PREDKLADACIA SPRÁVA
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej
republiky informatívny materiál „Informácia o 36. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť“ (ďalej len „materiál“).
Dňa 30. septembra 2019 sa v priestoroch hotela Sorea Regia konalo 36. zasadnutie Rady
vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej
len „rada“).
V prvom bode rokovania rady boli členom rady poskytnuté informácie zo zasadnutí výborov.
V medzisesionálnom období zasadal iba Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny,
ostatné výbory rady nezasadali. Výbor pre národnostné menšiny na svojom zasadnutí prijal
vo vzťahu k Hodnotiacej správe Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny 2
uznesenia. Vzatá na vedomie bola i Správa o prepojenosti akčných plánov Stratégie SR pre
integráciu Rómov do roku 2020 a iných akčných plánov týkajúcich sa rovnakého
zaobchádzania. Prezentovaná bola i Informácia k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021.
Rada uznesením č. 224 vzala na vedomie Informáciu zo zasadnutí výborov.
Druhým bodom programu zasadnutia predstavil splnomocnenec vlády SR pre národnostné
menšiny Lászlo Bukovszky materiál: Hodnotiaca správa Výboru pre národnostné menšiny
a etnické skupiny za obdobie rokov 2017 a 2018, ktorá bola vypracovaná zástupcami
a zástupkyňami jednotlivých národnostných menšín v spolupráci so zástupcami štátnej správy
– Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Rada
uznesením č. 225 schválila uvedenú správu a súčasne odporučila sa s ňou oboznámiť vláde
SR.
V bode tri vystúpila v rámci programu generálna riaditeľka sekcie
medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu MZVaEZ SR Barbara Illková
v zastúpení štátneho tajomníka MZVaEZ SR, ktorá prezentovala Informáciu o 13. periodickej
správe SR o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej
diskriminácie. Správa sa pripravuje na základe čl. 9 Dohovoru o odstránení všetkých foriem
rasovej diskriminácie s periodicitou 2 rokov Výboru OSN na odstránenie rasovej
diskriminácie. Správa ďalej predkladá informáciu o plnení štrnástich tematických odporúčaní
Výboru OSN proti rasovej diskriminácii, ktoré boli 6. decembra 2017 prijaté a adresované
Slovenskej republike. Informácie uvedené v trinástej správe sa týkajú aj konkrétnych opatrení
a aktivít, ktoré boli uskutočnené v hodnotenom období, čiže v období roku 2018 a 2019, a to
v oblasti zákonodarnej, resp. legislatívnej, v oblasti súdnej, v oblasti vzdelávacej, v oblasti
politickej a detailne sa venuje procesu spracovania Atlasu rómskych komunít 2019.
Rada uznesením č. 226 zobrala na vedomie materiál: Informácia o príprave 13.
periodickej správy SR o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých
foriem rasovej diskriminácie a súčasne zobrala na vedomie, že rada bude rokovať
o periodickej správe procedúrou per rollam.
V bode Rôzne vystúpil pán Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím, ktorý informoval o predbežnom zasadnutí Výboru OSN pre práva

ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2019. V tomto bode
vystúpil i pán Miloš Nemeček, člen Rady vlády SR pre práva seniorov, ktorý informoval
o svojej účasti na Kongrese Európskej Únie seniorov a potrebe vytvorenia strešného
medzinárodného, resp. európskeho dokumentu, ktorého cieľovou skupinou by boli seniori
a podpora a ochrana ich práv.
Účelom predkladaného materiálu je stručne informovať vládu Slovenskej republiky o 36.
zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť a o záveroch, ktoré z predmetného zasadnutia vyplynuli.

