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

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Otvorenie;
Informácie o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (prezentujú podpredsedovia
a podpredsedníčky výborov);
Príprava návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej
republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky);
Prerokovanie situačnej správy o ochrane ľudských práv v Slovenskej republike pre
potreby 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva
(predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky);
Informácia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky o deviatej a desiatej periodickej správe Slovenskej republiky
k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a záveroch
a odporúčaniach Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie;
Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o príprave novely zákona
č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva;
Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o fungovaní Centra právnej
pomoci;
Rôzne.

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov
Otvorenie
Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ Otvoril mimoriadne zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“), ktoré je venované príprave
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len
„stratégia“).
2/ V úvode privítal dve nové členky rady, ktoré boli zvolené za podpredsedníčky výborov
rady, pani Šarlotu Pufflerovú, výkonnú riaditeľku občianskeho združenia Občan, demokracia
a zodpovednosť a podpredsedníčku Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti
ľudských práv a rozvojového vzdelávania a pani Irenu Bihariovú, predsedníčku občianskeho
združenia Ľudia proti rasizmu a podpredsedníčku Výboru pre predchádzanie a elimináciu
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Informoval, že expertka
rady pani profesorka Viera Strážnická v júli 2013 rezignovala na funkciu členky rady zo
zdravotných dôvodov. Vyjadril poďakovanie za jej aktívne pôsobenie v rade, ktoré si vysoko
cení z odborného, ako aj z osobnostného hľadiska. Za účelom vymenovania nového

experta/expertky na oblasť ľudských práv uvíta návrhy kandidátov/kandidátok na neobsadené
miesto. Privítal zástupkyne a zástupcov verejnosti, ktorí sa rokovania zúčastňujú na základe
registrácie ako pozorovatelia. Privítal podpredsedníčku Národnej rady SR pani Eriku
Jurinovú, poslankyňu Európskeho parlamentu pani Moniku Flašíkovú-Beňovú a poslancov
Národnej rady SR.
3/ V úvode rokovania zhrnul najdôležitejšie skutočnosti súvisiace s mandátom a činnosťou
rady od jej ostatného zasadnutia v máji 2013.
4/ Dňa 12. júna 2013 vláda SR na svojom rokovaní vyjadrila súhlas s uzavretím Protokolu č.
15, ktorým sa mení Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Protokol má
prostredníctvom viacerých zmien dohovoru prispieť k zvýšeniu efektivity Európskeho súdu
pre ľudské práva. Protokol za SR podpísal dňa 24. júna 2013 v Štrasburgu stály predstaviteľ
SR pri Rade Európy, bol predložený do Národnej rady SR na vyslovenie súhlasu. Predpokladá
sa, že plénum Národnej rady SR bude o ňom rokovať už na októbrovej schôdzi. Do
preambuly dohovoru je inkorporovaný princíp subsidiarity kontrolného mechanizmu
zavedeného dohovorom a doktrína voľnej úvahy členského štátu pri aplikácii dohovoru. Ďalej
protokol upravuje vekovú hranicu pre kandidátov na post sudcov Európskeho súdu pre ľudské
práva, kde je stanovené maximum šesťdesiatpäť rokov. Protokol skracuje časovú lehotu na
predkladanie sťažností pred Európskym súdom pre ľudské práva od dátumu vyčerpania
vnútroštátnych opravných prostriedkov zo šiestich na štyri mesiace. Protokol odstraňuje
možnosť námietky strany sporu v prípade, že komora postupuje vec na rozhodnutie veľkej
komore a poslednou zmenou bude zrušenie povinnosti súdu prijať sťažnosť v prípade, ak
nebola náležite prerokovaná národným súdom. Sťažnosti bude možné odmietnuť v prípade,
ak sťažovateľ nebol rozhodnutím národných orgánov výrazne znevýhodnený.
5/ Dňa 10. júla 2013 vláda SR na svojom rokovaní vzala na vedomie informáciu predsedu
rady o činnosti rady od jej prechodu do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR v júni 2012.
6/ Na rokovaní vlády SR dňa 14. augusta 2013 bol schválený dodatok č. 2 k štatútu
splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a dodatok č. 2 k štatútu rady. Je tak
zabezpečená kontinuita plnenia úloh, ktoré sú zverené splnomocnencovi vlády SR pre
národnostné menšiny štatútom splnomocnenca, ako aj štatútom rady, do času, kým bude
vymenovaný nový splnomocnenec.
7/ V spolupráci s poslancami Národnej rady SR inicioval poslanecký pozmeňujúci návrh
novely kompetenčného zákona, v zmysle ktorej by Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR malo koordinovať plnenie úloh v oblasti ľudských práv. Tým sa
plní druhý sľub od prechodu agendy rady z Úradu vlády SR na Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR.
8/ Na rokovaní vlády SR dňa 21. augusta 2013 bol vyjadrený súhlas s ratifikáciou Opčného
protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení, ktorý vytvára mechanizmus
oznámení alebo sťažností na porušenie práv dieťaťa, zakotvených v dohovore, alebo v jeho
substantívnych opčných protokoloch. Protokol je prvou medzinárodnou zmluvou o ľudských
právach, pri príprave ktorej Slovensko zohralo úlohu lídra aj koordinátora procesu jeho
prípravy. Prirodzeným záujmom SR je preto jeho skorá ratifikácia. Ratifikácia protokolu
podporuje vytvorenie národného mechanizmu, umožňujúceho deťom predkladať sťažnosti v
prípade porušenia ich práv. V súčasnom období boli uskutočnené kroky smerujúce k
zákonnému zriadeniu osobitných inštitútov na ochranu osobitne zraniteľných skupín
obyvateľstva, tzv. komisárov pre oblasť zdravotného postihnutia a pre oblasť práv dieťaťa.
Inštitút komisára by z hľadiska budúcej perspektívy mohol plniť práve úlohu spojenú s
národným mechanizmom na prijímanie sťažností pre porušenie práv dieťaťa, zakotvených v
dohovore a v jeho substantívnych opčných protokoloch.
9/ Dňa 10. júla 2013 bol v rámci zasadnutia Výboru zástupcov ministrov Rady Európy
schválený text Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
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Protokol bol prijatý za účelom zvýšenia dlhodobej efektivity Európskeho súdu pre ľudské
práva. Zakotvuje novú fakultatívnu právomoc Európskeho súdu pre ľudské práva vydávať
poradné stanoviská, ktoré v súčinnosti s národnými súdnymi orgánmi umožnia objasniť
jednotlivé ustanovenia dohovoru a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a tak zlepšiť
uplatňovanie dohovoru jeho zmluvnými stranami. Protokol bude otvorený na podpis 2.
októbra 2013 v Štrasburgu. Zámerom je podpísať protokol v deň jeho otvorenia na podpis.
Materiál bol 28. augusta 2013 predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie,
v záujme urýchlenia vnútroštátneho schvaľovacieho procesu, nevyhnutného pre podpis
protokolu. Pripomienkové konanie končí 4. septembra 2013. Po jeho skončení bude materiál
predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR a následne na rokovanie vlády SR.
10/ V rámci prvého ročníka výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí, ktorá bola
vyhlásená v máji 2013, sa zapojilo 272 základných škôl, vrátane osemročných gymnázií. V
júli 2013 zasadali hodnotiace komisie, ktoré po hlasovaní vybrali štyri víťazné literárne práce
a štyri víťazné výtvarné práce. Zároveň bolo komisiou vybraných ďalších pätnásť výtvarných
prác, ktoré budú využívané na prezentačné účely ministerstva a pätnásť literárnych prác, ktoré
budú spracované do zborníka a následne distribuované na ľudskoprávnych podujatiach
organizovaných ministerstvom. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 13. septembra
2013 v kongresovej sále ministerstva, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní. Vyjadril
poďakovanie za spoluprácu pri príprave a realizácii súťaže Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Iuvente a
Slovenskému výboru pre UNICEF.
11/ Pred začatím rokovania pripomenul krátkou spomienkou člena rady, pána Kamila
Vajnorského, podpredsedu Výboru pre seniorov, ktorý zomrel dňa 24. augusta 2013 vo veku
73 rokov. Pán Vajnorský bol významným predstaviteľom seniorského a odborového hnutia
ako predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, dlhodobý
predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku a tiež ambasádor Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami v roku 2012. Bol to človek s vysokými morálnymi
kvalitami a veľký obhajca záujmov a práv seniorov. Bolo cťou spolupracovať s ním.
12/ Požiadal generálnu riaditeľku sekcie právnej a konzulárnej a tajomníčku rady pani
Barbaru Illkovú o vykonanie kontroly uznášaniaschopnosti rady.
Barbara Illková, tajomníčka rady
Vzhľadom na prezentáciu v rokovacej sále uviedla, že rada je uznášaniaschopná, nakoľko
nadpolovičná väčšina členov a členiek rady je na zasadnutí prítomná.
Rada na žiadosť štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
odsúhlasila posun termínu najbližšieho zasadnutia z októbra 2013 na november 2013.
Predmetom rokovania bude podľa plánu činnosti rady Národný program rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím, Národný program aktívneho starnutia, Národný
akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, Národná stratégia
ochrany detí pred násilím.
Rada odsúhlasila navrhovaný program rokovania.
BOD 1
Šarlota Pufflerová, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie, výchovu v oblasti
ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Zasadnutie výboru sa konalo dňa 3. septembra 2013. Hlavným bodom bolo prerokovanie
práce na stratégii a dokumentu vypracovaného redakčným tímom. Bolo prijaté uznesenie,
v zmysle ktorého má byť dokument aj naďalej hlavným podkladovým dokumentom v ďalších
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prácach na stratégii. Proces prípravy stratégie by mal byť koordinovaný spôsobom, ktorý
bude jasnejší a zrejmejší, pretože koordinačná skupina nemala svoj štatút a ak sa nezišla,
nikto nemohol do procesu nejakým spôsobom zasiahnuť a komunikácia bola sťažená. Jednak
išlo o komunikáciu medzi výbormi a koordinačnou skupinou a ďalšími telesami, ktoré sa
zúčastňovali na prácach na stratégii. Pre budúce pôsobenie v zostave, kde sa budú zapájať
jednak výbory a jednak experti a expertky, ktorí stratégiu pripravujú, bude potrebné finančné
zabezpečenie, ktoré bude umožňovať napríklad to, aby bola pripravená dôkladná analýza
stavu uplatňovania ľudských práv. Výbor zároveň vyslovil vôľu sa aktívne zapájať do
procesu, pretože téma vzdelávania je téma prierezová a pre stratégiu kľúčová. Výbor preto
zriadil pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať len stratégii. Vedúcou pracovnej skupiny sa
stala p. Pufflerová.
Pavel Traubner, podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Deviate zasadnutie výboru sa konalo dňa 22. mája 2013 v priestore hotela Bôrik v Bratislave.
Závery z deviateho zasadnutia výboru boli prezentované na desiatom rokovaní rady dňa 29.
mája 2013 a boli prílohou zápisnice. Najbližšie zasadnutie je naplánované na mesiac
september 2013.
Daniel Milo, tajomník Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Zasadnutie výboru sa uskutočnilo dňa 29. júla 2013. Bolo to tretie zasadnutie výboru a
zároveň prvé od jeho prechodu do gescie Ministerstva vnútra SR, v novom zložení, preto sa
sústredilo aj na niektoré procedurálne otázky. Bol prijatý nový rokovací poriadok výboru,
pani Irena Bihariová, predsedníčka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu bola zvolená
za podpredsedníčku výboru. Výbor zároveň zvolil za svoju zástupkyňu vo Výbore pre
výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania pani
Alenu Kotvanovú. Výbor sa zaoberal prípravou plánu činnosti výboru a schválil informáciu o
východiskách, nosných úlohách a hlavnom zameraní výboru. Výbor odporučil predsedovi
výboru vytvoriť tri pracovné skupiny, ktorými sú pracovná skupina pre tvorbu stratégií,
koncepcií a analýz, legislatívna pracovná skupina a pracovná skupina pre vzdelávanie, vedu a
výskum v oblastiach, ktoré sa dotýkajú vecnej pôsobnosti výboru. Výbor vzal na vedomie
viaceré informácie dotýkajúce sa činnosti a vecnej pôsobnosti výboru - informáciu o kampani
Rady Európy proti nenávisti na internete a jej realizácii na Slovensku, o príprave návštevy
Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii na Slovensku na jeseň 2013, správu o
prerokovaní deviatej a desiatej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých
foriem rasovej diskriminácie a vzal na vedomie správu o plnení úloh vyplývajúcich z
koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 a 2014 za rok 2012. Bolo pripravované
mimoriadne zasadnutie výboru na 2. septembra 2013, ale muselo byť zrušené z dôvodu
zmeny pracovného plánu štátneho tajomníka rezortu, ktorý mal viesť zasadnutie výboru.
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb
Výbor zasadal dňa 3. septembra 2013. Hlavným bodom rokovania bola príprava stratégie.
Zasadnutie bolo zvolané v čase, keď sa predpokladalo, že sa bude vyjadrovať ku konkrétnemu
textu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa diskutovalo o postupe prijímania stratégie a výbor
prijal stanovisko.
Rada vzala na vedomie informácie o záveroch zasadnutí výborov rady, ktoré prezentovali
podpredsedovia výborov.
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BOD 2
Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ Vyjadril všetkým poďakovanie za záujem o prípravu stratégie, ktorý adresujú v listoch,
výzvach a podnetoch. Idea spracovania stratégie sa nezrodila náhle, z podnetu predsedu rady
alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Je to úloha, ktorú prijala
predchádzajúca vláda SR v novembri 2011 uznesením č. 717 na základe uznesenia rady č. 17
z 20. júna 2011. Následne prešlo plnenie úlohy na súčasnú vládu SR a nositeľom úlohy sa stal
predseda rady. Uznesením vlády SR č. 479 z 19. septembra 2012 bol poverený
koordinovaním činnosti vypracovania stratégie a predloženia návrhu stratégie na rokovanie
vlády SR. S touto úlohou sa stotožnil a od jesene minulého roka boli realizované všetky
potrebné opatrenia pre prípravu tak komplexného dokumentu, akým stratégia je. Je to po prvý
raz, čo na Slovensku vzniká ucelený dokument na tému vnútroštátnej ochrany a podpory
ľudských práv, preto je pochopiteľné, že o jeho obsahu sa vo verejnosti rozprúdila živá
diskusia, ktorá je vítaná. Je legitímnym právom každého človeka vyjadriť svoj názor. Len z
konštruktívnej diskusie všetkých zúčastnených strán môže vzísť dokument, ktorý bude
reprezentovať čo možno najširší spoločenský záujem. V rovnakej miere, ako sú vnímané
hlasy kritické, či hlasy plné obáv, sú prijímané aj hlasy z druhej strany, hlasy občanov, ktorí
prízvukujú, že je najvyšší čas, aby na Slovensku vznikol takýto dokument prvý svojho druhu.
Téma stratégie bola predmetom rokovania niekoľkých predchádzajúcich rád a bola
diskutovaná aj na výročnej konferencii o ľudských právach v decembri minulého roka. Na jar
2013 predseda rady inicioval stretnutie zástupcov rady s cieľom dohodnúť ďalší postup.
Vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí pozvanie na prípravu stratégie prijali a aktívne sa
procesu zúčastňujú. Vyjadril poďakovanie za spoluprácu splnomocnencovi vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti pánovi Filipovi Vagačovi. Rada na zasadnutí dňa 15. apríla
2013 uznesením č. 67 schválila participatívny mechanizmus tvorby stratégie. Do procesu
definovania obsahu a priorít stratégie bolo zapojené čo najširšie spektrum mimovládnych
organizácií a iných relevantných zástupcov občianskej spoločnosti s cieľom vytvoriť
dokument, ktorého zameranie by reflektovalo potreby a požiadavky zraniteľných skupín, ale v
širšom zmysle spoločnosti ako takej. Tento spôsob prípravy vládneho dokumentu bol využitý
vôbec po prvýkrát a priniesol so sebou viacero pozitívnych, rovnako však aj negatívnych
fenoménov. Za účelom koordinácie a manažmentu celého procesu bol vytvorený riadiaci
výbor, koordinačná skupina pre prípravu stratégie, ako aj redakčný tím poverený prípravou
podkladov pre stratégiu a následne prípravou prvého návrhu východiskového materiálu, ktorý
bol predmetom diskusie v rámci workshopov. Workshopy mali formu otvorených verejných
stretnutí pre zástupcov občianskej spoločnosti. Úlohou redakčného tímu bolo na jednej strane
pripraviť východiskový dokument pre diskusiu so zástupcami občianskej spoločnosti a na
druhej strane pri príprave finálnej verzie dokumentu zohľadniť a zapracovať pripomienky aj
návrhy vznesené počas tejto diskusie. V rámci procesu pod vedením splnomocnenca vlády SR
p. Vagača ako predsedu riadiaceho výboru a koordinačnej skupiny bolo od 25. júna do 3. júla
2013 zorganizovaných päť odborných workshopov (v Košiciach, v Banskej Bystrici a tri
v Bratislave). Počas workshopov boli otvorené viaceré dôležité otázky. Napriek tomu, že
predmetom východiskového dokumentu stratégie boli viaceré ľudskoprávne témy, v rámci
workshopov sa do popredia dostali najmä otázky súvisiace s rodovou rovnosťou a právami
osôb s odlišnou sexuálnou orientáciou. V porovnaní s ostatnými zraniteľnými skupinami, ako
sú deti, osoby so zdravotným postihnutím, sa práve témam rodovej rovnosti a právam LGBTI
osôb venovalo proporcionálne najviac priestoru, pričom diskusia o týchto otázkach bola
zároveň najviac polarizovaná. Okrem vyslovenia nesúhlasných stanovísk so znením
predloženého návrhu dokumentu, respektíve niektorých jeho strategických otázok, mali
viacerí účastníci workshopov námietky aj k procesu prípravy stratégie, a to predovšetkým ku
krátkemu časovému obdobiu na diskusiu o ľudskoprávnych otázkach celospoločenského
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významu, ako aj na prípadné pripomienkovanie finálnej podoby stratégie. V tejto súvislosti
bol niektorými mimovládnymi organizáciami avizovaný zámer prostredníctvom zásadnej
pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní odporučiť vláde SR, aby bol proces
prípravy stratégie zastavený alebo predĺžený. Po ukončení workshopov Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 15. júla 2013 prevzalo od redakčného tímu
odborný podklad k tvorbe stratégie. Odovzdaný dokument obsahoval viaceré nedostatky
znemožňujúce jeho okamžité predloženie na rokovanie rady a následne na medzirezortné
pripomienkové konanie a rokovanie vlády SR. Predovšetkým v strategickej časti dokumentu,
obsahujúcej rámcové strategické otázky a priority, absentovalo rozpracovanie do podoby
konkrétnych úloh, ktoré by bolo možné definovať ako kroky budúcej cestovnej mapy a ktoré
sú nevyhnutné pre implementáciu akéhokoľvek dokumentu strategickej povahy. Za
nedostatok možno považovať aj absenciu zmienky o zraniteľných skupinách detí, seniorov či
osôb so zdravotným postihnutím. Napriek uvedeným výhradám vníma tento podklad ako
solídny rámcový základ budúcej diskusie. Je potrebné venovať pozornosť rozpracovaniu tohto
teoretického východiska do podoby konkrétnych úloh, ktoré by bolo možné definovať ako
budúce kroky cestovnej mapy a ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu akéhokoľvek
dokumentu strategickej povahy. Citlivo vníma potrebu doplnenia textu o ďalšie skupiny
zraniteľných osôb. Materiál predložený expertným tímom, vedeným pánom Petőczom, nie je
návrhom stratégie, ako bolo v posledných dňoch nie korektne z rôznych zdrojov uvádzané, ale
je to základ či východisko ďalších úvah a odborných diskusií. V žiadnom prípade nebolo
cieľom dvihnúť ruku za tento materiál, ale naopak, diskutovať ďalej, na základe toho, čo
expertná skupina pripravila. Celý proces prípravy stratégie, ktorý sa začal koncom novembra
2011 v súčasnosti vstupuje do svojej ďalšej a istým spôsobom záverečnej fázy, v ktorej po
iniciálnej diskusii a spracovaní východísk konceptu sa otvárajú dvere širokej celonárodnej
diskusii. Zdôraznil, že cieľom stratégie je vytvoriť rámec pre širšiu ochranu práv všetkých
znevýhodnených skupín občanov a občianok SR. Sme súčasťou európskej kultúry a ako jej
príslušníci vyznávame isté hodnoty. Medzi ne patrí tolerancia a ochrana práv všetkých tých,
ktorí sú zraniteľní. Musíme sa však naučiť rešpektovať odlišnosť toho druhého a to je
podstatou stratégie, ktorá má vo svojom názve prívlastok celoštátna. Berúc do úvahy všetky
uvedené skutočnosti, sa termín predloženia dokumentu stratégie v riadnom období,
v septembri 2013, ukazuje ako predčasný. Zrealizovať všetky ďalšie potrebné kroky, od
odovzdania návrhu stratégie zo strany redakčného tímu, cez úpravu materiálu, ďalšie
konzultácie s rezortmi a občianskou spoločnosťou, prerokovanie materiálu vo výboroch a v
rade, následne jeho predloženie do medzirezortného pripomienkového konania v horizonte do
konca septembra 2013, nie je možné v plnom rozsahu, vzhľadom k úrovni pripravenosti
stratégie, ako aj vzhľadom k množstvu pripomienok a návrhov vznesených počas
workshopov. Výsledkom takého postupu by bol dokument bez širšej spoločenskej podpory a
zároveň dokument nedostatočnej kvality, ktorý by neobsahoval ciele ani praktické kroky k ich
dosiahnutiu. Po konzultácii so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
preto navrhol predĺženie a rozšírenie začatého participatívneho procesu, na konci ktorého by
bolo vytvorenie komplexného a pokiaľ možno čo najreprezentatívnejšieho dokumentu
stratégie. Predĺženie procesu tvorby stratégie poskytne ďalší čas a priestor pre odbornú
diskusiu zástupcov štátnych, ako aj mimovládnych organizácií o otázkach, ktoré si, ako sa
jasne ukázalo počas realizovaných workshopov, jednoznačne vyžadujú osobitnú pozornosť.
Bude potrebné dopracovať jednotlivé tematické okruhy stratégie z hľadiska komplexnosti a
vyváženosti obsahu a rozsahu, vrátane kategorizácie tém na tie, ktoré sú konsenzuálne a na
tie, ktoré sú otvorené. Z pohľadu realizovateľnosti a efektívnosti stratégie sú okrem ďalšieho
participatívneho dialógu s občianskou spoločnosťou potrebné tiež priame konzultácie so
zainteresovanými rezortmi za účelom definovania jednotlivých strategických otázok a priorít
a tiež partikulárnych úloh k ich dosiahnutiu. Odklad predloženia stratégie sa javí byť
potrebným aj z dôvodu realizovania ďalších odborných podujatí k obsahu stratégie, ktorých
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realizácia vyplynula z doterajšej diskusie s mimovládnym sektorom a zástupcami
občianskych združení. V množstve doručených podnetov sa ukázalo, že v širšej verejnosti
koluje celý rad predsudkov alebo mylných informácií o tom, čo je stratégia, čo je jej cieľom,
čomu má slúžiť a tvrdohlavé lipnutie na časovom harmonograme, ktorý bol stanovený v
dobrej viere, by viedlo k polarizácii spoločnosti a stratégia by nesplnila ten účel, ktorý splniť
má. Kvalita je zásadne dôležitejšia než čas v danom prípade.
2/ Predložil rade návrh dať viac času na to, aby sa pokojne o všetkých otázkach vecne
diskutovalo na základe faktov a na základe tolerancie názoru iných, s ktorým je možné sa
nestotožňovať, ale právo na názor nemožno nikomu odobrať. Ak sa rada stotožní s jeho
návrhom, požiada predsedu vlády SR o odklad termínu predloženia stratégie na rokovanie
vlády SR z 30. septembra 2013 na 30. júna 2014. V prípade súhlasného stanoviska predsedu
vlády SR sa v termíne medzi októbrom 2013 a májom 2014 uskutoční séria ďalších
odborných podujatí venovaných každej z tematických oblastí, ktoré budú určené tak pre
zástupcov štátneho sektora, ako aj občianskej spoločnosti. Odborná garancia workshopov
bude určená podľa vecného gestora problematiky. Navrhované uznesenie rady ukladá
podpredsedom rady, konkrétne ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ministrovi
spravodlivosti SR, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a členom rady,
splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny, respektíve osobe poverenej na plnenie
úloh splnomocnenca, splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity, splnomocnencovi
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SR
zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave stratégie, v zmysle ich
vecnej pôsobnosti, ako i zriadiť v ich pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu pre prípravu a
finalizáciu zverenej časti stratégie zloženú pomerne zo zástupcov verejnej správy,
mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej oblasti. Pravidelne budú prebiehať
zasadnutia koordinačnej skupiny. V máji 2014 sa uskutoční záverečné odborné podujatie k
finálnej podobe návrhu stratégie. Tento materiál bude predmetom rokovania výborov aj rady.
V júni 2014 bude výsledné znenie dokumentu predložené na medzirezortné pripomienkové
konanie a následne do ďalšieho schvaľovacieho procesu, respektíve do vecne
zainteresovaných parlamentných výborov. Takýmto spôsobom bude okrem otvorenia širšej
diskusie vo verejnosti možné podrobnejšie rozpracovať a stanoviť úlohy jednotlivých rezortov
a ostatných zainteresovaných inštitúcií, či už pri revízii ľudskoprávnych záväzkov, ako aj pri
implementácii navrhovaných riešení a ich začlenenia do jednotlivých národných plánov.
Cieľom je, aby materiál obsahoval lepší opis aktuálneho stavu v danej oblasti a zároveň lepšie
definovanú postupnosť budúcich priorít a úloh a ich časovú implementáciu. Navrhol, aby bola
stratégia tvorená základnými tematickými okruhmi s nasledovnou jednotnou štruktúrou:
1. aktuálny stav (komplexná evaluácia legislatívy a existujúcich verejných politík,
vymožiteľnosť práva);
2. odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov;
3. inštitucionálne zabezpečenie, implementačné a kontrolné mechanizmy vrátane nezávislých
a mimovládnych organizácií;
4. priority a úlohy do budúcnosti.
V zmysle navrhovaného postupu pri tvorbe stratégie je potrebné zabezpečiť realizáciu
odborných podujatí, workshopov k jednotlivým tematickým okruhom a strategickým otázkam
dokumentu. Vzhľadom k odbornému zameraniu výborov rady navrhol spoločne so
splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti rad tematických okruhov a
jednotlivé gestorstvo. Zasadnutie koordinačnej skupiny sa predpokladá v septembri 2013 pod
gestorstvom ministerstva a následne sa plánuje venovať témam, ako sú práva seniorov a práva
osôb so zdravotným postihnutím v októbri, práva detí a práva migrantov v novembri, práva
osôb žijúcich na hranici chudoby v januári a predchádzanie rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu
a ostatným formám intolerancie v januári, práva príslušníkov národnostných menšín a
etnických skupín a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania a rodová rovnosť vo
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februári, práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych osôb v marci a
následne workshop na vybrané témy, ktoré vzídu z predchádzajúcich diskusií v marci,
následne by sa v apríli venovalo výskumu, vzdelávaniu, výchove v oblasti ľudských práv,
posilneniu neziskových organizácií a mechanizmov participácie, inštitucionálnej architektúre
ochrany ľudských práv a dialógu o podstate a zmysle ľudských práv v máji. V máji by sa
uskutočnilo odborné podujatie k finálnej podobe návrhu stratégie. Nasledovalo by zasadnutie
koordinačnej skupiny koncom mája a zasadnutie rady v júni, ktoré by malo stratégiu schváliť.
Cieľom gestorstva nad jednotlivými tematickými okruhmi je na jednej strane odborné vedenie
workshopov a na druhej strane následné spracovanie spoločného výstupu ako podkladu do
stratégie. Organizačne budú za realizáciu workshopov zodpovedné príslušné ministerstvá.
Predseda rady považuje za dôležité pokračovať a rozšíriť filozofiu participatívnosti pri
príprave materiálu, ktorý by mal byť výsledkom čo najširšej celospoločenskej kultivovanej
diskusie.
Kálmán Petőcz, nezávislý expert na oblasť národnostných menšín
1/ Vyjadril poďakovanie predsedovi rady, pracovnému tímu ministerstva, kolegyniam a
kolegom, ktorí sa zúčastňujú na všetkých prácach v súvislosti s prípravou stratégie.
2/ Uvítal poslanecký návrh, v zmysle ktorého Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR bude mať formálnu kompetenciu v oblasti ľudských práv. Viacerí členovia rady
od konštituovania novej vlády SR vyjadrovali nespokojnosť s inštitucionálnou architektúrou
v oblasti ľudských práv. Ak v kompetenčnom zákone nie je formálne ošetrená problematika
tvorby, koordinácie, implementácie ľudských práv a je len čiastočne ošetrená problematika
národnostných menšín, nie je to v poriadku.
3/ Viacero výhrad k procesu prípravy stratégie bolo tlmočených na jar 2013, aj na zasadnutí
koordinačnej skupiny. Išlo najmä o krátky časový priestor na odbornú prípravu materiálu a na
realizáciu verejných diskusií. Uvítal návrh predsedu rady odložiť dokončenie prác na stratégii.
Zraniteľné skupiny v materiáli nechýbajú. Existujú koncepčné dokumenty, akčné plány na
jednotlivé zraniteľné skupiny, na plnenie ktorých bude dohliadané.
Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ K termínu predloženia stratégie na rokovanie vlády SR uviedol, že sa odkladal dvakrát, v
rámci zmeny vlády SR a zmeny kompetencií a na základe odporúčania rady. Dôležitá je
kvalita výstupu a nie termín.
2/ Pokiaľ ide o kompetencie, uviedol, že necíti žiaden inštitucionálny problém v komunikácii
s ďalšími ministerstvami, ale vníma, že viacerí cítili potrebu, aby bol faktický stav ošetrený aj
právne a aby to bolo zakotvené v kompetenčnom zákone. Od októbra 2013 by už príslušná
novela kompetenčného zákona mala byť, aby sa nestrácal čas diskusiou o usporiadaní.
3/ Predmetom mimoriadneho rokovania rady nemá byť podrobná diskusia o obsahu stratégie,
na to sa navrhuje deväť mesiacov. Požiadal členky a členov rady o vyjadrenie sa
k navrhovanému časovému harmonogramu a k obsahovému zameraniu ďalšieho postupu.
Lucia Faltinová, podpredsedníčka rady
Vyjadrila poďakovanie aj v mene občianskej spoločnosti, ktorú v rade zastupuje, za iniciatívu
a realizáciu, ktorá bola prijatá pod vedením predsedu rady, vyjadrila poďakovanie aj
Kálmánovi Petőczovi a jeho redakčnému tímu za prípravu materiálu. Vyzdvihla participatívny
proces, ktorý bol realizovaný v kontexte prijatej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti.
Diskusia o stratégii je komplikovaná a ocenila, že predseda rady zdôraznil potrebu tolerovať
odlišnosť medzi ľuďmi. Uviedla, že princípy ľudských práv sú jednoznačne formulované,
stratégiou sa otvára veľká téma pre mnohé skupiny, pre ktoré je to nové a je vhodné v diskusii
systematicky pokračovať. V prípade, že bude potrebný ďalší čas, je potrebné sa dohodnúť,
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ako ho vyplniť - jednotlivé kroky od koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti cez stratégiu
ľudských práv až po agendu 2016 – 2020.
Jozef Mikloško, poslanec Národnej rady SR za KDH
Uvítal prípravu stratégie a návrh na odklad jej predloženia na rokovanie vlády SR. Stratégia
by mala byť predmetom rokovania aj v Národnej rade SR. Oblasť ľudských práv a ich
implementácia je na úrovni mnohých rezortov, do parlamentu sa dostáva len oblasť rodovej
rovnosti a správy verejnej ochrankyne práv. Zároveň uviedol, že je potrebné si všímať aj
oblasť medzigeneračnej solidarity. Rodina je taktiež veľmi dôležitá pre celkový vývoj
spoločnosti v Európe aj na Slovensku. Slovensko polarizovala téma LGBTI ľudí. Je potrebné
o týchto témach rozumne diskutovať.
Monika Flašíková-Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu
Bola spravodajkyňou Európskeho parlamentu k správe o dodržiavaní základných práv v
Európskej únii. Táto správa tiež čakala na svoje prijatie dva roky, pretože podobne ako
navrhovaná stratégia, vyvoláva isté emócie. Na druhej strane musí byť nejaký čas, kedy bude
stratégia prijatá, pretože bude, v kontexte navrhovaného, pre spoločnosť prospešná. Dala na
zváženie preskúmať aj správy Európskeho parlamentu z pohľadu dodržiavania základných
práv v Európskej únii, pretože aj tie hovoria o témach, s ktorými sa skôr či neskôr bude
Slovensko konfrontovať. SR na budúci rok bude desiatym rokom členským štátom Európskej
únie a bude sa konfrontovať s témami, ako je azylová politika, migrácia, občianstvo ako také,
možno aj týmto témam bude potrebné dať na workshopoch priestor. Je potrebné sa začať
venovať jednej skupine v spoločnosti, ktorá je opomínaná, a to sú sociálne vylúčení.
Ekonomická a finančná kríza priniesla aj sociálnu krízu a skupina ľudí, ktorí patria k sociálne
vylúčeným, narastá. Sú to ľudia, ktorí by si zaslúžili v stratégii svoj priestor. Ocenila návrh,
aby sa stratégia prijímala budúci rok, pretože práve v máji 2014 oslávime desiate výročie
členstva v Európskej únii a bolo by symbolické, že Slovenská republika sa svojou celoštátnou
stratégiou pridá ku všetkým európskym hodnotám a ku všetkým základným právam, ktoré
patria Európanom.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Od začiatku vníma národnú stratégiu ako isté pokračovanie a rozpracovanie Európskej
stratégie ľudských práv na podmienky SR, čiže SR sa hlási ku všetkému tomu, čo Európska
únia prijala a je záujem to ďalej konkretizovať. V nadväznosti na p. Mikloška uviedol, že sa
ráta s tým, že v procese schvaľovania stratégie by bola predmetom rokovania príslušných
výborov Národnej rady SR, ktoré majú v gescii ľudskoprávnu, sociálnu a ďalšiu agendu,
práve preto, aby bola predmetom diskusie aj tam. Všetci poslanci Národnej rady SR boli
prizvaní k účasti na procese vypracovania stratégie. Ide o inkluzívny participatívny proces,
nie je záujem, aby bol ktokoľvek vylúčený.
Jozef Burian, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1/ Vyjadril podporu navrhovanému riešeniu pokračovania v diskusii, aby stratégia mala
vyvážený charakter a aby akceptovala hodnoty Európskej únie. V kontexte posunu termínu
najbližšieho zasadnutia rady na november 2013 navrhol prijať filozofiu flexibilnejšieho
organizovania odborných workshopov zo strany jednotlivých výborov rady.
2/ V súvislosti s návrhom na zriadenie odborných pracovných skupín dal do pozornosti, či by
to nemali byť práve výbory, ktoré sú priamo zriadené a sú v gescii Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, aby nemal nikto z výboru pocit, že sa nemohol zúčastňovať na
procese prípravy stratégie. Na rokovanie výborov môže byť pozvaný širší okruh ľudí
v súvislosti s prípravou stratégie.
9

Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ Výbory zodpovedné určite budú, avšak je potrebné otvoriť diskusiu pre širšiu verejnosť,
pretože výbory majú svojich členov. Je dôležité, aby ktokoľvek má záujem a cíti potrebu sa
vyjadriť k témam, aby bol prizvaný, aby sa mohol zúčastniť. Dôležité je, aby bolo zasadnutie
výboru otvorené.
2/ Pokiaľ ide o navrhovaný harmonogram, je orientačný, flexibilný, avšak nemožno stratiť
dynamiku. Navrhované termíny možno vnímať ako odporúčacie, ale harmonogram je
potrebné udržať. Každý mesiac je navrhovaných niekoľko tém a v zásade sa postupuje od
konsenzuálnejších k tým, ktoré budú vyžadovať väčšiu pozornosť. Neodporúčal mesačné,
resp. dvojmesačné posuny.
Zuzana Štrbíková, tajomníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských
práv a rozvojového vzdelávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výbor pre výskum, vzdelávanie a
výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania si zriaďuje pracovnú skupinu na
prípravu časti stratégie, ktorej členom nemusí byť len člen výboru, je otvorená širokej
verejnosti. Budú v nej zastúpení odborníci pre danú oblasť. Ukladať ministrovi školstva,
alebo jednotlivým ministrom, aby zriadili ešte ďalšiu odbornú pracovnú skupinu by bolo
kontraproduktívne.
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb
Stanovisko Výboru pre LGBTI osoby k procesu prípravy stratégie vo veľkej miere smeruje k
podobným záverom, aké sú navrhované. Výbor je znepokojený nízkou mierou spoločenskej
akceptácie LGBTI ľudí na Slovensku, čo vyšlo v troch zásadných relevantných výskumoch
posledného roka, väčšinou zadaných priamo Európskou komisiou. Je to jednak
Eurobarometer z novembra 2012, kde spoločenská akceptácia LGBTI ľudí na Slovensku
vyšla ako druhá najhoršia v Európskej únii po Lotyšsku a diskriminácia na základe sexuálnej
orientácie je druhou najrozšírenejšou na Slovensku. V máji 2013 vyšiel dosiaľ najrozsiahlejší,
najkomplexnejší výskum, ktorý realizovala Agentúra Európskej únie pre základné práva vo
Viedni, tiež na zákazku Európskej komisie, kde opäť najmä v porovnaní s našimi susednými
štátmi, členmi Európskej únie, vychádza Slovensko mimoriadne negatívne. Vyplýva z neho,
že až 52 percent LGBTI ľudí na Slovensku sa za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných
alebo ako obete obťažovania, pričom je to nadpriemerné v Európe. Podrobne k tomu bude
preložená správa do slovenčiny, ktorú prekladá Ministerstvo spravodlivosti SR a naposledy v
júli 2013 bol zverejnený prieskum European Social Survey, z ktorého vyplýva, že s
tolerantným postojom ku gejom a lesbám súhlasilo len 45 percent respondentov na Slovensku,
čo je dokonca pokles oproti roku 2005 o dve percentá a zo skúmaných krajín Európskej únie
na tom bolo horšie iba Estónsko. Výbor privítal vypracovanie odborného podkladu k tvorbe
stratégie redakčným tímom pod vedením p. Petőcza a rovnako odporúčanie prijať koncepciu
politiky štátu vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Zároveň vyjadril poľutovanie nad spôsobom
pripomienkovania a diskusie o predloženom podklade zo strany niektorých organizácií a
jednotlivcov. Napriek oficiálnemu odmietnutiu diskriminácie LGBTI ľudí zo strany Svätej
stolice, čo bolo pri príležitosti prijímania vyhlásenia o ľudských právach a sexuálnej orientácii
a rodovej identite Valným zhromaždením OSN v roku 2008, tieto subjekty na základe
ideologických, náboženských a často až zavádzajúcich argumentov, ktoré len zvyšujú
spoločenskú stigmu spojenú s homosexualitou, trvajú na vypustení každej zmienky o LGBTI
ľuďoch bez konštruktívnych návrhov na zlepšenie ich spoločenskej situácie, odstránenie
diskriminácie a zlepšenie úrovne dodržiavania ich ľudských práv. Výbor konštatoval, že
LGBTI ľudia majú rovnaké ľudské práva ako všetci ostatní ľudia a aby pri uplatňovaní týchto
práv neboli diskriminovaní. Práva LGBTI ľudí sú už chránené existujúcimi medzinárodnými
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záväzkami SR, nejde teda o vznik nových práv, alebo vytváranie nejakých nadštandardných
práv, ale o to, že univerzálne ľudské práva sa nespochybniteľne vzťahujú aj na LGBTI ľudí a
ich špecifické životné situácie. Výbor na základe toho dospel k odporúčaniu pre radu a aj pre
vládu SR:
1. Umožniť ďalšiu odbornú diskusiu a dialóg priamo so zainteresovanými subjektmi o
ľudských právach LGBTI ľudí s dôrazom na prostriedky a nástroje na znižovanie miery
homofóbie a transfóbie v spoločnosti.
2. Vytvoriť dostatočný časový priestor na vypracovanie návrhov konkrétnych opatrení v tejto
oblasti, ktoré by boli súčasťou stratégie.
K stanovisku boli pripojené odpovede na najčastejšie otázky ohľadom ľudských práv LGBTI
ľudí, ktoré pred mesiacom vypracoval Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva a ktoré
odpovedajú na množstvo dezinformácií, ktoré boli šírené v slovenskej spoločnosti. Uvítal
návrh na predĺženie procesu prípravy a tvorby stratégie.
Marián Mesároš, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Napriek tomu, čo zaznelo, o aktivitách a informáciách, ktoré budú smerovať do budúcnosti,
myslí si, že nie je možné len tak ukončiť diskusiu o tom, čo sa stalo doteraz a ako sa využil
čas od posledného zasadnutia rady, ktorý bol nakoniec pretavený v písomný dokument, ktorý
bol predložený ako materiál k stratégii. Stredisko vyjadruje protest proti predloženému
materiálu, odmieta pripravený dokument, pretože nespĺňa ani základné kritériá štátnej
stratégie a je nespôsobilý, aj keď sa tak volá, slúžiť ani ako podklad, ani osnova pre
vypracovanie štátnej stratégie. Kontroverzný materiál je neodborný, neúplný a povrchný,
pričom neobsahuje štátne strategické riešenia, napríklad troch veľkých najpočetnejších skupín
obyvateľstva, ktorými sú ochrana detí, problematika zdravotne postihnutých ľudí a rómskej
menšiny. Rovnako neobsahuje ani strategické úlohy a postupy tak, ako už síce bolo povedané,
v oblasti rasizmu, extrémizmu, xenofóbie a intolerancie. Stredisko preto hodnotí aj celý
pracovný postup v príprave materiálu, z ktorého je potrebné sa poučiť a hľadať to, kde sa stala
chyba, že vôbec iba takýto materiál je k dispozícii a hodnotí negatívne aj to, že sa ignorovali
rozdielne postupy a bolo realizované hrubé porušenie názorovej plurality. Stredisko je preto
zásadne proti prijatiu takéhoto materiálu aj už len formou toho, že sa zoberie na vedomie a
preto navrhuje, aby sa materiál stiahol z ďalšieho procesu prípravy, aby sa zabezpečilo, aby
takýto dokument už nebol východiskom ani predmetom ďalšieho spracovávania. Stredisko
navrhuje, aby sa stratégia vypracovala Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a aby sa následne predkladala tak, ako už bolo načrtnuté. Poukázal na potrebu
uvažovať nad uskutočnením reformy rady tak, aby plnila svoje poslanie poradného orgánu
vlády SR podľa princípov názorovej plurality a transparentnosti. Je potrebné zodpovedať
odpovede na otázky, prečo napríklad niektoré výbory rady vopred neprerokovali text
predloženého dokumentu na svojich zasadnutiach tak, ako je to podľa štatútu obvyklé a
neumožnili tak členom vyjadriť ich názory a pretaviť diskusiu do záverov výborov. Je
k dispozícii iba odborný podklad a napriek tomu, že sa niekoľko mesiacov rokovalo o
dokumente s názvom stratégia, ktorý bol až pred pár dňami zmenený na názov odborný
podklad, v ktorom absentujú základné strategické parametre, obsahuje množstvo vágnych
vyjadrení. Prvá fáza bola ukončená, prikračuje sa k druhej, materiál neobsahuje ani také
minimum, ako sú riešenia v otázke ochrany detí, zdravotne postihnutých a rómskej menšiny,
ako už aj spomínaný rasizmus, extrémizmus a xenofóbia. Otázna je otázka financovania
doterajšieho postupu a materiálu. Či je pravda, že každý z autorov kontroverzného dokumentu
dostal od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR finančnú odmenu za
dobre vykonanú prácu vo výške tisíc päťsto eur, respektíve vo výške dvetisíc eur a koľko
peňazí sa ešte vynaloží na prípravu samotnej stratégie, keďže autori tvrdia, že zatiaľ pripravili
iba podklad pre stratégiu. Už bolo spomenuté zo strany Výboru pre výskum, vzdelávanie
a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, že sa odporúča riešenie
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stratégie previazať s ďalším finančným krytím. Sú nedostatky, otázky verejnej diskusie, ktorá
je istým spôsobom riešená, ale je potrebné ju dôsledne dodržiavať, aby sa nestalo naozaj to,
čo sa stalo doteraz. Vzhľadom na skutočnosť, že existuje podkladový materiál k stratégii a je
uznesenie vlády SR č. 717 zo 16. novembra 2011, ktoré takisto obsahuje materiál s názvom
Stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, položil otázku, či tento dokument je
záväzný, koho zaväzuje prvý dokument a aký je vo vzťahu k druhému dokumentu.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Ak niekto má ešte otázky, prečo je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vnímané
ako problém a nie ako súčasť riešenia problému, tak po vystúpení p. Mesároša je to
zodpovedané. V rámci vystúpenia zástupcu strediska sa predpokladalo aj vyjadrenie
k akreditácii strediska. Vyjadril presvedčenie, že s rovnakou mierou náročnosti a kritičnosti,
akou stredisko hodnotí iných, sa pozrie aj na prácu, ktorú vykonáva samo. Argumenty, ktoré
p. Mesároš predniesol, sú už prekonané. Ministerstvo je otvorené diskusii, ale ohováračskú
kampaň na portáli topky.sk nepovažuje za diskusiu a bol by rád, keby ju stredisko zastavilo,
pretože to nikomu nepomáha. Odovzdal pozdrav výkonnému riaditeľovi strediska, členovi
rady, ktorého by rád videl na zasadnutí rady.
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
S predloženým návrhom postupu sa stotožňuje. Ocenil predložený harmonogram, ktorý bol
však požadovaný pred rokom. Opakovane sa na radách diskutovalo o rozfázovaní procesu a
keď ostávalo len pár mesiacov, tak už mnohí vedeli, že sa to nebude dať kvalitne pripraviť.
Neprebehla dostatočná diskusia o tom, čo má byť výsledok, že by to mala byť stratégia s
veľmi jasne definovanými úlohami, cieľmi, termínmi, zodpovednosťou. Podkladový materiál
ešte nemohol mať túto ambíciu. Nebolo by dobré rezignovať na to, aby sa o rok schvaľoval
len všeobecný dokument a nie konkrétna stratégia. Odklad sa dá pochopiť, avšak zároveň
hrozí, že stojí iná práca - od roku 2011 nebol prijatý akčný plán na boj proti diskriminácii,
pretože sa mala prijať stratégia. Tretí rok sa existuje bez verejnej politiky v oblasti boja proti
diskriminácii. Verejná diskusia ukázala veľa aj o limitoch participácie, o limitoch hľadania
východísk v ťažkých sporoch. Vyjadril obavu, že v máji 2013 na záverečnej konferencii bude
prebiehať podobná hodnotová diskusia, ako toto leto. Rada by mala byť strážkyňou ľudských
práv, mala by sa prihlásiť k ľudskoprávnym záväzkom SR už dnes a v navrhovanom uznesení
by mal zaznieť odkaz na vypracovaný podkladový materiál. O ľudských právach sa
nevyjednáva. O základnej záväznosti niet pochybností a rada by mala byť schopná toto
potvrdiť. O spôsobe implementácie ľudských práv sa môže vyjednávať, ale o samotných
ľudských právach ako súčasti západnej civilizácie už nie je potreba zásadne diskutovať.
Uvítal by zaslanie navrhovaného uznesenia a harmonogramu na zasadnutie rady včas.
Miroslav Lajčák, predseda rady
V danom prípade rozhodol, že návrh uznesenia bude distribuovaný až na zasadnutí rady z
dôvodu, že ak by bolo zaslané bez zdôvodnenia, minulo by sa účinkom. Bolo potrebné
vysvetliť filozofiu, na ktorú uznesenie nadväzuje. Zdôraznil, že úloha vypracovať stratégiu sa
neodkladá o deväť mesiacov, je potrebné zachovať dynamiku procesu. Zástupca strediska
žiadal radu, aby sa dištancovala od východiskového dokumentu. P. Oravec žiada, aby sa
k nemu rada prihlásila. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné o týchto veciach ďalej
diskutovať a je potrebné jeden druhého počúvať. Pri všetkých problémoch, ktoré vystali, je
zásadná participatívnosť. Žiadna súčasť spoločnosti nesmie mať pocit, že bola vylúčená z
prípravy dokumentu. Verí, že tí, čo cítili potrebu vyjadriť svoje názory aj prostredníctvom emailovej kampane adresovanej jeho osobe a zamestnancom ministerstva ju po dnešnej
diskusii v rade už nepovažujú za nutnú a požiadal, aby dali pokyn na jej zastavenie, pretože
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nesmierne zaneprázdňuje, znechucuje. O všetkých veciach sa bude diskutovať, nikto nechce
nikoho dobehnúť. Zasielať výhražné maily nie je súčasť debaty.
Lucia Faltinová, podpredsedníčka rady
Predložený materiál je profesionálne spracovaný. Bolo však možné sa s ním zaoberať hneď,
ako sa deklarovalo, že sa bude pokračovať v príprave stratégie. K navrhovanému
harmonogramu, ktorý sa má týkať jednotlivých skupín, ktoré by mali byť zapracované v
stratégii, pani europoslankyňa uviedla, že absentujú sociálne vylúčené skupiny. Uvedené
skupiny sú v ňom zahrnuté, sú to práva osôb žijúcich na hranici chudoby. Bolo by vhodné sa
venovať aj právam obetí násilia, zneužívania, kriminality. Položila otázku, či bude dostatočná
otvorenosť navrhovaných pracovných skupín, aby bola možnosť prihlásiť sa tým, ktorí budú
mať záujem pracovať na stratégii. Stratégia nie je o tom, čo sa deje teraz a čo sa má diať teraz,
ale mala by definovať, ako sa bude postupovať do budúcna. V kontexte vyjadrení p. Petőcza
uviedla, že v stratégii musia byť všetky zraniteľné skupiny, aj keď sa môže zdať, že majú
dostatočne upravené práva. V súvislosti s pripravovanou novelou kompetenčného zákona
uviedla, že to mohlo byť zrealizované pred pol rokom, spočiatku sa tento návrh nestretol
s pozitívnou spätnou väzbou, na podnet okolia bolo uznané, že má to zmysel.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Nemyslí si, že bez novely kompetenčného zákona by sa nevedelo pracovať. Počúva a keď
vidí, že je to pre niektorých dôležité, vyvinul iniciatívu. Pokiaľ ide o navrhovaný
harmonogram uviedol, že o procese sa priebežne diskutovalo, každý krok bol na rade
odhlasovaný. V decembri 2012 sa diskutovalo o ďalšom postupe, na jar 2013 sa uskutočnilo
neformálne rokovanie na ministerstve, bolo dohodnuté zriadenie jednotlivých úrovní.
Neočakávalo sa, že prípravný proces vyvolá takú reakciu verejnosti, je potrebné reagovať na
aktuálnu situáciu. Dôležité je sa sústrediť na to, aby bol proces kvalitný. Navrhovaný
harmonogram, aj pokiaľ ide o témy, je otvorený. Ak pretrváva pocit, že v ňom nejaká téma
chýba, je možné o tom operatívne diskutovať. Otvorenosť, inkluzívnosť je veľmi dôležitá.
Jedno sedenie odlišné názory nevyrieši. Je potrebné využiť čas na vypočutie jeden druhého,
aby bolo možné dať do textu stratégie niečo, čo odráža názor spoločnosti a čo odráža
postavenie SR ako členskej krajiny Európskej únie a medzinárodnoprávne záväzky SR.
Stratégia musí byť komplexným dokumentom.
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
V podkladových materiáloch sa hovorí o tom, že rovnaké zaobchádzanie je horizontálny
princíp pre všetkých. V navrhovaných tematických workshopoch sa spája rovnaké
zaobchádzanie a rodová rovnosť. Rovnaký problém je však u osôb so zdravotným
postihnutím, u seniorov, u kohokoľvek. Ak existujú podmienky, v ktorých jedna skupina
nemôže čosi realizovať úplne a druhá môže, tak je potrebné hovoriť o rovnosti, o rovnakom
zaobchádzaní a preto by bol nerád, aby z ostatých workshopov tento princíp vypadol.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Pripomienka p. Mamojku bude zohľadnená.
Šarlota Pufflerová, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie, výchovu v oblasti
ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Predložila návrh skupiny členov rady, ktorí zastupujú rôzne organizácie, výbory s cieľom
prispieť k tomu, aby sa nestratil celostný rozmer stratégie a hodnotový rámec.
1/ Materiál vypracovaný redakčným tímom nepovažuje nikto za finálny, ale mal by sa
považovať za východiskový, pretože popisuje všetky dôležité oblasti a súčasti, ktoré by
stratégia mala mať. Zhodli sa na tom viaceré výbory. Nie je možné si dovoliť nevyužívať to,
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čo už je veľmi dobre systematicky spracované. Navrhli do uznesenia rady doplniť, že rada
berie na vedomie informáciu o doterajšom postupe tvorby stratégie a prijíma odborný
podkladový materiál vypracovaný skupinou expertiek a expertov na základe poverenia rady
ako východiskový dokument pri ďalšej tvorbe a dopracovávaní stratégie. Výbory podporili
materiál aj z toho dôvodu, že mnohí ľudia sa na príprave materiálu podieľali veľmi aktívne a
prispeli k tomu, aby mal túto podobu a už teraz obsahuje veľa vecí, ktoré sa budú ďalej vo
výboroch rozpracovávať. Materiál môže byť nápomocný a byť vodítkom v ďalšom procese,
kde bude veľmi náročné udržať kontinuitu.
2/ Zároveň sa navrhuje, aby bol proces koordinovaný, pretože koordinančná skupina je príliš
veľká (sú v nej zastúpené výbory, rezorty). Koordinančá skupina je dôležitá z hľadiska
prierezovosti, ale nemôže byť akčná a nemôže plniť každodenné úlohy a komunikovať so
všetkými, ktorí budú do procesu zapojení. Navrhuje sa preto, aby podpredseda vlády a
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvoril na Ministerstve zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR personálne a organizačné podmienky pre plnohodnotnú
koordináciu ďalších prác na stratégii a jej následnej implementácii. Navrhujú sa dve
možnosti. Mohlo by to byť formou vytvorenia postu poradcu/poradkyne pre tvorbu a
implementáciu stratégie a užšieho tímu tejto osoby na plný úväzok v užšej súčinnosti s
kanceláriou ministra, tajomníčkou rady a so sekretariátom rady. Druhé riešenie by mohlo byť
predložením návrhu vláde SR na vytvorenie postu splnomocnenca/splnomocnenkyne vlády
SR pre stratégiu. V tomto prípade by išlo nielen o prípravu, čo je najbližší rok, ale aj o
koordináciu všetkých procesov a implementáciu stratégie, pretože jedna vec je vytvoriť
dokument a ďalšia vec je dotiahnuť to do implementačnej fázy, kde bude potrebné
koordinovať iné procesy. Návrh na menovanie splnomocnenca/splnomocnenkyne predloží
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Splnomocnenec/splnomocnenkyňa bude organizačne zaradený/zaradená do štruktúry
ministerstva.
3/ Tretí návrh sa týka finančného zabezpečenia celého procesu - vyčleniť na tvorbu stratégie a
na jej následnú implementáciu adekvátne finančné zdroje, ktoré by mali pokryť plánované
analytické a odborné činnosti, ako aj plnenie organizačných, koordinačných a vecných úloh.
Prostriedky na celkovú analýzu a evaluáciu ľudskoprávnych politík, ako aj na zabezpečenie
koordinácie prípravy stratégie sa navrhuje vyčleniť z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, resp. zohľadniť náklady v štátnom rozpočte na rok 2014.
Náklady spojené s úlohami vyplývajúcimi z implementácie prijatej stratégie sa navrhujú
zohľadniť v rozpočtoch jednotlivých rezortov na ďalšie roky. Zároveň sa navrhuje, aby sa
riešenie jednotlivých tematických okruhov vhodným spôsobom začlenilo do štruktúry
operačných programov Európskej únie pre ďalšie programovacie obdobie, prípadne aby sa
využili doteraz nezazmluvnené zdroje zo súčasného programovacieho obdobia. Navrhuje sa,
aby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tejto súvislosti začalo
rokovania s jednotlivými rezortmi, respektíve riadiacimi orgánmi príslušných operačných
programov. Ďalší odklad prijatia stratégie má skutočný zmysel len vtedy, ak sa nadchádzajúci
čas využije efektívne, ak odborná práca, vrátane analýz, bude vykonaná kvalitne. To nie je
možné bez príslušného finančného krytia. Ďalšou dôležitou úlohou je zabezpečenie
finančného krytia samotnej implementácie stratégie po jej prijatí.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Každý v miestnosti, keď sa pozrie na svoju výplatnú pásku, tak si uvedomuje, že existuje
kvalitná práca bez adekvátneho finančného krytia. Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva ho žaluje a spustilo nenávistnú kampaň proti jeho osobe v médiách za to, že sa vyplatili
peniaze za prvú časť. Finančné prostriedky nie sú.
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Katarína Kováčová, Ministerstvo financií SR
Príprava rozpočtu verejných financií na rok 2014 - 2016 už prebieha od začiatku roka, v
auguste 2013 bol rozpočet predložený na rokovanie vlády SR a politická diskusia sa očakáva
na jeseň tohto roku. Vzhľadom na konsolidáciu verejných financií sa nepredpokladá, že by
nad limit rozpočtovej kapitoly bolo možné rozpočtovať nejaké ďalšie výdavky.
Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ Finančné prostriedky navyše nebudú, je možné hľadať len v rámci rozpočtových zdrojov
jednotlivých ministerstiev. Kvalitnú prácu je potrebné nejakým spôsobom, ak nie adekvátne,
tak aspoň symbolicky ohodnotiť. Uznesenie to však nevyrieši.
2/ Akceptuje odporúčanie vytvoriť poradcu. Splnomocnenec je už neaktuálny a nepotrebný
práve tým, že sa mení kompetenčný zákon a kompetencia bude jasne vymedzená, takže táto
otázka je prekonaná. Uvažoval poveriť niekoho, vo svojej kompetencii alebo v rámci svojho
rozpočtu, kto bude zastrešovať koordináciu prípravy stratégie.
3/ Pokiaľ ide o vymedzenie sa k materiálu pracovnej skupiny uviedol, že celá diskusia bude
istým spôsobom o tom, do akej miery je akceptovaný alebo do akej miery akceptovaný nie je.
Ak by bol zadefinovaný ako východiskový dokument, môže to byť interpretované mnohými
ľuďmi, ktorí majú problém s mnohými časťami tohto dokumentu, že je záväzný a že je
potrebné sa ho držať. Vo svojom úvodnom slove charakterizoval predložený materiál ako
solídny rámcový základ budúcej diskusie. Ale mohlo by byť zavádzajúce, ak sa dá do
uznesenia, že sa musíme odrážať od tohto dokumentu. Na zasadnutí rady sa zúčastňujú mnohí
zástupcovia verejnosti, ktorí sú prítomní práve preto, že majú problém s niektorou časťou
dokumentu.
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
Rovnako ako pán Mamojka vníma tému rovnakého zaobchádzania ako príliš asociovanú
s oblasťou rodovej rovnosti. Násilie je prierezová téma podobne, ako je prierezovou témou
rovnaké zaobchádzanie. Pri používaní pojmu rovnaké zaobchádzanie apeloval na orgány
verejnej správy, aby sa začal používať termín rovné zaobchádzanie a nie rovnaké
zaobchádzanie, pretože je to významovo veľký rozdiel a posun, ktorý nahráva aj oponentom
princípu rovnosti.
Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
V kontexte problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch uviedla, že Slovenská
republika má prijatú platnú stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. S
problematikou násilia sa SR vysporiadava v jednotlivých cieľových skupinách (násilie na
ženách, násilie na deťoch, násilie na senioroch, násilie na osobách so zdravotným
postihnutím). Je to jedna z prierezových tém, kde by zaradila aj nediskrimináciu, pretože
nediskriminácia sa týka všetkých, hlavne znevýhodnených skupín. Uvítala by, aby práva žien
a rodová rovnosť boli samostatné kapitoly, pretože buď sa stratí jedno alebo druhé. Pokiaľ ide
o štrukturálne fondy uviedla, že ide o veľmi komplikovaný proces čerpania, ktorý by musel
prechádzať schvaľovaním a zrejme stratégia bude oveľa skôr hotová, než by sa takéto niečo
dalo dosiahnuť. Pripravuje sa nové programové obdobie, v rámci ktorého je po konzultácii s
pracovnou skupinou Výboru pre rodovú rovnosť k príprave stratégií zaradená téma prevencie,
eliminácie, diskriminácie, rovnosti mužov a žien, čiže to budú prostriedky nie na prípravu
stratégie, ale skôr na implementáciu procesov. Aj výbory majú svoje rozpočty, nie sú veľké,
ale napríklad preplácanie cestovného je možné čerpať aj z rozpočtov výborov.
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Kálmán Petőcz, nezávislý expert na oblasť národnostných menšín
Položil otázku, či kapitola Tvorba a implementácia ľudskoprávnych politík, ktorá bola pod
podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a prešla na Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa transformovala v podobe len viazanosti na
dotačné schémy, lebo pôvodne to tak nebolo. Na Úrade vlády SR to bolo na činnosť
podpredsedu vlády, ktoré vykonáva pri tvorbe a implementácii ľudskoprávnych politík,
pričom druhý balík bol na menšinové kultúry, ten bol viazaný na dotácie. Ak je to tak, že celé
peniaze sú viazané na dotácie, tak samozrejme, sa to nedá použiť na iné činnosti. Ak to nie je
viazané na dotácie, prečo sa to nedá použiť na iné činnosti? Pokiaľ v parlamente prejde návrh
na zmenu kompetenčného zákona, tak vláda SR aj parlament musí zohľadniť, že ak sa
rozširujú kompetencie určitého ústredného orgánu štátnej správy, tak nejakým spôsobom by
sa to malo zohľadniť v rozpočte. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
by malo predložiť požiadavku zo svojej pozície.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Kompetencie sa rozširujú a rozpočet znižuje.
Kálmán Petőcz, nezávislý expert na oblasť národnostných menšín
1/ Rada ako poradný orgán vlády SR môže navrhnúť zvýšenie rozpočtu.
2/ Svetová konferencia o ľudských právach, ktorá sa uskutočnila pred dvadsiatimi rokmi, sa
zaoberala tromi hlavnými okruhmi - zhodnotením pokroku v oblasti ľudských práv za
posledné obdobie, riešeniu vzťahu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a špecifikám
ochrany zraniteľných skupín. V navrhovanej štruktúre harmonogramu vypadáva oblasť
občianskych a politických práv, inštitúcií a mechanizmov a vzťahu demokracie, právneho
štatútu a ľudských práv, čo predstavuje jednu z kľúčových tém všetkých ľudskoprávnych
stratégií, pretože to je prierezová záležitosť. Problematiku občianskych a politických práv
navrhol ošetriť a zaradiť buď pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
alebo pod Ministerstvo spravodlivosti SR.
3/ V navrhovanom harmonograme by mal byť zohľadnený dostatok času na odbornú diskusiu
ku každej téme, neobmedziť ju len na jeden mesiac. Lepšie by bolo, ak by sa ustanovili
odborné pracovné skupiny, aby každá z nich celého pol roka rokovala a pripravovala
záverečný text.
Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
K predloženému harmonogramu a návrhu uznesenia doplnil, že pracovné skupiny by mali
pracovať počas celého nadchádzajúceho obdobia. Nie je povedané, že pracovná skupina bude
pracovať jeden mesiac, lebo za jeden mesiac nebude schopná vytvoriť kvalitný dokument.
Pracovné skupiny by mali byť na základe tohto uznesenia vymenované ministrami hneď na
začiatku, ako to bude vládou SR schválené, aby začali svoju prácu. To, že medzitým bude
odborný workshop, kde sa pozvú ďalší odborníci, ktorí budú do diskusie včlenení, sa
nedotýka priebežnej práce pracovnej skupiny, výstupom ktorej by mal byť kvalitný podklad
pre stratégiu.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Najcitlivejšie témy budú mať workshopy čo najneskôr, aby bol najväčší priestor na diskusiu.
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
1/ V kontexte predloženého návrhu zo strany niektorých členov a členiek rady uviedla, že je
dôležité, aby rada ako poradný orgán vlády SR dala jasne najavo, že odborný podkladový
materiál, ktorý vypracoval redakčný tím, je materiál, ktorý by mal slúžiť ako základ,
východisko diskusie. Sú v ňom zadefinované základné ľudskoprávne záväzky SR, všetky
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dôležité témy, ktorým je potrebné sa venovať. Je potrebné dať signál aj verejnosti, že
podkladový materiál vypracovaný redakčným tímom by mal byť východiskovým
dokumentom pri tvorbe a dopracovaní stratégie.
2/ Je dôležité určiť, čo má byť cieľom otvárania širokej diskusie v rámci participatívneho
procesu prípravy materiálu, alebo akým spôsobom sa bude pracovať ďalej. Na jednej strane je
možné diskutovať o tom, ako čo najideálnejším spôsobom implementovať ľudské práva do
praxe, ale to, čo sa odohralo v poslednom období, je veľmi dôležité si zadefinovať možno aj
v stanovisku, že diskusia sa má viesť odborne a bez toho, aby dochádzalo k takým útokom, k
akým dochádza. Na jednej strane sa rieši stratégia a zároveň sú jedným dychom z istej strany
spoločnosti urážaní ľudia, sú spochybňované ich základné ľudské práva, ide predovšetkým o
práva LGBTI ľudí a to je neprípustné. To je niečo, od čoho sa musíme dištancovať. Je
dôležité sa uzniesť aj na tom, akým spôsobom budú navrhované participatívne odborné
podujatia zaštítené tak, aby bola zabezpečená odbornosť. Tak, ako by sa mali experti a
expertky vyjadrovať k ľudským právam, tak celá verejnosť by mala dostať relevantné
informácie a mala by mať možnosť diskutovať. SR má prijaté určité ľudskoprávne záväzky,
na ktorých by mala stáť a preto je veľmi dôležité, aby rada schválila fakt, že odborný podklad
je veľmi dôležitý.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Je dôležité, aby dokument, ktorý bude predkladať do vlády SR spĺňal dve funkcie. Po prvé,
aby to bol dokument, ktorý odráža medzinárodno-právne postavenie SR ako členskej krajiny
Európskej únie, OBSE, Rady Európy, OSN. A po druhé, aby bol spoločensky akceptovaný.
Jedno bez druhého urobí viac škody než osohu - ak sa odmietne to, že spoločnosť ho musí
akceptovať, tak sa neprijme dobrá stratégia, rovnako ak sa budú zatvárať oči pred tým, že
Slovensko má isté medzinárodné právne záväzky, ktoré nie sú pretavené do vnútorných
noriem a predpisov. Tým, že sa bude trvať na pozíciách a budú sa odmietať názory iných, tak
sa k tomu nedopracujeme. Má zásadný problém s navrhovaným bodom 1, pretože zaväzuje
ruky pre budúcu diskusiu a tlačí ju len na platformu predloženého dokumentu, ktorý
vypracoval redakčný tím. Východiskový materiál je k dispozícii, nezmizne, nik sa od neho
nedištancuje, ale nechce, aby to bolo interpretované tak, že sú to mantinely budúcej diskusie.
Materiál predstavuje solídny základ pre diskusiu, ale východiskový dokument je niečo iné.
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Predložený materiál prestavuje východisko, nie mantinel. Je potrebné jasne povedať, z čoho
sa odrážame a na akých základoch stojíme. Je to podklad na ďalšie rozpracovanie, nie je
v ňom sporný bod. Materiál dáva hodnotové rámce, čo ďalej robiť v rámci konkrétnych
politík.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Dokument to istým spôsobom splnil, obsahuje množstvo námetov, cenných podnetov, ktoré
nepochybne budú zohľadnené v budúcej stratégii, ale rovnako je zdrojom obrovskej
polemiky, ktorá je v podmienkach SR nevídaná. Nechce, aby ktokoľvek mal pocit, že ďalšia
diskusia musí byť postavená na východiskovom dokumente. Je dôležité začať serióznu
diskusiu o všetkých aspektoch stratégie, ale bez toho, aby sa prejudikovali závery alebo sa v
niekom vyvolal pocit, že ide len o kozmetickú úpravu dokumentu, lebo by sa predbiehal
vývoj nasledujúcich deviatich mesiacov. Každý by mal mať pocit, že sa začína na otvorenom
priestore a nikto nenanucuje žiadne názory dopredu. Dokument upozornil na isté limity
spoločenskej tolerancie, aj na limity chápania moderných ľudských práv slovenskou
spoločnosťou. Nechce vyvolať žiaden falošný pocit u ľudí, ktorí majú veľké výhrady k
tomuto dokumentu. Výsledný dokument musí byť kredibilný.
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Mária Gvozdjaková, riaditeľka odboru zdravotníctva, Ministerstvo vnútra SR
Priklonila sa na stranu predsedu rady, ktorý vysvetlil dôvody, pre ktoré podkladový materiál
slúži ako kvalitný podkladový rámec pre ďalšiu prácu, ale jednoznačne nie je potrebné z
pohľadu Ministerstva vnútra SR, aby sa menilo navrhované uznesenie, ktoré je dostatočné a
kvalitne postavené, rovnako aj časový harmonogram.
Pavol Šimunič, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR
Pôvodne navrhované uznesenie je predložené ako umenie možného v súčasnej situácii,
pretože rokovanie rady nie je o obsahu materiálu, ale o tom, ako ďalej. Snaží vylúčiť
akékoľvek momenty, ktoré by boli v danej situácii kontraproduktívne. Reaguje svojím
obsahom nielen na nastavenie procesných postupov, ktoré by mali viesť k ďalšiemu
pokračovaniu procesu prípravy stratégie, ale zároveň je aj reakciou na spontánny spoločenský
barometer, ktorým bola diskusia o moderných ľudských právach v súvislosti s prípravou
stratégie.
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
Navrhovaná formulácia týkajúca sa východiskového materiálu by mala byť mierna, ale
principiálna. Preto sa nenavrhovalo prijímať ani schvaľovať dokument, ale vziať ho na
vedomie ako východiskový dokument, nie záväzný, nie nemenný, ale ako niečo, čo sa zoberie
na vedomie. Dokument vyvolal kontroverzné reakcie, ale rada by mala povedať, či ho vníma
ako jeden z návodov, alebo či ho odmieta. Akceptuje potrebu hľadania podpory verejnosti, ale
často krát je potrebné prijať aj rozhodnutie. Ak by nebolo Európskej komisie a vstupu SR do
Európskej únie, nikdy by nebol prijatý antidiskriminačný zákon a nikdy by v ňom nebol zákaz
diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Slovenská verejnosť by to nikdy neschválila a
žiadna vláda SR pred tým nemala odvahu tento zákon prijať. Parlament dvakrát odmietol
antidiskriminačný zákon, až do situácie, keď SR bola mesiac pred vstupom do Európskej
únie. Doposiaľ nebola prijatá ani koncepcia sexuálnej výchovy. Názory verejnosti nie sú
jediným určujúcim parametrom pre prijímanie politík v oblasti ľudských práv, lebo potom by
mala SR trest smrti. A na takéto veci by sa nemalo zabúdať. Ľudské práva nie sú vox populi,
ľudské práva sú predovšetkým o princípoch. Predložený dokument je najmiernejším z
dokumentov, ktorý mohol byť predložený a nemyslí si, že spôsobuje niekomu ohrozenie
alebo záväzok pre vládu SR, ktorý by predstavoval budúce konkrétne úlohy typu prijatia
zákona o registrovaných partnerstvách. Dokument predstavuje popis toho, kde sme a kam by
sme mali smerovať. Rada by mala mať odvahu sa s ním vysporiadať.
Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ Dokument doposiaľ nebol predmetom rokovania rady, hoci pôvodne mal byť predmetom
rokovania dnešnej rady, ale nebol práve preto, lebo spoločenská diskusia a polemika, ktorú
vyvolal jasne ukázala, že je potrebné si dať viac času. Predložený doplňujúci návrh uznesenia
akoby chcel všetkých zaviazať, že sa bude diskutovať a dokument je istým spôsobom
východiskom. Z titulu funkcie predsedu rady chce premostiť rozdelenie, ktoré dokument
spôsobil a časť členov rady ho chce zafixovať istým spôsobom. Je potrebné diskutovať a na
konci diskusie prijať dokument, ktorý bude mať širokú mieru spoločenského konsenzu a
spoločenskej podpory.
2/ Bol predložený návrh uznesenia rady a k nemu tri návrhy na doplnenie. Prvým je, že rada
berie na vedomie materiál vypracovaný redakčným tímom na základe poverenia radou ako
odborný podkladový materiál. To znamená, že materiál tu je, ale nikto nemusí mať pocit, že
sa prejudikuje budúca diskusia. Druhý doplnok uvádza, že rada v záujme prijať stratégiu s
jasne stanovenými cieľmi, úlohami, termínmi plnenia, zodpovednosťou a finančným
zabezpečením odporúča, aby predseda rady vytvoril na Ministerstve zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR personálne a organizačné podmienky pre plnohodnotnú
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koordináciu ďalších prác na stratégii a jej následnej implementácie formou vytvorenia postu
poradcu/poradkyne pre tvorbu a implementáciu stratégie. Tretí doplnok uvádza, že rada
navrhuje príslušným rezortom vyčleniť na tvorbu stratégie a na jej následnú implementáciu
adekvátne finančné zdroje, ktoré by mali pokryť plánované analytické a odborné činnosti, ako
aj plnenie organizačných, koordinačných a vecných úloh.
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb
Položil otázku k pracovným skupinám, keďže výbory majú už zriadené pracovné skupiny pre
stratégie, či je možné poveriť existujúce pracovné skupiny.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Je to možné. Ako gestor úlohy a ako predseda rady dáva konkrétne úlohy jednotlivým
rezortom, ktoré im spadajú do činnosti. Implementácia je na nich, avšak proces musí byť
otvorený pre celú verejnosť, dôležitá je inkluzívnosť.
Hlasovanie za predložený návrh uznesenia:
Za: 29
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb
Navrhovaný termín uskutočnenia odborného workshopu k téme LGBTI osôb v marci 2013 sa
javí ako nevhodný, najmä kvôli prezidentskej kampani, aby nebola zneužitá táto téma.
Navrhol presunúť termín worskhospu na neskôr.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Harmonogram je orientačný. Diskusia musí začať hneď, workshopy je možné prispôsobiť
operatívne. Praktické a organizačné otázky vyrieši koordinačná skupina. Predseda rady
zostáva koordinátorom procesu a všetky úlohy, ktoré nie sú špecifikované v uznesení,
zostávajú na ňom.
Rada vzala na vedomie informáciu predsedu rady o procese prípravy stratégie, schválila návrh
ďalšieho postupu prípravy stratégie a odporučila predsedovi rady požiadať predsedu vlády SR
o posun termínu predloženia materiálu na rokovanie vlády SR z 30. septembra 2013 na 30.
júna 2014. Rada zároveň poverila výbory spolupracovať pri navrhnutom postupe prípravy
návrhu stratégie.
BOD 3
Miroslav Lajčák, predseda rady
Situačná správa o ochrane ľudských práv v SR bola pripravená v súvislosti s nadchádzajúcim
posudzovaním SR v rámci druhého kola univerzálneho periodického hodnotenia (ďalej len
„UPR“) Rady OSN pre ľudské práva. UPR je osobitnou procedúrou, ktorej v štvorročných
intervaloch podliehajú všetky členské štáty OSN. Jej cieľom je komplexne a čo
najobjektívnejšie zhodnotiť ľudskoprávnu situáciu v dotknutom štáte a zároveň adresovať
odporúčania na zlepšovania situácie v oblasti ľudských práv. UPR je novým prvkom v
činnosti Rady OSN pre ľudské práva. Procedúra bola ustanovená spolu s vytvorením Rady
OSN pre ľudské práva v roku 2006. Rada, ktorá nahradila Komisiu OSN pre ľudské práva,
vznikla na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN ako jeho pomocný orgán. Jej
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poslaním je efektívne riešiť urgentné, aj dlhodobo pretrvávajúce krízové situácie v oblasti
ľudských práv vo svete. SR absolvovala prvé kolo UPR v roku 2009. Adresovaných jej bolo
celkom 91 odporúčaní, z nich deväť odmietla. Odmietnuté odporúčania sa týkali sterilizácie
rómskych žien, zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl, prijatia nových
legislatívnych opatrení v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín a práv osôb
patriacich k sexuálnym menšinám. S výhradou boli prijaté tri odporúčania ohľadom
registrácie cirkví, detskej práce a modalít zasielania pravidelných odpovedí na dotazníky
OSN. Obsahom druhého cyklu UPR bude predovšetkým zhodnotiť pokrok v oblasti ľudských
práv od roku 2009 a implementáciu odporúčaní z prvého kola UPR. Z tohto dôvodu je
situačná správa predovšetkým komplexnou informáciou o vývoji v oblasti ľudských práv na
vnútroštátnej úrovni od roku 2009 s dôrazom na implementáciu odporúčaní z úvodného kola
UPR. Jej obsahom sú aj opatrenia plánované do budúcnosti. Vzhľadom k tomu, že prevažná
časť odporúčaní z prvého kola UPR sa týkala Rómov, táto téma tvorí prevažnú časť správy.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spracovalo správu na základe
podkladov dotknutých rezortov. S cieľom posilňovania participatívneho charakteru prípravy
situačnej správy pred tým, ako bude predložená na medzirezortné pripomienkové konanie a
na rokovanie vlády SR, považuje za prirodzené prerokovať ju aj so zástupcami občianskej
spoločnosti. Ide napokon o prístup akcentovaný aj samotnou Radou OSN pre ľudské práva.
Anglická verzia správy bude postúpená Rade OSN pre ľudské práva začiatkom novembra
2013. Predložením situačnej správy sa celý proces hodnotenia prakticky iba začína.
Nasledovať bude interaktívny dialóg s členskými štátmi Rady OSN pre ľudské práva, ktorý je
naplánovaný na začiatok februára 2014. Na hodnotení sa zúčastnia aj zástupcovia
relevantných rezortov. Finálnym procesom a produktom UPR je prijatie záverečného
dokumentu pre hodnotený štát v pléne Rady OSN pre ľudské práva, ktorý bude obsahovať
odporúčania pre SR. Prípravu na hodnotenie SR bude koordinovať Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR. Predložil návrh uznesenia rady k materiálu.
Šarlota Pufflerová, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie, výchovu v oblasti
ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Ide o zásadný a komplexný materiál. Z hľadiska náplne činnosti v rade, nepovažuje za
správne, aby na jeho preštudovanie bol krátky časový priestor, keďže o tom, že situačná
správa má byť napísaná, sa vie od januára 2012. Na ostatnom zasadnutí rady bolo dohodnuté,
že všetky zásadné principiálne veci vždy pôjdu najprv do výborov, aby v nich bolo možné
zaujať stanovisko. Navrhla, aby sa o materiáli nerokovalo práve z týchto dôvodov. Navrhla
materiál vziať na vedomie, avšak pred tým ho prerokovať vo výboroch a následne ho posunúť
na ďalšie rokovanie rady.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Zasadnutie rady malo byť monotematické. V tomto prípade je SR viazaná časovým aspektom,
pretože v termíne do 31. októbra 2013 je potrebné materiál predložiť na rokovanie vlády SR.
Bol týždeň na vyjadrenie sa k nemu. Najbližšie zasadnutie rady je naplánované na november
2013.
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
Je výzvou do budúcna, ako by mali vznikať reportujúce správy pre výbory OSN, či majú
odrážať len vládny pohľad, potom je možné ich len vziať na vedomie, že ide o vládnu správu
a pripravovať tieňové správy, alebo či by im mal predchádzať istý typ dialógu, kde by bolo
možné aspoň jemne korigovať sebahodnotenie vlády SR. V tom sa odráža dilema alebo
úskalie, na ktoré upozorňovali pred rokom, že na jednej strane Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR koordinuje proces prípravy podobných dokumentov, ktoré
vykresľuje situáciu ako pomerne ideálnu. Dokument vôbec nezobrazuje žiadne nedostatky,
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zlyhania, výzvy, ktoré sú v tejto oblasti. O každom jednom bode by odborná verejnosť
dokázala viesť niekoľkohodinovú polemiku, či je to dostatočné. Na jednej strane rezort háji
renomé, tvár Slovenskej republiky navonok, na druhej strane má kriticky vnímať jednotlivé
body. Nie je priestor na rokovaní rady o tom diskutovať v detailoch. V súčasnej situácii
zobratie správy na vedomie a konštatovanie, že vláda SR takto vníma súčasnú situáciu, takto
odpovedá na odporúčania spred štyroch rokov, je možné. Mal by sa viesť kontinuálny dialóg,
či je spokojnosť s napĺňaním odporúčaní a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR by mohlo proaktívnejšie vstupovať do interakcie s rezortmi a žiadať dôsledné
napĺňanie odporúčaní. Bolo by vhodné dať priestor aj na pomenovanie nedostatkov a slabých
miest.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Ide o situačnú správu, ktorá je východiskom pre ďalšiu diskusiu a posudzovanie na pôde
OSN. Je to správa, ktorú predkladá vláda SR a predkladajú ju rezorty. Týmto spôsobom
prebiehalo aj prvé hodnotenie. Materiál dal rade na oboznámenie a bol by rád, ak by ho rada
schválila. Bude akceptovať, ak ho rada vezme na vedomie. Proces posudzovania týmto
začína. V rámci samotného procesu a skríningu jednotlivých kapitol sa Rada OSN pre ľudské
práva bude k tomu vyjadrovať a rovnako tak občianska spoločnosť, mimovládne organizácie
majú tiež možnosť do procesu zasiahnuť, ale to je štandardný postup, v ktorom sa pokračuje.
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Spoločne s inými mimovládnymi organizáciami boli vyzvaní na podávanie tieňových správ
alebo otázok, ktoré sa týkajú predloženého materiálu. V tom čase kontaktoval Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, či niečo pripravuje, lebo bolo zvláštne
podávať tieňovú správu, keď nevedia, čo píše vláda SR. Bolo povedané, že sa to pripravuje.
Toto nie je chyba Slovenska, to je chyba OSN. V iných prípadoch je predložená oficiálna
správa štátu (napr. k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a následne je dosť
času na vypracovanie alternatívnej správy k nej zo stany organizácií). Dal na zváženie
pokúsiť sa presadiť opačné poradie termínov. To znamená, že vláda SR by mala predložiť
správu v júni a organizácie v novembri a nie naopak.
Peter Guráň, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Výbor OSN pre práva dieťaťa odporúča štátu, aby spolupracoval pri príprave správy, ale
nikde nie je odporúčanie, aby vládnu správu dával schvaľovať do nejakého ľudskoprávneho
orgánu, napríklad, ako je rada. Postup je adekvátny vtedy, ak sa zrealizuje nejaké prípravné
kolo a spolupracuje sa s občianskou spoločnosťou, ale aby vládnu správu schvaľoval takýto
orgán, to OSN nevyžaduje.
Kálmán Petőcz, nezávislý expert na oblasť národnostných menšín
Podporil návrh p. Oravca v tom, že pokiaľ ide o odborné správy, ktoré idú do jednotlivých
zmluvných monitorovacích výborov, mal by sa dodržiavať štatút rady a správy by mali byť
predmetom rokovania výborov a následne rady.
Rada vzala na vedomie Situačnú správu o ochrane ľudských práv v Slovenskej republike pre
potreby 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva.
BOD 4
Miroslav Lajčák, predseda rady
SR ako zmluvná strana Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
pravidelne predkladá Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie správy o opatreniach
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prijatých na implementáciu ustanovení dohovoru. Koordinátorom procesu predkladania
implementačných správ k dohovoru je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. V dňoch 19. a 20. februára 2013 sa v Ženeve uskutočnilo prerokovanie
Deviatej a desiatej periodickej správy SR podľa dohovoru pred Výborom na odstránenie
rasovej diskriminácie. Správa pokrýva obdobie rokov 2009 až 2012. SR v rámci prezentácie
správy pred výborom poukázala na najdôležitejšie opatrenia prijaté v oblasti boja proti rasovej
diskriminácii za hodnotené obdobie s dôrazom na novelu antidiskriminačného zákona,
opatrenia v oblasti školstva, zdravotníctva a bytovej politiky. Osobitne bola predstavená
činnosť splnomocnencov vlády SR pre rómske komunity a národnostné menšiny. Výbor v
kontexte hodnotenia situácie v SR poukázal na potrebu zdokonaliť zber údajov ako nástroja
riešenia sociálnych a ekonomických problémov menšín. Tlmočil obavy z nárastu rasovo
motivovaného násilia, vrátane antisemitizmu, útokom voči Rómom a migrantom z
nečlenských štátov Európskej únie. Za jeden z najvážnejších problémov označil výbor
segregáciu rómskych detí v oblasti vzdelávania. Výbor sa dotkol aj otázky násilných
vysťahovaní Rómov a sterilizácie rómskych žien. V rámci doplňujúcich otázok počas
interaktívneho dialógu so SR sa výbor zaujímal o postavenie rómskej menšiny a ostatných
menšín v SR, úspechov a kľúčových výziev v oblasti potláčania rasovo motivovanej
kriminality, extrémizmu, xenofóbie a ďalších foriem intolerancie. Členovia výboru adresovali
SR otázky o mechanizmoch zabezpečenia reprodukčného zdravia, opatreniach na zabránenie
etnickej segregácie vo vzdelávacom systéme v SR, bytovej otázke marginalizovaných skupín
a systéme vnútroštátnej koordinácie agendy ochrany a podpory ľudských práv. Dňa 1. marca
2013 výbor zverejnil záverečné stanovisko, ktoré obsahuje sumár pozitívnych aspektov i
odporúčaní na zlepšenie situácie. Prevažná časť odporúčaní výboru sa týka postavenia
rómskej menšiny, vrátane odporúčaní na prijímanie opatrení v kľúčových oblastiach ich
života, ako vzdelávanie, zdravie, bývanie, zamestnanosť. Cieľom predkladaného materiálu je
informovať o výsledkoch prerokovania správy, ako aj definovať úlohy a prostredníctvom
kompetentných rezortov zabezpečiť implementáciu odporúčaní výboru. Každé z odporúčaní
uvádza príslušné rezorty, ktoré v rámci svojej kompetencie zodpovedajú za ich možnú
implementáciu. Materiál obsahuje predbežné stanovisko dotknutých subjektov k možnému
plneniu odporúčania. SR má predložiť nasledujúcu periodickú správu v máji 2016. Tá bude
vypracovaná na základe vyhodnotenia plnenia odporúčaní z aktuálneho monitorovacieho
cyklu. Okrem toho SR bude o implementácii výborom vybratých odporúčaní informovať už v
marci 2014, kedy má zaslať priebežnú informáciu o realizácii odporúčaní v oblasti rasovo
motivovaného násilia, zaraďovania rómskych detí do oddelených škôl, rasistických
vyjadreniach v médiách a o situácii v oblasti prístupu k sociálnemu bývaniu. Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prezentovalo informáciu o prerokovaní správy
na zasadnutí Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatných foriem intolerancie dňa 29. júla 2013.
Rada vzala na vedomie informáciu o deviatej a desiatej periodickej správe SR k Dohovoru o
odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a záveroch a odporúčaniach Výboru OSN
pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie.
BOD 5
Tomáš Borec, podpredseda rady
V zmysle uznesenia rady č. 78 z 29. mája 2013 zriadil v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pracovnú skupinu pre prípravu novely zákona
o zriadení strediska. Pracovná skupina sa skladá so zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR
a zástupcov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Oslovil členky
a členov rady, aby na adresu ministerstva zaslali návrhy k pripravovanej novele s cieľom čo
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najkomplexnejšieho obsiahnutia problematiky. Akýkoľvek návrh, ktorý bude mať relevanciu
a bude kvalitný, bude akceptovaný. Pracovná skupina je zriadená ad hoc, podľa postupu
legislatívnych prác, pretože je potrebné riešiť otázku samotného ideového zámeru a následne
ho spracovať do legislatívneho textu, ktorý by bol vhodný a pripravený na to, aby mohol
vstúpiť do legislatívneho procesu, keďže pôjde o vládnu novelu. Legislatívny návrh by mal
byť pripravený do konca roka 2013.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Bolo by potrebné začať legislatívny proces čo najskôr. Požiadal všetkých, ktorí boli vyzvaní a
zatiaľ nereagovali, aby dodali ľudí do pracovnej skupiny, aby sa práce rozbehli.
Martin Macko, podpredseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a
intersexuálnych osôb
Z diskusie na poslednej rade vyplynulo, že pracovná skupina by mala byť zložená aj zo
zástupcov mimovládnych organizácií a malo by to byť v spolupráci s výbormi.
Tomáš Borec, podpredseda rady
Uznesenie ukladá pripraviť novelizáciu zo strany Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Skúsenosť v rámci tvorby
legislatívy je taká, že čím je pracovná skupina väčšia, tým menej je akcieschopná. Pracovná
skupina nemá rozhodovací charakter. Má odporúčací charakter. O tom, ako má novela znieť,
rozhoduje vláda SR, keďže to je vládny návrh zákona.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Ministerstvo spravodlivosti SR by malo osloviť tajomníčky a tajomníkov výborov rady s
návrhom na zaslanie nominácií zástupcov mimovládnych neziskových organizácií do
pracovnej skupiny v gescii Ministerstva spravodlivosti SR.
Šarlota Pufflerová, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie, výchovu v oblasti
ľudských práv a rozvojového vzdelávania
Navrhla spojiť prípravu stratégie s novelizáciou zákona o stredisku, čo by umožnilo
koncepčne riešiť situáciu. Legislatívny návrh by mal vychádzať z toho, ako bude
v pripravovanej stratégii definovaná inštitucionálna ochrana ľudských práv a ich
presadzovanie, kde stredisko má hrať kľúčovú rolu. Navrhla, aby sa koncepčne zvažovalo,
akú stredisko bude hrať rolu, pretože otázka je stále otvorená a nie je jednoduchá. Stredisko
vehementne vystupuje na všetkých fórach, výboroch a hovorí, aké to nie je kompetentné,
pričom samotné malo tieto veci dvadsať rokov v kompetencii a keby si plnilo úlohy, tak by
možno stratégia už dávno bola. Stále naráža aj na finančné zdroje, ktoré sú mizivé v
porovnaní s tým, čo stredisko spotrebovalo a spotrebováva dennodenne a každý rok. Dala do
pozornosti rozpočty strediska a jeho produkciu. Navrhla, aby bola čím skôr uzavretá alebo
pozastavená činnosť strediska na dobu, kým sa táto otázka vyrieši a možno, by sa našli
financie, ktoré by bolo možné použiť na tvorbu stratégie a tvorbu novej koncepcie strediska.
Navrhla otvoriť proces tvorby koncepcie všetkým, ktorí sa tým už roky zaoberajú.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Pozastavenie činnosti strediska nie je možné, pretože SR je viazaná záväzkami. Navrhol
nezdružovať veci, je potrebné ich riešiť samostatne. Stratégia je sama o sebe dostatočne
komplexný a zložitý dokument. Je potrebné dať dohromady pracovnú skupinu, dosiahnuť
politickú dohodu o rozsahu ambícií, o budúcej náplni činnosti strediska a pripraviť
paragrafové znenie. Je ambícia pripraviť novelu do konca roka. Minister spravodlivosti SR po
rokovaní rady zvolá pracovnú skupinu čo najskôr a je možné postupovať veľmi rýchlo.
23

Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Navrhla zriadiť ad hoc pracovnú skupinu pri rade s tým, že by jej predsedal minister
spravodlivosti SR.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Navrhol ponechať to na rozhodnutie ministra spravodlivosti SR, ktorý sa k úlohe hlási a rada
bude prostredníctvom výborov participovať na procese.
Rada vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o príprave novely zákona č.
308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
BOD 6
Miroslav Lajčák, predseda rady
Deň pred konaním ostatného zasadnutia rady v máji 2013 obdržal list podpredsedníčky
Národnej rady SR pani Eriky Jurinovej, ktorý sa týkal súčasného stavu fungovania Centra
právnej pomoci so žiadosťou o zváženie možnosti prerokovania situácie v centre. Pre krátkosť
času bolo dohodnuté, že tento bod bude prenesený na najbližšie rokovanie rady.
Tomáš Borec, podpredseda rady
Členovia a členky rady dostali k dispozícii informáciu Ministerstva spravodlivosti SR. Po
zrelej organizačnej, personálnej a materiálnej úvahe pristúpil na jar 2013 po dôkladnom
preštudovaní nedostatkov, na ktoré bolo upozornené a po vykonaných viacerých kontrol,
ktoré preukázali nedostatky, k odvolaniu riaditeľky centra s tým, že momentálne je vyhlásené
riadne výberové konanie na obsadenie voľného miesta riaditeľa s termínom podania prihlášok
do 6. septembra 2013. Vo veci riadenia fungovania centra ubezpečil, že centrum je aj po
odvolaní riaditeľky plne spôsobilé poskytovať právnu pomoc, činnosť centra plynule
pokračuje. Centrum naďalej poskytuje v súlade s platnou právnou úpravou právnu pomoc v
zákonom stanovených prípadoch. Oprávnené osoby sa nemusia obávať, že by odvolaním
riaditeľky centra bol sťažený prístup k poskytnutiu právnych služieb prostredníctvom centra.
Momentálne vedie centrum dočasné vedenie a to zabezpečuje plynulý chod centra. Realizovať
dlhodobejšiu víziu strategického posunu skvalitnenia fungovania centra objektívne
v súčasnosti nie je možné. Verí, že vymenovaním nového riaditeľa centra sa problematika
poskytovania právnej pomoci opäť posunie do odbornej roviny nachádzania vecných riešení
pretrvávajúcich, ako aj vznikajúcich problémov. Ministerstvo spravodlivosti SR do
budúcnosti naviac zvažuje, z dôvodu maximálnej snahy zabezpečiť stabilizáciu centra v
každom období, o právnej úprave funkcie zástupcu riaditeľa centra.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Navrhol informáciu postúpiť aj podpredsedníčke Národnej rady SR.
Rada vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o fungovaní Centra právnej
pomoci.
BOD 7
Kálmán Petőcz, nezávislý expert na oblasť národnostných menšín
1/ Ako expert rady na oblasť národnostných menšín a v mene podpredsedu Výboru pre
národnostné menšiny a etnické skupiny prof. Traubnera požiadal o informáciu, aká je situácia
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ohľadom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ktorého post nie je obsadený tri
mesiace a zatiaľ nie sú správy o tom, že by sa mal v najbližšom čase obsadiť.
2/ Súvisí to aj s Výborom pre národnostné menšiny, ktorý už štyri mesiace nezasadal. Ide o
dôležitý výbor, ktorý by mal zasadať a vyjadrovať sa k otázkam.
3/ Položil otázku k dotačnej schéme na Úrade vlády SR. V predchádzajúcom období bolo na
Úrade vlády SR päť dotačných schém pod jedným zákonom. Nejakým spôsobom sa to
podarilo dotiahnuť vždy, že aspoň v septembri, v októbri mali organizácie peniaze.
V súčasnosti je len jedna dotačná schéma a stále to nefunguje. Nie je udržateľné, aby stovky
organizácií zastupujúcich trinásť menšín dostávali peniaze v októbri, v novembri na aktivity,
ktoré realizujú počas celého roka.
Mária Jedličková, poverená riadením Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné
menšiny
1/ Momentálne je poverená riadením Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné
menšiny a zatiaľ je chod úradu zabezpečený týmto spôsobom. Úrad splnomocnenca si plní
svoje funkcie a úlohy, ktoré má. K tej prvej otázke ohľadne vymenovania nového
splnomocnenca sa budú vyjadrovať kompetentné osoby.
2/ Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny bude zvolaný v septembri 2013, keďže v
medzirezortnom pripomienkovom konaní bola Správa o postavení a právach príslušníkov
národnostných menšín v SR. V termíne do 30. septembra 2013 musí byť správa predložená na
rokovanie vlády SR.
3/ Na Úrade vlády SR funguje dotačná schéma na podporu kultúry národnostných menšín.
Existujú isté časové posuny, časový sklz, ale Úrad vlády SR sa snaží, aby bol čas čo najkratší,
aby finančné prostriedky boli v čo najkratšej dobe na účtoch úspešných žiadateľov.
Kálmán Petőcz, nezávislý expert na oblasť národnostných menšín
Oblasť dotácií ako aj správa by si zaslúžili obšírnejšiu informáciu na najbližšom zasadnutí
výboru, rady a vlády SR. Správa o postavení národnostných menšín, ktorá mala byť pôvodne
prijatá v marci 2013, nebola prijatá a neboli zverejnené dôvody, prečo nebola prijatá. Je dosť
veľa otázok, na ktoré má verejnosť, aj príslušníci národnostných menšín právo na informácie.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny nebol odvolaný, ale rezignoval na svoju
funkciu. O správe sa diskutovalo, on ju následne stiahol. Momentálne sa zabezpečujú
operatívne úlohy, ale nie koncepčné. Vo vláde SR sa rokuje a hľadá sa nástupca.
Mária Jedličková, poverená riadením Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné
menšiny
1/ Podľa schváleného plánu činnosti Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa
najbližšie zasadnutie malo uskutočniť v októbri 2013, bude v septembri 2013. Ostatné sa
konalo v máji 2013. To znamená, že nie žiadna prestávka.
2/ Navrhla procesné otázky riešiť na najbližšom zasadnutí výboru, na ktoré je p. Petőcz
pozvaný.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Informoval o dotačnej schéme v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR - Podpora a ochrana ľudských práv. Rezort obdržal 238 žiadostí na pridelenie
prostriedkov, ktoré boli posudzované komisiou, vytvorenou v zmysle výnosu ministerstva.
Členmi komisie sú zamestnanci ministerstva. Externými členmi komisie boli zástupca Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý hodnotil primárne objekty zamerané na
rómsku komunitu, zástupkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z odboru rodovej
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rovnosti a rovnosti príležitostí, mimovládny sektor bol zastúpený výkonnou riaditeľkou
Nadácie otvorenej spoločnosti. Celkovo bolo schválených 58 žiadostí v celkovom objeme 900
000 eur. Sú zverejnené. K dnešnému dňu bolo podpísaných 13 zmlúv, ktoré budú v
najbližších dňoch zverejnené v centrálnom registri zmlúv, vyplatené žiadateľom a ďalšie
zmluvy sa priebežne pripravujú na podpis a ich zverejnenie.
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
Dňa 23. septembra 2013 bude pred Valným zhromaždením OSN zasadnutie k otázke
zdravotného postihnutia, Disability and Development. Položil otázku, či tam bude zastúpené
Slovensko, prípadne, či niekto vystúpi za Slovensko.
Miroslav Lajčák, predseda rady
V tom čase bude v New Yorku. Ak už nebolo určené zastúpenie SR, zasadnutia sa zúčastní
osobne.
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
S pozíciou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva sa spája aj potreba reagovať na aktuálne
kauzy, ktoré minimálne vyvolávajú otázky o možnosti porušenia ľudských práv. Položil
otázku, či predseda rady necíti potrebu, že on osobne, jeho rezort, odbor by mohol
proaktívnejšie vstupovať alebo zaujímať stanoviská ku situáciám, ako bol múr na Luníku IX v
Košiciach alebo situácia v Moldave nad Bodvou. SR je v situácii, keď má kompetenčný spor
ministra vnútra SR a ombudsmanky. Navrhovaná platforma predsedu rady nemusí mať
podobu rozsudku alebo hodnotenia, ale formu apelatívneho vyjadrenia, ktoré by ubezpečilo,
že dodržiavanie ľudských práv všetkých, vždy a za každých okolností je dôležité.
Podpredsedovia vlády SR pre ľudské práva to mali v portfóliu, zaujímali stanoviská, najmä
Rudolf Chmel poskytol pomerne vysoký štandard stanovísk. Apeloval, aby bolo viac počuť
hlas ochrancu ľudských práv vo vláde SR, ak je to možné.
Miroslav Lajčák, predseda rady
Nemá s tým najmenší problém, aj keď oba citované prípady sú minimálne sporné, pretože
pokiaľ ide o múr, tak sa ukázalo, že bola predčasná reakcia bez toho, aby sa preštudovali
fakty, pretože ani samotná rómska komunita sa nesťažovala a nevnímala múr ako segregačný.
Eurokomisárka p. Androulla Vassiliou komunikovala s rezortom diplomacie veľmi aktívne a
istým spôsobom uznala, že reagovali na základe čiastkových informácií. Ak cíti potrebu sa
vyjadriť, tak sa vyjadrí. Ak má niekto z členov, členiek rady záujem dať niečo do pozornosti,
bude to vítané. Nie je však možné sa vyjadrovať k niečomu, čo nie je jednoznačné, alebo kde
prebieha vyjasňovanie. Necíti sa kompetentný, aby posudzoval zásah v Moldave nad Bodvou.
V zásade rezort diplomacie robí sprostredkovateľa medzi Ministerstvom vnútra SR a
Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a práve preto je oboznámený s detailami
a ani v jednom prípade nemal pocit, že došlo k porušeniu ľudských práv do tej miery, že by to
mal komentovať alebo odsudzovať. Ale pokiaľ ten pocit má, tak sa nikdy nebude zdráhať ho
aj verejne vyjadriť. Ocení podnety členov a členiek rady.
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť
Navrhla, aby sa rada venovala dotačným programom na Ministerstve zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR a na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V súčasnosti prebieha zber informácií z rôznych mimovládnych organizácií, či sú nejaké
problémové body. Výbor pre rodovú rovnosť sa na rokovaní bude sa venovať dotačnej
schéme, v rámci ktorej prešlo 200 000 eur z Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekty sú veľmi ťažko
realizovateľné v praxi, mechanizmus nie je dobre nastavený. Mimovládne organizácie sa
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vyjadria k dotačnému systému aj na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, k celému procesu, k časovým rámcom čerpania, ako možno zlepšiť situáciu.
Miroslav Lajčák, predseda rady
1/ Dotačné schémy sú naplánované na decembrové zasadnutie rady, je možné ich presunúť na
november 2013.
2/ Na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie rady.
Najbližšie zasadnutie rady sa na základe žiadosti štátneho tajomníka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a po odsúhlasení radou uskutoční v novembri 2013.
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