Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv
a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Informácia zo zasadnutia
konaného dňa 16. apríla 2014
 Výbor vzal na vedomie informáciu o priebehu a záveroch pokračujúceho
trinásteho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
 Výbor ďalej vzal na vedomie informáciu o aktuálnom priebehu procesu prípravy
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a
informácia o záveroch z ostatných zasadnutí koordinačnej skupiny pre prípravu
stratégie, ako aj informáciu o pripravovaných odborných workshopoch
v súvislosti s prípravou stratégie: odborného workshopu k téme Vzdelávanie
a výchova k ľudským právam v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR a výboru v termíne 29. apríla 2014; odborných workshopov v gescii
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dialóg o podstate
a zmysle ľudských práv v termíne 7. mája 2014 a Inštitucionálna architektúra
ľudských práv v termíne 13. mája 2014.
 Výbor rokoval o podkladovom materiáli k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory
ľudských práv v SR k časti vzdelávanie a výchova k ľudským právam
predloženom a predstavenom odbornou pracovnou skupinou zriadenou v gescii
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením podpredsedníčky
výboru, p. Šarloty Pufflerovej, v spolupráci s p. Dagmar Hornou.
 Výbor prijal Uznesenie č. 1/2014 k príprave Celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v SR, ktorým vzal na vedomie s pripomienkami
podkladový materiál predložený pracovnou skupinou a odporučil pracovnej
skupine v spolupráci s p. Luciou Mokrou, p. Petrom Guráňom, p. Katarínou
Ondrášovou a p. Zuzanou Štrbíkovou dopracovať podkladový materiál na základe
pripomienok vznesených na rokovaní výboru v termíne do 22. apríla 2014
a následne na stretnutí pracovnej skupiny s p. Ondrášovou ako zástupkyňou
MŠVVaŠ SR vo výbore a p. Štrbíkovou ako tajomníčkou výboru v termíne do 25.
apríla 2014 sfinalizovať a predložiť rezortu školstva na vnútrorezortné
pripomienkové konanie.
V Bratislave dňa 16. apríla 2014

