Zápisnica
z desiateho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
29. mája 2013 o 14.30 hod., Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
Program rokovania:

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť;
Informácia o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (prezentujú zástupcovia výborov);
Návrh Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 (predkladá minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
Hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore
kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o pouţívaní jazykov
národnostných menšín (predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a
etnické skupiny);
Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 (predkladá minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
Správa o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie
Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike
(predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záleţitostí
Slovenskej republiky);
Návrh dodatku k Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových
a intersexuálnych osôb (predkladá minister spravodlivosti Slovenskej republiky);
Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o výsledkoch auditu
realizovaného v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva na základe úlohy z
uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť č. 54 k informácii o činnosti Slovenského národného strediska pre
ľudské práva za rok 2011 zo dňa 17. októbra 2012;
Rôzne:
a) Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na
sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, 2006 (predkladá minister spravodlivosti
Slovenskej republiky);
b) Informatívna správa o stave menšinových vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska
(predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
c) Edičný plán učebníc z pohľadu národnostného školstva (predkladá podpredseda
Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny).

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov
Otvorenie
Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ Otvoril v poradí desiate zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“). V úvode rokovania zhrnul
najdôleţitejšie skutočnosti súvisiace s mandátom a činnosťou rady od jej ostatného zasadnutia
v apríli 2013.
2/ V kontexte prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej
republike (ďalej len „stratégia“; „SR“) sa dňa 14. mája 2013 pod vedením splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipa Vagača uskutočnilo úvodné zasadnutie
pracovnej skupiny rady pre koordináciu a prípravu stratégie (ďalej len „koordinačná
skupina“) a následne dňa 22. mája 2013 zasadal riadiaci výbor. Bol schválený predbeţný
návrh štruktúry stratégie predloţený splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti, ktorý reflektuje členenie výborov rady. Predmetom diskusií bola navrhovaná
moţnosť rozšírenia stratégie o aktuálne prierezové ľudskoprávne témy (oblasť migračnej
politiky, prístup k spravodlivosti), pričom v prípade niektorých tém môţe mať stratégia formu
tzv. „road map“ – cestovnej mapy k dosiahnutiu definovaných cieľov a priorít.
Splnomocnenec predloţil návrh členov redakčného tímu - Kálmán Petőcz, Peter Guráň,
Dagmar Horná, Dagmar Kusá a Michal Vašečka. V zmysle štruktúry budú jednotlivé
prierezové témy stratégie rozdelené medzi členov redakčného tímu, ktorí tematický materiál
vypracujú do 14. júna 2013. Tematický materiál bude rozdelený do 3 častí: analýza súčasného
ľudskoprávneho stavu v SR, strategické otázky pozostávajúce z navrhovaného riešenia do
budúcnosti a inštitucionálne zabezpečenie. Stratégia bude reflektovať aj odporúčania
medzinárodných monitorovacích orgánov, ktoré budú tvoriť jej prílohu. Najbliţšie stretnutie
riadiaceho výboru sa uskutoční dňa 31. mája 2013. V tejto súvislosti predseda rady dal do
pozornosti uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť k stratégii, ktoré je predmetom informácie v
bode 1 rokovania rady. V rámci prípravy stratégie budú realizované workshopy, ktoré sa
uskutočnia v časovom horizonte troch týţdňov od 18. júna do 5. júla 2013. Workshopom bude
predchádzať zasadnutie koordinačnej skupiny dňa 17. júna 2013, ktorá sa vyjadrí k
vypracovanému materiálu redakčného tímu, ako aj určí témy workshopov. Workshopy sa
uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.
3/ Informoval o aktuálnej situácii týkajúcej sa poskytovania dotácií v oblasti ochrany a
podpory ľudských práv. V mesiaci máj 2013 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záleţitostí SR zasadala odborná hodnotiaca komisia, ktorá posudzovala
doručené ţiadosti. Celkovo bolo doručených 254 ţiadostí, z ktorých 238 bolo predloţených
na vyhodnotenie odbornej hodnotiacej komisii. 16 ţiadostí bolo z procesu hodnotenia
vylúčených z dôvodu ich formálnej neúplnosti (absencia povinných dokladov a potvrdení).
Proces hodnotenia prebieha v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR anonymnou formou.
Do zverejnenia výsledkov – odporúčaných a neodporúčaných projektov – je procedúra
dôverná.
4/ Dňa 16. mája 2013 sa uskutočnilo 123. zasadnutie Výboru ministrov Rady Európy v
Štrasburgu. Výbor ministrov je najvyšší rozhodovací orgán Rady Európy, ktorý zasadá raz
ročne. Hlavnou témou, ktorej sa venoval tento rok, bola „Demokracia, ľudské práva a právny
štát: posilnenie vplyvu aktivít Rady Európy“. SR na rokovaní výboru ministrov zastupoval
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR p. Peter Javorčík,
ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil kľúčovú úlohu Európskeho súdu pre ľudské práva v
rámci systému Rady Európy. Podporil návrhy na zefektívnenie monitoringu Rady Európy,
kde označil za zásadnú otázku identifikáciu troch hlavných problémových oblastí pre kaţdú
krajinu, resp. kľúčové výzvy (má sa uskutočniť diskusia s členským štátom Rady Európy o
tom, aké opatrenia je potrebné prijať a následne bude štátu podľa potreby poskytnutá
asistencia). SR sa aktívne zapojí do diskusie o ďalších návrhoch generálneho tajomníka Rady
Európy k lepšej koordinácii monitorovacích mechanizmov Rady Európy. Generálny tajomník
Rady Európy identifikoval 7 kľúčových oblastí, ktoré v súčasnosti predstavujú hlavné výzvy,
ktorým je potrebné čeliť. Moţno očakávať, ţe tieto témy budú v blízkej budúcnosti
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predmetom prioritného záujmu a činnosti Rady Európy: korupcia, diskriminácia ohrozených
skupín a osobitne Rómov, nezákonné, neľudské a poniţujúce zaobchádzanie zo strany
štátnych orgánov/úradníkov, podmienky väzby, azylové procedúry a vyhostenie, sloboda
prejavu a médií a efektívne fungovanie súdnych systémov. SR podporila návrh, aby generálny
tajomník Rady Európy predkladal pravidelný prehľad o celkovom stave ľudských práv v
Európe. Výbor ministrov Rady Európy schválil aj text Protokolu č. 15, ktorým sa mení
Európsky dohovor o ľudských právach a rozhodol o jeho otvorení na podpis v Štrasburgu dňa
24. júna 2013. Protokol č. 15 má prostredníctvom viacerých zmien dohovoru prispieť k
zvýšeniu efektivity Európskeho súdu pre ľudské práva. Do preambuly dohovoru zavádza
zmienku o princípe subsidiarity kontrolného mechanizmu zavedeného dohovorom a zmienku
o doktríne voľnej úvahy členského štátu pri aplikácii dohovoru. Ďalej upravuje vekovú
hranicu pre kandidátov na post sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (maximálne 65
rokov). Protokol č. 15 taktieţ skracuje časovú lehotu na predkladanie sťaţností pred
Európskym súdom pre ľudské práva od dátumu vyčerpania vnútroštátnych opravných
prostriedkov zo 6 na 4 mesiace, odstraňuje moţnosť námietky strany sporu, v prípade, ţe
komora postupuje vec na rozhodnutie veľkej komore. Poslednou zmenou bude zrušenie
povinnosti súdu prijať sťaţnosť v prípade, ak nebola náleţite prerokovaná národným súdom sťaţnosti bude moţné odmietnuť v prípade, ak sťaţovateľ nebol rozhodnutím výrazne
znevýhodnený. Slovensko patrí medzi aktívnych podporovateľov funkčnosti Európskeho súdu
pre ľudské práva. Z uvedeného dôvodu bude prirodzeným krokom podpis a následná
ratifikácia uvedeného protokolu v mene SR.
5/ V roku 2013 začala Európska komisia proti rasizmu a intolerancii Rady Európy (ECRI) 5.
kolo tzv. country-by-country monitoringu. Počas neho monitoruje jednotlivé členské krajiny
Rady Európy a predkladá situačné správy o ich pokroku pri plnení špecifických odporúčaní
týkajúcich sa boja proti rasizmu a intolerancii a ich sprievodným javom. SR bude
monitorovaná medzi prvými krajinami, uţ v roku 2013. Piate kolo bude zamerané na štyri
okruhy spoločné pre všetky členské štáty Rady Európy (legislatíva, prejavy nenávisti, násilie,
politiky integrácie). Súčasťou prípravy kaţdej hodnotiacej správy je aj pracovná návšteva.
Sekretariát ECRI avizoval, ţe návšteva SR by sa mala uskutočniť v druhej polovici roka
2013, presný dátum bude oznámený neskôr. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záleţitostí SR v tejto súvislosti vypracovalo v spolupráci s príslušnými rezortmi podkladové
informácie za SR a odstúpilo ich ECRI.
6/ Mandát súčasného experta SR vo Výbore expertov Európskej charty regionálnych a
menšinových jazykov prof. Alexandra Bröstla, člena rady, uplynie dňa 18. decembra 2013. V
tejto súvislosti bola SR Sekretariátom charty jazykov poţiadaná, aby v termíne do 18.
septembra 2013 nominovala troch kandidátov na zvolenie do Výboru expertov. Nominovaní
kandidáti do Výboru expertov musia spĺňať kritérium odbornosti a absolútnej bezúhonnosti.
Zároveň musia mať poţadované jazykové schopnosti a ich osobnosť by mala byť dostatočnou
zárukou nezávislosti v rozhodovaní. Členovia Výboru expertov sú vymenovaní na obdobie
šiestich rokov a môţu byť zvolení znovu. Pôsobenie súčasného člena Výboru expertov za
Slovensko prof. Alexandra Bröstla je Sekretariátom charty jazykov vnímané veľmi pozitívne.
Sekretariát charty jazykov oceňuje jeho dlhoročné skúsenosti a významný prínos pre Výbor
expertov. Prof. Alexander Bröstl je členom Výboru expertov od decembra 2001 a pôsobí v
tomto expertom orgáne uţ druhé funkčné obdobie. V zmysle charty jazykov (čl. 17 ods. 2) je
moţné opätovné znovuzvolenie na tento post. V najbliţších dňoch osloví relevantné inštitúcie
(splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny L. A. Nagya, predsedu SAV J. Pastoreka)
so ţiadosťou o spoluprácu pri identifikácii vhodných kandidátov na uvedený post.
7/ SR sa dňa 17. mája 2013 v deň boja proti homofóbii oficiálne pripojila k iniciatíve Rady
Európy, ktorá v marci tohto roka odštartovala celoeurópsku kampaň proti nenávistným
prejavom na internete s názvom „Bez nenávisti na internete“. Do februára 2014 sa budú
realizovať podporné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a angaţovanosť mladých
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ľudí voči nenávistným prejavom na internete na národnej úrovni. Dňa 17. marca 2013 bola
spustená internetová stránka www.beznenavisti.sk, na ktorej budú počas celej kampane
uverejňované informácie o realizovaných aktivitách, ako aj uţitočné informácie v oblasti
legislatívy, medzinárodných dokumentov, filmov aţ po presný návod, ako postupovať pri
identifikovaní nenávistného obsahu na internetových stránkach. Členmi Národného
koordinačného výboru, ktorý vznikol na podnet Rady Európy sú predstavitelia štátnych
organizácií, mimovládnych ale aj študentských organizácií. Vyjadril presvedčenie, ţe pri
vzájomnej spolupráci budú na národnej úrovni nielen formálne zapojení do vyhlásenej
kampane, ale podarí sa spoločne v čo najväčšej miere upozorniť mladých ľudí, čo so sebou
prináša nenávistné vyjadrovanie a ako voči nemu vystupovať.
8/ Poţiadal generálnu riaditeľku sekcie právnej a konzulárnej, tajomníčku rady pani Barbaru
Illkovú o vykonanie kontroly uznášaniaschopnosti rady.
Barbara Illková, tajomníčka rady
Vzhľadom na prezentáciu v rokovacej sále uviedla, ţe rada je uznášaniaschopná, nakoľko
nadpolovičná väčšina členov a členiek rady je na zasadnutí prítomná.
Rada odsúhlasila navrhovaný program rokovania s upravením poradia bodov, v nadväznosti
na ţiadosť štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pána Jozefa
Buriana.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Informoval, ţe dňa 28. mája 2013 mu bol postúpený list podpredsedníčky Národnej rady SR,
pani Eriky Jurinovej, týkajúci sa súčasného stavu fungovania Centra právnej pomoci, so
ţiadosťou o zváţenie moţnosti prerokovania situácie v centre na desiatom zasadnutí rady.
Vzhľadom na krátkosť času medzi doručením podnetu a zasadnutím rady, ako aj povahu veci,
ktorá si vyţaduje komplexné zhodnotenie gestora, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR,
navrhol túto poţiadavku zaradiť na ďalšie rokovanie rady a poţiadal ministra spravodlivosti
SR, aby predloţil s tým súvisiacu informáciu na najbliţšie zasadnutie.
Barbara Illková, tajomníčka rady
V rámci kontroly plnenia uznesení rady uviedla, ţe uznesenia prijaté od júla 2012 sú
informatívneho aj ukladacieho charakteru. Tieto uznesenia sú priebeţne plnené a od ostatných
rokovaní rady ostávajú tri otvorené uznesenia.
1. Uznesenie č. 54 zo 17. októbra 2012 k informácii o činnosti Slovenského národného
strediska pre ľudské práva (ďalej len „stredisko“) za rok 2011, plnenie ktorého je predmetom
dnešného rokovania rady.
2. Uznesenie č. 65 z 15. apríla 2013 k Predbeţnému stanovisku Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej
vyváţenosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a
súvisiacich opatreniach, ktorým sa rada stotoţnila s uznesením Výboru pre rodovú rovnosť.
Nositeľom úlohy B.1. je vecný gestor, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý bol
poţiadaný o zabezpečenie prípravy a predloţenia súvisiaceho materiálu na rokovanie vlády
SR, v ktorom oznámi, ţe rada podporila nesúhlasné stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť.
3. Uznesenie č. 67 z 15. apríla 2013 k Návrhu procesu tvorby stratégie, o plnení ktorého bola
poskytnutá informácia v rámci úvodného slova.
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BOD 1
Pavel Traubner, podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Informoval o záveroch deviateho zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické
skupiny, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. mája 2013. Výbor, okrem iného, schválil uznesenie
č. 22/2013, v ktorom vzal na vedomie informáciu o návrhu legislatívneho zámeru
rekodifikácie civilného práva procesného a vyjadril podporu stanovisku sekretariátu výboru k
legislatívnemu zámeru. Výbor schválil uznesenie č. 23/2013, v ktorom vzal na vedomie
Správu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR o priebehu a výsledkoch
tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo
menšinových jazykov v SR a odporučil rade odporučiť vláde SR predloţenú správu schváliť.
Výbor schválil uznesenie č. 24/2013, v ktorom odporučil rade odporučiť Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR zapojiť do procesu prípravy a schvaľovania učebníc a
prekladov učebníc a do procesu prípravy edičných plánov učebníc pre školy s vyučovacím
jazykom národnostných menšín a s vyučovaním jazyka národnostných menšín odborníkov,
ktorí sú príslušníkmi národnostných menšín. Pri vykonávaní tejto úlohy by s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a so Štátnym pedagogickým ústavom mal spolupracovať
aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. Výbor vzal na vedomie informáciu o
dočasnej pracovnej skupine zriadenej podľa uznesenia výboru č. 15/2012 na vypracovanie
nových transparentných pravidiel alokácie finančných prostriedkov v rámci dotačného
programu Úradu vlády SR – kultúra národnostných menšín. Výbor schválil uznesenie
č. 25/2013, v ktorom zdôrazňoval dôleţitosť výkonu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona
č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Členovia výboru predniesli svoje pripomienky predstaviteľom
Rozhlasu a televízie Slovenska v súvislosti s rozhlasovým a televíznym vysielaním pre
národnostné menšiny. Predstavitelia Rozhlasu a televízie Slovenska reagovali na prednesené
pripomienky a vyjadrili svoju ochotu ďalej rokovať o nastolených otázkach. Výbor vzal na
vedomie informáciu o stave dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2013. Výbor
vzal na vedomie informáciu o príprave stratégie a schválil za nominanta výboru do
koordinačnej skupiny p. Alexandra Dulebu. Výbor vzal na vedomie informáciu o aktuálnych
výzvach vyhlásených rezortom školstva v rámci Operačného programu vzdelávanie.
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Informoval o záveroch zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa
uskutočnilo dňa 17. apríla 2013. Výbor nominoval do prípravy stratégie pani Vyberalovú,
ktorá je predstaviteľkou skupiny pre pomoc osobám s mentálnym postihnutím. Výbor sa
zaoberal činnosťou a výsledkami pracovnej skupiny zriadenej Výborom pre deti a mládeţ,
ktorej úlohou bola príprava riešenia verejnej ochrany práv detí s prihliadnutím na verejnú
ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím. Výbor odporučil rezortom práce,
spravodlivosti, zahraničných vecí a európskych záleţitostí postupovať podľa odporúčaní
pracovnej skupiny. Výbor zároveň odporučil zmeniť mandát pracovnej skupiny na pracovnú
skupinu pre prípravu návrhu riešenia verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb
so zdravotným postihnutím a rozšíriť ju o dvoch členov Výboru pre osoby so zdravotným
postihnutím. Výbor sa zaoberal správou Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorú si vyţiadal
z dôvodu námietok voči plneniu ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje podiel programov vysielaných televíznymi
vysielateľmi vybavených alebo opatrených komentárom pre nevidiacich a s titulkami pre
osoby so sluchovým postihnutím, kde plnenie, podľa názoru členov výboru, nebolo
v poriadku. Správa konštatuje, ţe Rada pre vysielanie a retransmisiu sa nezaoberala obsahom
vysielania, Rada len zhromaţďovala štatistické údaje od vysielateľov. V správe sa uvádza, ţe
Rada sa bude venovať aj obsahu vysielania. Jediným, kto to plní, je televízia Markíza vo
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všetkých svojich programových okruhoch a zverejňujú sa výbery programov, kde je označený
spôsob komentovania vysielania. Zatiaľ RTVS ani televízia JOJ na výzvy vôbec nereagujú.
Výbor sa zaoberal prípravou Národného programu rozvoja ţivotných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím. Bola zriadená pracovná skupina so zastúpením ministerstiev a
mimovládnych organizácií, ktorá sa bude zaoberať prípravou národného programu a prvé
námety by mali byť zhromaţdené do 14. júna 2013. Výbor sa zaoberal informáciami zo strany
organizácií osôb so zdravotným postihnutím, podľa ktorých pri prerokovávaní ţiadostí
o osobnú asistenciu, prípadne o iné príspevky, vznikajú prípady, kedy je osobná asistencia
neodôvodnene odoberaná týmto osobám. Výbor si vyţiadal stanovisko Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktoré bolo v týchto dňoch doručené a uvádza sa v ňom, ţe Ústredie
práce rokovalo s niektorými úradmi práce, kde vznikali takéto problémy.
Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
1/ Informovala o záveroch zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť, ktoré sa uskutočnilo dňa
21. mája 2013. Výbor rokoval o príprave stratégie a prijal odporúčacie uznesenie, ktoré bolo
vypracované pracovnou skupinou výboru pre stratégie v oblasti rodovej rovnosti. Výbor sa
zaoberal aj koncepciou stratégie a odporúča prijať ako základné východisko členenie podľa
medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv, určiť inštitucionálne otázky a s nimi
súvisiace prípadné potrebné legislatívne zmeny, vzdelávanie o ľudských právach, rodovej
rovnosti a zabezpečiť finančné zabezpečenie stratégie pre úspešnú realizáciu. Výbor na
svojom zasadnutí dodatočne schválil nominácie do koordinačnej skupiny k príprave stratégie podpredsedníčky výboru p. Adriany Mesochoritisovej a tajomníčky výboru, ktorým
predchádzala komunikácia per rollam. Výbor schválil Súhrnnú správu o stave rodovej
rovnosti za rok 2012, správu dňa 28. mája 2013 vzalo na vedomie aj plénum Národnej rady
SR. Výbor prerokoval a vzal na vedomie informáciu o vyhodnotení plnenia Národného
akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách a informáciu o príprave
nového programového obdobia 2014 – 2020 a uplatňovaní rodovej rovnosti v ňom.
2/ K plneniu uznesenia rady č. 63 uviedla, ţe sa týka predkladania na vládu SR v tom prípade,
ak vláda SR bude o danom materiáli rokovať. Pokiaľ vláda SR o stanovisku k smernici
rokovať nebude, tak nie je potrebné podávať o tom informáciu.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť bude postúpené splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti p. Filipovi Vagačovi, bude sa ním zaoberať v ďalšej príprave stratégie.
Ondrej Gallo, druhý podpredseda Výboru pre deti a mládeţ
Výbor pre deti a mládeţ zasadal dňa 19. apríla 2013. Išlo o špecifické zasadnutie, pretoţe jeho
úvodnej časti sa zúčastnili deti, ktoré sa zapájali do tvorby Národného akčného plánu pre deti
a členovia výboru mali moţnosť s nimi komunikovať a zistiť ich názory na materiál. Výbor
zároveň schválil návrh Národného akčného plánu pre deti. Výbor vzal na vedomie informáciu
o príprave stratégie. Nominácia zástupcov výboru do koordinačnej skupiny sa uskutočnila
procedúrou per rollam. Výbor sa zaoberal odporúčaním pracovnej skupiny k téme zriadenia
inštitútu verejnej ochrany práv detí a zároveň diskutoval o moţnosti prepojenia tohto inštitútu
s inštitútom verejnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím. Výbor sa oboznámil so
závermi prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny k prevencii násilia páchaného na
deťoch v rámci dospelej populácie, ktorého závery budú pouţité v rámci prípravy Národnej
stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá sa v tomto období formuje na Ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
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Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Uviedol, ţe veľa vlád sa prihlásilo k záväzku zriadiť ombudsmana alebo komisára pre deti a
mládeţ, s prihliadnutím aj na osoby so zdravotným postihnutím. Bolo niekoľko variant na to,
akým spôsobom sa bude postupovať v tejto téme. Z troch variant, ktoré sa posudzovali
(Kancelária verejnej ochrankyne práv, stredisko, nová inštitúcia), členovia pracovnej skupiny
sa jednohlasne zhodli na alternatíve riešenia konštituovaním samostatnej inštitúcie zriadenej
zákonom tak, aby takáto právna úprava do budúcnosti umoţnila zriadenie špeciálneho
komisára pre akúkoľvek ľudskoprávnu oblasť. Pracovná skupina navrhla, aby prípravu návrhu
zákona prevzalo na seba Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s
Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záleţitostí
SR, ďalej navrhla, aby pracovná skupina zriadená na základe uznesenia Výboru pre deti
a mládeţ č. 26 zo 14. februára 2013 bola poverená prípravou návrhov vecných riešení
verejnej ochrany práv detí a osôb so zdravotným postihnutím. Dňa 17. apríla 2013 zasadal
Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý súhlasil so závermi pracovnej skupiny,
dňa 19. apríla 2013 zasadal Výbor pre deti a mládeţ, ktorý tieţ súhlasil so zámermi pracovnej
skupiny o tom, aby sa zriadili samostatní ombudsmani alebo samostatní verejní ochrancovia
práv pre deti a mládeţ a pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
Dňa 27. mája 2013 sa na Ministerstve spravodlivosti SR konalo druhé zasadnutie Výboru pre
práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, na ktorom členovia
výboru vzali na vedomie informáciu o príprave stratégie, informáciu vedúceho pracovnej
skupiny pre legislatívu a stratégie o zloţení a činnosti pracovnej skupiny. Výbor prijal
uznesenie č. 7, v ktorom odporúča rade schváliť dodatok k štatútu výboru, ktorý je zaradený
na rokovanie rady. Výbor vzal na vedomie informáciu o obsahu správy o implementácii
odporúčania Výboru ministrov Rady Európy o opatreniach na boj proti diskriminácii
zaloţenej na sexuálnej orientácii a rodovej rovnosti. Výbor prijal uznesenie č. 9 formou
zásadného stanoviska, ktorým odporúča rade a vláde SR, aby sa pri príprave,
pripomienkovaní a hodnotení verejných politík, stratégií a legislatívy dotýkajúcej sa práv
LGBTI ľudí riadili definíciami pojmov a interpretáciou ľudských práv, ktoré obsahujú
Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na sexuálnu
orientáciu a rodovú identitu (2006). Výbor pri príleţitosti 17. mája 2013, medzinárodného dňa
boja proti homofóbii a transfóbii, ktorý je symbolickou spomienkou schválenia vyňatia
homosexuality valným zhromaţdením Svetovej zdravotníckej organizácie z medzinárodnej
klasifikácie chorôb, prijal vyhlásenie k tomuto medzinárodnému dňu. Vzhľadom na určité
technické problémy bude vyhlásenie zverejnené dňa 29.5.2013 na webovom sídle rezortu.
Členovia výboru boli informovaní pani Elenou Gallovou Kriglerovou z Centra pre výskum
etnicity a kultúry (Národný kontaktný bod pre Agentúru Európskej únie pre základné práva FRA) o výsledkoch prieskumu agentúry FRA týkajúceho sa komunity LGBT v EÚ, ktorý bol
zverejnený 17. mája 2013. Členovia výboru vzali na vedomie a zároveň odporučili predsedovi
výboru zabezpečiť preklad súhrnnej správy výskumu do slovenského jazyka.
Ján Lipiansky, Výbor pre seniorov
Výbor pre seniorov zasadal dňa 8. apríla 2013. Ako bolo zo strany tajomníčky výboru
prezentované na deviatom zasadnutí rady, išlo o tematické zasadnutie výboru na tému
zneuţívanie, týranie a zanedbávanie starších ľudí. Výbor dal na zváţenie vytvorenie
Národného koordinačného centra pre všetky formy násilia a zlého zaobchádzania, páchaného
či uţ na deťoch, ţenách, muţoch, starších ľuďoch a všetky druhy prevencie pre zabezpečenie
spoločného komplexného a dôstojného postupu pri odstraňovaní tohto závaţného neţiaduceho
celospoločenského javu. Výbor sa venoval príprave Národného programu aktívneho starnutia
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a Národného programu stratégie aktívneho starnutia. Nominoval do pracovnej skupiny rady
pre koordináciu a prípravu stratégie za cieľovú skupinu seniorov p. Miloša Nemečka, člena
Výboru pre seniorov a vedúceho pracovnej skupiny výboru pre tvorbu Národného programu
aktívneho starnutia a p. Máriu Šagiovú zo Sekcie sociálneho poistenia, dôchodkového
sporenia za gestora tvorby Národného programu aktívneho starnutia.
Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Najkľúčovejším momentom v rámci diskusie koordinačnej skupiny pre prípravu stratétie bolo
schválenie procesu, akým bude prebiehať tvorba stratégie. Bude vytvorených osem
pracovných skupín, ktoré budú po odbornej stránke zastupovať jednotlivé výbory, ale aj širšiu
odbornú verejnosť a prebehne spoločná diskusia k samotnému materiálu. Druhý kľúčový
moment je zasadnutie redakčnej skupiny, ktorá vznikla následne po zasadnutí riadiaceho
výboru. Uţ z diskusie redakčnej skupiny bolo zrejmé, ţe stratégia nebude kopírovať
rozčlenenie na výbory, ale bude v inej štruktúre, o čom bude diskutovať riadiaci výbor dňa
31. mája 2013, ktorý sa bude stretávať v pravidelných týţdenných bázach a predloţí do 14.
júna 2013 prvotný návrh materiálu. Dôleţité je, aby cez výbory a cez radu prebehla
komunikácia, ţe od 17. júna 2013 sa bude konať osem odborných workshopov. Členovia
výborov, alebo aj ďalšie osoby, ktoré majú záujem vstúpiť do tvorby stratégie sa môţu
zúčastniť workshopov, lebo tam bude šanca stratégiu ovplyvniť.
Rada vzala na vedomie informácie o záveroch zasadnutí výborov rady, ktoré prezentovali
podpredsedovia výborov. Rada postúpila uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 37 z 21.
mája 2013 k príprave stratégie koordinačnej skupine prostredníctvom jej predsedu,
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipa Vagača.
BOD 2
Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Národného akčného plánu pre
deti na roky 2013-2017. Vyjadril presvedčenie, ţe akčný plán bude predstavovať vzájomnú
spoluprácu rezortov, nielen vykazovanie plnenia úloh. Zaujímavým novým prvkom bolo
priame zapojenie detí a mladých ľudí do prípravy materiálu. Pripomienka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR bola vykonzultovaná.
Rada uznesením č. 73 jednomyseľne odporučila vláde SR schváliť Návrh Národného akčného
plánu pre deti na roky 2013-2017, ktorý na rokovanie rady predloţil minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
BOD 3
Pavel Traubner, podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Hodnotiace správy o podpore kultúry národnostných menšín, o národnostnom školstve
a pouţívaní jazykov národnostných menšín vypracúva Výbor pre národnostné menšiny
a etnické skupiny kaţdoročne a predkladá ich na schválenie rade v zmysle štatútu výboru.
Hodnotiace správy v zmysle uznesenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
č. 12/2012 vypracovali členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny,
respektíve nimi navrhovaní odborníci v spolupráci so sekretariátom Výboru pre národnostné
menšiny a etnické skupiny, ktorým je Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné
menšiny. Hodnotiace správy boli poskytnuté členom Výboru pre národnostné menšiny
a etnické skupiny na pripomienkovanie a pripomienky členov Výboru pre národnostné
menšiny a etnické skupiny boli zapracované do materiálu. Výbor pre národnostné menšiny a
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etnické skupiny na svojom ôsmom zasadnutí dňa 18. marca 2013 schválil uznesenie č. 21, v
ktorom schválil predloţené hodnotiace správy s pripomienkami a uloţil podpredsedovi
Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, aby ich predloţil na zasadnutie rady.
Hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa majú stať
východiskom pre ďalšie skúmanie postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín v SR
a základom pre ďalšie opatrenia v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.
Sekretariátom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny bol predloţený návrh
uznesenia rady.
Jana Motyčková, Ministerstvo kultúry SR
Z poverenia ministra kultúry SR p. Mareka Maďariča uviedla, ţe rezort sa oboznámil so
správami a závermi, ktoré z týchto správ vyplývajú. K navrhovanému uzneseniu rady vzniesla
zásadnú pripomienku. Navrhovaným uznesením sa ukladá ministrovi kultúry SR, ale aj
ďalším iným rezortným ministrom a štátnym tajomníkom úloha prijať opatrenia na
odporúčania obsiahnuté v správach, s čím rezort vyjadruje nesúhlasné stanovisko. Prvý dôvod
je ten, ţe po preštudovaní štatútu rady, nie je celkom v právomoci rady, aby ukladala úlohy
ministrovi kultúry SR a ostatným ministrom. Jej právomocou je predkladať námety a
odporúčania, ale nie zaväzovať a ukladať úlohy a druhá vec vyplýva z kompetencií
Ministerstva kultúry SR, ktoré v súčasnosti v zmysle kompetenčného zákona nemá
kompetencie na to, aby riešilo problematiku kultúry národnostných menšín. To je
problematika splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Pripomienka rezortu kultúry je procedurálneho charakteru. Správy obsahujú konkrétne
odporúčania, ktoré sa týkajú spôsobu riešenia pouţívania národnostných jazykov v oblasti
dopravy, dopravných značiek. Poloţil otázku, akým spôsobom sa zvaţuje ich implementácia
v praxi, či rada má moţnosť ovplyvňovať proces, či uţ v podobe konzultatívnej alebo inej.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Rada ako poradný orgán by mala odporúčať členom vlády SR a nie ukladať im úlohy.
Navrhované uznesenie predloţené Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny by
malo byť upravené v prvej časti a aj v druhej časti. Konkrétne odporúčania adresované pre
ministrov školstva, kultúry a pre ďalších členov vlády SR oboznámiť sa s cieľom prijatia
opatrení, by sa malo vrátiť späť na radu a rada by mala byť informovaná zo strany príslušných
rezortov, aké opatrenia boli alebo budú prijaté, inak nemá zmysel, aby rada prijímala
odporúčania. Po komunikácii s príslušnými rezortmi bude materiál zaradený na rokovanie
rady.
László A. Nagy, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
V nadväznosti na pripomienku Ministerstva kultúry SR uviedol, ţe predloţený návrh ukladá
oboznámiť sa s odporúčaniami. Je moţné upraviť znenie uznesenia, v kontexte kompetencií
Ministerstva kultúry SR. Navrhované odporúčania v materiáli sú východzím bodom pre
ďalšie rokovania s príslušnými rezortmi.
Jana Motyčková, Ministerstvo kultúry SR
Uviedla, ţe rezort kultúry uvedené správy k dispozícii nedostal, čiţe nemal moţnosť sa
vyjadriť k odporúčaniam, opatreniam a k obsahu samotných správ. Z hľadiska kompetencií
poukázala na viacero nesprávne formulovaných opatrení a odporúčaní, pretoţe nie sú v súlade
s právnou úpravou platnou v SR.
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László A. Nagy, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Členom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny je generálny riaditeľ Pavol
Šimunič z Ministerstva kultúry SR, ktorý tento materiál dostal, tak, ako všetci ostatní
členovia, mali moţnosť sa vyjadriť a aj sa vyjadroval k tomuto materiálu.
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Ministerstvo kultúry SR má kompetenciu v oblasti kultúry národnostných menšín, pretoţe na
Úrad vlády SR prešiel len dotačný program na podporu kultúry národnostných menšín a
umelecké súbory. Všetko ostatné je naďalej v kompetencii Ministerstva kultúry SR. Pokiaľ
ide o procedurálnu a metodickú otázku implementácie odporúčaní medzinárodných
monitorovacích orgánov OSN, Rady Európy, OBSE, je to dlhodobá niekoľkoročná záleţitosť.
Z hľadiska metodického prístupu rady alebo jednotlivých rezortov, všetky odporúčania by
mali dostať rovnakú váhu a pozornosť, malo by dochádzať k reálnym konzultáciám medzi
jednotlivými dotknutými aktérmi o konkrétnych odporúčaniach na príslušných fórach.
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Zástupkyňa z Ministerstva kultúry SR, keď hovorila o tom, ţe niektoré z odporúčaní nie sú v
súlade s právnym stavom, rada by mala navrhovať a prichádzať s námetmi, témami,
myšlienkami, ideami, ktoré upravujú veci do súladu tak, aby boli vypočuté všetky hlasy v
tejto oblasti. Nemala by byť obava, či sú navrhované odporúčania v súlade s právnym stavom,
alebo nie. Správy pripravovali renomovaní experti. Je potrebné diskutovať o tom, akým
spôsobom sa bude narábať s odporúčaniami.
Laco Oravec, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
anstisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Predloţený materiál predstavuje ďalší posun v tom, ţe aj nezávislí odborníci poskytujú
náhľad, moţno aj subjektívny na to, ako vnímajú riešenia. Má sa to stať predmetom diskusie a
hľadania ďalších riešení. V niektorých veciach dochádza k odlišnému stanovisku. Hodnotiace
správy sú príspevkom k budúcim tvorbám verejných politík. Ţiada sa nejaký spôsob reakcie
zo strany ministerstiev, moţno čiastočne aj odmietnuť, či uţ deskriptívnu časť, alebo niektoré
z odporúčaní, moţno sa k niektorým odporúčaniam prihlásiť. Proces skvalitňovania ochrany
ľudských práv, vrátane práv príslušníkov národnostných menšín, by mal byť špirálovitý, so
spätnou väzbou. Väčšina správ totiţ vzniká v štátnej správe. Oficiálne správy, ktoré sa
dostávajú na rokovanie, sú väčšinou zo štátnej správy. Bolo by vhodné, aby výbory
predkladali alternatívnu správu. Bola by škoda, keby sa o predloţených správach ďalej
nediskutovalo.
Jana Motyčková, Ministerstvo kultúry SR
Pokiaľ ide o procedurálny postup, ktorý predchádzal predloţeniu správ na radu uviedla, ţe
správy boli predloţené na výbor, generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva, pán Šimunič
je členom výboru, ale v konečnom dôsledku podľa štatútu výboru a pri hlasovaní o tom, či
výbor súhlasí alebo nesúhlasí, časť výboru nemá hlasovacie právo, to znamená, ţe sa nemôţe
stotoţniť s tým, ţe správy schválil výbor en bloc, pretoţe ich schválili iba členovia výboru s
hlasovacím právom. Vyjadrila nesúhlas s konštatovaním, ţe pod splnomocnenca vlády SR,
resp. pod Úrad vlády SR, prešiel iba dotačný systém. Novelou kompetenčného zákona z roku
2010 prešla problematika kultúry národnostných menšín, nie iba dotačný systém, sú na to
vytvorené odbory, to znamená, ţe nie je moţné, aby Ministerstvo kultúry SR riešilo čiastkové
záleţitosti týkajúce sa kultúry národnostných menšín, to je veľmi široká téma.
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Miroslav Lajčák, predseda rady
Minister kultúry SR by sa mal k tomu vyjadriť, mal by zaujať stanovisko a mal by informovať
príslušný výbor. Na zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny príslušní
členovia vlády SR v duchu odporúčania výboru zaujmú stanovisko. Zástupcovia štátnej
správy by mali mať moţnosť sa vyjadriť a keď nehlasujú, ich stanovisko by malo byť
pripojené k uzneseniu.
László A. Nagy, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Rada by podľa štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny mala schváliť
správy, nepostačuje ich vziať na vedomie. Z titulu funkcie splnomocnenca vlády SR pre
národnostné menšiny, ako aj predsedu výboru, je otvorený konzultácii a rokovaniu s
ministrom kultúry SR a tieţ o tom, či štátne orgány alebo predstavitelia rezortu majú mať
hlasovacie právo vo výbore, alebo nemajú. Súčasná situácia je taká, ţe nemajú hlasovacie
právo a to nebola náhoda, to bolo úmyselne vytvorené, aby predstavitelia národnostných
menšín mohli rozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Je to otvorená otázka.
Laco Oravec, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
anstisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Veľká časť problematiky národnostných menšín prešla na splnomocnenca vlády SR pre
národnostné menšiny, ktorý však z hľadiska kompetenčného zákona spadá pod Úrad vlády
SR. V navrhovanom uznesení chýba, ktorému subjektu ako hlavnému gestorovi problematiky
sa adresujú správy, aj odporúčania. Na prvom mieste pred školstvom aj kultúrou by mal byť
Úrad vlády SR. Väčšina návrhov na opatrenia nevzniká ad hoc, ale sú súčasťou akčných
plánov, strategickejších dokumentov a podobne. Je obtiaţne pre ministerstvá ad hoc riešiť
jednotlivé odporúčania, ale dajú sa zohľadňovať pri príprave ďalších strategických
materiálov. Môţe to byť práve stanovisko ministerstva, ţe pri príprave ďalších dokumentov
budú odporúčania brať do úvahy. Dôleţité je, aby sa kultivoval dialóg.
Ladislava Cengelová, Ministerstvo dopravy SR
Rezort dopravy je v rovnakej pozícii ako Ministerstvo kultúry SR. Rezort sa necíti byť
kompetentný rozširovať, zuţovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do rozsahu
práv príslušníkov národnostných menšín, najmä v kontexte odporúčania č. 6 - označovanie
ţelezničných staníc a pokiaľ takéto právo bude zakotvené v príslušnom zákone č. 184/1999 Z.
z., bude vykonané v príslušných vecných predpisoch, ale rezort má za to, ţe pokiaľ takéto
právo nemá oporu v menšinovej legislatíve, tak rezort dopravy nemá legislatívnu iniciatívu.
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Je potrebné vyriešiť fundamentálnu systémovú otázku. V Ústave SR je garantované ústavné
právo, ţe príslušníci národnostných menšín majú právo participovať na rozhodovaní, ktoré sa
ich týka. Z toho vyplýva, ţe niekde musí ich autentický hlas zaznieť. A keď hlas uţ od
počiatku nie je autentický, ale je skombinovaný s hlasom štátu, tak to nie je autentický hlas.
Predmetnú otázku by bolo potrebné riešiť, minimálne v stratégii, lebo potom to nie je
autentické stanovisko menšín. V súčasnom systéme sa bijú dva princípy.
Rada uznesením č. 74 vzala na vedomie Hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny
a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a
o pouţívaní jazykov národnostných menšín, ktoré na rokovanie rady predloţil podpredseda
Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Rada zároveň jednomyseľne odporučila
vedúcemu Úradu vlády SR a vecne príslušným ministrom a štátnym tajomníkom oboznámiť
sa s obsahom hodnotiacich správ a prostredníctvom Výboru pre národnostné menšiny a
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etnické skupiny predloţiť svoje stanovisko rade v termíne do 11. zasadnutia rady, ktoré sa
uskutoční v októbri 2013.
BOD 4
Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 sa predkladá ako v poradí
piata monitorovacia správa. Obsahovým zameraním tohoročnej správy je analýza dopadu
hospodárskej a dlhovej krízy na ţeny a muţov a zmena ich situácie v dôsledku krízy. Napriek
určitému pokroku v oblasti rovnosti ţien a muţov na Slovensku a posilňovaniu opatrení pre
uplatňovanie rodovej rovnosti v praxi a v rámci legislatívy, napríklad Zákonník práce,
antidiskriminačný zákon či inštitucionalizácia posilnenia rady, Výboru pre rodovú rovnosť,
nerovnosti ďalej pretrvávajú takmer vo všetkých oblastiach, ktoré správa analyzuje. Správa sa
podrobne venuje analýze situácie ţien a muţov počas krízového obdobia 2008 – 2012,
osobitne sa zameriava na trh práce, vývoj zamestnanosti, nezamestnanosti, chudoby
a sociálneho vylúčenia a upozorňuje na viaceré menej zrejmé dopady prijímaných
protikrízových a konsolidačných opatrení, ako aj súčasného ekonomického vývoja. Správa je
analytický materiál, predstavuje príspevok k naplneniu programového vyhlásenia vlády SR
v oblasti systematického monitorovania vývoja v oblasti rodovej rovnosti. Materiál bol
schválený Výborom pre rodovú rovnosť a bol prerokovaný na zasadnutí Hospodárskej
a sociálnej rady dňa 22. apríla 2013. Vláda SR správu prerokovala a schválila dňa 24. apríla
2013 a predloţila ju na rokovanie orgánov Národnej rady SR. Termíny predkladania správy
do vlády SR sú dosť priskoré a niektoré ekonomické dáta nie sú v čase predkladania
k dispozícii, následne sa musí správa prepracúvať v zmysle aktuálnych údajov, takţe bude
poţadované, aby sa správa nepredkladala v marci, ale aţ v apríli na rokovanie vlády SR, aby
bol dostatok času na to, aby dáta boli aktuálne a hodnotili daný rok.
Rada uznesením č. 75 vzala na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na
Slovensku za rok 2012, ktorú na rokovanie rady predloţil minister práce, sociálnych vecí a
rodiny SR.
BOD 5
Miroslav Lajčák, predseda rady
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR na rokovanie rady predloţilo
Správu o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej
charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR (ďalej len „charta jazykov“). SR je od
prvého januára 2002 zmluvnou stranou charty jazykov. Charta jazykov vytvorila vlastný
kontrolný mechanizmus, v rámci ktorého Výbor expertov a následne Výbor ministrov Rady
Európy v pravidelných časových intervaloch, spravidla kaţdé tri roky, monitoruje úroveň
plnenia záväzkov zo strany štátov - zmluvných strán. Slovensko aktuálne ukončilo tretí cyklus
monitorovania úrovne implementácie charty jazykov. Jeho výsledkom sú odporúčania Výboru
ministrov Rady Európy, k uplatňovaniu charty jazykov na Slovensku, ktoré boli prijaté dňa
30. januára 2013. Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy k implementácii charty
jazykov na Slovensku sa týkajú nasledovných oblastí - prehodnotenie podmienky
dvadsaťpercentnej hranice pre obyvateľov hovoriacich menšinovými jazykmi v obci pre
uplatniteľnosť záväzkov z charty jazykov v oblasti verejnej správy, vzdelávania detí
a školenia pedagógov v menšinových jazykoch, vysielania verejnoprávneho rozhlasu
a televízie v menšinových jazykov, problematiky neodôvodneného zaraďovania rómskych
detí do oddelených škôl alebo tried a zavedenia vzdelávania v rómskom jazyku. Výbor
ministrov Rady Európy taktieţ odporúča zvýšiť povedomie a podporovať toleranciu
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v slovenskej spoločnosti vo vzťahu k regionálnym alebo menšinovým jazykom. Účelom
predkladaného materiálu je informovať o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitoringu
implementácie charty jazykov na Slovensku. Materiál taktieţ obsahuje všeobecnú informáciu
o charte jazykov, hodnotiacu správu výboru expertov, vrátane stanoviska SR k hodnotiacej
správe Výboru expertov a odporúčania Výboru ministrov Rady Európy. Predkladaný materiál
navrhuje, aby vláda SR uloţila vybraným členom vlády SR, splnomocnencovi vlády SR pre
národnostné menšiny, splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity a splnomocnencovi
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti povinnosť oboznámiť sa s výsledkami tretieho
kola monitoringu a odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy, posúdiť moţnosť ich
realizácie a v rámci prípravy štvrtej implementačnej správy informovať podpredsedu vlády
a ministra zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR o prijatých opatreniach. Štvrtú
správu o uplatňovaní charty jazykov by mala SR predloţiť vo februári 2015. Materiál bol
prerokovaný Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny dňa 22. mája 2013, ktorý
k nemu prijal aj odporúčacie uznesenie. Technická pripomienka týkajúca sa prekladu v časti
obsah, prílohy č. 2, ktorá bola vznesená na zasadnutí Výboru pre národnostné menšiny
a etnické menšiny, bola zapracovaná. To znamená, v prílohe číslo dva, v bode 1.3 namiesto
slova rusínsky jazyk má byť uvedené slovo ruský jazyk. Po prerokovaní v rade bude materiál
predloţený do medzirezortného pripomienkového konania a následne na rokovanie vlády SR.
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Upriamil pozornosť na odporúčanie v oblasti interkultúrneho vzdelávania v bode šesť.
Uvedený bod sa objavuje pravidelne v kaţdej správe, v kaţdom odporúčaní a SR sa s tým
nevie vysporiadať uţ dlhé roky. Malo by byť v centre pozornosti Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záleţitostí SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva SR aj
všetkých rezortov, ktorých sa to môţe týkať.
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
Predloţený dokument je príklad toho, ako by dokumenty mali vyzerať. Správa je vecne
bohatá, tlmočí stanovisko expertov, hovorí, aké boli odporúčania, na konci vyslovuje
procedúru a popis. Absentuje jedna vec, o ktorej sa hovorí iba jednou vetou. SR sa
v septembri 2012 vyjadrila, ţe reaguje na vybrané konštatovania Výboru expertov, s ktorými
sa slovenská strana nestotoţňuje a následne v januári v rámci tretieho kola Výbor ministrov
prijal 7 odporúčaní. Bolo by dobré vedieť, s čím sa SR nestotoţňuje.
Rada uznesením č. 76 vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch tretieho kola
monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových
jazykov v SR, ktorú na rokovanie rady predloţil podpredseda vlády a minister zahraničných
vecí a európskych záleţitostí SR. Rada jednomyseľne odporučila vláde SR schváliť
predmetnú správu. Štvrtá periodická správa SR, ktorá má byť Rade Európy predloţená vo
februári 2015, bude zaradená do plánu činnosti výborov rady v prvom polroku 2014 a do
plánu činnosti rady v druhom polroku 2014.
BOD 6
Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
Výbor pre práva pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb
predkladá rade návrh na zmenu štatútu tohto výboru, a to z dôvodu odmietnutia nominácie na
člena výboru riaditeľom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Predseda Slovenskej
akadémie vied, profesor Pastorek, svojím listom vyjadril presvedčenie, ţe iné vedecké
pracoviská Slovenskej akadémie vied sú schopné zaoberať sa predmetnou problematikou.
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Zmenou štatútu bude umoţnená nominácia zástupcu Slovenskej akadémie vied priamo jej
predsedom a výbor uznesením č. 7 z 27. mája 2013 odporučil rade schváliť tento dodatok
štatútu. Ide o sfunkčnenie nového procesu. Namiesto Ústavu štátu a práva Slovenskej
akadémie vied, čo je v súčasnom štatúte, bude sa uvádzať Slovenská akadémia vied.
Laco Oravec, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
anstisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Poukázal na absurditu situácie, ţe síce nezávislá, ale vedecká inštitúcia odmietne nominovať
niekoho do výboru, z pravdepodobne ideologických dôvodov a nevie, čo by rada v tejto veci
mohla urobiť, ale minimálne by si jej členovia mali byť vedomí toho, ţe téma LGBTI osôb je
naďalej pre mnohých kontroverzná a vedecká obec by sa nemala takýmto spôsobom správať k
poradným orgánom. Poloţil otázku, či je moţné tlmočiť postoj vedúcemu Ústavu štátu
a práva.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Situácia sa posúva o úroveň vyššie. Predseda rady bude o tejto situácii rokovať s riaditeľom
Slovenskej akadémie vied.
Rada uznesením č. 77 jednomyseľne schválila Dodatok k Štatútu Výboru pre práva lesieb,
gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorý na rokovanie rady predloţil
minister spravodlivosti SR.
BOD 7
Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
Informoval o výsledkoch auditu realizovanom v stredisku. Zdôraznil, aj vo svetle
predchádzajúcich rokovaní, ţe je potrebné zohľadňovať, čo môţe byť uloţené členom vlády
SR v zmysle štatútu a čo sa môţe odporúčať. Dostal v rozpore s čl. 8 ods. 5 štatútu a s čl. 4
ods. 4 rokovacieho poriadku rady za úlohu iniciovať a koordinovať nezávislý audit. V rámci
kompetenčného zákona nemá ţiadnu právomoc na to, aby mohol vo vzťahu k nezávislým
inštitúciám ako je stredisko niečo nariaďovať, koordinovať, prípadne čokoľvek iné okrem
inicializácie ako takej. Realizoval to, čo bolo z vecného hľadiska moţné. Na základe
oznámenia zo dňa 7.11.2012 poţiadal stredisko o súčinnosť a inicializáciu samotného auditu.
Je k dispozícii správa nezávislého audítora, konkrétne išlo o firmu FINECO spol. s r.o., ktorá
zabezpečila audit strediska, samozrejme z hľadiska financovania a obstarania si ho realizovalo
stredisko vo vlastnej gescii. Nakoľko minister spravodlivosti SR ani jeho rezort nemá ţiadne
oprávnenie audit ani financovať, ani zabezpečiť, to, čo mohol zabezpečiť v rámci uznesenia
rady č. 54, bolo zrealizované.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Rada poţadovala komplexný audit a má k dispozícii správu k účtovnej uzávierke.
Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
V zmysle uznesenia č. 54 poţiadal o vykonanie auditu. V akom rozsahu bol vykonaný, bolo v
gescii samotného strediska. Ide v podstate o audit k finančnému stavu. Audit priloţenej
účtovnej závierky strediska obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz zisku a strát a
poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie
účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve
č. 431/2002 Z.z. za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán povaţuje za potrebné pre
14

zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či uţ v dôsledku
podvodu alebo chyby. To, akú má zodpovednosť audítor je vec v zmysle zákona. Audítor
vyjadruje, ţe je presvedčený, ţe audítorské dôkazy, ktoré získali, poskytujú dostatočný a
vhodný základ pre audítorské stanovisko, podľa ktorého účtovná závierka poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie strediska k 31.
decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve. Bez toho, aby podmienili stanovisko, upozornili na skutočnosť, ţe
účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nebola overená
audítorom. Audit bol vyhotovený v Bratislave, 22. apríla 2013 spoločnosťou FINECO spol.
s r.o., inţinier Peter Pecha, licencia Slovenskej komory audítorov č. 437.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Uznesenie rady č. 57 z októbra 2012 ukladalo namiesto odporúčania ministrovi spravodlivosti
SR iniciovať a koordinovať komplexný audit. Ukázalo sa, ţe na to minister spravodlivosti SR
nemá zákonné kompetencie, čiţe audit si iniciovalo stredisko a to, čo rada dostala je jedna
správa textu a tridsať strán čísel. Je to správa k účtovnej uzávierke. Ako podklad na diskusiu
rady, ktorá mala prebiehať, je to irelevantné. Audit dostanú všetci členovia rady.
Marián Mesároš, stredisko
Stredisko v zastúpení jeho výkonným riaditeľom poskytlo maximálnu súčinnosť na vecné
plnenie úlohy, ktorá bola radou uloţená. Stredisko sa nezodpovedá rade. Je to vládna
štruktúra, stredisko skladá účty iba svojej centrále v rámci medzinárodnej siete v Ţeneve.
Audit nebol urobený zadarmo, ale je realizovaný ako odplatné plnenie. Stredisko v súčasnosti
k dnešnému dňu disponuje peniazmi na štyri týţdne, pretoţe dostalo peniaze do rozpočtu iba
na obdobie do konca júna 2013 a preto nemá ďalšie peniaze na nejaké ďalšie audity. Napriek
tomu pre tento nedostatok peňazí robilo stredisko audit postupnými krokmi a do budúcna
plánuje, pokiaľ mu na to budú pridelené finančné prostriedky, realizovať aj ďalšie druhy
auditu.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Uviedol, vzhľadom na skutočnosť, ţe predmetom rokovania rady je samostatný bod
o stredisku, mal by byť na rokovaní rady osobne prítomný výkonný riaditeľ strediska a nie
poveriť zamestnanca strediska svojím splnomocnením.
Anton Martvoň, predseda Správnej rady strediska, Ústavnoprávny výbor NR SR
Výkonný riaditeľ strediska p. Juraj Horváth bol cez víkend v nemocnici, vzhľadom na svoj
zdravotný stav poveril svojho zamestnanca účasťou na rokovaní rady. V zmysle zákonných
kompetencií stredisko urobilo klasické verejné obstarávanie. V zmysle zákona bol vybratý
audítor, ktorý má licenciu, je to dokonca audítorská spoločnosť. Audítor urobil objektívny
nezávislý audit vzhľadom na to, ţe stredisko ako také v podstate disponovalo iba finančnými
prostriedkami na vykonanie finančného auditu a po porade s príslušnými úradmi bolo
oznámené, ţe personálny audit vzhľadom na počet zamestnancov strediska by bol
nehospodárny.
Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka, Občan, demokracia a zodpovednosť
Diskusia je zbytočná, lebo by sa zopakovalo uţ povedané. A keďţe audit nebol urobený tak,
ako sa dohodlo, síce sa pouţilo napokon slovo komplexný, ale myslelo sa tým aj obsahový, aj
personálny, ale predovšetkým obsahový audit. Je potrebné dať do súvisu to, čo sú úlohy
strediska, ktoré si má plniť a či si ich plní a ako si ich plní. Ak sa stredisko odvoláva na to, ţe
jediná inštancia, ktorá môţe posúdiť ako funguje, je OSN, s čím vyjadrila súhlas, zároveň
odporučila členom a členkám rady, aby sa pozreli na stránku OSN, kde zistia, ţe stredisko sa
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za niekoľko rokov, ktoré existuje, prepadlo z kategórie A, kde začínalo, do kategórie B
postupne, potom C a teraz sa prepadlo tak hlboko, ţe uţ nie je v ţiadnej kategórii, je mimo
všetkých kategórii spolu s jedinou ďalšou republikou a to je Burkina Faso. Audity moţno nie
sú veľmi potrebné, lebo toto hovorí za všetko. Problém je v tom, ţe moţno by sa vyplytvalo
veľmi veľa energie, keby sa išlo ešte raz podrobne všetko hodnotiť. Je čas vziať do rúk
pôvodnú analýzu, ktorá bola vypracovaná, lebo v nej je veľmi dobre uţ načrtnuté, v čom
všetkom sú problémy a tie sa odvtedy iba prehĺbili a je to stále len horšie a horšie a stredisko
si neplní absolútne ţiadne úlohy a pritom ide o dve inštitúcie, ktoré by malo v sebe zahŕňať Equality body (inštitúciu pre rovnaké zaobchádzanie) a NHRI (národnú inštitúciu pre ochranu
ľudských práv). Je potrebné vypracovať koncepciu riešenia situácie v stredisku, aj v rámci
pripravovanej stratégie. Je absurdné, aby stredisko, ktoré je v takomto stave a takto
vyhodnotené na medzinárodnej úrovni, robilo samo sebe audity. Účtovná uzávierka sa vţdy
dá urobiť, ale keď sa v nej navyše skonštatuje, ţe za predošlé obdobie urobená nebola, ako
keby na nič nenadväzovala a informácia stojí na vode.
Laco Oravec, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
anstisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Trvalo takmer rok od prvej diskusie o stredisku a rada sa dostala na začiatok z dôvodov, ktoré
sú mimo kompetenčných. Je veľmi ťaţké vo vzťahu k nezávislému orgánu zriadenému
zákonom uskutočňovať nejaké mechanizmy kontroly. Medzinárodné záväzky vo vzťahu k
funkčnosti strediska alebo podobného orgánu má vláda SR. Rada by sa mala prestať zaoberať
hodnotením súčasného stavu, keď sa nevie nájsť mechanizmus, ale mala na seba prevziať
akýsi spôsob zodpovednosti hľadať riešenie. Zákon, ktorým bolo stredisko zriadené, sa dá
zrušiť, dá sa zásadne znovelizovať, dá sa zásadne zmeniť správna rada, riešenia sú, ale
niektorý člen vlády SR alebo celá vláda SR na seba túto zodpovednosť musí prevziať.
Stratégia môţe byť dobrým momentom, je dôleţité, aby niektorý z členov vlády SR si túto
svoju povinnosť osvojil. Bude potrebné rokovať aj s medzinárodným prostredím, aby
akákoľvek radikálnejšia zmena našla pochopenie, či uţ v orgánoch OSN alebo iných. Vyjadril
presvedčenie, ţe je na to plné a legitímne právo, ak sa Slovensko dostalo do situácie, ţe
nezávislý orgán je disfunkčný a navyše platený zo štátneho rozpočtu. Partnerom pre radu by
mala byť samotná vláda SR, ktorá má schopnosť súčasnú situáciu vyriešiť.
Anton Martvoň, predseda Správnej rady strediska, Ústavnoprávny výbor NR SR
Konštatoval, ţe to, čo bolo povedané, nie je pravda. Poukázal na zámerné podsúvanie
dezinformácií. Bola spomínaná Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) a jej Príručka
základov a akreditácie National Human Rights Institutions in European Union z roku 2012.
Na strane 55 je jasne skonštatované, ţe členských štátov Európskej únie momentálne, čo sa
týka NHRI majú status A dvanásti, B majú siedmi, C má jeden štát a ţiaden status nemá
deväť štátov, teda so Slovenskom desať. Medzi tie štáty, ktoré nemajú ţiaden status a sú v
stave prípravy ako SR o pokus o čo najlepšiu akreditáciu sa objavili štáty Cyprus, Česká
republika, Estónsko, Fínsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko a Malta. Čiţe ţiadne Burkina Faso.
To, čo pani Pufflerová predniesla je predpojatosť. Na činnosť strediska poukazuje aj ďalšia
správa FRA - Prístup k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie v Európskej únii na strane 64
aţ 66. To, čo bolo konštatované, ţe stredisko bolo najskôr v kategórii A, potom B, potom C a
teraz nie je nikde, nie je pravda, lebo v roku 1993, keď sa uzatvárala medzinárodná zmluva
medzi SR, tak neexistovali statusy A, B alebo C, boli iba členské štáty, ktoré boli členom
Výboru pri OSN. Stredisko v kategórii A nikdy nebolo. Členovia správnej rady, bývalá
výkonná riaditeľka Zachová docielila, ţe stredisko sa dostalo do kategórie B. V súčasnosti
stredisko nie je v ţiadnej kategórii kvôli pochybeniu pána Guráňa, ktorý tu teraz nie je, ktorý
keď odchádzal zo strediska ako bývalý zamestnanec, neodovzdal podklady a informácie
týkajúce sa dokumentov. Samozrejme, dokumenty sa neodovzdali, ale po konzultácii s
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príslušnými ľuďmi v OSN bolo povedané, ţe nič nebráni tomu, aby sa stredisko uchádzalo aj
bez statusu znova o nejakú kategóriu, či uţ to bude B alebo alebo A, do kategórie C stredisko
nezaradia, nakoľko je jedna zo zakladajúcich organizácii príslušného výboru v OSN.
Poukázal na to, ţe sú podsúvané dezinformácie. Ţiadna Burkina Faso. Je konkrétna správa
FRA.
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb
Správa FRA hodnotí iba tie inštitúcie, ktoré sú zároveň Equality Bodies a zároveň majú
postavenie nezávislej inštitúcie podľa systému OSN, čiţe uvedených desať krajín samozrejme
má inú inštitúciu, ktorá je zároveň v systéme OSN, takţe to neznamená, ţe oni nemajú ţiadnu.
Pokiaľ ide o postavenie strediska ako Equality Body, uţ minulý rok začala Európska komisia
konanie voči Slovensku, ktoré je v štádiu získavania materiálov, vyţiadala si expertné
stanoviská. Je to v štádiu otázok členskej krajiny a odpovede na ne, čo uţ samo implikuje, ţe
Európska komisia má veľké podozrenie, ţe dochádza k porušeniu európskych smerníc.
Odporučil vyţiadať expertné stanoviská od komisie, z ktorých sa dá vychádzať.
Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka, Občan, demokracia a zodpovednosť
V predchádzajúcom vystúpení hovorila o systéme OSN a to, čo spomínala sa nachádza na
webovej stránke OSN. Kaţdý si to tam môţe nájsť. Poloţila otázku, prečo sa to dáva do
súvislosti s FRA, ktorá je európska, to je iné hodnotenie a nehovorí sa o tom istom.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Faktom je, ţe stredisku boli pozastavené akreditačné práva. Je v tej najniţšej kategórii a či uţ
sú v nej dve alebo dvanásť krajín, nič nemení na tom, ţe je to nedôstojné pre SR a druhý fakt,
ktorý sa nedá nejakým spôsobom ignorovať je, ţe rada sa uţ rok snaţí diskutovať o postavení
a plnení úloh strediska a nedá sa to, lebo nie je vôľa zo strany strediska. Je to
neakceptovateľné, lebo kaţdá nezávislosť má svoje limity. Riešením situácie je, ako to v
podstate naznačil pán Oravec, zákon. Asi by sa mala iniciovať novelizácia príslušného
zákona, v spolupráci s ministrom spravodlivosti SR. Sekretariát rady spoločne
s Ministerstvom spravodlivosti SR pripravil návrh uznesenia, ktorý by mal byť výstupom z
rokovania rady, ak sa s ním stotoţní. Navrhované uznesenie odporúča ministrovi
spravodlivosti SR novelizáciu príslušného zákona o zriadení strediska tak, aby sa vyhlo
všetkým problémom jednak, pokiaľ ide o kompetencie, o súlad strediska s paríţskymi
princípmi a jednak o isté zodpovedanie sa strediska, ak nie tejto rade, tak Národnej rade SR,
ale aj o väčšiu transparentnosť v jeho fungovaní. Je to logický záver rokovania k tomuto
bodu.
Laco Oravec, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
anstisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Navrhol uloţiť ministrovi spravodlivosti SR, aby sa hľadala pre toto riešenie podpora v
medzinárodnom spoločenstve, aby to naozaj nebolo vnímané, ţe sa účelovo mení zákon, ale
aby medzinárodné orgány chápali, prečo sa dospelo do tejto situácie. Nemusí to byť hneď v
prvom kroku, ale keď sa bude usilovať o presadenie novely, mala by mať aj podporu v
zahraničí. Moţno s komisiou, moţno s OSN by sa o tom dalo rokovať. To umoţňuje po
dvadsiatich rokoch sa vrátiť k základnej filozofii zákona. A novela by mala vzniknúť v
kvalitnej verejnej diskusii.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Navrhovanú úlohu adresovanú ministrovi spravodlivosti SR je moţné doplniť o ustanovenie v
spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR.
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Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
Nemá problém zabezpečiť garanciu legislatívno-technickej stránky úpravy, ale je nevyhnutná
komunikácia so zahraničím.
Anton Martvoň, predseda Správnej rady strediska, Ústavnoprávny výbor NR SR
Nebolo by správne, aby sa rozhodovalo o stredisku bez strediska. Ţiadna medzinárodná
organizácia nevytýkala nečinnosť. To, čo bolo povedané, ţe stredisko v rámci OSN niekde
prepadlo, nie je celkom pravda, čo sa týka oblasti Equinetu, zástupcovia strediska chodia
ďalej na stretnutia. Stredisko vypracúva tieňové správy pre OSN, čiţe zástupcovia OSN so
strediskom beţne komunikujú. Konštatoval, ţe vystúpenia niektorých členov rady na jej
predchádzajúcom zasadnutí v apríli 2013 boli vystúpenia bývalých zamestnancov strediska a
rodinná príbuzná bývalej zamestnankyne strediska, čiţe to nebolo objektívne. Poukázal na to,
aby sa nedostali do roviny, ţe sa bude rozhodovať o stredisku bez strediska, zvlášť, keď
funguje dvadsať rokov ako nezávislá inštitúcia a samozrejme z titulu funkcie predsedu
správnej rady nemá problém spolupracovať s Ministerstvom spravodlivosti SR a s
Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR, ale musí to byť o stredisku so
strediskom, nie bez strediska.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Vykonáva funkciu predsedu rady od júla 2012 a odvtedy je stredisko témou diskusií. Je
hlboká frustrácia členov rady s tým, ţe nie je schopnosť komunikácie so strediskom alebo
nezáujem strediska o prezentáciu svojej činnosti. A v podstate to, ako mala prebiehať diskusia
na zasadnutí rady a na čo sa to zvrhlo, na finančný audit, len pokračuje. A pred týmto trendom
nie je moţné ďalej zatvárať oči. Nikto nikoho neodsudzuje, ale nie je moţné utekať pred
diskusiou, to nie je seriózne.
Marián Mesároš, stredisko
Akreditácia nebola stredisku odňatá ako výsledok zhodnotenia jeho činnosti a vyjadrenia
úrovne kvality toho, čo zrealizovalo, ale k zániku akreditácie došlo v dôsledku jej prepadnutia
s tým, ţe bol realizovaný reakreditačný proces, ktorý sa realizuje pri kaţdom NHRI v určitom
časovom období a stredisko nedodalo materiály, ktoré boli potrebné z dôvodov, ako uţ
vysvetlil aj pán Martvoň. Stredisko aktuálne realizuje kroky smerom k tomu, aby podalo
prihlášku na získanie akreditácie statusu A. Prebehla intenzívna emailová ale aj osobná
komunikácia so zástupcami koordinačného výboru, respektíve s vedúcim sekcie regionálnych
mechanizmov s tým, ţe zástupcovia strediska s nimi priamo prerokúvali práve tie nedostatky
v zákone o stredisku, ktoré uţ v minulom období, keď sa ţiadalo o akreditáciu, úroveň A,
spôsobili to, ţe akreditácia, úroveň A stredisku nebola pridelená a ostala na úrovni B.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Kaţdý člen rady by privítal, keby výkonný riaditeľ strediska prišiel na zasadnutie rady a
informoval jej členov o tom, čo stredisko robí a aby kompetentne a vecne zodpovedal na
pocity alebo výhrady, ktoré členovia rady majú. To je štandardný postup a rok pretrváva
snaha sa k nemu dopracovať a nedarí sa to. Toto je reakcia rady na tento fakt. Utekať pred
rozhovorom nie je riešenie.
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky
V kontexte predchádzajúceho návrhu pokúsiť sa o zmenu zákona uviedol, ţe je potrebná
politická vôľa v príslušnom orgáne, ktorý je za to zodpovedný, ktorého členom je aj predseda
správnej rady. Ľudsko-právne spoločenstvo, ľudsko-právna komunita opakovane pociťuje
pochybnosti, otázniky a kritiku, ktorá sa objavuje aj zo strany medzinárodných inštitúcií.
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Predseda rady by mohol uvaţovať aj o eventuálnom inom riešení situácie, ktoré má v
kompetencii vláda SR. Boli úvahy preniesť kompetencie strediska na úrad verejnej
ochrankyne práv. Reputácia Slovenska nie je najlepšia v tomto zmysle slova a názor rady je
známy, čím sa nepodceňuje snaha strediska sa nejakým spôsobom rehabilitovať, ale situácia
sa takto vyvíja dlhšie.
Anton Martvoň, predseda Správnej rady strediska, Ústavnoprávny výbor NR SR
Z pohľadu zahraničia nebola ţiadna kritika ani dodnes, ani v minulosti vo vzťahu k stredisku.
Jediné, čo sa objavilo z pohľadu zahraničia, bolo v prípade, keď bývalá vláda SR Ivety
Radičovej chcela zrušiť stredisko, kde prišlo stanovisko z OSN, ţe jednoducho nie je moţné
zrušiť stredisko, je to nezávislá inštitúcia. Pôvodná koncepcia ohľadom strediska, ktorá bola
pripravená za vlády Ivety Radičovej, chcela zrušiť stredisko ako jedno z riešení, samozrejme,
a druhé z riešení bolo zobrať kompetencie a presunúť ich na ombudsmanku, ktorá však má iné
kompetencie. Stredisko vzniklo v roku 1993, v čase, keď sa ľudskoprávna agenda na
Slovensku budovala za pomoci zahraničia a za pomoci Spojených štátov amerických.
Stredisko si nezaslúţi postupovať takým spôsobom len preto, ţe niekto chcel v minulosti
ovládnuť stredisko na základe nedemokratických praktík cez zrušenie strediska alebo cez jeho
pretransformovanie na úplne inú inštitúciu, ktorú by ovládala príslušná vláda Ivety Radičovej.
Ţiadna kritika zo strany zahraničia nebola ani stredisku ani vláde SR doručená.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Existuje celý rad hodnotiacich správ relevantných medzinárodných inštitúcií, ktoré poukazujú
na nedostatočné kompetencie strediska, na to, aby plnilo svoju úlohu tak, ako by malo plniť.
To je jeden fakt, ktorému je potrebné sa venovať a druhý fakt je, ţe neexistuje diskusia so
strediskom a na strane rady záujem, aj pripravenosť k diskusii je. Výkonný riaditeľ strediska
je kedykoľvek vítaný na zasadnutí rady, aby predstavil svoj pohľad na činnosť rady a nech
odpovie ľuďom na ich otázky. Takto funguje demokratická spoločnosť, kaţdý by sa mal
niekomu zodpovedať, aj keď je nezávislý. Pomohlo by to vyčistiť atmosféru a zároveň to
nevylučuje návrh uznesenia, ktorý bol predloţený. Je potrebné pozrieť sa na to, aké sú
systémové nedostatky z hľadiska definície právomoci strediska. Keď niečo vzniklo v roku
1993, bolo Slovensko v inej situácii, neţ je v roku 2013.
Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka, Občan, demokracia a zodpovednosť
Je škoda, ţe stredisko chápe postoj rady ako deštruktívnu činnosť. Naopak všetci majú
záujem, aby stredisko bolo funkčné, lebo má byť hlavným inštitucionálnym zabezpečením
ľudských práv na Slovensku. Práve stratégia, na ktorej sa bude v najbliţšej dobe pracovať, by
mala byť hlavným zázemím pre vytvorenie novej koncepcie strediska. Je potrebné rozhodnúť,
či stredisko má byť zároveň aj equality body. Zákon sa nemôţe zmeniť bez toho, ţe sa
nevytvorí koncepcia ochrany ľudských práv a inštitucionálneho zabezpečenia, a preto na to
bude potrebné dosť času. Navrhla núdzový reţim v stredisku, pretoţe si ďalej neplní funkcie,
napriek čerpaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu, mnohé veci, ktoré stredisko má robiť,
robia úplne iné organizácie. Najskôr by mala byť vypracovaná koncepcia, potom zmena
zákona. Ide napríklad o funkcie, ktoré mu vyplývajú z antidiskriminačného zákona, pretoţe tí
ľudia, ktorí sa naň obracajú a nedostanú pomoc, sa potom obracajú na iné organizácie a to
nejde. Organizácie nemajú kapacitu, ani nemôţu pomôcť v miere, ako by stredisko mohlo a
malo. Je potrebné riešiť praktické veci, čo sa dá veľmi jednoducho, pokiaľ bude stredisko
kooperovať.
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
SR sa v roku 1993 nezaviazala k tomu, ţe bude donekonečna prevádzkovať inštitúciu s
názvom Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Ona sa zaviazala k tomu, ţe zaloţí
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inštitúciu, ktorá bude v súlade s paríţskymi princípmi OSN a bude národným strediskom pre
ľudské práva.
Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí, ktorý sa viac-menej zaoberá aj napĺňaním
anidiskriminačných smerníc Európskej únie by veľmi uvítal, keby existovala funkčná
organizácia, ktorá by monitorovala a pomáhala obetiam diskriminácie. Nie náhodou, ţe SR
má tak málo súdnych rozhodnutí v diskriminačných sporoch. Rezort práce realizuje odpočet
Národného akčného plánu násilia páchaného na ţenách. Stredisko ako jediná inštitúcia na
vyţiadanie neodovzdalo odpočet úloh a podľa toho, čo sa kontroluje, si tie úlohy ani neplní.
Anton Martvoň, predseda Správnej rady strediska, Ústavnoprávny výbor NR SR
To, ţe členovia rady neustále opakujú, ţe stredisko si neplní úlohy, ktoré mu vyplývajú, je iba
ich názor. Spôsob komunikácie pána Petőcza za vlády pani Radičovej spôsobil neprítomnosť
výkonného riaditeľa na zasadnutí rady. Spôsob komunikácie za bývalej vlády so strediskom,
spôsob vykonávania prieskumov, ktoré pripravovali bývalé zamestnankyne strediska u
zamestnancov strediska, aby hodnotili svojho zamestnávateľa, pričom vybrala sa iba určitá
skupina zamestnancov, čiţe praktizovali sa nedemokratické praktiky. Stredisko si v zmysle
zákona plní svoje úlohy. Čo sa týka dodrţiavania antidiskriminačného zákona, to sa nedá
merať podľa počtu súdnych sporov, nakoľko antidiskriminácia sa rieši aj prostredníctvom
mediácie alebo priamou činnosťou v teréne. O tom, ţe stredisko si plní svoje úlohy, svedčí aj
správa o činnosti strediska za rok 2012, kde je jasne uvedené, ţe s rozpočtom, ktorý bývalá
vláda Ivety Radičovej stredisku zníţila o tretinu, malo dve a pol tisíc podaní a v komparácii
napríklad s úradom ombudsmanky, ktorý má trikrát vyšší rozpočet, i keď tieţ zníţený, v
podstate dokázalo drţať krok. Stredisko si v zmysle zákona plní úlohy. Za rok 2012 na
stredisku boli vykonané štyri kontroly vyvolané určitými osobami, kde len NKÚ zotrvalo
skoro päť mesiacov, prišli kontroly od archívu a niekto sa snaţil paralyzovať činnosť
strediska. Stredisko načas dodalo správu o dodrţiavaní ľudských práv, bola zverejnená,
reagovalo na všetky dotazy aj medzinárodných inštitúcií, na tieňové správy, ktoré boli dodané
do OSN, reagovalo na štátne orgány, ktoré potrebovali stanoviská. V priebehu štyroch
mesiacov roku 2013 dodalo okolo tristo strán, čiţe podania sú, vyškolilo sa skoro tritisíc ľudí
cez školenia v oblasti ľudských práv, vzdelávania v oblasti antidiskriminácie, výsledky sú.
Nemôţe za to, ţe stredisko hodnotí niekto, kto je predpojatý, čo pán Kálmán Petőcz je, lebo
mal kedysi stranícku úlohu zrušiť stredisko. Sú iné zahraničné inštitúcie, ktoré so strediskom
problém nemajú. Jedine, kto má stále problém, sú bývalí zamestnanci podpredsedu vlády pre
ľudské práva pána Chmela.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Slovensko malo jednu slušnú a funkčnú transparentnú inštitúciu na ochranu ľudských práv.
Predseda rady uvíta diskusiu s výkonným riaditeľom strediska, lebo aj konštatovania na rade
ukazujú, ţe situácia nie je v poriadku. Uvítal by prítomnosť výkonného riaditeľa, aby
informoval, odpovedal na otázky členov rady, aby sa atmosféra znormalizovala.
Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Navrhol, aby sa diskusia ukončila, lebo to, kam smeruje, nemá zmysel. Je to presne rovnaký
tón, aký bol pred tým, kedy sa nepripúšťala moţnosť, ţe niečo na strane strediska nie je v
poriadku. Celý čas je diskusia v dvoch rovinách, na jednej strane, ţe stredisku je krivdené a
pritom z viacerých zdrojov je tvrdené, ţe niekde je problém. Napriek návrhom na riešenie nie
je pre ne otvorenosť. Hlasovanie jednoznačne ukáţe, aký je pohľad rady na spor, ktorý
pretrváva uţ viac ako dva roky a kde problém leţí na strane strediska a doposiaľ nebolo
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pripustené, ţe stredisko takisto pochybilo.
Rada vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o výsledkoch auditu
realizovaného v stredisku na základe úlohy z uznesenia rady č. 54 k informácii o činnosti
strediska za rok 2011 zo dňa 17. októbra 2012. Následne rada prijala uznesenie č. 78, ktorým
odporučila ministrovi spravodlivosti SR v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom
zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR novelizáciu zákona č. 308/1993 Z.z. o zriadení
strediska. Uskutoční sa pracovné rokovanie oboch nositeľov úloh s členmi rady, ktorí majú
záujem sa k téme stratégie vyjadriť.
BOD 8 a)
Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
Informoval o zásadnom stanovisku Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb k definíciám a interpretácii ľudských práv podľa
Jogjakartských princípov o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na
sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, aby sa jednotne vykladali jednotlivé ľudské práva, aby
sa interpretovali správne, aby jednotlivé definície pojmov boli jednotné pri stanovovaní alebo
určovaní politík v budúcnosti pri tvorbe či uţ predpisov alebo všeobecne pri tvorbe politík
vlády SR. Osobne hlasoval proti zásadnému stanovisku z jediného dôvodu. Navrhol, aby sa
riadilo definíciami pojmov. Navrhované uznesenie zaväzuje vládu SR, aby aj interpretovala
ľudské práva týmto spôsobom. S definíciami pojmov osobne nemá ţiaden problém, ani s
interpretáciou ľudských práv. Programové vyhlásenie súčasnej vlády SR hovorí o tom, akým
spôsobom sa rieši otázka rodiny a podpory tradičnej rodiny, pričom princíp č. 24
Jogjakartských princípov je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, pretoţe inak
interpretuje ľudské právo v tomto smere. Ako člen vlády SR je viazaný Programovým
vyhlásením vlády SR. Z tohto dôvodu hlasoval proti. Všeobecne výbor uznesenie prijal
vzhľadom na to, ţe procedúra hlasovania bola dodrţaná a počet hlasov príslušných tento
návrh získal.
Dagmar Horná, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Princíp 24 Jogjakartských princípov je podľa jej názoru univerzálny a univerzálnejší, neţ
znenie v Programovom vyhlásení vlády SR. V princípe sa hovorí, ţe rodiny existujú v
rôznych formách.
Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
To je všeobecný princíp, ktorý však obsahuje viacero jednotlivých záväzkov v bodoch a) aţ
g). Nie všetky zodpovedajú tomu, čo obsahuje Programové vyhlásenie vlády SR, ktorým sú
viazaní členovia vlády SR.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Hlasovaním vo výbore sa akoby chcela zmeniť spoločenská realita na Slovensku. Na isté veci
táto spoločnosť nie je pripravená. Je moţné prijímať uznesenia výborov a zaväzovať vládu
SR, ale realita sa nezmení. O niektorých veciach je potrebné viesť odbornú diskusiu, pretoţe
sú citlivé otázky, ktoré polarizujú spoločnosť.
Tomáš Borec, podpredseda rady, predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb
Usiloval sa vysvetliť na výbore, ţe plne podporuje definičnú súladnosť, aby sa vychádzalo
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z jednotnej definície pojmov, avšak navrhované uznesenie ide nad rámec Programového
vyhlásenia vlády SR. Vyjadril podporu pre vyuţívanie princípov, ale je potrebné sa riadiť
definíciami pri definovaní jednotlivých úloh, ktoré sa riešia vo výbore.
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb
Ide o odporúčanie adresované vláde SR, aby sa do budúcna pri príprave verejných politík
alebo stratégií, ktoré sa budú týkať tejto problematiky, k čomu SR vyzývajú medzinárodné
inštitúcie, boli zohľadňované Jogkakartské princípy, ktoré predstavujú najkomplexnejší
dokument v tejto oblasti a jediný preloţený do slovenčiny. Predmetná otázka sa netýka
súčasnej vlády SR, je to otázka na najbliţšie minimálne desaťročie. Všetky odporúčania
vychádzajú z uţ platných medzinárodných záväzkov SR, z toho, ako aj jednotlivé výbory
OSN odporúčajú opatrenia SR a keďţe rada je poradný orgán vlády SR, tak povaţovali za
svoju povinnosť, aby upriamili pozornosť vlády SR, ţe existuje takýto dokument a ţe je
potrebné ho zohľadňovať rovnako, ako ho zohľadňuje Európska komisia, Európsky súd pre
ľudské práva.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Rada nediskutuje o vecnej stránke, ale o procedurálnej. Faktom je, ţe uznesenie výboru je
schválené formou zásadného stanoviska, čiţe je povinnosť ho predloţiť, oboznámiť s ním
vládu SR.
Rada uznesením č. 79 vzala na vedomie zásadné stanovisko Výboru pre práva lesieb, gejov,
bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, prijaté uznesením č. 9 výboru zo dňa 27.
mája 2013, v ktorom výbor odporučil rade a vláde SR, aby sa pri príprave, pripomienkovaní a
hodnotení verejných politík, stratégií a legislatívy dotýkajúcej sa práv LGBTI ľudí riadili
definíciami pojmov a interpretáciou ľudských práv, ktoré obsahujú Jogjakartské princípy o
uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na sexuálnu orientáciu a rodovú
identitu (2006). Rada zároveň uloţila ministrovi spravodlivosti SR oboznámiť vládu SR s
predmetným zásadným stanoviskom. Hlasovanie: za 16, zdrţalo sa 9, proti 0.
BOD 8 b)
Pavel Traubner, podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny do svojho plánu práce schváleného dňa
29. januára 2013 zaradil informatívnu správu o stave menšinových vysielaní, ktoré mal
predloţiť predstaviteľ Rozhlasu a televízie Slovenska na deviate zasadnutie výboru. Správa
bola prerokovaná na deviatom zasadnutí výboru a výbor k nej prijal uznesenie č. 25, pričom v
uznesení vyjadruje svoje stanovisko ohľadom zabezpečovania rozhlasového a televízneho
vysielania v jazyku národnostných menšín. Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 532 o
Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, jednou z hlavných úloh Rozhlasu a televízie Slovenska je vysielanie obsahovo a
regionálne vyváţených programov v jazyku národnostných menšín a etnických skupín
ţijúcich na území SR v časovom rozsahu zodpovedajúcemu národnostnému a etnickému
zloţeniu obyvateľstva SR. Na zabezpečenie výroby a vysielania programov pre národnostné
menšiny a etnické skupiny zriaďuje Rozhlas a televízia Slovenska samostatné organizačné
útvary Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. Výbor povaţuje za dôleţité, aby sa toto
ustanovenie dôsledne dodrţiavalo, aby sa postupne dosiahol taký časový rozsah vysielania v
menšinových jazykoch, ktorý skutočne zodpovedá národnostnému a etnickému zloţeniu
obyvateľstva SR. Odôvodnil návrh uznesenia rady, vypracovaný sekretariátom Výboru pre
národnostné menšiny a etnické skupiny.
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Rada uznesením č. 80 jednomyseľne schválila stanovisko Výboru pre národnostné menšiny a
etnické skupiny k informatívnej správe o stave menšinových vysielaní Rozhlasu a televízie
Slovenska, ktoré na rokovanie rady predloţil podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a
etnické skupiny.
BOD 8 c)
Pavel Traubner, podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny do svojho plánu práce schváleného 29.
januára 2013 zriadil bod o edičnom pláne učebníc z pohľadu národnostného školstva, ktorý
mal predloţiť zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uznesenie výboru
č. 24 bolo schválené po prerokovaní tohto bodu so súhlasom predstaviteľov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom uznesenia je zabezpečiť spoluprácu medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborníkmi z radov národnostných
menšín a Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Odôvodnil návrh
uznesenia rady, vypracovaný sekretariátom Výboru pre národnostné menšiny a etnické
skupiny.
Zuzana Štrbíková, riaditeľka Národného ústavu celoţivotného vzdelávania, tajomníčka
Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového
vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má k predloţenému materiálu Výboru pre
národnostné menšiny a etnické skupiny zásadnú pripomienku, aj k návrhu uznesenia
vypracovaného sekretariátom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, nakoľko
edičný plán v zmysle platnej legislatívy schvaľuje minister školstva na základe zákonnej
povinnosti rezortu školstva poskytnúť schválené učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre
všetky školy na základe ich objednávky bezplatne, čo znamená, ţe edičný plán je úplne o inej
činnosti ako o spolupráci a zapojení odborníkov, pretoţe tam je naozaj voľné rozhodovanie
škôl o tom, aké učebnice si objednajú. K bodu A. 2. navrhovaného uznesenia, kde sa
odporúča Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vrátiť na zoznam učebníc
učebnice dejepisu, sa vyjadril aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, ktorý má túto
problematiku na starosti. Navrhované učebnice sú z roku 2006, čo znamená, ţe vznikli ešte
pred školskou reformou, čo neodráţa tým pádom školskú reformu a štátne vzdelávacie
programy, čiţe nie je moţné, samotní autori sa vyjadrili, ţe nesúhlasia s ich reedíciou, ani
celý materiál ani uznesenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neakceptuje a
vznáša zásadnú pripomienku. Zástupkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
ktorá sa zúčastnila rokovania Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, potvrdila,
ţe rezort školstva nemá hlasovacie právo vo výbore, takţe sa nemohlo vyjadriť a uznesenie,
ktoré bolo schvaľované nebolo schválené v takom rozsahu, v akom je navrhované a rezort
školstva nemal moţnosť sa k tomu vyjadriť zásadne.
László A. Nagy, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Na rokovaní výboru k tomuto bodu boli prítomní predstavitelia rezortu školstva, vedúci
oddelenia národnostného školstva, pán Jaraba s kolegyňou, nemali ţiadne výhrady proti
zneniu návrhu, naopak, všetko prebehlo tak, ako je napísané, ako to bolo uvedené aj pánom
profesorom Traubnerom. Desať dní predtým, ako zasadal výbor, zasadala Rada
národnostného školstva ministra školstva, za prítomnosti piatich predstaviteľov z radov
národnostných menšín, vrátane jeho osoby. Bol prítomný aj riaditeľ Štátneho pedagogického
ústavu, pán profesor Kratochvíl, ktorý k bodu dva k učebniciam, potvrdil jeho stanovisko za
prítomnosti pána ministra. Pán minister Čaplovič sa vyjadroval k učebniciam.
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