
Návrhy úloh a odporúčaní pre oblasť  

rodovej rovnosti a ľudských práv žien 

 

Strategické a inštitucionálne zabezpečenie rodovej rovnosti  

1. Príprava novej Národnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2014-2019 

a príslušného národného akčného plánu NAP rodovej rovnosti. Stratégia má 

nadväzovať na vyhodnotenie implementácie predchádzajúceho NAP a Národného 

projektu Inštitútu rodovej rovnosti. Zosúladenie NAP rodovej rovnosti s 

navrhovanou celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv;     

2. Posilniť inštitucionálne zabezpečenie rodovej rovnosti na úrovni verejnej správy, 

ako aj na úrovni NRSR, vrátane zabezpečenia systému kontinuálneho vzdelávania 

verejnej správy v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a tým zvýšiť 

potenciál a rozvíjať spôsobilosti na tvorbu a realizáciu rodovo spravodlivých 

verejných politík. 

3. Zabezpečiť fungovanie verejných inštitúcií na ochranu ľudských práv (v 

súčasnosti najmä SNSĽP, verejný ochranca práv, Centrum právnej pomoci) aj 

z hľadiska požiadaviek a potrieb rodovej rovnosti a ľudských práv žien; 

4. Zefektívniť uplatňovanie antidiskriminačného zákona z pohľadu požiadaviek 

rodovej rovnosti; prehodnotiť potrebu novelizácie zákona vrátane terminológie 

„rovnakého zaobchádzania“ a zvýšiť potenciál na uplatňovanie konceptu 

materiálnej rovnosti žien a mužov na individuálnej úrovni i v štruktúrach 

spoločnosti; 

5. Zvýšiť kvalitu rozhodovania súdov vo veciach týkajúcich sa rodovej rovnosti 

a ľudských práv žien a rovnako vo veciach súvisiacich s porušovaním zásady 

rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona a zefektívniť súdne 

konania s dopadmi na práva žien a detí (napríklad špecializáciou súdov a sudcov 

a sudkýň, súdnych znalcov a znalkýň vrátane ostatných dotknutých profesií);  

6. Zefektívniť výkon kontroly dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania 

v oblasti zamestnania a povolania inšpektorátmi práce; prispieť k efektívnejšej 

transpozícii a implementácii antidiskriminačných smerníc ES (s dôrazom na tzv. 

rodové smernice – smernica č. 2006/54/ES a smernica č. 2004/113/ES); 

7. Zabezpečiť systematický proces plnenia odporúčaní medzinárodných ľudsko-

právnych mechanizmov ako aj priebežné monitorovanie ich plnenia Výborom pre 

rodovú rovnosť; 

8. Posilniť udržateľnosť a nezávislosť MVO: analyzovať nastavenie legislatívy 

a politík v SR vo vzťahu k MVO, zistiť a porovnať formy financovania 

a udržateľnosti MVO v zahraničí, analyzovať ich dopady (i rodové), 



9. Vytvoriť interné predpisy a organizačné poriadky verejných inštitúcií reflektujúce 

požiadavky ľudských práv žien a rodovej rovnosti, monitorovať a kontrolovať 

dodržiavanie organizačných a interných predpisov; 

10. Zabezpečiť rodovo spravodlivé prerozdeľovanie verejných zdrojov – gender 

budgeting. 

 

Oblasť občianskych, hospodárskych a sociálnych práv a osobnej autonómie žien  

1. Znížiť rodové rozdiely na trhu práce a rozdiely v odmeňovaní žien a mužov 

dôslednejším uplatňovaním platnej legislatívy a opatrení podporovaných v rámci 

Európskych štrukturálnych fondov,  najmä Európskeho sociálneho fondu 

s dôrazom na nové programové obdobie 2014-2020, vrátane možnosti flexibilných 

foriem práce a zosúlaďovanie rodinného a pracovného života; 

2. Posilniť autonómiu žien z pohľadu ich ekonomickej nezávislosti, zviditeľniť 

hodnotu práce vykonávanej (prevažne) ženami v oblasti neplatenej práce a 

starostlivosti o blízke osoby a uznať ju ako spoločenskú, reálne vyčísliteľnú 

hodnotu;  

3. Zabezpečiť rozmanitosť dostupných služieb pre závislé osoby vrátane finančnej 

podpory na primeranej úrovni a legislatívnej úpravy postavenia rodinných 

opatrovateľov/iek;  

4. Zabezpečiť spravodlivejšiu deľbu neplatenej práce medzi ženami a mužmi a 

prispieť k eliminácii stereotypných prvkov zakotvených v práve sociálneho 

zabezpečenia, resp. čiastočne aj v pracovnom práve; 

5. Posilniť koncept rodovej rovnosti z pohľadu rovnocenného garantovania osobných 

a majetkových práv bez ohľadu na sexuálnu orientáciu či oficiálny rodinný status;  

6. Zabezpečiť dôstojnosť žien z pohľadu verejne prezentovaného obrazu žien vrátane 

eliminácie prezentovania žien ako sexuálnych objektov; posilniť autonómiu žien 

eliminovaním priestoru pre nenávistné a degradujúce prejavy voči ženám 

v najširšom slova zmysle vrátane legislatívnych opatrení; 

7. Zvýšiť rodovú citlivosť verejnosti a vo vzdelávaní voči ľudským právam žien 

(rodové scitlivovanie a vzdelávanie v oblasti ľudských práv žien); 

8. Posilniť účinnú elimináciu násilia na ženách ako rodovo podmieneného násilia 

a zabezpečiť účinnú ochranu, pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich 

deťom, vrátane vytvorenia osobitnej právnej úpravy; 

9. Posilniť osobnú autonómiu žien v oblasti uplatňovania sexuálneho 

a reprodukčného zdravia a práv z hľadiska zabezpečenia univerzálneho 

a nediskriminačného prístupu žien k týmto službám vrátane zabezpečenia 

vyváženosti uplatňovania výhrady vo svedomí v zdravotníckych službách; 

10. Zvýšiť zastúpenie žien na rozhodovacích pozíciách v politickom a ekonomickom 

živote, vrátane ich motivácie a možnosti kandidovať a participovať. 

11.  


