Príloha č. 1
Právne východiská pre uplatňovanie a presadzovanie politiky rodovej rovnosti na Univerzite P. J.
Šafárika v Košiciach

1. Medzinárodné dohovory
OSN


Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach / International Covenant on Civil and
Political Rights (1966)



Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach / International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (1966)



Všeobecný komentár Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva č. 20 z roku 2009
Nediskriminácia v hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (k čl. 2 ods. 2 Paktu)/ Nondiscrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)



Všeobecný komentár Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva č. 16 z roku 2005
Rovnosť mužov a žien pri užívaní hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (k čl. 3 Paktu )



Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien / Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (1979)



Všeobecné odporúčanie č. 28 z r. 2010 o hlavných záväzkoch zmluvných strán podľa čl. 2
Dohovoru o odstránení diskriminácie žien

Rada Európy


Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd / Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms (1950)

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce


Dohovor MOP o diskriminácii v zamestnaní a povolaní č. 111 / Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958 (No. 111)



Dohovor MOP o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100 / Equal
Remuneration Convention, 1951 (No. 100)



Dohovor MOP o ochrane materstva (revidovaného) č. 183 / Maternity Protection Convention,
2000 (No. 183)



Dohovor MOP o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so
ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 / Convention
concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers
with Family Responsibilities (1981)

Právne predpisy ES/EÚ


Zmluva o fungovaní Európskej únie/ Treaty on the Functioning of the European Union



Charta základných práv EÚ/ Charter of the Fundamental Rights of the European Union



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady
rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti
a povolania (prepracované znenie)/ Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the
Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal
treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast)



Smernica Rady č. 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode
alebo dojčiacich pracovníčok / Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the
introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of
pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady
rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne
zárobkovo činné osoby / Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council
of 7 July 2010 on the application of the principle of equal treatment between men and women
engaged in an activity in a self-employed capacity and repealing Council Directive 86/613/EEC



Smernica Rady č. 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého
zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu /
Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of equal
treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

Právne predpisy SR






ústava č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

