustanovenia národného koordinátora pre tento rok a jeho zástupcovia/zástupkyne sa zúčastnili prvých stretnutí/aktivít, a Úradom vlády SR vzhľadom na existenciu rady, by bolo logické, aby Úrad vlády SR prevzal koordinátorstvo Európskeho roka 2012.
3/ Uvedená pracovná skupina, ktorej vznik sa navrhuje, už mala dve zasadnutia. Pracovná skupina bude koordinátorkou tých aktivít, ktoré v rámci uvedeného roka budú realizované Slovenskou republikou a jednotlivými rezortmi. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady vyjadrili súhlas so zriadením Pracovnej skupiny rady s názvom Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (Uznesenie č. 14).
3/ Odovzdal slovo Kálmánovi Petőczovi, generálnemu riaditeľovi Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, aby predložil Návrh na zriadenie Pracovnej skupiny rady pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ V úvodnom slove podpredsedu vlády SR bola podstata návrhu povedaná. 
2/ Návrh je kompromisom medzi rôznymi snaženiami, ktoré v ostatných mesiacoch prebiehali, či už zo strany mimovládnych organizácií, zástupcov dotknutej skupiny, členov vlády SR, odborníkov.
3/ Je to pracovná skupina, ktorá nemá štatút schvaľovaný vládou SR, je to vnútorná pracovná skupina rady a v zmysle toho, čo podpredseda vlády SR povedal aj v reflexii na správu, ktorá bola minulý týždeň schválená o tejto problematike, by to mohol byť vhodný priestor na vedenie dialógu medzi zástupcami verejných inštitúcií a dotknutej skupiny osôb.
4/ Pokiaľ sú v priloženom materiáli, ktorý členovia/členky rady dostali, popísané konkrétne body, o ktorých by pracovná skupina mohla diskutovať, rokovať, má to určitú logiku postupnosti od jednoduchších k zložitejším záležitostiam. Určite sa nezačne najzložitejšími. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady vyjadrili súhlas so zriadením Pracovnej skupiny rady pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou (Uznesenie č. 15).
3/ Odovzdal slovo Kálmánovi Petőczovi, generálnemu riaditeľovi Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, aby predložil Návrh na zriadenie Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách.




Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
Ide o znovu oživenie jednej pracovnej skupiny, ktorá začala fungovať pred troma, štyrmi rokmi. Ide vlastne o zber tzv. citlivých dát. To sú dáta, ktoré majú nejakú súvislosť aj so zákonom o ochrane osobných údajov, avšak je potrebné ich nejakým spôsobom citlivo zbierať práve z dôvodu, aby mohli byť efektívne projektované verejné politiky. Môže to byť napr. v oblasti Rómov, v oblasti inej sexuálnej orientácie, čiže všetky údaje, ktoré sú citlivé, ktoré spadajú pod zákon o ochrane osobných údajov a zároveň sú potrebné pre tvorbu efektívnych verejných politík. Je to vlastne oživenie predchádzajúcej pracovnej skupiny, avšak pod strechou rady, čiže sa predpokladá, že v tomto zmysle by aj uvedená pracovná skupina mohla fungovať efektívnejšie ako predtým. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Vyzval členov/členky rady, aby vyjadrili svoje prípadné otázky, pripomienky.
2/ Členovia/členky rady vyjadrili súhlas so zriadením Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách (Uznesenie č. 16).
3/ Uzavrel bod 2 rokovania.

3. Informácia o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Odovzdal slovo Kálmánovi Petőczovi, generálnemu riaditeľovi Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, aby predložil Informáciu o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Na základe plánu ostatných úloh vlády SR podpredseda vlády SR predložil na rokovanie vlády SR materiál s názvom Analytická správa o činnosti a postavení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v kontexte inštitucionálnej ochrany ľudských práv v SR. 
2/ Vláda SR túto správu prerokovala a priala k nej uznesenie č. 347 z 1. júna 2011, v zmysle ktorého je v termíne do 30. septembra 2011 potrebné vypracovať analýzu finančných a právnych dosahov dvoch alternatív, ktoré predmetná správa odporúča a v termíne do konca októbra 2011 predložiť na rokovanie vlády SR návrhy noviel príslušných právnych predpisov, ktoré vyplynú z analýzy.
3/ Uviedol, že niektorými médiami bolo čiastočne nesprávne interpretované samotné znenie uznesenia, ktoré hovorí o tom, že sú dve alternatívy, ktoré vláda SR vybrala z rôznych riešení, ktoré boli v materiáli rozanalyzované. Jedna alternatíva je presun kompetencií a úloh vnútroštátnej inštitúcie ochrany ľudských práv, čiže tých úloh, ktoré vyplývajú z pôvodnej medzinárodnej zmluvy/dohody uzatvorenej medzi SR a OSN o vytvorení inštitúcie, ktorá spĺňa tzv. Parížske princípy, čiže zo strediska na verejného ochrancu práv a zároveň stredisko transformovať na Úrad pre rovnaké zaobchádzanie, čiže Equality body (s kompetenciami v oblasti podpory a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania) a druhá alternatíva bola zrušenie strediska vôbec a presun všetkých jeho kompetencií a úloh na verejného ochrancu práv na jednej strane a na Centrum právnej pomoci na strane druhej.
4/ Vzhľadom na skutočnosť, že vláda SR prijala uznesenie, ktorým zaviazala dvoch členov vlády SR, v najbližšom čase by malo dôjsť k vytvoreniu užšej pracovnej skupiny medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorá by mala ďalej pracovať na uvedených analýzach.
5/ Zároveň, keďže transformácia strediska sa týka aj vyššie uvádzanej Medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi vládou SR a OSN o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (uverejnenej v Zbierke zákonov č. 29/1995 Z. z.), Úrad vlády SR požiadal Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva o stanovisko k dohode, akým spôsobom by sa navrhovaná transformácia strediska dotkla uvedenej dohody z ich pohľadu. Čiže v priebehu niekoľkých týždňov sa očakáva stanovisko od OSN, aj čo sa týka vecnej stránky problematiky, aj čo sa týka právnej. K vecnej stránke problematiky sa očakáva odpoveď od Úradu vysokej komisárky a z právnej stránky sa očakáva odpoveď právneho oddelenia Ústredného sekretariátu v New Yorku. Predpokladá sa, že obe stanoviská budú k dispozícii najneskôr do augusta 2011.
6/ Ďalšia vec, ktorá bude zohľadnená pri analýze, bude správa, ktorú mal predložiť Najvyšší kontrolný úrad, ale tiež došlo k časovému posunu. Správa by mala byť zverejnená koncom júla alebo začiatkom augusta 2011.
7/ Boli požiadaní aj nezávislí experti, aby sa vyjadrili jednak k tomu, akým spôsobom sa navrhované zmeny môžu dotknúť pôvodnej dohody medzi SR a OSN a akým spôsobom by bolo potrebné upraviť existujúce právne predpisy, teda predovšetkým zákon o stredisku a zákon o verejnom ochrancovi práv, prípadne aj zákon, ktorým sa zriaďuje centrum, centrá právnej pomoci, aby ktorákoľvek z týchto inštitúcií naozaj mohla spĺňať všetky predpoklady, ktoré má spĺňať v zmysle Parížskych princípov, aby to bola naozaj nezávislá inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv. Či už to bude ombudsman alebo stredisko v akejkoľvek zmenenej podobe. 
8/ Pritom samozrejme je potrebné vziať do úvahy aj to, čo už podpredseda vlády SR vo svojej úvodnej reči povedal, že SR má aj niektoré nové medzinárodné záväzky, na ktoré je potrebné reflektovať pri prebudovávaní uvedených inštitúcií, čiže SR má jasný záväzok ohľadom vytvorenia novej inštitúcie vo vzťahu k Dohovoru o práva dieťaťa, k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a k opčnému protokolu k Dohovoru o zákaze mučenia. Čiže toto by malo byť nejakým spôsobom reflektované v novej štruktúre buď strediska alebo ombudsmana. 
9/ Pokiaľ by prešla úloha a kompetencie nezávislej vnútroštátnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv v zmysle Parížskych princípov na verejného ochrancu práv, tak samozrejme je ďalšia úloha analyzovať, akým spôsobom by bolo potrebné zmeniť, či už vnútornú štruktúru kancelárie, to znamená, aby tam pôsobili samostatné zložky zaoberajúce sa citovanými troma oblasťami, v akom zmysle by nezávislosť bola kompatibilná s tým, že v súčasnosti zamestnanci kancelárie sú v štátnej službe a akým spôsobom by celá zmena bola v súlade so zákonom o verejnom ochrancovi práv, resp. či by bolo potrebné meniť aj ústavu. Pokiaľ by bolo treba meniť ústavu, tak je to samozrejme omnoho komplikovanejšia záležitosť. Podľa doterajších interných analýz Úradu vlády SR by ústavu nebolo potrebné meniť, ale sú na to rôzne pohľady. 
10/ Predbežná prvá verzia materiálu by mala byť vypracovaná do konca augusta 2011 a následne by mala byť predmetom rokovania aspoň niektorých kľúčových výborov rady a mala by byť aj predmetom rokovania rady alebo zaujatia stanoviska rady v polovici septembra 2011, pred predložením materiálu na rokovanie vlády SR.
11/ V nadväznosti na vyššie uvedené požiadal príslušné rezorty a výbory rady o súčinnosť.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Otvoril diskusiu k tomuto bodu.


Marián Minarovič, generálny sekretár, Únia miest Slovenska 
Položil otázku, ktoré sú to kľúčové výbory a či by mali zasadať v auguste 2011, keď rada bude zasadať v polovici septembra 2011?

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Týmto dňom sa rada ako taká konštituovala vo svojej plnej štruktúre a poznajúc členov/členky za jednotlivé výbory, predpokladá sa, že už budú fungovať a zasadnú v čo najkratšom čase napriek tomu, že bude letná prestávka a že do konca augusta alebo najneskôr do začiatku septembra kľúčové výbory naozaj zasadnú a vyjadria sa k tomu. 
2/ Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor pre seniorov a Výbor pre mimovládne neziskové organizácie by sa k tomu určite mali vyjadriť, čiže skoro všetky. 

Daniela Gemerská, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
1/ Položila otázku, keďže pôvodná analytická správa hovorila o štyroch variantoch riešenia, kedy a kde došlo k zredukovaniu dvoch alternatív riešenia, lebo aj na pracovnej skupine, na ktorej sa zúčastnila, boli rovnocenné štyri varianty a o ďalšom riešení nevie.
2/ Pokiaľ sa uvažovalo aj o možnosti zachovať Equality body v stredisku a hovorí sa o samostatnej rozpočtovej kapitole verejného ochrancu práv, či sa uvažuje aj o samostatnej rozpočtovej kapitole, ak by to prešlo na stredisko? 

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Pokiaľ sa uvažuje o samostatných rozpočtových kapitolách, k tomu sa nedá vyjadriť bez konzultácií s ministerstvom financií. Či by to bolo vhodné, podľa úradu vlády alebo sekcie ľudských práv by bolo vhodné, ak by mali obidve inštitúcie samostatné rozpočtové kapitoly, ale o tom úrad nemôže samostatne rozhodnúť, to je súčasťou ďalších úvah a preto v pôvodnom návrhu uznesenia bolo, že by to bola spoločná úloha aj s ministerstvom financií, následne došlo k dohode s rezortom financií, že bude poskytovať súčinnosť pri niektorých veciach, kde sú potrebné údaje alebo dáta, ale z vecnej stránky je to úloha úradu a rezortu spravodlivosti. 
2/ Pokiaľ ide o otázku, kedy došlo k redukovaniu, uviedol, že úlohou bolo predložiť vláde SR podklad na rozhodnutie, čiže je dosť ťažké predkladať do vlády SR na rozhodnutie niečo, čo má štyri verzie a je na predkladateľovi materiálu, aby nejakým spôsobom na základe analýzy situácie navrhol konkrétne riešenie. Uvedené alternatívy boli navrhnuté preto, že najviac zodpovedali reálnej analýze situácie. 

Jana Kviečinská, riaditeľka Kancelárie ministerky spravodlivosti SR
Položila otázku, či OSN uznáva Medzinárodnú dohodu uzatvorenú medzi vládou SR a OSN za medzinárodnú zmluvu.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Stanovisko právneho oddelenia OSN ku všetkým otázkam bude predmetom odpovede. 
2/ Uskutočnili sa ústne rokovania v Ženeve k vecnej problematike a realizovala sa písomná korešpondencia s právnym oddelením v New Yorku.

Jana Kviečinská, riaditeľka Kancelárie ministerky spravodlivosti SR
Je predmetná otázka súčasťou listu adresovaného zo strany Úradu vlády SR na právne oddelenie OSN?

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
Áno, všetky otázky, aj právneho charakteru, ktoré súvisia s medzinárodnou dohodou, sú obsiahnuté v komunikácii. 

Marián Minarovič, generálny sekretár, Únia miest Slovenska 
Vzhľadom na skutočnosť, že výbory rady majú začať svoju prácu počas leta, položil otázku, či sa už formujú aj personálne a či boli akceptované nominácie Únie miest Slovenska do jednotlivých výborov, ktoré boli adresované rezortu práce a úradu vlády.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
Konkrétne výbory by mali na to odpovedať, resp. tajomníci konkrétnych výborov.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Budú doručené odpovede. Predložené návrhy si vyžadujú osobné konzultácie.
2/ Členovia/členky rady vzali na vedomie prezentovanú informáciu.
3/ Privítal na rokovaní podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
4/ Uzavrel bod 3 rokovania.

4. Informácia o návrhu na vypracovanie Stratégie  ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Návrh na vypracovanie komplexnej vládnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv v SR bol predložený za účelom sprehľadnenia existujúcich akčných plánov a stratégií v predmetnej oblasti a ich implementácie v praxi.
2/ Návrh bol ozrejmený v úvodnom slove a je súčasťou priložených podkladových materiálov zasielaných členom rady elektronicky.
3/ Otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Šarlota Pufflerová v zastúpení Janky Debrecéniovej, Občan, demokracia a zodpovednosť 
V zasielanom texte, kde sa uvádza súhrn všetkých dokumentov, o ktoré by malo ísť a ktoré by mala stratégia zastrešovať, sa uvádza aj Národná stratégia rodovej rovnosti. To je ďalšia stratégia pod stratégiou, ostatné dokumenty sú uvádzané ako akčný plán, alebo koncepcia, avšak predmetná stratégia rodovej rovnosti je na prierezovej úrovni. Bude teda navrhovaná stratégia zahŕňať úplne všetko aj v takomto zmysle, že nemá nejakú hierarchiu, alebo sa to bude nejakým spôsobom rozlišovať? Pretože nie je to to isté, keď je niečo akčný plán a národná stratégia, resp. bude potrebná dohoda o terminologickom riešení.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Na tom sa bude dať určite dohodnúť, lebo navrhovaná stratégia nie je samostatná stratégia. Ide o návrh, že niečo také má byť, čiže v procese práce na samotnej stratégii sa všetky veci môžu vyjasniť.
2/ Uviedol, že je potrebné brať na zreteľ aj práva žien, pretože princíp rodovej rovnosti nestotožňuje s právami žien. Takže pokiaľ ide o práva žien ako také, určite patria do celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Práva žien určite budú súčasťou celoštátnej stratégie a do akej miery bude súčasťou stratégie, alebo do akej miery bude subsumovaná do toho aj stratégia rodovej rovnosti, to je samozrejme už otázka ďalších konzultácií.

Marián Minarovič, generálny sekretár, Únia miest Slovenska 
Zopakoval, že to bola otázka o forme a charaktere dokumentu, lebo je k dispozícii návrh na vypracovanie strategického dokumentu ako strešného dokumentu a sú v ňom zahrnuté jednotlivé plány, akčné plány, atď. a zrazu tam je opäť stratégia, takže ide o to, či je to nejaký výrazný ďalší dokument v rámci národnej stratégie ako samostatný, alebo či je to jeden z vymenovaných programov.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Ako sa takéto koncepčné materiály v ostatných dvadsiatich rokoch nazývali sa nie vždy úplne kryje s tým, čo v praxi znamenajú.
2/ Predložený návrh predstavuje istý výpočet dokumentov, čo však vôbec nemusí znamenať, po ich preštudovaní, že pôjde naozaj napr. o akčný plán, lebo v akčnom pláne by mali byť zadefinované konkrétne termínované úlohy so zodpovednosťou, môže ísť o koncepciu, atď.
3/ Všetko sa ukáže pri jeho príprave – výpočet dokumentov a charakter materiálu.

Martina Janíková, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Doplnila, že pravdepodobne sa mal na mysli Národný akčný plán rodovej rovnosti, ktorý bol schválený minulý rok a bude platný do roku 2013, takže táto stratégia vlastne bola východiskovým dokumentom.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady schválili zámer vypracovania Stratégie  ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a poverili predsedu rady predložiť na rokovanie vlády SR v termíne do septembra 2011 návrh na doplnenie Plánu práce vlády SR na rok 2012 o úlohu vypracovať Stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a v spolupráci so zainteresovanými rezortmi, výbormi rady, pracovnými skupinami rady a ostatnými relevantnými subjektmi vypracovať predmetnú stratégiu v termíne určenom revidovaným Plánom práce vlády SR na rok 2012 (Uznesenie č. 17).
2/ Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.

5. Návrh revidovaného plánu činnosti rady na rok 2011

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Predstavil Návrh revidovaného plánu činnosti rady na rok 2011 a otvoril diskusiu.

Maroš Žilinka, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
1/ Uviedol pripomienku týkajúcu sa zosúladenia termínov revidovaného plánu činnosti rady na rok 2011 s plánom legislatívnych úloh, tak ako bol schválený vládou SR v decembri 2010 s tým, že sú v ňom zahrnuté niektoré materiály, ktoré by malo predkladať Ministerstvo vnútra SR, došlo však k zmene pôvodne stanovených termínov. 
2/ Prvým je Návrh stratégie prevencie kriminality v SR naplánovaný na mesiac jún 2011. Uviedol, že o predĺženie termínu jej predloženia na rokovanie vlády SR bola požiadaná pani predsedníčka vlády SR. Koncom augusta 2011 má byť predložená na poradu vedenia rezortu, to znamená, že najskôr v septembri sa posunie ďalej. Navrhol preto jej presun na mesiac september 2011.
3/ Druhým je Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom občianstve SR, kde došlo k predĺženiu termínu plnenia úlohy na november 2011, takže ak by to šlo, tak presunúť materiál zo septembra na november 2011.
4/ Pokiaľ ide o zákon o dobrovoľníctve, v termíne je uvedený mesiac september, kedy by sa ním mala rada zaoberať, ale práve cez prestávku bol podpísať uvedený materiál. Zajtra bude predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády SR a zrejme na budúci týždeň by mal byť návrh zákona o dobrovoľníctve už prerokovávaný vo vláde SR. Z uvedeného dôvodu navrhol túto úlohu vypustiť.
5/ Ak by sa uvedené pripomienky mohli akceptovať, rezort vnútra podporí návrh revidovaného plánu činnosti rady.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Akceptované.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Uviedol, že je potrebné sledovať samotnú štruktúru dokumentu, že nie všetky z úloh sa dostanú na radu, ale niektoré sú označené tak, že budú predmetom rokovania v príslušnom výbore, ktorý sa danou problematikou vecne zaoberá. Čiže to bude následne aj úloha pre tajomníkov výborov, aby sa s tým vysporiadali aj v komunikácii s rezortmi, aby zabezpečili participáciu na prípravách príslušných predpisov.
2/ Ide o optimálny výpočet úloh a v realite zrejme k prerokovaniu všetkých navrhovaných materiálov nedôjde z dôvodu obmedzených kapacitných/časových možností. Rada zasadá spravidla štyrikrát do roka a výbory podľa potreby, čiže je to optimálny výpočet, ale je úsilie na to, aby sa všetky právne predpisy, normy, ktoré majú nejakú silnú ľudskoprávnu dimenziu nejakým spôsobom dostali do obehu rady alebo jej niektorých stálych odborných orgánov. 

Radovan Majerský, generálny riaditeľ Sekcie rozpočtu, Ministerstvo financií SR
Navrhol vypustiť z plánu práce rady body 1 a 2, uvedené v tabuľke, to znamená Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že zameranie rady a obsahové zameranie prípravy noviel je diametrálne odlišné.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Akceptované.

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
Navrhla, aby sa, Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak by bolo možné, dostal na rokovanie Výboru pre rodovú rovnosť, pretože sú tam otázky, ktoré veľmi úzko súvisia s ľudskými právami žien, rodovou rovnosťou a síce, že tento zákon, tak ako je predložený, by znemožnil akýmkoľvek spôsobom uhrádzanie antikoncepcie pre ženy na Slovensku, čiže tento výbor by mal dať k nemu stanovisko.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Akceptované.

Drahoslav Štefánek, generálny riaditeľ Sekcie globálnych výziev, ľudských práv, OSN, MO,  a kultúry, Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR má v pláne činnosti rady termínovanú úlohu na mesiac jún 2011, ktorá sa týka materiálu o dodržiavaní ľudských práv v SR v kontexte odporúčaní z univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva a z posudzovania zmluvnými orgánmi OSN. V tejto súvislosti informoval, že listom ministra zahraničných vecí SR adresovaného predsedníčke vlády SR bolo požiadané o odklad splnenia tejto úlohy na mesiac október 2011, takže navrhol uvedené reflektovať v tabuľke. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Akceptované.

Janka Divincová, riaditeľka Spoločného sekretariátu výborov a tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Upozornila na úlohu, ktorá je zaradená na júnové zasadnutie Výboru pre deti a mládež, ktorú zrejme z technických dôvodov objektívne už nebude možné realizovať a preto navrhla presunutie tejto úlohy, konkrétne ide o Analýzu potrebných zmien právnej úpravy verejnej ochrany práv detí podľa Dohovoru o právach dieťaťa a návrh spôsobu právnej úpravy verejnej ochrany práv detí vo vnútroštátnom právnom poriadku na septembrový termín zasadnutia výboru, pretože zrejme ďalšie dve úlohy, ktoré sú legislatívneho charakteru - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a Koncepcia vzdelávania v materských školách a základných školách zrejme už nebudú mať relevanciu v augustovom, septembrovom období, ale minimálne analýza je dôležitá preto, aby bola prerokovaná aj vo výbore.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Akceptované.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
Uviedol dôvod zaradenia oboch návrhov zákonov o rozpočtových pravidlách do plánu činnosti rady, ktorým je potreba určitej úpravy zákona o štátnom rozpočte vo vzťahu k dotačným systémom, ktoré majú dopad na mimovládne organizácie, špeciálne mimovládne organizácie zaoberajúce sa ochranou a podporou ľudských práv, čo bolo aj predmetom bilaterálneho rokovania s Ministerstvom financií SR.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady schválili revidovaný Plán činnosti rady na rok 2011 s pripomienkami vznesenými na rokovaní rady (Uznesenie č. 18).
2/ Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.



6. Informácia o Záveroch rokovania Pracovnej skupiny rady pre oblasť inkluzívneho vzdelávania 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Závery rokovania Pracovnej skupiny rady pre oblasť inkluzíveho vzdelávania členovia dostali elektronicky.
2/ Otvoril diskusiu.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Pracovná skupina pre inkluzívne vzdelávanie bola zriadená radou už na jej prvom zasadnutí. Odvtedy mala dve rokovania, to ostatné dňa 14. júna 2011, na ktorom prijala odporúčania.
2/ Aktualita odporúčaní tkvie v tom, že v súčasnosti prebieha tvorba koncepcií školskej politiky. Zároveň prebieha tvorba niektorých ďalších strategických materiálov, napríklad v príprave národnej rómskej stratégie a iných koncepcií národnostnej politiky štátu, ale napríklad aj vysporiadanie sa s implementáciou Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, pri ktorých je vzdelávanie kľúčovou vecou a predovšetkým nastavenie systému tak, aby bol dostatočne inkluzívny voči všetkým skupinám obyvateľstva.
3/ Pracovná skupina identifikovala niektoré problémy, i keď jedným z jej prvých cieľov malo byť to, že nejakým spôsobom predsa len zásadnejšie vstúpi do procesu tvorby koncepcie školskej politiky, ale keďže sa menili termíny, došlo k časovým nezrovnalostiam. Napriek tomu niektoré odporúčania sú dosť dôležité a vláda SR by sa nimi mala zaoberať, čiže rada by mala podporiť odporúčania pracovnej skupiny.
4/ Po prvé sa navrhuje, aby SR požiadala o členstvo v Európskej agentúre pre rozvoj vzdelávania žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Je to v podstate európska agentúra pre inkluzívne vzdelávanie. Väčšina materiálu agentúry sa týka práve inkluzívneho vzdelávania. Táto agentúra má v súčasnosti 27 členov z rôznych európskych štátov, vrátane prevažnej väčšiny členských štátov EÚ. Z uvedeného dôvodu by bolo potrebné zvážiť členstvo SR, aj vzhľadom na diverzitu slovenskej spoločnosti.
5/ V texte sú obsiahnuté niektoré odporúčania, ktoré sa dajú chápať v kontexte na pripravenú koncepciu školskej politiky, aj na pripravovanú koncepciu národnostnej politiky, aj rómskej stratégie a samozrejme aj vo vzťahu k implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
6/ Tým, že odporúčania pracovná skupina predloží do rady a rada nejakým spôsobom s nimi naloží a posunie alebo neposunie ich do vlády SR, sa práca pracovnej skupiny samozrejme nekončí, lebo problematika inkluzívneho vzdelávania tu bude bez ohľadu na to, či sa to aktuálne a do akej miery uplatní práve v pripravovanej koncepcii alebo nie. Je to trvalá úloha a tak, ako je to naformulované v bode 4. Plne inkluzívne vzdelávanie s optimálnym alebo ideálnym cieľom v budúcnosti, ku ktorému by mala spoločnosť smerovať postupnou tvorbou ľudských zdrojov, materiálnych podmienok a inštitucionálneho zázemia. Čiže táto pracovná skupina sa bude zaoberať všetkými týmito aspektmi vytvárania alebo približovania Slovenska k tomuto optimálnemu budúcemu cieľu. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady schválili Závery rokovania Pracovnej skupiny rady pre oblasť inkluzívneho vzdelávania (Uznesenie č. 19).
2/ Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.


7. Informácia o záveroch rokovania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Dňa 7. júna 2011 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, na ktorom bol za podpredsedu výboru zvolený profesor Traubner. Na ustanovujúcom zasadnutí výboru sa zúčastnilo 22 členov s hlasovacím právom, nominovaných organizáciami, ktoré sa preukázateľne angažujú v oblasti podpory, zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín a 8 členov bez hlasovacieho práva, zastupujúcich ústredné orgány štátnej správy. Je to pomerne veľký výbor založený proporčne na základe pôdorysu národnostných menšín.
2/ Výbor prebral niektoré legislatívne úlohy, ktoré už sú relatívne splnené, vrátane zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
3/ Bol informovaný o  práve prebiehajúcom dotačnom systéme a zároveň sa dal informovať o nominačnom volebnom zhromaždení národnostných organizácií, na základe ktorého sa výbor vytvoril.
4/ Ide o jeden z početne najväčších výborov, ale aj s najväčšou agendou, lebo pokrýva jeden z dvoch segmentov, ktoré tvoria celý úrad podpredsedu vlády SR.
5/ Otvoril diskusiu.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady vzali na vedomie Informáciu o záveroch rokovania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
2/ Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.

8. Informácia o Návrhu Priebežnej správy o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizáciu úloh

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Požiadal podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o informáciu o Návrhu priebežnej správy o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizáciu úloh.

Jozef Mihál, podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
1/ Priebežná správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a jej aktualizácia úloh sa predkladá na základe uznesenia vlády č. 438 zo 17. júna 2009 a na základe plánu práce vlády na rok 2011. 
2/ Materiál pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sa nachádza zhodnotenie priebežného plnenia aktivít a druhá časť materiálu pozostáva z aktualizácie doterajších úloh. 
3/ Vo vzťahu k priebežnému plneniu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 možno konštatovať splnenie viacerých úloh. Ide najmä o oblasť preventívnych a vzdelávacích aktivít, ktoré sú detailnejšie rozpracované. Za pozitívum považuje aj postoj samosprávnych krajov, ktoré venujú zvýšenú pozornosť skvalitňovaniu pomoci obetiam násilia páchaného na ženách ako aj účinnejšie sieťovanie kľúčových aktérov. Za negatívum považuje fakt, že doposiaľ nie je doriešený problém vo vzťahu ku kvantifikovanému počtu a kvalite poskytovaných služieb klientom a klientkam a preto pretrvávajú výzvy predovšetkým k reálnej, adresnej a včasnej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. 
4/ V snahe pružne reagovať na hodnotenie doterajšieho plnenia úloh sa pristúpilo k aktualizácii národného akčného plánu. Predpokladom plnenia aktualizovaných úloh akčného plánu je pripravovaný národný projekt OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia zameraný na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. 
5/ Materiál bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie v termíne od 16. do 22. júna 2011.Vsúčasnosti sa vyhodnocujú pripomienky a pristupuje sa k nim tak, aby sa čo najústretovejšie zapracovali vecné vznesené podnety.
6/ Navrhol, aby rada predkladaný materiál vzala na vedomie a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť Priebežnú správu o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizáciu úloh. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Otvoril diskusiu.

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
Položila otázku, či je ešte možné, aby rada odporučila nejaké zmeny týkajúce sa úloh v predkladanom materiáli.

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Je potrebné ich konkretizovať.

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
1/ Poďakovala odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí rezortu práce, že mimovládne organizácie mali možnosť vstúpiť do materiálu.
2/ Položila otázku k bodu 13, kde je nová aktuálna úloha – dôsledne poskytovať služby ženám, na ktorých je páchané násilie v súlade so stanovenými podmienkami kvality poskytovanej sociálnej služby i v zmysle zákona č. 448 o sociálnych službách. Niekoľko rokov, odkedy bol prijatý zákon č. 448, mimovládne organizácie neustále hovoria o tom, že tento zákon nenapĺňa európske štandardy ochrany žien vystavených násiliu a kým predtým tam boli úlohy, kde sa snažili o to, aby tento zákon bol prepracovaný v zmysle európskych štandardov, tak teraz to vyzerá tak, že ako keby to, čo je nekvalitné sa má ešte dôslednejšie plniť. Navrhla, keďže zákon o sociálnych službách sa prepracováva, ministerstvo práce má na to zriadenú skupinu, či by bolo možné do nej prizvať aj zástupkyne a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí/-é sa venujú problematike násilia tak, aby zákon č. 448 bol prepracovaný v súlade s európskymi štandardami v oblasti ochrany žien vystavených násiliu. 
3/ Druhá pripomienka sa týka úlohy č. 17, kde je uvedené, že je potrebné vytvoriť nonstop národnú linku. Táto úloha bola veľmi dlho a vo veľkom diskutovaná s ministerstvom práce, napriek tomu je navrhovaná účinnosť k 31. 12. 2012. Položila otázku, kam sa budú z linky ženy posielať, keďže nie je dostatok služieb na Slovensku. Čiže odporúčanie znelo, aby sa najskôr vypracoval komplexný systém služieb pre ženy, ktoré sú vystavené násiliu a až keď  bude vypracovaný, aby sa riešila nonstop národná linka a navrhli zatiaľ, aby v každom krajskom centre, ktoré majú byť vypracované, boli najskôr linky pomoci naviazané na kraj, nie národnú linku, pretože klientelu nebude kde distribuovať. 
4/ Tretia pripomienka sa týka takých úloh, ako je úloha č. 14 ale aj úloha č. 24. Napríklad úloha č. 24 - sprístupňovať všetky informácie v medzinárodných záväzkoch, ale je tam preložiť dokumenty iba do slovenského jazyka. Toto je úloha, na ktorú upozorňujú niekoľko rokov, že aj ženy z iných národnostných menšín by mali mať všetky dokumenty sprístupnené v ich jazyku, čiže nielen prekladať ich do slovenského jazyka, ale aj do jazyka ostatných národnostných menšín a úloha č. 14, kde sa majú vypracovať metodiky so zreteľom na rómsku národnostnú menšinu. Myslí si, že aj ostatné ženy z iných menšín majú problémy. Napríklad majú hlásené prípady, kedy ženy nemajú vo svojom jazyku poskytované poradenstvo, predkladatelia mali na mysli asi to, že máme omnoho väčší problém v marginalizovaných rómskych komunitách ako pri iných, pretože tam sa nabaľujú viaceré znevýhodnenia, tak tam by to bolo vhodné opraviť, že máme na mysli hlavne marginalizované rómske komunity, kde spôsob pomoci musí byť iný a omnoho intenzívnejší. 

Martina Janíková, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť
1/ Poďakovala za pripomienky, ale v budúcnosti by uvítali, keby boli zaslané v rámci riadnych pripomienkových konaní, keďže boli oslovené všetky mimovládne organizácie relevantné v tejto oblasti niekoľkokrát, takisto bol materiál zaslaný expertnej skupine na prevenciu a elimináciu násilia na ženách pri rade vlády, materiál je zostavený na základe všetkých pripomienok a nejaké zásadné rozpory tam neboli. 
2/ Čo sa týka národnej telefonickej linky, mala by byť celoslovenská, avšak mala by byť zapojená v rámci všetkých krajov s tým, že bude poskytnutá krízová intervencia, atď.
3/ Služby by mali byť riešené zatiaľ v rámci národného projektu OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia zameraného na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a tieto služby by mali byť poskytované v rámci každého kraja s tým že bude prepojené sieťovanie aktérov a takisto by bolo prepojené aj na krízovú intervenčnú linku, takže určitý posun určite je a vzhľadom na aktuálne finančné možnosti sa snažia čo najúčinnejšie nastaviť procesy tak, aby bola pomoc obetiam násilia, teda ženám čo najlepšia.
4/ Čo sa týka drobných doplňujúcich poznámok, tam by nebol problém a pokiaľ ide o marginalizované rómske komunity, určite sa nevyzdvihuje niekto na úkor niekoho, avšak v minulosti absentovala táto skupina práve v tomto materiáli, preto rokovali s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a uvedené zapracovali do materiálu. 

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby
1/ Poďakovala odboru rodovej rovnosti za spoluprácu. 
2/ Pri materiáli skôr ide o časovanie,  keďže národný projekt má postaviť služby pre ženy, ale osobne si nemyslí, že sa to podarí do roku 2012, čiže možno tú úlohu by videla na nový akčný plán, ktorý ministerstvo práce tiež pripravuje. Zdá sa nereálne, že do roku 2012 bude národná linka a že to bude šťastný krok vzhľadom na to, kde sa nachádzame, že nemáme vybudované  služby a je čas si to priznať. 

František Hodovský, OZ Vidím a počujem
Materiál, ktorý je predložený, pracuje už len s pomocou obetiam. Existuje aj iná možnosť prevencie, a to je predchádzanie a je na to možnosť, ale tento materiál neumožňuje pracovať s preventívnou činnosťou, aby dochádzalo vždy k čo najmenšiemu počtu odkázaných osôb. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady vzali na vedomie Informáciu o Návrhu Priebežnej správy o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizáciu úloh (Uznesenie č. 20).
2/ Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.







9. Materiál Návrh na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Požiadal p. Fialu o prezentovanie vypracovaného návrhu na postup pri implementácii článku 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol členom rady zaslaný elektronicky. 

Ján Fiala, Centrum pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Budapešť 
1/ Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím nadobudol pre SR platnosť v júni 2010. 
2/ Z článku 33 dohovoru vyplývajú pre SR nasledovné povinnosti:
	Ustanovenie kontaktného miesta (kontaktných miest) a koordinačného mechanizmu pre implementáciu dohovoru;

Ustanovenie nezávislého mechanizmu na presadzovanie, ochranu a monitorovanie vykonávania dohovoru;
Zapojenie osôb so zdravotným postihnutím do monitoringu.
3/ Čo sa týka ustanovenia nezávislého mechanizmu, návrh počíta s troma alternatívami a samozrejme veľa závisí od prechodu kompetencií zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva na Kanceláriu verejného ochrancu práv.
4/ Ustanovenie kontaktných miest a implementácia dohovoru si v podmienkach SR bude vyžadovať zmeny vo viacerých oblastiach, preto navrhuje ustanovenie špecializovaných kontaktných miest na všetkých ministerstvách a hlavného kontaktného miesta, ktoré bude koordinovať implementáciu dohovoru a bude aj vypracovávať správu pre Výbor OSN, pričom počíta sa s časovým horizontom jedného roka na vypracovanie prvej analýzy o súlade domáceho právneho poriadku s dohovorom, lenže aj do tej doby už návrh počíta s tým, že na niektorých ministerstvách by sa vytvorili špecializované kontaktné miesta, ktoré by už začali medzitým pracovať na koordinovaní niektorých otázok a tieto je možné nájsť na strane 5 zaslaného podkladového materiálu. 
5/ Na základe analýz mimovládnych organizácií, z ktorých vychádzal, desať otázok je najakútnejších a je potrebné sa nimi zaoberať už v rámci tohto roka, čiže požiadal o prípadné pripomienky zo strany ministerstiev k uvedeným otázkam, alebo k zadeleniam úloh. 
6/ Čo sa týka hlavného kontaktného miesta, návrh počíta s tromi alternatívami. Vychádzal pritom zo záverov okrúhleho stola organizovaného Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím koncom marca 2011.
7/ Materiál taktiež obsahuje niekoľko návrhov na zapojenie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím do všetkých týchto činností. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Otvoril diskusiu.

Marián Minarovič, generálny sekretár, Únia miest Slovenska 
Vyjadril sa k bodu 10, kde sa nachádza Úrad vlády SR, čo je podľa neho pochopiteľné, je to strešný orgán, ale je tam aj ministerstvo školstva vo vzťahu k zvyšovaniu povedomia verejnosti. To je vlastne iba výchova, nie zvyšovanie povedomia. Možno by sa tam napríklad žiadala kultúra, čo by bolo logické, alebo ministerstvo školstva a ministerstvo kultúry, ktoré riadi osvetové kultúrne centrá. 



Ján Fiala, Centrum pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Budapešť 
Samozrejme všetkých desať otázok je prierezových, čiže neznamená to, že len jedno konkrétne ministerstvo by sa tým zaoberalo. V texte uvedené ministerstvo by len koordinovalo činnosť viacerých ministerstiev, ale samozrejme je možné ich uviesť viacero, ale pri každej otázke treba zapojiť viacero ministerstiev samozrejme. To je uvedené v texte pod tým. 

Jiřina Horňáková, generálna riaditeľka Osobného úradu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
V bode 3 sa hovorí o prístupnosti a je tam uvedené ministerstvo výstavby, ktoré neexistuje, takže nevie, či je to namierené na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR?

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
1/ Má tam byť uvedené Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
2/ Aktualizovaná verzia, ktorá bola zasielaná dodatočne na požiadanie p. Fialu, obsahuje správny názov.

Branislav Mamojka, predseda, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
1/ Na základe predchádzajúcej poznámky je zrejmé, že viacerí prítomní majú dve rôzne verzie materiálu, pretože v druhej verzii je už písané Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
2/ Upozornil na dosť zásadné zmeny medzi prvou a druhou verziou materiálu, ktorý bol distribuovaný neskôr.

Jana Kviečinská, riaditeľka Kancelárie ministerky spravodlivosti SR
1/ Ocenila menovanie rezortu spravodlivosti. 
2/ Požiadala o vysvetlenie uvádzania opatrovníctva.

Ján Fiala, Centrum pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Budapešť 
1/ Požiadal prítomných, aby narábali s materiálom zo dňa 22. júna 2011.
2/ Opatrovníctvo, resp. reforma opatrovníctva je jednou z kľúčových otázok implementácie dohovoru podľa čl. 12 a tam sa predpokladá novelizácia Občianskeho zákonníka. Vie, že sa pripravuje nový Občiansky zákonník, že prebiehali rokovania medzi mimovládnymi organizáciami a rezortom spravodlivosti, dokonca viaceré návrhy boli už aj akceptované. V texte je to zdôraznené kvôli tomu, že aj z tohto vyplýva, že ľudsko-právny rozmer treba posilniť a aj v rámci novelizácie Občianskeho zákonníka sa musí táto otázka objaviť ako kľúčová a preto navrhuje, aby kontaktné miesto na MS si bolo vedomé, že je zodpovedné za koordináciu, implementáciu čl. 12 dohovoru. Teda to bolo účelom k bodu 8. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady vzali na vedomie materiál Návrh na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a poverili Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím predložiť rade stanovisko k modalitám implementácie čl. 33 ods. 2 dohovoru v termíne do 15. septembra 2011; predložiť rade stanovisko k modalitám implementácie čl. 33 ods. 1 a 3 dohovoru v termíne do 30. novembra 2011 a spolupracovať pri vypracovaní stanovísk so sekretariátom rady (Uznesenie č. 21).
2/ Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.

10. Informácia o stave prípravy Stratégie rozvoja rómskych marginalizovaných komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do roku 2020

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Požiadal o prezentovanie Informácie o stave prípravy stratégie rozvoja rómskych marginalizovaných komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do roku 2020. 

Igor André, Odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
1/ Uviedol, že na dnešnom zasadnutí zastupuje pána splnomocnenca Miroslava Polláka a  pani Zuzanu Kumanovú, riaditeľku odboru koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie.
2/ Stručnú správu o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 rozdelil do dvoch celkov. V úvode informoval o obsahu a následne o krokoch, ktoré úrad už realizuje alebo plánuje realizovať.
3/ K obsahu - dňa 5. 4. 2011 vyšlo oznámenie EK Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. Toto oznámenie vychádza zo stratégie EÚ Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu vrátane integrácie najväčšej európskej menšiny, Rómov. Cieľom tohto rámca je viditeľným spôsobom zlepšiť život Rómov, je odpoveďou EÚ na súčasnú situáciu, ale nenahrádza hlavnú zodpovednosť členských štátov v tejto oblasti. Prostredníctvom tohto rámca EK vyzýva členské štáty, aby s ohľadom na podiel rómskeho obyvateľstva na ich území a odlišné východiskové pozície prijali alebo ďalej rozvinuli komplexný prístup k integrácii Rómov a podporili ciele, ktoré sú uvedené nižšie. 
4/ Ciele EÚ na integráciu Rómov by mali pokrývať štyri hlavné oblasti. To je prístup k vzdelaniu, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Čo sa týka podcieľov v rámci kľúčových cieľov, tak vo vzdelávaní je to zaistiť, aby každé rómske dieťa ukončilo základnú školskú dochádzku. V našich pomeroch to znamená, že aby každé dieťa ukončilo aspoň tých deväť ročníkov ZŠ. Čo sa týka zamestnania, tak je to zníženie rozdielu v zamestnanosti medzi Rómami a majoritnou populáciou alebo ostatným obyvateľstvom. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, znížiť rozdiel v stave zdravia medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom. Je to kostrbatá formulácia a tým sa myslí vlastne zlepšenie zdravotného stavu rómskeho obyvateľstva. Čo sa týka bývania a prístupu k základným službám, tak znížiť rozdiel medzi podielom Rómov s prístupom k bývaniu a inžinierskym sieťam. 
5/ Informoval o prebiehajúcich krokoch úradu. SR má v platnosti stratégiu pod názvom Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v SR, ktorá sa nazýva Solidarita, integrita, inklúzia 2008 – 2013 a bola prijatá ešte v marci 2008 uznesením vlády SR č. 173. Táto stratégia nikdy nemala pripravené akčné plány, takže aj to viedlo nového splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, aby na rok 2011 naplánoval prípravu novej strednodobej stratégie, ktorá by bola predložená vláde SR v novembri 2011. Výzva Európskej rady a ostatných európskych inštitúcií sú plne v súlade so zámermi ÚSVRK. 
6/ ÚSVRK v rámci dekády začlenenia rómskej populácie pripravil revidovaný Národný akčný plán dekády začlenenia rómskej populácie 2005 – 2015, ktorý je predmetom MPK a bude predložený do vlády SR a je spracovaný pre oblasti rovnaké ako menuje rámec, čiže vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie. Revidovaný  národný akčný plán dekády sa použije ako východisko na prípravu stratégie, pričom je zrejmé, že bude doplnená minimálne o dve ďalšie oblasti a to je práca s majoritou a rovnosť príležitostí a nediskriminácia. Zámerom je zahrnúť problémy, ktoré sa týkajú viacnásobnej diskriminácie rómskych žien v komunitách. 
7/ Téma prípravy stratégie bola aj témou zasadnutia medzirezortnej komisie ÚSVRK, ktorá sa konala dňa 15. 6. 2011 za účasti nominovaných členov jednotlivých orgánov štátnej správy. Očakávajú, že Úrad splnomocnenca sa stane kontaktným bodom pre tvorbu národnej stratégie a následne bude rozpracovávať jednotlivé oblasti. EK odporúča participáciu viacerých subjektov. SR predpokladá účasť Svetovej banky a UNDP, čo je Rozvojový program OSN. Realizovali sa rokovania a nezabúdajú na to, že pri príprave stratégie je veľmi dôležitá rómska participácia. Predpokladajú zapojenie poradného zboru splnomocnenca vlády pre rómske komunity - uskutočnilo sa prvé zasadnutie, ako aj Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Na záver uviedol, že pre úspešnú realizáciu tejto stratégie je absolútne nevyhnutné, aby si prácu na nej osvojili všetky dotknuté subjekty. 

František Hodonský, OZ Vidím a počujem
1/ Upozornil na jednu vec, že pokiaľ sa v školstve nebude znovu jednať o výchovno-vzdelávací proces, ale len o vzdelávací proces, uvedené zámery sú úplne nenaplniteľné a nedosiahnuteľné. 
2/ Je potrebné začať v školstve, treba do toho vtiahnuť hlavne MŠ, aby sa dostal znovu výchovno-vzdelávací proces, nielen vzdelávací. 
3/ Rómovia majú problém so vzdelávaním, to je pravda, ale bez výchovy po vzdelaní ani nebudú túžiť a pokiaľ by sme my mali možnosť napodobňovať len tie príklady, ktoré majú možnosť napodobňovať oni, neboli by sme ani my iní, takže najprv im treba dať výchovu. 

Pán Konečný, Združenie miest a obcí Slovenska 
K formulácii prvého bodu - umožniť dosiahnutie skončenia povinnej školskej dochádzky, uviedol, že u nás sa základná školská dochádzka dosahuje/končí dosiahnutím veku nie úrovňou vzdelania.

Igor André, Odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
V texte to znamená, že dieťa ukončí deväť ročníkov ZŠ, to znamená, že bude absolventom ZŠ aspoň deväť ročníkov sa tým myslí. 

Marián Minarovič, generálny sekretár, Únia miest Slovenska 
1/ Podporil predrečníka vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu. 
2/ Absentujú predškolské zariadenia. Tie vytvárajú jednu z prvých podmienok úspešného nástupu a následne vhodného vzdelávania, alebo pripravenosti pre vzdelávanie. 

Igor André, Odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Ide o citát z rámca, čiže to sa tam nevyskytovalo, takže preto to tam nemohli dať, ale samozrejme predškolská príprava je prvý bod, ktorý je začlenený v prioritnej oblasti vzdelávania v dekáde národných akčných plánov, takže na to myslia a bude to aj v stratégii.

Kálmán Petőcz, generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, Úrad vlády SR
Zúčastnil sa na zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorú zvolal pán splnomocnenec a naozaj si myslí, že je vážna otázka rozhodnúť, o čom stratégia má byť, aká bude šírka jej záberu, či to bude stratégia len v nejakom zmysle korešpondujúca so zákonom o sociálne vylúčených spoločenstvách, či má byť zmyslom stratégie nejakým spôsobom napomôcť zlepšeniu situácie v rómskych osadách, alebo to bude rómska stratégia, ktorá má všetky zložky rómskej populácie, ale bude zameraná aj na väčšinu ako povedal pán André, pokiaľ to bude chápané širšie, tak naozaj úloha všetkých rezortov je veľmi dôležitá, čiže to nebude len stratégia splnomocnenca, to bude stratégia všetkých rezortov, celej vlády. To by naozaj mala byť vládna stratégia aj samosprávna. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
1/ Členovia/členky rady vzali na vedomie Informáciu o stave prípravy Stratégie rozvoja rómskych marginalizovaných komunít a sociálne vylúčených spoločenstiev do roku 2020.
2/ Uzavrel diskusiu k tomuto bodu.

11. Rôzne

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Otvoril diskusiu k bodu rôzne.

Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
1/ Podal návrh týkajúci sa odhalenia busty Ferdinandovi Ďurčanskému.
2/ Návrh súvisí s tým, že rada má veľmi širokú agendu a po dnešnom stretnutí vidno, že sa aj konkretizuje v jednotlivých oblastiach, ale domnieva sa, že to by nemalo brániť, aby, ak si to okolnosti vyžiadajú, zaujala stanovisko aj k niektorým aktuálnym otázkam, aktuálnym udalostiam, ktoré majú ohlas vo verejnosti. 
3/ Domnieva sa, že jednou z takýchto udalostí je práve to, čo sa stalo v Rajci, keď po inštalovaní pamätnej tabule Jozefa Tisa došlo aj k odhaleniu busty Ferdinanda Ďurčanského. Vzbudilo to ohlas vo verejnosti, ohlas medzi osobnosťami, ohlas medzi inštitúciami. Historický ústav SAV sa vo svojom stanovisku k tomu vyjadril, upozornil na to, že Ferdinand Ďurčanský ako člen vlády Slovenskej krajiny a poslanec jej snemu sa iniciatívne podieľal na likvidácii demokratického režimu na Slovensku a na príprave prvých protižidovských zákonov a že princípy, ku ktorým sa hlásil a ktoré v praktickej politike zosobňoval, sú v príkrom rozpore s demokratickými princípmi dnešnej SR. 
4/ Myslí si, že nejde iba o jeho aktivity v oblasti protižidovského zákonodarstva, ide naozaj o aktivity v budovaní režimu, ktorý zásadným spôsobom potlačil pluralitu, obmedzil slobodu slova, slobodu zhromaždenia aj slobodu demokracie. Pripútal nás k nacistickému Nemecku, oslavoval nemecký vpád do Poľska, gratuloval nacistom k víťazstvu nemeckých zbraní vo Francúzsku a okrem toho ešte vyslovil radosť nad tým, keď sa Slovensko pripojilo k paktu troch mocností. 
5/ Navrhol možnosť zaujať stanovisko rady v tom zmysle a odcitoval posledné dve vety: „Rada vlády verí, že rozhodnutie o odhalení busty Ferdinandovi Ďurčanskému, ktoré vzbudzuje podozrenie z porušovania platných zákonov SR, bude preskúmané nezávislými súdmi. Vyzýva svojho predsedu Rudolfa Chmela i ďalších členov vlády SR, poslancov NR SR a ďalších verejných činiteľov, aby sa svojou autoritou zasadili o také riešenie, ktoré bude v súlade s predstavou Slovenska ako slušnej demokratickej krajiny uctievajúcej skutočných hrdinov a významné osobnosti a nie protagonistov režimov, ktoré sú smutnou kapitolou v našej histórii.“ Myslí si, že to má ľudsko-právny rozmer, ide o ľudskú dôstojnosť a myslí si, že v tomto zmysle by rada mohla z času na čas, ak si to okolnosti vyžadujú, prezentovať sa aj aktivistickým postojom. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Otvoril rozpravu k predmetnému návrhu.



Marián Minarovič, generálny sekretár, Únia miest Slovenska 
Uviedol poznámku, či bude vyhlásenie súčasťou textu, lebo je tam jedna veľmi vážna nepresnosť ako poslanec „Slovenskej krajiny“. To je obdobie od roku 1923 po vznik Slovenského štátu. 

Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Ide o citáciu z vyhlásenia Historického ústavu SAV. To znamená, jedná sa o Slovenskú krajinu po 6. októbri 1938.

Marián Minarovič, generálny sekretár, Únia miest Slovenska 
Slovenský štát.

Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Vtedy to bola len autonómia. To sa vtedy volalo Slovenská krajina. Pred 14. marcom. 

Pavel Traubner, podpredseda, Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
1/ Tejto iniciatíve vyjadril poďakovanie Martinovi Bútorovi.
2/ Ako jeden z ľudí, ktorý prežil holokaust a na vlastnej koži skúsil, čo je to perzekúcia je smutný z toho, že v krajine, ktorá od roku 1989 nastúpila jednoznačne cestu k demokracii, majú ešte šance po 20 rokoch ľudia obhajovať niečo, čo je v princípe neobhájiteľné. 
3/ V mene komunity napísali list pánovi prezidentovi, pani premiérke a pánovi predsedovi parlamentu. 

Rudolf Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
Členovia/členky rady prijali Vyhlásenie k odhaleniu busty Ferdinandovi Ďurčanskému (Uznesenie č. 22).

Šarlota Pufflerová v zastúpení Janky Debrecéniovej, Občan, demokracia a zodpovednosť 
1/ Uviedla pripomienku k poslaneckému návrhu týkajúcemu sa návrhov noviel zákonov o rodičovskom príspevku a o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý bol predložený NR SR.
2/ Konštatovala, že obe navrhnuté novely sú protiústavné a sú v rozpore so záväzkami SR vo vzťahu k EÚ, najmä rasová smernica by sa tým nedodržala. Sú v rozpore aj s medzinárodným právom, čiže najmä s Dohovorom o právach dieťaťa, Dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Myslí si, že je to veľmi vážna vec a bolo by na mieste, aby rada k tomu zaujala nejaké stanovisko, pretože tento zákon je už v treťom čítaní a naozaj sa môže stať a to bude veľmi veľká hanba, keď Slovensko prijme zákon, ktorý bude mať takýto rozmer, že bude v rozpore so všetkým. Nehovoriac o tom, že je jasné, na koho majú oba zákony dopad. Týka sa to najviac ľudí so slabým zastúpením na trhu práce a s nízkym vzdelaním, ale v prvom rade Rómov a Rómiek alebo iných sociálnych skupín, ktoré žijú v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Takže naozaj je treba zvážiť, či si naozaj môžeme dovoliť niečo takéto prijať a či máme mlčať, keď sa to deje práve teraz a či nie je lepšie to vyriešiť, kým sa to stane, než potom to riešiť ako problém, ktorý naozaj môže mať medzinárodný rozmer. 

Jozef Mihál, podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Pokiaľ by sa zobrali tieto dva návrhy zákonov, tak ako boli predložené v prvom čítaní, tak dá sa hovoriť o rôznych problematických ustanoveniach, avšak v obidvoch návrhoch zákonov ich predkladatelia, resp. ďalší poslanci prijali, resp. sú odhodlaní prijať pozmeňovacie návrhy v procese druhého a tretieho čítania, čiže nehovorme teraz vopred o tom, čo ešte nie je schválené a tá podoba, ktorá by po zapracovaní pozmeňovacích návrhov prípadne mala byť schválená, nie je ani protiústavná, ani nikoho diskriminujúca. 

12. Závery rokovania:

	 Rada schválila Štatút Výboru pre mimovládne neziskové organizácie (Uznesenie č. 5).

 Rada schválila Štatút Výboru pre seniorov (Uznesenie č. 6).
 Rada schválila Štatút Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím (Uznesenie č. 7).
 Rada schválila Štatút Výboru pre rodovú rovnosť (Uznesenie č.8).
 Rada schválila Štatút Výboru pre deti a mládež (Uznesenie č. 9).
 Rada schválila Štatút Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (Uznesenie č. 10).
 Rada schválila Štatút Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (Uznesenie č. 11).
 Rada schválila Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Štatút (Uznesenie č. 12).
 Rada schválila Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Uznesenie č. 13). 
	Rada vyjadrila súhlas so zriadením Pracovnej skupiny rady s názvom Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (Uznesenie   č. 14). 
	Rada vyjadrila súhlas so zriadením Pracovnej skupiny rady pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou (Uznesenie č. 15).
	Rada vyjadrila súhlas so zriadením Multidisciplinárnej pracovnej skupiny rady k vypracovaniu metodológie  zberu dát o veku, pohlaví, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine alebo o iných charakteristikách (Uznesenie č. 16).
	Rada vzala na vedomie Informáciu o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR.
	Rada schválila zámer vypracovania Stratégie  ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a poverila predsedu rady predložiť na rokovanie vlády SR v termíne do septembra 2011 návrh na doplnenie Plánu práce vlády SR na rok 2012 o úlohu vypracovať Stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a v spolupráci so zainteresovanými rezortmi, výbormi rady, pracovnými skupinami rady a ostatnými relevantnými subjektmi vypracovať predmetnú stratégiu v termíne určenom revidovaným Plánom práce vlády SR na rok 2012 (Uznesenie č. 17).
	Rada schválila revidovaný Plán činnosti rady na rok 2011 s pripomienkami vznesenými na rokovaní rady (Uznesenie č. 18).
	Rada schválila Závery rokovania Pracovnej skupiny rady pre oblasť inkluzívneho vzdelávania (Uznesenie č. 19).
	Rada vzala na vedomie Informáciu o záveroch rokovania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
	Rada vzala na vedomie Informáciu o Návrhu Priebežnej správy o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizáciu úloh (Uznesenie č. 20).
	Rada vzala na vedomie materiál Návrh na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a poverila Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím predložiť rade stanovisko k modalitám implementácie čl. 33 ods. 2 dohovoru v termíne do 15. septembra 2011, predložiť rade stanovisko k modalitám implementácie čl. 33 ods. 1 a 3 dohovoru v termíne do 30. novembra 2011 a spolupracovať pri vypracovaní stanovísk so sekretariátom rady (Uznesenie č. 21).
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