
 

Návrh 

správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky 

k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vo Výbore  

pre odstránenie diskriminácie žien a o Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie 

diskriminácie žien 

 

Piatu a šiestu tzv. kombinovanú periodickú správu Slovenskej  republiky k Dohovoru o 

odstránení všetkých foriem diskriminácie žien  (ďalej len „CEDAW“)   predložila Slovenská 

republika v roku 2015. Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien (ďalej len „Výbor“) 

prerokoval 12. novembra 2015 piatu a šiestu periodickú správu Slovenskej republiky o 

implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Výbor je jedným 

zo zmluvných orgánov v systéme OSN tvorený 23 nezávislými expertmi a expertkami 

nominovanými členskými krajinami OSN. SR ako zmluvná strana CEDAW pravidelne 

informuje výbor o opatreniach prijímaných na plnenie ustanovení dohovoru v podmienkach 

Slovenskej republiky. 

Delegácia vedená veľvyslancom Fedorom Rosochom, stálym predstaviteľom Slovenskej 

republiky pri OSN a iných medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve, zložená zo 

zástupkýň a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Ministerstva spravodlivosti SR, a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

odpovedala na otázky členov výboru týkajúce sa aplikácie antidiskriminačného zákona pri 

podpore rodovej rovnosti, inštitucionálnej ochrany práv žien, situáciu znevýhodnených skupín 

žien, osobitne rómskych žien a opatrení na ochranu žien pred obchodovaním a pred násilím. 

Výbor sa okrem iného zaujímal aj o zastúpenie žien v politike, diplomacii na vedúcich 

pozíciách a na seniorských postoch v ústredí. Otázka účasti žien v politickom a verejnom 

živote je podľa výboru oblasť, v ktorej SR nedosiahla dostatočný pokrok. Na druhej strane 

výbor ocenil legislatívne opatrenia na podporu rodovej rovnosti a prijatie viacerých 

programov (stratégií) na ochranu žien pred diskrimináciou a násilím. Osobitne privítal 

záväzok SR ratifikovať tzv. Istanbulský dohovor. 

Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (ďalej iba "záverečné zistenia") 

(príloha 1), vypracované výborom na základe tieňových správ mimovládnych organizácií a 

národnej správy SR a interaktívneho konštruktívneho dialógu boli prijaté v posledný deň 

zasadnutia výboru 20. novembra 2015 a doručené Slovenskej republike prostredníctvom 

Stálej misie SR pri OSN v New Yorku  20.novembra 2015. 

Slovenská republika vníma väčšinu odporúčaní obsiahnutých v záverečných zisteniach 

pozitívne, nakoľko implementácia odporúčaní vznesených v záverečných zisteniach by mohla 

prispieť k efektívnejšiemu riešeniu problematiky rodovej rovnosti, najmä v kontexte 

napĺňania dlhodobých cieľov.  



Niektoré odporúčania výboru  reagujú na už riešené skutočnosti. Z tohto dôvodu sú súčasťou 

predkladaného materiálu stanoviská ostatných relevantných orgánov verejnej správy a iných 

organizácií k zisteniam a odporúčaniam výboru (príloha 2). Otázka, do akej miery sa zmluvný 

štát stotožní s hodnotením výboru, závisí od rozhodnutia daného štátu. Orgány verejnej 

správy a iné organizácie, ktorých pôsobnosti sa záverečné zistenia týkajú, by mali jednotlivé 

odporúčania porovnať v kontexte so svojimi vlastnými úlohami a na základe toho zvážiť, 

nakoľko a akým spôsobom ich budú plniť.  

Jednotlivé ministerstvá, orgány verejnej správy a iné vecne príslušné organizácie vo 

všeobecnosti vyjadrili ochotu plniť odporúčania uvedené v  záverečných zisteniach, jediná 

vážnejšia výhrada sa týkala rezortu zdravotníctva. Zároveň je potrebné uviesť, že nie všetky 

predstavy Výboru o prijatí vyrovnávacích opatrení sú v súlade s prístupom a právnym 

rámcom Európskej únie (napr. prijímanie kvót v oblasti zamestnania a výkonu povolania).  

Predkladaný materiál nie je akčným plánom k Dohovoru o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien, ale pre jednotlivé rezorty a spolupracujúce subjekty bude slúžiť ako 

východisko pre stanovovanie priorít v oblasti rodovej rovnosti.  

 


