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Š t a t ú t 

Expertnej skupiny pre elimináciu násilia na ženách a v rodinách 

 

Čl. 1 

Postavenie  

Expertnej skupiny pre elimináciu násilia na ženách a v rodinách 

 

1. Expertná skupina pre elimináciu násilia na ženách a v rodinách (ďalej iba „expertná 

skupina“) je podľa čl. 5 ods. 1 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality (ďalej iba „rada“). 

2. Expertná skupina spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej 

správy, sociálnymi partnermi, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej 

štátnej správy, mimovládnymi neziskovými organizáciami, vedeckými pracoviskami 

a akademickými inštitúciami.  

 

Čl. 2 

Poslanie expertnej skupiny 

 

1. Expertná skupina sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na úlohy spojené so 

zvýšením úrovne prevencie a eliminácie násilia na ženách a v rodinách v súlade 

s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a jej záväzkami vyplývajúcimi 

z členstva v Európskej únii, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2. Expertná skupina vo vzťahu k odseku 1 plní najmä nasledujúce úlohy: 

a) dáva rade podnety na čiastkové a systémové opatrenia pre zvýšenie úrovne 

prevencie a eliminácie násilia na ženách a v rodinách; 

b) posudzuje prípravu a spolupodieľa sa na príprave ratifikácie Dohovoru Rady 

Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji 

proti nemu;  

c) monitoruje plnenie stratégií a akčných plánov v oblasti prevencie a eliminácie 

násilia na ženách a v rodinách a v prípade potreby poskytuje odborné zázemie 

pre ich implementáciu; 

d) podieľa sa na vypracovaní správ pre kontrolné mechanizmy medzinárodných 

zmlúv v oblasti násilia na ženách a v rodinách; 

e) posudzuje z podnetu  rady materiály a návrhy týkajúce sa prevencie kriminality 

na ženách a v rodinách a spracúva pre radu správy, analýzy a návrhy stanovísk 

a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 

aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu 

mať dosah na prevencie a eliminácie násilia na ženách a v rodinách;  



 

f) poskytuje rade pomoc pri vypracúvaní preventívnych programov a projektov, 

ich realizácii a vyhodnocovaní ich účinnosti. 

3. V rámci iniciatívnej funkcie predkladá návrhy na 

g) aktivity v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách a v rodinách; 

h) prípravu legislatívnych opatrení; 

i) zriaďovanie a činnosť komisií a koordinátorov prevencie pri orgánoch miestnej 

štátnej správy a samosprávy. 

4. V rámci informačnej funkcie prezentuje 

j) výmenu informácií o prevencii; 

k) navrhované opatrenia na eliminovanie spoločensky negatívnych javov 

a stereotypov šírených najmä v médiách; 

l) dobré príklady formou konferencií, stretnutí s obyvateľmi ako aj 

prostredníctvom internetovej stránky Rady vlády Slovenskej republiky pre 

prevenciu kriminality. 

 

Čl. 3 

Zloženie expertnej skupiny a úlohy jej členov 

 

1. Expertná skupina má 15 stálych členov/iek.  

2. Členmi/kami expertnej skupiny sú 

a) predseda/níčka expertnej skupiny – riaditeľ/ka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí MPSVR SR; 

b) tajomník/čka expertnej skupiny – referent/ka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí MPSVR SR; 

c) členovia/ky expertnej skupiny nominovaní zástupcovia/kyne nasledujúcich 

rezortov a štátnej správy, ktorí/é majú v kompetencii oblasť násilia páchaného na 

ženách a v rodinách: 

ca) Ministerstvo vnútra SR; 

cb) Policajný zbor SR; 

cc)Ministerstvo spravodlivosti SR; 

cd) Ministerstvo zdravotníctva SR; 

ce) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; 

cf) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

d) 2 členovia/ky expertnej skupiny nominovaných samosprávou; 

e) 5 členov/iek expertnej skupiny nominovaných akademickou obcou alebo MVO. 



 

3. Predsedu/níčku expertnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda rady na návrh  

tajomníka/čky rady. Tajomníka/čku a stálych členov/ky expertnej skupiny vymenúva a 

odvoláva predseda/níčka rady na základe predložených nominácií a návrhov z rezortov, 

samospráv a MVO. 

4.    Predseda/níčka expertnej skupiny 

 riadi expertnú skupinu a zodpovedá rade za jej činnosť; 

 zabezpečuje komunikáciu s pracoviskami prevencie príslušných ústredných orgánov; 

 zabezpečuje komunikáciu s ďalšími relevantnými inštitúciami v Slovenskej republike a 

zahraničí. 

 

5.   Tajomník/čka expertnej skupiny 

 zabezpečuje organizačnú prípravu a priebeh rokovaní expertnej skupiny; 

 eviduje uložené úlohy a vedie prehľad o ich plnení; 

 zabezpečuje bežnú administratívnu agendu expertnej skupiny. 

 

6. Člen/ka expertnej skupiny má právo podávať pripomienky a návrhy k otázkam 

prerokúvaným expertnou skupinou a iniciatívne predkladať návrhy na bod programu 

rokovania. 

7. Na zasadnutie výboru môže predseda/níčka výboru z vlastného podnetu alebo na návrh 

člena/členky výboru prizvať odborníkov/čky pre otázky týkajúce sa zamerania expertnej 

skupiny bez hlasovacieho práva. Expertná skupiny môže v predmetnej oblasti konštituovať 

inštitút asociovaného členstva, bez hlasovacieho práva.  

8. Členstvo v expertnej skupine vo výbore je čestnou funkciou. Za výkon činnosti vo výbore 

nepatrí členovi/členke plat ani akákoľvek iná forma odmeny.  

 

Čl. 4 

Rokovanie expertnej skupiny  

 

1. Rokovanie expertnej skupiny zvoláva predseda/níčka expertnej skupiny. 

2. Rokovania expertnej skupiny sa zúčastňujú členovia/ky expertnej skupiny; 

zástupcovia/kyne ďalších organizácií a inštitúcií v bode programu, ktorý sa ich týka. 

3. Rokovanie expertnej skupiny riadi jej predseda/níčka, v jeho neprítomnosti tajomník/čka 

alebo poverený člen/ka expertnej skupiny (ďalej len „predsedajúci/a“). 

4. Rokovanie expertnej skupiny je spravidla verejné; to neplatí ak sa postupuje podľa 

osobitných predpisov.1) 

5. Expertná skupina  je schopná rokovania a prijímania uznesení,  ak  je  prítomná 

nadpolovičná väčšina jej členov/iek. 

                                                 
1)   Napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon  č. 483/2001 Z. z. 

o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z.  

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 



 

6. Závery z rokovania prijíma expertná skupina formou uznesenia, ktoré je záväzné pre 

členov/ky expertnej skupiny, inak má charakter odporúčania. 

7. Uznesenie expertnej skupiny sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných  členov/iek, 

spravidla na rokovaní expertnej skupiny. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas 

predsedajúceho/ej expertnej skupiny. Zastupujúci člen/ka rady má hlasovacie právo, ak je 

súčasťou splnomocnenia v zastupovaní.  

8. Uznesenia je možné prijímať aj formou hlasovania per rollam. Hlasovanie je platné, ak sa 

ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov/iek expertnej skupiny. Uznesenie sa  prijíma 

nadpolovičnou väčšinou zúčastnených na hlasovaní. 

9. Uznesenia z rokovania expertnej skupiny overuje spravidla jej tajomník/čka a podpisuje 

predsedajúci/a. Uznesenia podpísané predsedajúcim doručuje tajomník/čka expertnej skupiny 

členom expertnej skupiny do desiatich dní písomne alebo elektronicky.  

 

Čl. 5 

Finančné a materiálne zabezpečovanie činnosti expertnej skupiny 

1. Podľa čl. 9 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality cestovné 

náklady spojené so zabezpečovaním administratívno-technických potrieb expertnej skupiny 

hradí v nevyhnutnom rozsahu a prípade sekretariát rady. 

2. Cestovné náklady súvisiace s účasťou prizvaných hostí hradí vysielajúca organizácia 

v nevyhnutnom rozsahu a prípade Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky. 

 

Záverečné ustanovenia 

Čl. 6 

 

Zmeny a doplnky štatútu expertnej skupiny schvaľuje rada na návrh tajomníka rady. 

 

Čl. 7 

 

Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia radou. 


