Informácia o činnosti Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť od júla 2014 do augusta 2015
Od júla 2014 sa uskutočnilo päť zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“, „SR“) - 17. septembra 2014,
22. októbra 2014, 1. decembra 2014, 11. marca 2015 a 26. júna 2015. Plán činnosti rady
na rok 2015 bol schválený na jej úvodnom zasadnutí v roku 2015.
V medzisesionálnom období sa pravidelne uskutočňovali zasadnutia výborov rady
v priestoroch Úradu vlády SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a Národného ústavu
celoživotného vzdelávania. Závery z jednotlivých rokovaní sú dostupné na webových
sídlach výborov.
Za účelom prerokovania návrhu programu rady, sa pred jej zasadnutím konali pod
vedením tajomníčky rady stretnutia tajomníkov jednotlivých výborov. Od roku 2015 sa
stretnutia konali v rozšírenom formáte, aj za účasti podpredsedu rady za občiansku
spoločnosť.
Najvýznamnejšie témy prerokované na zasadnutiach rady
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR


V monitorovanom období sa rada intenzívne zaoberala prípravou a schvaľovaním
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (ďalej len „stratégia“).
V období od augusta do decembra 2014 prebiehala posledná fáza prípravy tohto
rámcového dokumentu v oblasti ľudských práv. S cieľom dosiahnutia maximálneho
kompromisu pri otvorených otázkach sa uskutočnil celý rad expertných rokovaní,
na ktorých sa, pod vedením sekretariátu rady, zúčastňovali pripomienkujúce
subjekty a relevantné rezorty. O výsledkoch rokovaní, ako aj postupe pri príprave
finálneho znenia stratégie, boli členovia rady pravidelne informovaní na
zasadnutiach.



V nadväznosti na pripomienky vznesené k otázke inštitucionálneho posilnenia
vnútroštátnej koordinácie ľudskoprávnej agendy, bola táto téma otvorená aj na
zasadnutiach rady. Ku koncu roku 2014 bol avizovaný prechod kompetencií
v oblasti koordinácie agendy ľudských práv na rezort s vnútroštátnym zameraním.



Hlavným bodom programu 17. rokovania rady, ktoré sa konalo dňa 17. septembra
2014, bola informácia predsedu rady o výsledkoch rokovaní k návrhu stratégie.
Predseda rady informoval, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR analyzovalo 163 zásadných pripomienok predložených
v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Bolo identifikovaných 35 okruhov tém
a v období od augusta do septembra 2014 sa uskutočnilo 31 tematických rokovaní
za účasti 25 pripomienkujúcich subjektov a prizvaných zástupcov, s cieľom
identifikovať témy, v ktorých je možné dosiahnuť kompromis, ale aj témy, ktoré si
vyžadujú ďalšiu diskusiu.



Na rokovaní rady dňa 22. októbra 2014 predseda rady informoval o výsledkoch
záverečných expertných rokovaní k návrhu stratégie, ktoré sa uskutočnili v

septembri a v októbri 2014. Predstavil ďalší harmonogram prác, ktorého hlavným
nositeľom úloh bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Rada na svojom 19. zasadnutí dňa 1. decembra 2014 schválila uznesením č. 121
návrh stratégie a odporučila vláde SR materiál prijať. Bolo tak ukončené viac ako
dvojročné úsilie členov rady vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR
koncepčný programový dokument v oblasti podpory a ochrany ľudských práv,
ktorý definuje prioritné oblasti a ukladá konkrétne úlohy zamerané na zlepšenie
stavu dodržiavania ľudských práv na Slovensku. Podpredseda rady za občiansku
spoločnosť, v mene jej ďalších členov, doložil k uzneseniu rady ku stratégii
vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu dokumentu.



Rada bola na 20. zasadnutí dňa 11. marca 2015 informovaná o schválení návrhu
stratégie vládou SR uznesením č. 71/2015 z 18. februára 2015. Predseda rady
informoval o uplatnení dvoch pripomienok k stratégii ministrom kultúry SR
a o tom, že termíny úloh v uznesení boli o pol roka posunuté s cieľom zabezpečiť
reálny čas ich splnenia v nadväznosti na prechod kompetencií na budúceho gestora.
O príprave novely zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy s účinnosťou od 1. septembra 2015 informovala štátna
tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR.



Rada vzala dňa 26. júna 2015 na vedomie informácie o stave plnenia úloh
vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 71/2015. K jednotlivým úlohám sa vyjadrili
zástupcovia zodpovedných rezortov. Z prezentovaných informácií vyplynulo, že
rezorty začali intenzívne plniť úlohy definované stratégiou, stanovené do konca
roka 2015. Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úrad vlády SR iniciovali procesy k vytvoreniu
akčných plánov. Predseda rady odporučil, aby sa rada priebežne zaoberala otázkou
plnenia úloh vyplývajúcich zo stratégie aj v nadchádzajúcom období. Ku gestorstvu
úloh určených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutoční
stretnutie so zainteresovanými subjektmi. O výsledku rokovaní budú členovia rady
informovaní na jesennom zasadnutí rady.

Zefektívnenie činnosti rady
 Rada uznesením č. 117 jednomyseľne schválila Návrh Dodatku č. 4 k Štatútu rady,
ktorý na rokovanie rady predložil predseda rady v spolupráci s členmi rady. Návrh
dodatku bol schválený vládou SR dňa 24. septembra 2014 uznesením č. 479/2014.
 Rada uznesením č. 120 jednomyseľne schválila Dodatok č. 3 k Rokovaciemu
poriadku rady. Návrh rokovacieho poriadku reflektoval zmeny zavedené štatútom
rady.


Oba návrhy boli výsledkom intenzívnych rokovaní pracovnej skupiny zloženej zo
zástupcov sekretariátu rady, rezortov zastúpených v rade a zástupcov občianskej
komory rady. Hlavným cieľom materiálov bolo prispieť k zlepšeniu a zefektívneniu
činnosti rady. V nadväznosti na zmeny v štatúte rady bol členmi za občiansku
spoločnosť k 31. októbru 2014 zvolený podpredseda rady Kálmán Petőcz. Zároveň
bol za člena rady menovaný vedúci Úradu vlády SR Igor Federič a za deviateho
experta rady zástupca Nadácie Milana Šimečku, Laco Oravec.

 Rada vzala dňa 11. marca 2015 na vedomie informáciu Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva vnútra SR k uzneseniu rady č. 105 z 9.
apríla 2014 k plneniu opatrenia Integračnej politiky SR, ktoré vyplývalo z uznesenia
vlády SR č. 45 z 29. januára 2014. Gestori úlohy konštatovali, že nie je vecná
potreba zriadiť samostatný Výbor pre práva cudzincov, a to vzhľadom na nízke
počty cudzincov v SR. Predseda rady uviedol, že k danej otázke je možné vrátiť sa v
kontexte posudzovania možnosti zriadenia Výboru pre občianske a politické práva.
Rada konštatovala, že úloha vyplývajúca z predmetného uznesenia je splnená.
Vyhlásenia rady


Rada uznesením č. 133 jednomyseľne schválila vyhlásenie, ktorým odsúdila všetky
prejavy nenávisti, extrémizmu, rasizmu a xenofóbie, ku ktorým došlo na
protestnom zhromaždení v Bratislave 20. júna 2015 a odmietla akékoľvek aktivity
vedúce k neznášanlivosti v spoločnosti. Predmetným vyhlásením rada zdôraznila
nevyhnutnosť dôsledného dodržiavania ľudských práv, ktoré vyplývajú z Ústavy
SR, zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a medzinárodných zmlúv, ktorými je
SR viazaná, ako aj z hodnôt, na ktorých je založená demokratická štátnosť SR.

Dotačný mechanizmus


Pracovná skupina rady k zefektívneniu procesu poskytovania dotácií v oblasti
ľudských práv zložená zo zástupcov rady za občiansku spoločnosť, zástupcov
rezortov poskytujúcich dotácie v oblasti ľudských práv a zástupcov sekretariátu
rady prezentovala na 17. zasadnutí výsledky svojej polročnej práce. Rada vzala
uznesením č. 118 na vedomie informáciu o činnosti pracovnej skupiny a odporučila
príslušným orgánom štátnej správy poskytujúcim dotácie zo štátneho rozpočtu v
oblasti ľudských práv využívať odporúčania skupiny v aplikačnej praxi.



Predseda rady pravidelne na zasadnutiach rady informoval o aktuálnom stave
poskytovania dotácií v rámci dotačnej schémy Podpora a ochrana ľudských práv
a slobôd v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Medzinárodné ľudskoprávne záväzky SR a iné
 Rada vzala dňa 17. septembra 2014 na vedomie informáciu predsedu rady o
záverečnej 5. správe Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii vo vzťahu k SR.
 Rada vzala dňa 1. decembra 2014 uznesením č. 122 jednomyseľne na vedomie
materiál – Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte
odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské
práva.
 Rada vzala dňa 11. marca 2015 uznesením č. 125 na vedomie a odporučila vláde SR
schváliť Štvrtú správu o implementácii Európskej charty regionálnych alebo
menšinových jazykov v SR.


Rada vzala dňa 11. marca 2015 uznesením č. 126 na vedomie a odporučila vláde
SR schváliť Štvrtú správu o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych
a politických právach v SR.

Postavenie osôb patriacich k národnostným menšinám v SR
 Rada dňa 1. decembra 2014 uznesením č. 123 jednomyseľne vzala na vedomie
Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie
rokov 2013 – 2014 a odporučila vláde SR vziať ju na vedomie.
 Rada dňa 26. júna 2015 uznesením č. 132 schválila návrh Výboru pre národnostné
menšiny a etnické skupiny na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za
menšinové jazyky v SR v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových
jazykov a odporučila podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR iniciovať vnútroštátnu procedúru smerujúcu k uznaniu
ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v SR v zmysle časti II
Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.
Rodová rovnosť
 Rada schválila dňa 22. októbra 2014 uznesením č. 119 jednomyseľne Celoštátnu
stratégiu rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti v SR na roky 2014 – 2019.
 Rada vzala dňa 26. júna 2015 uznesením č. 131 jednomyseľne na vedomie Súhrnnú
správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014.
Práva osôb so zdravotným postihnutím


Rada jednomyseľne odporučila dňa 11. marca 2015 uznesením č. 128 vláde SR
schváliť návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným
postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Členovia rady uvítali návrh
zákona a kladne sa vyjadrili k procesu jeho prípravy, ako aj k jeho obsahu.

Práva dieťaťa
 Rada vzala dňa 11. marca 2015 uznesením č. 127 jednomyseľne na vedomie
a odporučila vláde SR schváliť Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného
akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, za rok 2014 a návrh na jeho
aktualizáciu.
 Rada vzala dňa 26. júna 2015 jednomyseľne uznesením č. 130 na vedomie
Informáciu o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred
násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky
násilia na deťoch.
Predchádzanie a eliminicia rasizmu a ostatných foriem intolerancie
 Rada vzala dňa 11. marca 2015 uznesením č. 129 na vedomie a odporučila vláde SR
schváliť návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.
Iné
Rada vzala na vedomie, okrem meritórnych bodov programu jednotlivých zasadnutí, aj
informácie týkajúce sa:
 rokovaní jednotlivých výborov;

 návrhu novelizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám;
 návrhu novelizácie zákona o rodine;
 udeľovania štátneho občianstva v kontexte nariadenia Ministerstva vnútra
SR;
 zohľadnenia priorít stratégie v operačných programoch Ľudské zdroje a
Efektívna verejná správa;
 návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv
Pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR sa dňa 8. decembra 2014 konala v Bratislave Konferencia pri príležitosti
Medzinárodného dňa ľudských práv. Jej cieľom bolo zhodnotiť dvojročný proces
prípravy stratégie jej kľúčovými aktérmi, ako aj nezávislými expertmi.
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda
rady vo svojom vystúpení skonštatoval, že téma ľudských práv rezonovala v roku 2014
takmer každodenne v kruhu odbornej, ako aj laickej spoločnosti. Zdôraznil
opodstatnenosť a význam verejnej diskusie o ľudských právach, aj napriek negatívnym
javom, ktoré ju sprevádzali. Za významný prínos dvojročného procesu označil
identifikovanie okruhu tém, ktorým je potrebné sa venovať vo zvýšenej miere aj
v nadchádzajúcom období. Zároveň verejne poďakoval všetkým aktérom, ktorí prispeli
k tvorbe materiálu. Uviedol, že rada, ako odborná platforma v oblasti ľudských práv,
zohrala v procese prípravy dokumentu významnú úlohu a iniciovala tvorbu ďalších
procesov a dokumentov v oblasti ľudských práv, ktoré budú prínosom pre zlepšenie
stavu dodržiavania ľudských práv na Slovensku.
V kontexte avizovanej zmeny inštitucionálneho zabezpečenia koordinácie agendy
ľudských práv potvrdila štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR pripravenosť
rezortu pokračovať v úsilí a v prioritách, zadefinovaných stratégiou aj v
nadchádzajúcom období.
Reflexiu na proces prípravy materiálu prezentovali: Kálmán Petőcz, podpredseda rady a
zástupca redakčného tímu v čase príprav stratégie, Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a
tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť, Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra
kresťanských inštitúcií a Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov,
bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.
Analytickú reflexiu predstavili Barbara Illková, generálna riaditeľka sekcie
medzinárodnoprávnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a tajomníčka rady a Silvia Porubänová, riaditeľka Inštitútu pre výskum
práce a rodiny, zástupkyňa redakčného tímu v čase príprav stratégie. Akademický
pohľad na proces prípravy materiálu predniesol Miroslav Tížik zo Sociologického
ústavu SAV.
Účastníkmi konferencie bol kladne vyhodnotený najmä participatívny, inkluzívny a
otvorený proces prípravy materiálu, ktorý otvoril verejnú diskusiu o ľudských právach
na Slovensku, aká sa neuskutočnila od roku 1989. Vzhľadom na jedinečnosť postupov,
ktoré neboli v takom širokom meradle uplatnené pri príprave žiadneho vládneho

dokumentu, boli účastníkmi analyzované aj negatívne javy sprevádzajúce vyše
dvojročné obdobie spracovávania dokumentu.
Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdanie ceny za významný prínos v oblasti
podpory a ochrany ľudských práv. Ocenenie podpredsedu vlády a ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR za rok 2014 bolo udelené in memoriam prof. JUDr.
Viere Strážnickej, CSc, ktorá výraznou mierou prispela k posilneniu podpory a ochrany
ľudských práv na Slovensku.
Výtvarno-literárna súťaž „Ľudské práva očami detí“
Upriamenie pozornosti a podnietenie záujmu detí a mládeže o spoznávanie svojich práv
a povinností a podporenie výučby a diskusie o ľudských právach na základných školách
a osemročných gymnáziách bolo zámerom aj tretieho ročníka výtvarno-literárnej súťaže
Ľudské práva očami detí. Téma „Moje ja - ja som ja!“ mala za cieľ inšpirovať žiakov,
aby prezentovali prostredníctvom výtvarných a literárnych prác vnímanie samého seba
a svojej sociálnej role v spoločnosti.
Súťaž po prvýkrát vyhlásil v roku 2013 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR a predseda rady Miroslav Lajčák. Koncept sa teší úspechu,
ktorý potvrdzuje aj narastajúci počet zapojených škôl a množstvo výtvarných
a literárnych prác. V roku 2015 sa do súťaže zapojilo najviac účastníkov - 393
základných škôl, vrátane osemročných gymnázií, ktoré zaslali rekordných 1 054
výtvarných a 284 literárnych prác. (1. ročník 272, 2. ročník 368).
Spoluorganizátormi súťaže boli aj v roku 2015 Ministerstvo školstva vedy, výskumu a
športu SR, IUVENTA, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Slovenský
výbor pre UNICEF.
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom tretieho ročníka sa uskutočnilo dňa 26. júna
2015.
Kategóriu výtvarná súťaž vyhral René Zrubec zo Spojenej školy v Topoľčanoch. V
kategórii literárna súťaž si prvú cenu odniesol Šimon Krišta zo Základnej školy Sídlisko
II vo Vranove nad Topľou. Odmenu dostali aj ich školy, ktoré získali do daru
interaktívnu tabuľu. Odmenou všetkých ocenených je prezentácia výtvarných prác
formou putovnej výstavy na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. Víťazné práce
žiakov oboch kategórií sú zverejnené na webovom sídle ministerstva.
Prílohy: Uznesenia rady č. 117 – 133.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 117
zo 17. septembra 2014
k návrhu Dodatku č. 4 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. schvaľuje
A.1

návrh Dodatku č. 4 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len
„Dodatok č. 4“);

B. odporúča
vláde Slovenskej republiky
B.1.

schváliť Dodatok č. 4;

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR
B.2.

po schválení Dodatku č. 4 vládou Slovenskej republiky predložiť na
rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť návrh Dodatku č. 3 k
rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 118
zo 17. septembra 2014
k návrhu Informácie o činnosti Pracovnej skupiny Rady vlády
Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť k zefektívneniu procesu poskytovania dotácií v oblasti
ľudských práv
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. berie na vedomie
A.1.

Informáciu o činnosti Pracovnej skupiny Rady vlády Slovenskej
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k
zefektívneniu procesu poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv;

B. odporúča
B.1.

príslušným orgánom štátnej správy zastúpeným v Rade vlády Slovenskej
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
ktoré poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti ľudských práv,
využívať odporúčania pracovnej skupiny vo svojej aplikačnej praxi.
Termín: priebežne

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 119
z 22. októbra 2014
k návrhu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu
rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. schvaľuje
A.1.

návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej
rovnosti na roky 2014 – 2019

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 120
z 22. októbra 2014
k návrhu Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Rady vlády
Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. schvaľuje
A.1

návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 121
z 1. decembra 2014
k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v
Slovenskej republike
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny
a rodovú rovnosť

A. odporúča
A.1.

vláde Slovenskej republiky schváliť návrh Celoštátnej stratégie ochrany
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

Príloha
Vyjadrenie k hlasovaniu členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť (p. Kálmána Petőcza, p. Martina Bútoru, prof. Alexandra Bröstla, p.
Janky Debrecéniovej, p. Petra Guráňa, p. Dagmar Hornej, p. Martina Macka, p.
Branislava Mamojku, p. Adriany Mesochoritisovej, prof. Silvie Mihálikovej, p. Laca
Oravca, p. Šarloty Pufflerovej) o schválení návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a
podpory ľudských práv v SR, ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2014.

Vyjadrenie k hlasovaniu o schválení návrhu
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktoré sa konalo
dňa 1. decembra 2014

Dolu podpísaní členovia a členky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť (ďalej „rada vlády“) pripájame k svojmu hlasovaniu
nasledovné vyjadrenie:
1. Vítame schválenie návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
v SR (ďalej „stratégia“) radou vlády a oceňujeme participatívnosť jej prípravy, najmä
v poslednej fáze prác, keď bola participatívnosť skutočne podložená trpezlivým,
interaktívnym odborným dialógom medzi jednotlivými aktérmi a aktérkami.
2. Ako účastníci a účastníčky tohto procesu deklarujeme našu pretrvávajúcu dobrú vôľu
a intenzívny záujem o agendu ľudských práv, opretú o našu zodpovednosť a odbornosť.
3. Napriek tomu vyjadrujeme so znením materiálu, vrátane návrhu uznesení pre vládu
SR, aj v súvislosti s okolnosťami budúcej implementácie stratégie, zásadné a
konštruktívne výhrady:
a) Práce na stratégii sa obnovili po zmene vlády SR na jar 2012 po zrušení postu
podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a v situácii
nevyjasnenosti kompetenčného zakotvenia problematiky ľudských práv v systéme
organizácii vlády a ústredných orgánov štátnej správy. Teraz, po troch rokoch od
začatia prác na stratégii, sme opäť v podobnej situácii. Podpredseda vlády SR a minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí na predchádzajúcom, osemnástom zasadnutí
rady vlády verejne oznámil, že kvôli svojim iným povinnostiam sa problematike v
budúcnosti už nemôže venovať a kompetencie (nespresnené) prejdú od nového roka na
ministerstvo spravodlivosti. Evidentne však v tejto veci vláda SR doteraz nepodnikla
žiadne konkrétne kroky. Praktická implementácia stratégie tým môže byť spochybnená
a ohrozená. Rovnako tým, že pri viacerých úlohách nie je jednoznačne určený hlavný
gestor a zodpovednosť rezortov sa tým oslabuje.
b) Podstatou uplatnenia základných práv je zabezpečenie slobody jednotlivcov
predovšetkým pred zásahmi štátu (úryvok z odlišného stanoviska sudcu Ústavného súdu
SR L. Mészárosa vo veci sp. zn. PL. ÚS 24/2014). Je nám ľúto, že tejto fundamentálnej
dimenzii ochrany a podpory ľudských práv sa stratégia, ako aj návrh uznesenia vlády
SR venuje pomerne málo, resp. len v popisnej a málo konkrétnej rovine. Týka sa to
ochrany a podpory občianskych a politických práv, ako aj prienikov medzi ochranou
a podporou ľudských práv, fungovaním demokracie a právneho štátu, resp.
vymáhateľnosťou práva.
c) Celkové vyznenie stratégie na mnohých miestach, vrátane návrhu uznesenia vlády
SR je také, ako keby úlohou štátu bolo najmä nastavenie právneho rámca (pristúpenie
k dohovorom, prijímanie zákonov) a implementácia mala záležať najmä na vzťahu
medzi neštátnymi aktérmi. Štát je hlavným garantom nielen pre normotvorbu, ale aj pre

nastavenie praktických politík a implementáciu ľudskoprávnych noriem. Zodpovednosť
štátu za implementáciu vyplýva priamo z ratifikácie ľudskoprávnych dohovorov, je ňou
viazaná vždy aktuálna vláda.
d) Ľudské práva sú neodňateľné a nedeliteľné. Nemôžeme súhlasiť s princípom à la
carte, ktorý bol pri formulovaní konečného znenia stratégie, a najmä pri formulovaní
návrhu uznesenia vlády SR zvolený. Neexistuje žiadny dôvod, aby sa popri existujúcich
akčných plánoch pre jednotlivé zraniteľné skupiny na základe možných dôvodov
diskriminácie neprijali aj koncepčné nástroje verejnej politiky pre oblasť národnostných
menšín a LGBTI ľudí. Oba dôvody sú zakotvené v smerniciach EÚ, ako aj v našom
platnom právnom poriadku. Vylúčením týchto skupín z ďalšieho procesu
operacionalizácie prijatých cieľov a zámerov vláda sama uplatní princíp diskriminácie,
a to pri implementácii dokumentu, ktorý sa nazýva stratégia ľudských práv. Považujeme
to za protirečenie ad absurdum.
Nemáme žiadne výhrady proti tomu, aby sa diskutovalo, okrem iných, aj o akčnom
pláne pre oblasť diskriminácie na základe vyznania, a aby sa takýto dokument verejnej
politiky v budúcnosti prijal. Dialóg o slobode vyznania však musí rešpektovať
ľudskoprávne princípy a nemôže byť založený na absolutizácii názorov cirkevnej
hierarchie jednej konfesionálnej denominácie a jeho vnucovaní ako všeobecne platnej
normy všetkým ostatným.
e) Trváme na svojej výhrade, že prílohy, na ktorých pracovali celé skupiny odborníčok
a odborníkov od septembra 2013 až do mája 2014, a ktoré sú podpísané jednotlivými
štatutármi ústredných orgánov štátnej správy (v drvivej väčšine prípadov ministrami,
resp. ministerkou), mali byť organickou súčasťou stratégie. Ich nezaradením do
vlastného materiálu predkladaného na vládu SR sa spochybňuje jeden z kľúčových
elementov participatívneho procesu, ktorý je pritom v úvode vyzdvihovaný ako
najväčšia hodnota stratégie.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 122
z 1. decembra 2014
k materiálu Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v
kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia
Rady OSN pre ľudské práva

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. berie na vedomie
A.1

materiál Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte
odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN
pre ľudské práva.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 123
z 1. decembra 2014
k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín
na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2013 - 2014 podľa §
7a ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných
menšín v znení neskorších predpisov

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. berie na vedomie
A.1

predloženú Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na
území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2013 – 2014 podľa § 7a
ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných
menšín v znení neskorších predpisov (ďalej len „správa“);

B. odporúča vláde Slovenskej republiky
B. 1.

vziať na vedomie predloženú správu.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 124
z 11. marca 2015
k Plánu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť na rok 2015
____________________________________________________________
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A.

schvaľuje
A.1 Plán činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť na rok 2015.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 125
z 11. marca 2015
k Štvrtej správe o implementácii Európskej charty regionálnych alebo
menšinových jazykov v Slovenskej republike
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A.

berie na vedomie
A.1.

B.

Štvrtú správu o implementácii Európskej charty regionálnych alebo
menšinových jazykov v Slovenskej republike;

odporúča
B.1.

vláde Slovenskej republiky schváliť predloženú Štvrtú správu
o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových
jazykov v Slovenskej republike.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 126
z 11. marca 2015
k Štvrtej správe o implementácii Medzinárodného paktu
o občianskych a politických právach v Slovenskej republike
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A.

berie na vedomie
A.1.

B.

Štvrtú správu o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a
politických právach v Slovenskej republike;

odporúča
B.1.

vláde Slovenskej republiky schváliť predloženú Štvrtú správu
o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických
právach v Slovenskej republike.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 127
z 11. marca 2015
k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre
deti na roky 2013 - 2017 za rok 2014 a návrhu na jeho aktualizáciu
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A.

B.

berie na vedomie
A.1.

uznesenie Výboru pre deti a mládež k Správe o plnení úloh
vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 –2017
za rok 2014 a návrhu na jeho aktualizáciu zo dňa 10. marca 2015

A.2.

Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti
na roky 2013 – 2017 za rok 2014 a návrh na jeho aktualizáciu

odporúča
B.1.

vláde Slovenskej republiky schváliť Správu o plnení úloh vyplývajúcich
Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 za rok 2014 a
návrh na jeho aktualizáciu

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 128
z 11. marca 2015
k návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so
zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny
a rodovú rovnosť
A.

odporúča
A.1.

vláde Slovenskej republiky schváliť návrh zákona o komisárovi pre deti
a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 129
z 11. marca 2015
k materiálu návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 20152019
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny
a rodovú rovnosť
V súlade uznesením č. 24 Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie zo dňa 24. novembra
2014

A.

berie na vedomie
A.1.

B.

návrh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015-2019

odporúča vláde SR
B.1.

Schváliť návrh Koncepcie boja proti extrémizmu v SR na roky 2015–
2019

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 130
z 26. júna 2015
k Informácii o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na
ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného
strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A.

berie na vedomie
A.1.

Informáciu o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na
ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného
strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 131
z 26. júna 2015
k Návrhu súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku
za rok 2014

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. berie na vedomie
A.1.

Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok
2014

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 132
z 26. júna 2015
k Návrhu na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové
jazyky v Slovenskej republike v zmysle Európskej charty regionálnych
alebo menšinových jazykov
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A. schvaľuje
A.1.

návrh Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na uznanie
ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej
republike v zmysle Európskej charty regionálnych alebo menšinových
jazykov;

B. odporúča
B.1

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a predsedovi rady iniciovať vnútroštátnu procedúru
smerujúcu k uznaniu ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové
jazyky v Slovenskej republike v zmysle časti II Európskej charty
regionálnych alebo menšinových jazykov a uznanie ruského jazyka a
srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle
časti II jazykovej charty notifikovať generálnemu tajomníkovi Rady
Európy.

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A RODOVÚ ROVNOSŤ

č. 133
z 26. júna 2015
k protestnému zhromaždeniu „STOP islamizácii Európy! Spoločne
proti diktátu Bruselu, za Európu pre Európanov!“, ktoré sa
uskutočnilo v Bratislave dňa 20. júna 2015
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
A.

schvaľuje
A.1.

vyhlásenie k prejavom nenávisti, extrémizmu, rasizmu a xenofóbie
v tomto znení:

„Rada odsudzuje všetky prejavy nenávisti, extrémizmu, rasizmu a xenofóbie, ku ktorým
došlo v Bratislave dňa 20. júna 2015v rámci protestného zhromaždenia „STOP
islamizácii Európy! Spoločne proti diktátu Bruselu, za Európu pre Európanov!“.
Rada odmieta akékoľvek aktivity vedúce k neznášanlivosti v spoločnosti. Rada
považuje každé takéto konanie za nebezpečný fenomén vážne ohrozujúci základné
piliere demokracie, právneho štátu a ideu ľudských práv 21. storočia, ktorú
charakterizuje tolerancia k odlišnostiam a rešpektovanie dôstojnosti každého z nás.
Rada zdôrazňuje nevyhnutnosť dôsledného dodržiavania ľudských práv, ktoré
vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj z hodnôt, na
ktorých je založená naša demokratická štátnosť.“

