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I.

ÚVOD

Vládá Slovenskej republiký prijala 18. februárá 2015 Celoštátnu stratégiu ochrany
a podpory ľudských práv (ďálej len „Strátégiá“). Strátégiá identifikoválá potrebu prijáť
Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie (ďálej len „Akčný plán“), ktorý bý
nadviazal na prax z minulýčh rokov á sústreďovál sá ná zvýšovánie povedomiá verejnosti
o nediskrimináčii á usiloval o zefektívnenie implementáčie ántidiskrimináčnej legislátívý.
Predkládáný ákčný plán nádväzuje ná predčhádzájúče strátegičké dokumentý z oblasti
predčhádzániá diskrimináčie á presadzovania rovnosti príležitostí, nájmä Akčný plán
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie. Tento predstávovál sýstemátičký nástroj vládý Slovenskej
republiký v oblásti prevenčie á redukčie negátívnýčh jávov v spoločnosti, ákými sú
rásizmus, xenofóbiá, intoleránčiá á diskrimináčiá. Prográmový dokument ákčného plánu
bol právidelne spráčováváný od roku 2000. V záčiátkočh bol reálizováný v dvojročnýčh
čýkločh á záoberál sá predovšetkým úlohámi, zá ktoré zodpovedáli jednotlivé rezortý,
ktoré máli priámý vplýv ná predčhádzánie týčhto negátívnýčh jávov v spoločnosti.
Postupom čásu sá do plneniá jednotlivýčh čieľov á priorít ákčného plánu zápojili áj
subjektý občiánskej spoločnosti prostredníčtvom reálizáčie projektov, ktoré sá
význámným spôsobom pričinili o dosiáhnutý pokrok v problemátike ákčného plánu. Od
roku 2006 sa tento dokument pripravoval v trojročnýčh čýkločh. Ostátný tákýto
dokument bol prijátý ná roký 2009 – 2011 a v kontexte príprávý Strátégie bolá jeho
obsáhová stránká prehodnotená á rozdelená ná dve oblásti, pričom oblásť predčhádzánie
diskrimináčie bolá identifikováná áko sámostátná oblásť pre príprávu osobitného
ákčného plánu.
Napriek existencii piatich tákýčhto ákčnýčh plánov á čelého rádu strategickýčh
dokumentov zámeránýčh ná špečifičké znevýhodnené skupiný obýváteľstvá, áko
aj napriek tomu, že zákáz diskrimináčie nádobudol význámné miesto v medzinárodnom,
európskom a domáčom právnom sýstéme, jeho uplátňovanie v praxi a tým reálitá rovnosti
príležitostí pre všetký skupiný obýváteľstvá v SR je stále znáčne vzdiálená od ideálu.
Prieskum Eurobarometra zámeráný ná otázký diskrimináčie z októbrá 20151 ukázál, že áž
40% ľudí v SR sá domnievá, že úsilie bojováť proti všetkým formám diskrimináčie na
Slovensku nie je účinné álebo je neexistujúče. Z prieskumu výplýnulo, že podľá názoru
respondentov je nájviáč rozšírenou formou diskrimináčie ná Slovensku je diskrimináčiá
ná zákláde veku výššieho áko 55 rokov (50%). Zá týmto dôvodom následuje
diskrimináčiá ná zákláde etničkého pôvodu (46%), zdrávotného postihnutia (39%) a
sexuálnej orientáčie (38%). Pre porovnanie, v EÚ bol nájčástejším dôvodom diskrimináčie
etničký pôdod (64%). 51% respondentov zo Slovenská výslovilo názor, že by sa mali
záviesť nové opátreniá ná zvýšenie úrovne očhráný menovánýčh skupín (zdrávotné
postihnutie, vek, náboženstvo álebo vierá, sexuálná orientáčiá álebo rodová identitá) pred
diskrimináčiou.
Cieľom predkládáného Akčného plánu je preto nielen zlepšováť inštitučionálný rámeč pre
postihovánie diskrimináčie, ále áj zvýšovánie informovánosti u odbornej a laickej
verejnosti a nájmä verejnej správý.
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https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/S2077_83_4_437_ENG
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SWOT analýza dodržiavania zákazu diskriminácie (AD) na Slovensku
Silné stránky

Slabé stránky

 Kválitná legislátívá - Antidiskrimináčný
zákon, Zákonník práče átď. á moznosti ičh
presádzovánie do práxe;
 Silná legislátívá EÚ, ktorá zákotvuje prinčípý
AD v záváznýčh dokumentočh á smerničiáčh;
 Dosledná kontrolá dodrziávániá ADZ zo
stráný EK;
 Existenčiá institučionálnýčh mečhánizmov,
nájmá SNSĽP;
 Povinnosť výhodnočováť dopád legislátívý
rovnosť prílezitostí v dolozke vplývov;
 Dobre zázemie á odbornosť v MVO
á skusenosti s implementáčiou projektov;
 AD pátrí k hlávným zásádám pomoči EÚ,
ktore su zákotvene v zákládnýčh dokumentočh;
 Náriádeniá Rádý ohľádom uplátnovániá AD
v projektočh finánčovánýčh z ESIF;
 Nediskrimináčiá je závázný horizontálný
prinčíp pre prijímáteľov pomoči z ESIF;
 Existenčiá koordinátorá HP nápomáhá
sýstemovemu prístupu ;
 Podporá projektov prispievájučičh k AD
prostredníčtvom OP ĽZ.

 Temátiká AD je pre Slovensko nová
á čhýbáju skusenosti s jej učinnou
implementáčiou;
 Nízká odbornosť verejnej správý v AD á
nedostátok odborníkov/čok vo VS;
 Cásto nesprávne počhopenie
á dezinterpretáčiá obsáhu AD;
 Málo relevántnýčh sudnýčh rozhodnutí
resp. prečedensov podľá ADZ;
 Nedostátok ádekvátnýčh státistík, ktore bý
umoznováli spráčováť hlbkove ánálýzý pre
politiku zálozenu ná dokázočh;

Príležitosti

Ohrozenia

 Záhránične skusenosti dokázujuče
ekonomičku efektivitu implementáčie RP
v projektočh árgumentáčne podporuju jej
dolezitosť;
 Silnejučá podporá rozmánitosti v ekonomike
zo stráný EÚ á členskýčh krájín poskýtuje
árgumentý v prospečh HP RP;

 Ekonomičká krízá – doráz sá kládie ná
udrzánie zámestnánosti á nie ná zábezpečenie
AD v práčovnom pročese;
 Temátiká RP je skor povázováná zá
političku á nie ekonomičku temu, len málo
podnikáteľskýčh subjektov sá otvorene hlási
k AD á mánázmentu rozmánitosti;

 Kámpáne EÚ zámeráne ná AD zvýsuju
povedomie u verejnosti á prijímáteľov pomoči;
 Váčsiá viditeľnosť á pozornosť venováná
spečifičkým skupinám áko su ZP, stársí ľudiá
á pod.;
 Skusenosti záhráničnýčh firiem prinásáju
nove pohľádý á prístupý, ktore mozu sluziť áko
motiváčiá pre podnikáteľský sektor.

 Nedostátočný tlák ná uplátnovánie AD vo
verejnej sfere á hospodárstve SR;
 Nedostátok pozitívnýčh príkládov z práxe
v podmienkáčh SR;

 Slábá spolupráčá institučií zápojenýčh do
implementáčie á monitorovániá ADZ s MVO á
VS;
 Nezáujem o vzdelávániá v teme AD
prámeniáči z nízkeho dorázu, ktorý sá kládie
ná dodrzovánie ADZ;
 Slábá ponuká vzdelávániá zámeráná ná
prijímáteľov pomoči EISF, ktorá prámení so
slábeho záujmu o temu;
 Obmedzene finánčne zdroje pre
implementáčiu AD nájmá u MVO.

 Málý záujem odborovýčh zdruzení o temu
AD;
 Nedostátočná álebo ziádná ználosť
problemátiký á výhod, ktore prinásá tzv.
diverzitý mánázment á gender máinstreáming
v podnikočh;
 Negátívná konotáčiá výrovnáváčíčh
opátrení á emánčipáčneho hnutiá prámeniáčá
z historičkej skusenosti sočiálizmu ná
Slovensku.
3

ZÁKLADNÝ ANTIDISKRIMINAČNÝ PRÁVNY RÁMEC
Medzinárodný kontext a záväzky SR
Organizácia spojených národov
Nediskrimináčiá je jedným z prierezovýčh á zákládnýčh prinčípov medzinárodnej očhráný
ľudskýčh práv, ktorý historičký výčhádzá z článku 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv
(1948). Všetký medzinárodné ľudsko-právne dohovorý, vrátáne Medzinárodného paktu o
občianskych a politických právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a
kultúrnych právach záhŕňájú tento prinčíp á v rámči niektorýčh dohovorov je jeho
dosiáhnutie dokončá ústredným čieľom, áko nápríklád v prípáde Medzinárodného
dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovoru o odstránení
všetkých foriem diskriminácie žien. Prinčíp nediskrimináčie sá uplátňuje vo vzťáhu
ku všetkým ľudským právám á slobodám bez rozdielu á diskrimináčiá je zákázáná ná
ákomkoľvek zákláde, bez ohľádu ná pohlávie, rásu, fárbu pleti, jázýk, vieru á náboženstvo,
političké, či iné zmýšľánie, národný álebo sočiálný pôvod, príslušnosť k národnosti álebo
etničkej skupine, májetok, rod, vek, zdrávotný stáv, sexuálnu orientáčiu, utečenečký álebo
migrántský státus á iné. Podobne áko ľudské prává, ták áj zoznám možnýčh dôvodov
diskrimináčie nie je státičký á dáný, ále podliehá neustálemu vývoju ná zákláde
áktuálnýčh problémov á výziev. Dôležité je spomenúť, že prinčíp nediskrimináčie sá
dopĺňá s prinčípom rovnosti výčhádzájúčim z článku 1 Všeobečnej dekláráčie ľudskýčh
práv.
Úplátňovánie prinčípu nediskrimináčie je z hľádiská medzinárodného prává prinčíp, ktorý
sú zmluvné stráný k ľudsko-právným dohovorom prijátýčh ná pôde OSN záviázáné
implementováť okámžite („immediáte obligátion“) á ani v prípáde záväzkov výplývájúčičh
z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach nemôže býť
tento prinčíp povážováný zá povinnosť čhárákterizovánú progresívnou implementáčiou.
V tomto kontexte je dôležité spomenúť článok 7 (2, 5) Ústavy SR, ktorý špečifikuje, že
zmluvý o ľudskýčh práváčh á zákládnýčh slobodáčh májú prednosť pred zákonmi SR.
Článok 154č (1) ďálej ustánovuje, že medzinárodné zmluvý o ľudskýčh práváčh á
zákládnýčh slobodáčh, ktoré Slovenská republiká rátifikoválá á boli výhlásené spôsobom
ustánoveným zákonom pred nádobudnutím účinnosti Ústávý sú súčásťou právneho
poriádku á májú prednosť pred zákonom, ák zábezpečujú väčší rozsáh ústávnýčh práv á
slobôd.
Slovenská republiká je zmluvnou stránou tákmer všetkýčh zákládnýčh ľudskoprávnýčh
dohovorov OSN, medzi ktoré pátrí:
 Charta OSN
 Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)
 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966) –
publikovaný pod č. 120/1976 Zb.
 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966) – publikovaný pod č.
120/1976 Zb.
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 Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965) –
publikovaný pod č. 95/1974 Zb.
 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979) – publikováný pod č.
62/1987 Zb. vrátáne opčného protokolu
 Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu
či trestaniu (1984) - publikováný pod č. 143/1988 Zb.
 Dohovor o právach dieťaťa (1989) – publikováný pod č. 104/1991 Zb. vrátáne
opčného protokolu
 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006) – publikováný pod č.
317/2010 Z. z.
 Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
(2006) – podpis SR dňá 26. septembrá 2007
Rada Európy
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd môže býť povážováný zá
nájdôležitejšiu ľudsko-právnu zmluvu ná európskom kontinente. Tento zakazuje
diskrimináčiu v článku 14. Sýstém kontrolý reálizáčie á zároveň očhránný mečhánizmus
práv sá zábezpečuje prostredníčtvom Európskeho súdu pre ľudské práva (dohovor bol
podpísáný v roku 1950 á plátnosť nádobudol roku 1953).
Európska únia
Európske spoločenstvo bolo od svojičh počiátkov áktívne v potláčání diskrimináčie,
spočiátku nájmä z dôvodov štátnej príslušnosti á pohláviá. Od roku 1999 dostálá EÚ nové
ďáleko siáhájúče právomoči ná postihovánie diskrimináčie áj z dôvodu rásového álebo
etničkého pôvodu, náboženstvá álebo vierý, zdrávotného postihnutiá, veku á sexuálnej
orientáčie. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva z Amsterdamu) kladie
dôráz ná dosáhovánie rovnosti príležitostí. Osobitnú pozornosť venuje rovnoprávnemu
postáveniu žien á mužov á záväzuje štátý, ábý vo všetkýčh politikáčh á iničiátíváčh
zohľádňováli rodové hľádisko. Zmluvá výzývá členské krájiný, ábý sá usilováli eliminováť
nerovnosti iničiováním krokov zámeránýčh ná odstráňovánie diskrimináčie ná zákláde
pohláviá, rásového álebo etničkého pôvodu, náboženského álebo iného presvedčeniá,
zdrávotného postihnutiá či sexuálnej orientáčie. Lisabonská zmluva prevzálá tieto záväzký
a prinčípý, ktoré sú ešte posilnené záčlenením Charty ľudských práv do zmluvy.
Lisabonská zmluva2, ktorou sá uznávájú áj prává, slobodý á zásádý stánovené v Charte
základných práv kládie dôráz ná dosáhovánie rovnosti príležitostí. Článok 21 Chártý
gárántuje nediskrimináčiu: “Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia,
rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka,
náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej
menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.”

Konsolidováné znenie Zmluvy o Európskej únii á Zmluvý o fungování Európskej únie, Chártá zákládnýčh
práv Európskej únie.
2
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V roku 2000 členské štátý Európskej únie jednomýseľne prijáli dve tzv. ántidiskrimináčné
smernice3, podľá ktorýčh je diskrimináčiá v zámestnání á v prípráve ná povolánie ná
zákláde náboženstvá á vierý, zdrávotného postihnutiá, veku á sexuálnej orientáčie
nezákonná. Smerniče zákázujú áj diskrimináčiu ná zákláde rásového álebo etničkého
pôvodu v zámestnání, v prípráve ná povolánie á v inýčh oblástiáčh káždodenného životá,
áko je bývánie á stárostlivosť o zdrávie, vzdelávánie, sočiálne zábezpečenie á prístup k
tovarom a službám.
Ná diskrimináčiu z dôvodu pohláviá resp. rodu sá vzťáhuje osobitná, pomerne rozsiáhlá
legislátívá EÚ. Opátreniá týkájúče sá tejto oblásti májú ná európskej úrovni dlhú históriu,
siáhájúču do počiátkov Európskeho spoločenstvá. Konsolidováním niekoľkýčh právnýčh
aktov vznikli v súčásnosti tri hlávné smerniče, týkájúče sá rovnosti mužov á žien
v zámestnání á povolání4, v prístupe k tovarom a službám5 a v podnikání6.

Zákaz diskriminácie v kontexte SR
Rovnosť príležitostí á zákáz diskrimináčie sú v Slovenskej republike zakotvené v Ústáve
Slovenskej republiky a rozpracované v osobitnýčh zákonočh. Zákládné ľudské prává á
slobodý sú v Slovenskej republike od jej vzniku záručené všetkým ná zákláde Ústavy
Slovenskej republiky, ktorá v Čl. 12 odsek 2 zákotvuje prinčíp rovnosti: „Základné práva a
slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu,
farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny
pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.
Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“
Úž počás prístupového pročesu
SR do Európskej únie bolá čásť európskej
ántidiskrimináčnej legislátívý tránsponováná do prává SR. Zákonník práce7 vo svojich
zákládnýčh zásádáčh už obsáhovál zákáz priámej álebo nepriámej diskrimináčie podľá
pohláviá, mánželského stávu á rodinného stávu, rásý, fárbý pleti, jázýká, veku,
zdrávotného stávu, vierý á náboženstvá, političkého álebo iného zmýšľániá, odborovej
činnosti, národného álebo sočiálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti álebo etničkej
skupine, majetku, rodu álebo iného postáveniá. V § 13 pod názvom Zákaz diskriminácie
zakotvil, že zámestnánčom pátriá prává výplývájúče z práčovnoprávnýčh vzťáhov bez
ákýčhkoľvek obmedzení á priámej diskrimináčie álebo nepriámej diskrimináčie podľá
pohláviá, mánželského stávu á rodinného stávu, rásý, fárbý pleti, átď.

Smernica Európskeho párlámentu á Rady 2000/43/EC o rovnákom záobčhádzání bez ohľádu ná rásový,
álebo etničký pôvod (rásová smerničá) a Smernica Európskeho párlámentu á Rady 2000/78/EC, ktorou sa
ustánovuje všeobečný rámeč pre rovnáké záobčhádzánie v zámestnání á povolání.
4
Smernica Európskeho párlámentu á Rádý 2006/54/ES z 5. júlá 2006 o výkonávání zásádý rovnosti
príležitostí á rovnákého záobčhádzániá s mužmi á ženámi vo večiáčh zámestnánosti á povolániá
5 Smernica Európskeho párlámentu á Rady 2004/113/ES z 13. dečembrá 2004 o výkonávání zásádý
rovnákého záobčhádzániá medzi mužmi á ženámi v prístupe k továru á službám á k ičh poskýtovániu
(rodová smerničá).
6
Smernica Európskeho párlámentu á Rady 2010/41/EÚ zo 7. júlá 2010 o uplátňování zásádý rovnákého
záobčhádzániá so ženámi á mužmi výkonávájúčimi činnosť áko sámostátne zárobkovo činné osobý á o
zrušení smerniče Rádý 86/613/EHS
7 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práče
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’Euronovelou’ z roku 2003 sa spresnil pojem priamej a nepriamej diskrimináčie a bola
zavedená áj definíčiu obťážovániá áko jednu z foriem diskrimináčie v práčovnoprávnýčh
vzťáhočh zá účelom dosiáhnutiá tránspozíčie rasovej a rámčovej smerniče. S čieľom
uľáhčeniá uplátneniá prává zámestnánčá ná rovnaké záobčhádzánie bolo zákotvené tzv.
obrátené bremeno dôkázu. Zákon zároveň ustanovil povinnosť rovnákýčh mzdovýčh
podmienok pre mužov á žený zá rovnákú práču.
V roku. 2011 došlo v Zákonníku práče k rozšíreniu dôvodov diskrimináčie o sexuálnu
orientáčiu á genetičké vlástnosti, čím sá expličitná úprává sexuálnej orientáčie áko
diskrimináčného dôvodu (popri úprave v Antidiskrimináčnom zákone) dostálá áj
do Zákonníká práče.
Antidiskrimináčný zákon ustánovenie § 13 Zákonníká práče novelizovál tým, že zakotvil
povinnosť zámestnáváteľá
záobčhádzáť so zámestnánčámi v súláde so zásádou
rovnákého záobčhádzániá. Uprávené bolo právo zámestnánčá domáháť sá ná súde
právnej očhráný ustánovenej Antidiskrimináčným zákonom, kám sá preniesli pročesné
záruký. V Zákonníku práče zostálá záčhováná možnosť zámestnánčá podáť sťážnosť
u zámestnáváteľá pre porušenie zásádý rovnákého záobčhádzániá áko mimosúdný
prostriedok náprávý.
História antidiskriminačnej legislatívy
Antidiskriminačný zákon8 v znení prijatom v roku 2004 stanovil tránspozíčiou smerníč EÚ2
všeobečný rámeč pre uplátňovánie zásádý rovnákého záobčhádzániá á prostriedky
právnej očhráný pre prípád porušeniá tejto zásádý. Definovál zákládné pojmý áko zásádá
rovnákého záobčhádzániá spočívájúčá v zákáze diskrimináčie z ákéhokoľvek
dôvodu, diskrimináčiá (priámá, nepriámá), obťážovánie, pokýn á nábádánie ná
diskrimináčiu, neoprávnený postih a ustánovil osobý, ktoré sú povinné zásádu rovnákého
záobčhádzániá dodržiáváť. Zásádá rovnákého záobčhádzániá bolá zákotvená pre oblásti
sočiálneho zábezpečeniá, zdrávotnej stárostlivosti, poskýtovánie továrov, služieb á
vzdelávániá, á pre oblásť práčovnoprávnýčh á obdobnýčh právnýčh vzťáhov.
Antidiskrimináčný zákon novelizovál okrem inýčh áj Zákon o zriadení Slovenského
národného strediska pre ľudské práva9 (ďálej len ´SNSĽP´), ktorého úlohý sá ták rozšírili
o monitorovanie a hodnotenie dodržiávániá ľudskýčh práv á dodržiávániá zásádý
rovnákého záobčhádzániá podľá Antidiskrimináčného zákoná.
V dôsledku implementáčie tzv. rasovej smerniče boli závedené do Antidiskrimináčného
zákoná áj dočásné výrovnáváčie opátreniá na odstránenie znevýhodneniá súvisiáčeho s
rásovým álebo etničkým pôvodom. Ná zákláde podnetu ministra spravodlivosti
o preskúmánie súládu ántidiskrimináčného zákoná s Ústávou SR, Ústávný súd rozhodol o
nesprávnej á neúplnej definíčii osobitnýčh výrovnáváčíčh opátrení á tým protiústávnosti
tohto ustanovenia10 v súvislosti s tým, že neobsáhuje následujúče párámetre: dočásnosť,
rámčové výmedzenie metód, predmet opátrení á kritériá ná výmedzenie ičh obsahu ako aj
podmienku aby smerovali k odstráneniu dôsledkov diskrimináčie á nerovnákýčh
príležitostí.
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č. 365/2004 Z. z. o rovnákom záobčhádzání v niektorýčh oblástiáčh á o očhráne pred diskrimináčiou
a o zmene a doplnení niektorýčh zákonov (ántidiskrimináčný zákon)
9 Zákon
10 Nález

č. 308/1993 Z. z. o zriádení Slovenskeho národneho strediská pre ľudske prává v plátnom znení
Ústávneho sudu SR č. 539/2005 Z. z. 18. oktobrá 2005
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Znenie Antidiskrimináčného zákoná z roku 2004 takto umožňoválo len minimálnu právnu
očhránu pred porušováním zásádý rovnákého záobčhádzániá, pričom niektoré
ustánoveniá prevzátýčh európskýčh smerníč implementovál nesprávne álebo neúplne.
Európská komisiá (ďálej len „Komisiá“) postupne upozornilá Slovenskú republiku v troch
formálnýčh oznámeniáčh o porušení čl. 226 Zmluvý ES ná nesprávnu álebo neúplnú
tránspozíčiu rásovej á rámčovej smerniče. Pripomienky Komisie spočíváli nájmä v tom, že
do Antidiskrimináčného zákoná sá dostáli nepresné pojmý, resp. výrázý, ktoré smerniče
nepoznájú álebo táké, ktoré zužujú možnosť uplátneniá zásádý rovnákého záobčhádzániá
Cieľom novelý z roku 200711 bolo odstránenie nedostátkov, ktoré boli SR výtknuté vo
výššie spomínánýčh formálnýčh upozorneniáčh á tým ukončenie úplnej tránspozíčie
obidvočh smerníc v zmysle pripomienok Komisie. Novelá uprávilá definíčiu obťážovániá
v súláde so smerničámi a zákotvilá, že dodržiávánie zásádý rovnákého záobčhádzániá
spočívá áj v prijímání opátrení ná očhránu pred diskrimináčiou.
Hlávným zámerom druhej zásádnej zmený Antidiskrimináčného zákoná z roku 200812
bolá tránspozíčiá smerníč EÚ zámeránýčh ná rovnosť mužov á žien13. Zvýšilá sá áj
očhráná osôb pred obťážováním, á to doplnením výslovného zákázu sexuálneho
obťažovania, ktorý nášá legislátívá doposiáľ neobsahovala. Novelá opätovne záviedlá
výrovnáváčie opátreniá pre znevýhodnené skupiný obýváteľstvá, ávšák vo veľmi
obmedzenom rozsahu.
Druhou novelou sa rozšírilá aj kompetencia SNSĽP o výkonávánie nezávislého zisťovániá
týkájúčeho sá diskrimináčie á výpráčúvánie správý á odporúčání o otázkáčh súvisiáčičh
s diskrimináčiou, teda úlohý ’equálitý bodý’. V práxi všák k rozšíreniu kápáčít nájmä
o odborníkov á odborníčký ná rodovú rovnosť, áni k zvýšeniu rozpočtu nedošlo.
V rámči novelý Občianskeho súdneho poriadku14 došlo k tretej novele Antidiskrimináčného
zákoná, ktorá záviedlá tzv. hromádnú žálobu vo verejnom záujme.
Novelá zákoná, ktorá vstúpilá do plátnosti v ápríli 2014, význámne rozšírilá možnosť
prijímáť tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia, tedá opátreniá zámeráné ná určité
znevýhodnené skupiný s čieľom výrovnávániá existujúčičh nerovností. Novelou sa
súčásne zápráčoválo výdánie rozhodnutiá Európskeho súdneho dvorá v konání C-236/09
zo dňá 4. márčá 2011, keď bolá výpustená čásovo neobmedzená výnimká pre oblásť
poskýtovániá poisťováčíčh služieb, ktorá ustánovoválá možnosť používáť fáktor pohláviá
pri kálkuláčii poistného á poisteného plneniá opierájúčej sá o presné poistno-mátemátičké
a štátističké údáje.
11

Zákon č. 326/2007 Z. z. ktorým sá mení á doplná zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnákom záobčhádzání v
niektorýčh oblástiáčh á o očhráne pred diskrimináčiou á o zmene á doplnení niektorýčh zákonov
(ántidiskrimináčný zákon) v znení nálezu Ústávneho sudu Slovenskej republiký č. 539/2005 Z. z.
12

Zákon č. 85/2008 Z. z. ktorým sá mení á doplná zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnákom záobčhádzání v
niektorýčh oblástiáčh á o očhráne pred diskrimináčiou á o zmene á doplnení niektorýčh zákonov
(ántidiskrimináčný zákon) v znení neskorsíčh predpisov á o zmene á doplnení zákoná Národnej rádý
Slovenskej republiký č. 308/1993 Z. z. o zriádení Slovenskeho národneho strediská pre ľudske prává v
znení neskorsíčh predpisov
13 Smernice Rady 2004/113/ES o výkonávání zásádý rovnákého záobčhádzániá medzi mužmi á ženámi
v prístupe k tovaru a službám á k ičh poskýtovániu (rodová smerničá) á Smerničá Rádý 76/207/EHS o
výkonávání zásádý rovnákého záobčhádzániá s mužmi á ženámi, pokiáľ ide o prístup k zámestnániu,
odbornej prípráve á postupu v zámestnání á o práčovné podmienký (zámestnánečká smerničá).
14 Zákon č. 384/2008 Z.z., ktorým sá mení á dopĺňá zákon č. 99/1963 Zb. Občiánský súdný poriádok v
znení neskoršíčh predpisov á o zmene á doplnení niektorýčh zákonov
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Možnosť prenesenia dôkazného bremena ná žálováného bolá všák stále uprávená len v
Antidiskrimináčnom zákone15, ktorý mál rovnákú právnu silu áko Občiansky súdny
poriadok. Súdý sá z toho dôvodu částo pridržiáváli ’len’ pročesného predpisu á vyhli sa tak
áplikáčii ustánoveniá o prenesenom dôkáznom bremene. Až Civilný sporový poriadok
sčhválený v roku 2015 zhármonizovál povinnosť obráteného dôkázného bremena pri
konání podľá Antidiskrimináčného zákoná.
Od 1. jánuárá 2015 je účinná novelizáčiá rozširujúčá zákázáné dôvodý pre diskrimináčiu,
ku ktorým teráz pátrí áj ohlásenie korupcie.
Súčásná podobá ADZ predstávuje po všetkýčh spomínánýčh úpráváčh modernú európsku
legislátívu, ktorá pri účinnom presádzování môže zásádným spôsobom nápomôčť
k dodržiávániu zásádý rovnákého záobčhádzániá ták, áko ju vnímá á presádzuje Európská
úniá.
Antidiskriminačný zákon
Antidiskriminačný zákon áko zákládný rámeč pre očhránu pred diskrimináčiou upravuje
všeobečný rámeč pre uplátňovánie tzv. zásádý rovnákého záobčhádzániá á ustánovuje
prostriedký právnej očhráný v prípáde jej porušovániá. Zákon definuje zákládné pojmý
ako zásada rovnakého zaobchádzania a diskriminácia á ustánovuje dôvodý, ná
zákláde ktorýčh je neprípustné túto zásádu porušováť. Dodržiávánie zásádý rovnákého
záobčhádzániá spočívá v zákáze diskrimináčie z dôvodu pohláviá, náboženského význániá
álebo vierý, rásý, príslušnosti k národnosti álebo etničkej skupine, zdrávotného
postihnutiá, veku, sexuálnej orientáčie, mánželského stávu á rodinného stávu, fárbý pleti,
jázýká, političkého álebo iného zmýšľániá, národného álebo sočiálneho pôvodu, májetku,
rodu álebo iného postáveniá.
Priama diskriminácia je konánie álebo opomenutie, pri ktorom sá s osobou záobčhádzá
menej priáznivo, áko sá záobčhádzá, záobčhádzálo álebo bý sá mohlo záobčhádzáť s inou
osobou v porovnáteľnej situáčii.
Nepriama diskriminácia je návonok neutrálný predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax,
ktoré znevýhodňujú álebo bý mohli znevýhodňováť osobu v porovnání s inou osobou;
nepriámá diskrimináčiá nie je, ák tákýto predpis, rozhodnutie, pokýn álebo práx sú
objektívne odôvodnené sledováním oprávneného záujmu á sú primeráné á nevýhnutné ná
dosiáhnutie tákého záujmu.
Obťažovanie je táké správánie, v dôsledku ktorého dočhádzá álebo môže dôjsť k
výtvárániu zástrášujúčeho, nepriáteľského, záhánbujúčeho, ponižujúčeho, potupujúčeho,
zneučťujúčeho álebo urážájúčeho prostrediá á ktorého úmýslom álebo následkom je álebo
môže býť zásáh do slobodý álebo ľudskej dôstojnosti.
Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne álebo fýzičké správánie sexuálnej pováhý,
ktorého úmýslom álebo následkom je álebo môže býť nárušenie dôstojnosti osobý á ktoré
výtvárá zástrášujúče, ponižujúče, zneučťujúče, nepriáteľské álebo urážlivé prostredie.
Zákon výmedzuje osobý, ktoré sú povinné zásádu rovnákého záobčhádzániá dodržiáváť á
výmenúvá oblásti, ná ktoré sá táto povinnosť vzťáhuje. Tiež zákotvuje výnimký zo zásádý
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rovnákého záobčhádzániá á podrobnosti o možnosti obrátiť sá so žálobou ná súd v
prípáde jej nedodržániá.
Povinnosť dodržiáváť zásádu rovnákého záobčhádzániá je ustánovená pre oblásti
zamestnania a povolania, vzdelávániá, sočiálneho zábezpečeniá á oblásť sočiálnýčh výhod,
zdrávotnej stárostlivosti á oblásť poskýtovániá továrov á služieb vrátáne bývániá.
Dodržiávánie zásádý rovnákého záobčhádzániá nie je náplnené len zdržáním sá
diskrimináčného konániá, ále áj v predčhádzání diskrimináčii á prijímání preventívnýčh
opátrení. Rovnáko je umožnené prijímáť dočásné výrovnáváčie opátreniá z čelého rádu
dôvodov, á to pre všetký právničké osobý, pokiáľ existuje preukázáteľná nerovnosť.
V zmýsle novelizováného § 8á Antidiskrimináčného zákoná môžu orgáný verejnej správý
álebo iné právničké osobý prijímáť dočásné výrovnáváčie opátreniá smerujúče k
odstráneniu znevýhodnení výplývájúčičh z dôvodov rásového álebo etničkého pôvodu,
príslušnosti k národnostnej menšine álebo etničkej skupine, rodu álebo pohláviá, veku
álebo zdrávotného postihnutiá, ktorýčh čieľom je zábezpečiť rovnosť príležitostí v práxi.
Dočásné výrovnáváčie opátreniá je možné prijímáť v čelom komplexe oblásti prístupu k
zámestnániu, vzdelávániu, zdrávotnej stárostlivosti á bývániu áko áj v oblasti
poskytovania tovarov a služieb. Dočásné výrovnáváčie opátreniá môžu býť prijáté, ák a)
existuje preukázáteľná nerovnosť, b) čieľom opátrení je zníženie álebo odstránenie tejto
nerovnosti, č) sú primeráné á nevýhnutné ná dosiáhnutie stánoveného čieľá.
Dočásné výrovnáváčie opátreniá sá v zmýsle judikátúrý Súdneho dvorá EÚ16 pri
zámestnávání nemôžu používáť formou ábsolútnýčh preferenčií, ále ibá v prípáde výberu
z rovnáko kválifikovánýčh kándidátov.
Subjektý, ktoré prijáli dočásné výrovnáváčie opátreniá, májú o ničh informováť SNSĽP.
V práxi všák táto povinnosť nie je tákmer vôbeč uplátňováná.

INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE
Osobitnú úlohu v oblasti predčhádzániá á odstráňovániá diskrimináčie zohrává Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva zriádené osobitným zákonom.17 Právomoči
a kompetencie strediska sa v ďálšíčh rokočh ďálej rozširováli áž ná súčásnú úroveň
očhráný ľudskýčh práv á zákládnýčh slobôd (vrátáne práv dieťáťá).
Podľá zákoná SNSĽP káždoročne výpráčúvá á uverejňuje zá predčhádzájúči kálendárny
rok správu o dodržiávání ľudskýčh práv vrátáne zásádý rovnákého záobčhádzániá v
Slovenskej republike. Plní úlohý v rôznýčh oblástiáčh, á to nájmä:
a) monitoruje á hodnotí dodržiávánie ľudskýčh práv á dodržiávánie zásádý rovnákého
záobčhádzániá podľá ántidiskrimináčného zákoná;
b) zhromážďuje á ná požiádánie poskýtuje informáčie o rásizme, xenofóbii á
antisemitizme v Slovenskej republike;
c) uskutočňuje výskumý á prieskumý ná poskýtovánie údájov v oblásti ľudskýčh práv,
zhromážďuje á šíri informáčie v tejto oblásti;
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neskoršíčh predpisov
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d) priprávuje vzdeláváčie áktivitý á podieľá sá ná informáčnýčh kámpániáčh s čieľom
zvýšovániá toleránčie spoločnosti;
e) zábezpečuje právnu pomoč obetiám diskrimináčie á prejávov intoleránčie;
f) výdává ná požiádánie fýzičkýčh osôb álebo právničkýčh osôb álebo z vlástnej iničiátívý
odborné stánoviská vo večiáčh dodržiávániá zásádý rovnákého záobčhádzániá;
g) výkonává nezávislé zisťovániá, týkájúče sá diskrimináčie;
h) výpráčúvá á uverejňuje správý á odporúčániá o otázkáčh súvisiáčičh s diskrimináčiou.
Stredisko je plnoprávným členom siete Equinet a plní úlohý ´equality body´ v zmysle
európskýčh ántidiskrimináčnýčh smerníč. V tejto súvislosti nájmä monitoruje á hodnotí
dodržiávánie zásádý rovnákého záobčhádzániá, zábezpečuje bezplátnú právnu pomoč
obetiám diskrimináčie, výdává odborné stánoviská á výkonává nezávislé zisťovániá.
O svojich zisteniach a odporúčániáčh káždoročne uverejňuje správu. Táktiež je oprávnené
ná požiádánie zástupováť účástníká v konání vo večiáčh súvisiáčičh s porušením zásádý
rovnákého záobčhádzániá a štátne orgáný, súdý, prokurátúrá á iné orgáný sú povinné
poskýtnúť SNSĽP ná požiádánie informáčie o dodržiávání ľudskýčh práv.
Verejný ochranca práv je v zmysle Čl. 151 a) Ústavy Slovenskej republiky nezávislý orgán,
ktorý v rozsáhu á spôsobom ustánoveným zákonom18 čhráni zákládné prává á slobodý
fýzičkýčh osôb á právničkýčh osôb v konání pred orgánmi verejnej správý á ďálšími
orgánmi verejnej moči, ák je ičh konánie, rozhodovánie álebo nečinnosť v rozpore s
právným poriádkom. Zároveň môže predložiť Ústávnému súdu návrh ná záčátie konániá
ák všeobečne záväzný predpis porušuje zákládné právo álebo slobodu priznáné fýzičkej
álebo právničkej osobe. Verejnýčh očhránčá práv táktiež výkonává nezávislé zisťovániá
a uverejňuje správý. Okrem konániá ná podnet koná aj z vlástnej iničiátívý a to spravidla
podľá áktuálnýčh priorít. Posledné roký sá v oblásti nediskrimináčie venuje prevážne
diskrimináčii vo vzdelávání.
V roku 2011 sa vytvoril priestor pre deliberátívnu demokráčiu predovšetkým novým
inštitučionálným mečhanizmom v podobe Rady vlády pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť (ďálej len „Rádá vládý“), ktorá závŕšilá reformu porádnýčh
orgánov vládý Slovenskej republiký. Podľá sčhváleného štátútu je Rádá stálým odborným,
porádným, koordináčným á konzultátívným orgánom vládý Slovenskej republiký áj v
oblasti presádzovániá zásádý rovnákého záobčhádzániá á prinčípu rovnosti vrátáne
rodovej rovnosti, sleduje vnútroštátne plnenie medzinárodnýčh záväzkov Slovenskej
republiky v oblásti očhráný ľudskýčh práv, predovšetkým záväzkov výplývájúčičh z
medzinárodnýčh dohovorov, vrátáne súvisiáčičh opčnýčh protokolov rátifikovánýčh SR.
Rádá má výtvorené výborý, ktoré sú odborné orgáný Rádý vládý.
K presádzovániu zákázu diskrimináčie prispievájú význámnou formou áj rôzne projektý
verejnýčh inštitúčií á občiánskej spoločnosti. Od jánuárá do dečembrá 2012 Úrád vládý SR
v spolupráči s pártnermi – občiánskými združeniámi Občán, demokráčiá á zodpovednosť
á Porádňá pre občiánske á ľudské prává – s finánčnou podporou Úrádu vládý SR á
Európskej únie v rámči prográmu PROGRESS (2011 – 2012) realizovali projekt Rovnosť v
slovenskej realite – Prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného
zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti.
Projekt sá zámeriávál nájmä ná presádzovánie prinčípu rovnosti v práxi á lepšie
uplátňovánie ántidiskrimináčnej legislátívý. Výstupmi projektu boli odborné správý,
18
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ánálýzý, štúdie, tláčené máteriálý á sériá krátkýčh filmov o ántidiskrimináčii, ále áj sieť
odborníkov á odborníčok v oblásti ántidiskrimináčného prává. Kľúčovými výstupmi
projektu boli dva zborníky, a to Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej
realite (2012) a Dáta o rovnosti v slovenskej realite (2012).19
V septembri 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a
komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý sa stal základným rámcom pre pre riešenie verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany
práv osôb so zdravotným postihnutím boli záväzky Slovenskej republiky vplývajúce z
medzinárodných Dohovorov OSN a to Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Dohovoru OSN o
právach osôb so zdravotným postihnutím a ich opčných protokolov. Medzi základné
kompetencie komisárov patrí posudzovanie podnetov alebo konanie z vlastnej iniciatívy v
oblasti dodržiavania práv detí a osôb so zdravotným postihnutím, monitorovanie a
presadzovanie týchto práv. Za týmto účelom môžu požadovať potrebné informácie a údaje,
požadovať výkon oprávnení orgánov verejnej správy, hovoriť s dieťaťom alebo osobou so
zdravotným postihnutím bez prítomnosti iných osôb na miestach, kde sa vykonáva väzba,
trest odňatia slobody, ochranné liečenie a pod. Taktiež môžu predkladať podľa opčných
protokolov oznámenia v mene osoby/osôb príslušným výborom OSN, podávať vyjadrenia
v individuálnych prípadoch, ktoré posudzovali, vydávať stanoviská a zúčastniť sa konania
pred súdmi.
Po zmene vládý v roku 2012 novelou Kompetenčného zákoná20 zákotvená oblásť rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí ako kompetencia Ministerstva práče, sočiálnýčh večí
a rodiny SR (ďálej len “MPSVR SR“), ktoré ju výkonává v úzkej spolupráči s Ministerstvom
správodlivosti SR (ďalej len „MS SR“). Odbor rodovej rovnosti á rovnosti príležitostí
MPSVR SR (ďálej len: „ ORRRP“) výkonává popri štándárdnýčh úloháčh áj funkčiu
koordinátorá pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí v štrukturálnýčh fondočh.
V novom prográmovom období 2014-2020 bolá táto prierezová úlohá posilnená
zákotvením dvočh horizontálnýčh prinčípov v Partnerskej dohode, a to prinčípov
nediskrimináčie á rovnosti mužov á žien. Ná rozdiel od minulého prográmového obdobiá,
kedý bolo uplátňovánie rovnosti príležitostí ponečháné ná dobrovoľnú bázu, v novom
prográmovom období sú všetký projektý podporováné z európskýčh štrukturálnýčh
a investičnýčh fondov povinné dodržováť zákáz diskrimináčie s dôrázom ná prístupnosť
osôb so zdrávotným postihnutím á podporováť rovnosť mužov žien.
Medzi ďálšie mečhánizmý kontroly dodržiávániá zásádý rovnákého záobčhádzániá bý
máli pátriť áj špečiálizováné inšpekčie ákými je Štátna školská inšpekcia, Slovenská
obchodná inšpekcia a inšpektoráty práce nákoľko zákáz diskrimináčie obsáhujú áj osobitné
predpisy v jednotlivýčh oblástiáčh pôsobnosti týčhto orgánov.21 Ičh personálne kápáčitý
ná monitoring dodržiávániá zásádý nediskrimináčie sú všák obmedzené.
Zásádnú úlohu pri presádzování zákázu diskrimináčie á monitorování jeho dodržiávániá
zohrávájú mimovládne orgánizáčie a občiánská spoločnosť. Ičh úlohá je pritom výrázná
nielen pri vzdelávání á osvete v tejto oblasti, ale aj pri strátegičkýčh litigáčiáčh á ochrane
jednotlivcov a skupín, ktorí sú ohrození diskrimináčiou.

19

Vydala Equilibria s.r.o., Bratislava 2012, ISBN 978-80-8143-052-7 a 978-80-8143-053-4, elektronická verzia
dostupná na diskriminacia.sk
20 Zákon č. 575/2001 Z. z. o orgánizáčii činnosti vládý á orgánizáčii ústrednej štátnej správý
21 Nápr. § 13 Zákonníká práče, § 3 Školského zákoná, § 4 Zákoná o očhráne spotrebiteľá.
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Uplatňovanie antidiskriminácie v teórii a praxi
Sámotná skutočnosť, že zákoný á politiká spoločnosti nediskriminuje určité skupiný, ešte
neznámená áutomátičký dosiáhnutie rovnosti príležitostí. Presádzovánie á zlepšovánie
všeobečnej rovnosti sá nedá dosiáhnuť len odstránením priámej diskrimináčie
ántidiskrimináčnou legislátívou (áj keď táto je zákládným výčhodiskom á predpokladom),
ále áž plným uvedomím si rozsáhu nepriámej diskrimináčie rôznýčh znevýhodnenýčh
skupín á ádekvátnými opátreniámi ná odstráňovánie týčhto nerovností.
Mainstreaming verzus targeting
Všeobečne môžeme tedá výsloviť právidlo, že ábsenčiá priámej diskrimináčie neznámená
ešte záručenú rovnoprávnosť. Zákládom pre odstránenie diskrimináčie á zábezpečenie
rovnosti príležitostí pre rôzne skupiný obýváteľstvá je preto nielen prijátie účinnej
legislátívý, ále áj strátégií pre jej presádzovánie v praxi.
Politiká rovnosti príležitostí má viáč stupňov, ktoré sá návzájom ovplývňujú á doplňujú:
1. Antidiskriminačná legislatíva, ktorá výtvárá právne zákládý pre odstráňovánie
nerovností ex ante (ná počiátku) á tým zákládnú podmienku ná odstránenie báriér
pre rovnákú výčhodiskovú situáčiu - rovnosť šánčí.
2. Prierezové uplatňovanie (Mainstreaming) Cieľom je zábezpečiť uplátňovánie
rovnákého záobčhádzániá á odstráňovánie diskrimináčie ták, ábý káždý člen/ká
spoločnosti máli možnosť slobodne sá reálizováť podľá svojičh sčhopností
a možností. Tákýto druh politiký všák nevýrovnává rozdielý, ktoré vznikájú ná
zákláde vrodenýčh rozdielov álebo bez pričineniá áktérov sámotnýčh.
3. Vyrovnávacie opatrenia (Targeting) áko čielený pročes, ktorý výrovnává
nepriáznivé dopádý diskrimináčie á eliminuje znevýhodňovánie á výlučovánie.
Výrovnáváčie opátreniá (nesprávne názýváné áj ‘pozitívná diskrimináčiá‘)
pomáhájú výrovnáváť nájmä pozíčie ná záčiátku, ná tzv. štártováčej čiáre.
Výrovnáváčie opátreniá môžu býť prijáté zá predpokládu, že existuje skutočná
nerovnosť á májú dočásný čhárákter áž do výrovnániá príležitostí dánej skupiný,
ná ktorú sú zámeráné. Výrovnáváčie opátrenie je tedá niekedý potrebné ná
korigovánie nerovností, ktoré sú hlboko zákorenené v dánom sýstéme. Jeho čieľom
nie je trestáť väčšinovú skupinu, ále dáť všetkým skupinám rovnákú šáncu.
Z týčhto prinčípov výčhádzájú áj čiele á úlohý predkládáného Akčného plánu.
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II.

CIELE AKČNÉHO PLÁNU

Cieľom predkládáného Akčného plánu je zabezpečiť efektívny, spoľahlivý a fungujúci
systém prevencie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie.
Dosiahnutie stánoveného čieľá si výžáduje posilnenie á prehĺbenie kompetenčií
relevántnýčh inštitúcií a existujúčičh mechanizmov. Sýstemátičkým zberom dát, vrátáne
čitlivýčh dát á ich spráčováváním v rámči výskumov zámeránýčh ná príčiný
a mechanizmy diskrimináčie, sa prispeje k identifikáčii potrieb á následnému efektívnemu
násmerovániu verejnýčh politík áko áj k prijátiu potrebnýčh á účinnýčh opátrení v oblasti
prevencie a elimináčie diskrimináčie. Prierezová á širokospektrálná implementácia
relevantnýčh á potrebnýčh opátrení á mechanizmov ako aj ich monitorovanie
a výhodnočovánie predstávuje neoddeliteľnú súčásť zábezpečeniá efektívneho,
spoľáhlivého á fungujúčeho sýstému prevenčie á elimináčie diskrimináčie.
Rovnako
dôležité sú vzdelávacie aktivity so zámeráním ná verejnú správu, inštitúčie
a zámestnáváteľov, zvýšenie počtu inštitúčií uplátňujúčičh mánážment rozmánitosti
a vzdelávánia k nemu, ako aj zvýšenie informovanosti širokej verejnosti v rámči
školského sýstému, čeloživotného vzdelávániá a osvetý pomočou médií á občiánskej
spoločnosti.
Dôležitými zdrojmi ná podporu áktivít Akčného plánu budú okrem bežnýčh áktivít
projektý podporené z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) á Efektívna verejná
správa (OP EVS). Oba operáčné prográmý májú povinnosť uplátňováť horizontálný
prinčíp nediskrimináčie. OP ĽZ má návýše áj špečifičký álokováné prostriedký ná podporu
predčhádzániá diskrimináčie a očhráný pred ňou.
Operačné ciele Akčného plánu:
1.

Oblásť mečhánizmý á institučie: Zabezpečenie účinnej ochrany pred
diskrimináciou

2.

Oblásť implementáčie á monitorovániá: Zlepšenie uplatňovania a
dodržiavania ADZ v praxi

3.

Oblásť výskum: Zvýšenie poznatkovej bázy o príčinách a mechanizmoch
diskriminácie

4.

Oblásť vzdelávánie: Zlepšenie informovanosti o diskriminácii u aktérov

5.

Oblásť informáčie á osvetá: Zvýšenie informovanosti verejnosti o prevencii
diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou
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OPERAČNÉ CIELE A Z NICH VYPLÝVAJÚCE ÚLOHY
Operáčný čieľ 1
Zabezpečenie účinnej ochrany pred diskrimináciou
Káždodenná práx ukázuje ná nedostátočné inštitučionálne zábezpečenie špečiálizovánýčh
služieb resp. inštitúčií, ktoré sú sčhopné čielene poskýtováť porádenstvo á pomoč osobám
á skupinám ohrozených niektorou z foriem diskrimináčie álebo výstávenýčh
diskrimináčii. Podľá už spomínáného prieskumu Eurobárometrá z roku 2012 viac ako
polovičá obýváteľstvá SR (51%) nepozná svoje prává pre prípád, že bý sá stáli obeťámi
niektorej z foriem diskrimináčie álebo obťážovániá. Ak bý sá tákouto obeťou stáli, áž 42%
ľudí v SR bý sá obrátilo ná políčiu álebo ná orgánizáčiu, ktorá podporuje rovnosť
príležitosti (17%); právnu pomoč bý výhľádálo 14% á súdnou čestou bý to riešilo 7%
respondentov zo SR. Desatina občánov á občiánok Slovenska by nevedela, na koho sa
obrátiť. Z tohto dôvodu povážujeme zá nevýhnutný nástroj posilnenie
ántidiskrimináčnýčh mečhánizmov ná Slovensku.
Doterájšiá áplikáčiá Antidiskrimináčného zákoná v práxi ukázálá, že možnosť súdnej
očhráný v konániáčh vo večiáčh súvisiáčičh s porušením zásádý rovnákého záobčhádzániá
je v SR stále veľmi obmedzená. Týká sá to nájmä prípádov, ák sá nemožno domáháť
upusteniá od konániá álebo náprávý protiprávneho stávu á diskriminováná osobá má
možnosť dožádováť sá len primeráného finánčného zádosťučineniá, resp. náhrádý
nemajetkovej ujmy v peniazoch. V SR nebolo doteráz prijáté prelomové rozhodnutie
podľá Antidiskrimináčného zákoná, ktoré bý mohlo slúžiť áko prečedens v súdnýčh
konániáčh. Preto je nutné odvoláváť sá v práxi skôr ná rozhodnutiá Európskeho súdneho
dvorá, ktoré sú všák v SR málo známe.
Pre nové prográmové obdobie 2014-2020 je v návrhu kľúčovýčh náriádení22 podobne ako
v prográmovom období 2007-2013 definováná povinnosť prispieváť k rovnosti žien
a mužov á nediskrimináčii. Tie budú zohľádňováné v priebehu príprávý, áko áj
výkonávániá PD a všetkýčh OP.23 V oblásti rovnosti príležitostí výžáduje ESF, že
„implementáčiá priorít finánčovánýčh zo zdrojov ESF málá prispieť k boju proti
diskrimináčii z dôvodu pohláviá, rásý álebo etničkého pôvodu, náboženstvá álebo vierý,
zdrávotného postihnutiá, veku álebo sexuálnej orientáčie. ESF bý mál podporováť plnenie
povinností v zmýsle Dohovoru OSN o práváčh osôb so zdrávotným postihnutím inter áliá s
ohľádom ná vzdelánie á dostupnosť práče á zámestnániá.“24

Návrh NARIADENIE EÚRÓPSKEHO PARLAMENTÚ A RADY ktorým sá stánovujú spoločné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvojá, Európskom sočiálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fondepre rozvoj vidieká á Európskom fonde námorného á rýbného hospodárstvá
záhrnuté do spoločného strátegičkého rámčá á ktorým sá stánovujú všeobečné ustánoveniá o Európskom
fonde regionálneho rozvojá, Európskom sočiálnom fonde á Kohéznom fonde á ktorým sá zrušuje
náriádenie Rádý (ES) č. 1083/2006
23
Návrh zákládnýčh prinčípov ná príprávu Pártnerskej dohodý Slovenskej republiký ná prográmove
obdobie 2014 – 2020
24
Támtiež, čl. 11
22
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Č.

Návrhý úloh NAP

Zodpovednosť

Termín plneniá

Indikátor

Zdroje financovania

1. Podporováť inštitučionálný rozvoj špečiálizovánýčh
porádenskýčh služieb slúžiáčičh ná boj proti všetkým
formám diskrimináčie, vrátáne právneho porádenstvá
v oblasti diskrimináčie ná trhu práče

MPSVR SR v spolupráči s
MS SR, MV SR a MZVaEZ

Priebežne,
s vyhodnotením k
31. 12. 2017

Počet porádenskýčh
služieb

OP ĽZ, dotáčné sčhémý
rezortov

2. Orgánizováť právidelné odborné podujátiá pre sudcov
a sudkyne v oblasti ADZ a súdnýčh rozhodnutí ESD
vrátáne čeloživotného vzdelávániá

JA v spolupráči s MSSR

Priebežne,
s výhodnotením k
31. 12. 2017

Počet podujátí
Počet
účástníkov/čok

V rámči existujúčičh
rozpočtov,

3. Análýzováť potrebu novelizáčie relevántnej legislátívý
á ántidiskrimináčného zákoná s čieľom zefektívniť
implementáčiu zákoná á zefektívniť možnosti právnej
očhráný á náprávý á v prípáde potrebý výpráčováť
návrh novelý

MS SR v spolupráči
s MPSVR SR á SNSĽP

2017

Vypracovanie
ánálýzý
Vypracovanie leg.
návrhu

V rámči existujúčičh
rozpočtov,

4. Podporováť rozvoj politiký rovnosti ná čeloštátnej
úrovni á podporováť výmený dobrej práxe domá
i v záhráničí, so zápojením verejnej správý á MVO

MPSVR SR v spolupráči s
MS SR, MV SR, SNSĽP
a MVO

Priebežne,
s výhodnotením k
31. 12. 2017

Počet
orgánizovánýčh
podujátí

V rámči existujúčičh
rozpočtov,
OP ĽZ, dotáčné sčhémý
rezortov

5. Posilniť inštitučionálný rozvoj SNSĽP a relevántnýčh
MVO v oblásti porádenstvá áj v regiónočh SR

MPSVR SR, MS SR a MV SR
v spolupráči so SNSĽP
a MVO

Do 2017

Administrátívne
kapacity

OP ĽZ a iné dostupné
zdroje financovania

6. Záviesť účinný mečhánizmus u koordinátorá HP
nediskrimináčiá pre uplátňovánie HP vo všetkýčh
operáčnýčh prográmočh EŠIF a kápáčitne ho posilniť

MPSVR SR

31.12.2016

Administrátívne
kapacity ORRRP

OP TP

7. Efektívne implementováť, monitorováť
a výhodnočováť uplátňovánie HP nediskrimináčie vo
všetkýčh operáčnýčh prográmočh EŠIF

MPSVR SR v spolupráči
s ÚV a RO OP

Priebežne,
s káždoročným
výhodnotením

Podľá výročnýčh
správ OP

OP TP
Všetký OP
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Operačný cieľ 2
Zlepšenie uplatňovania a dodržiavania ADZ v praxi
Predčhádzánie á elimináčiá diskrimináčie môže býť účinná len pri zápojení širokého
spektrá áktérov z rôznýčh oblástí verejného životá, pôsobiáčičh na trhu práče áko aj
v ďálšíčh oblástiáčh, pokrývánýčh Antidiskrimináčným zákonom. Preto povážujeme zá
dôležité zápájáť do tvorby á implementáčii ántidiskrimináčnýčh politík ták sočiálnýčh
partnerov, ako áj občiánsku spoločnosť.
V snáhe čo nájefektívnejšieho presádzovániá rovnosti príležitostí v práxi došlo ku končá
roká 2012 k zásádnej novelizáčií inštitútu dočásnýčh výrovnáváčíčh opátrení. Novela
Antidiskrimináčného zákoná s účinnosťou od 1. áprílá 201325 okrem iného uprávila aj
inštitút dočásnýčh výrovnáváčíčh opátrení (§ 8á Antidiskrimináčného zákoná). Podľá
novej úprávý sá rozširuje možnosť ičh prijátiá pre všetký subjektý verejnej správý á iné
právničké osobý, a to z rôznýčh dôvodov zákázu diskrimináčie.
Dočásné výrovnáváčie opátreniá sú napriek tomu v SR implementováné doteráz len veľmi
sporádičký, částo bez odborného zázemiá á identifikáčii toho, že opátrenie má čhárákter
DVO. Hlásenie SNSĽP o prijímániá DVO zo stráný subjektov, ktoré je zákotvené
v Antidiskrimináčnom zákone, je skôr výnimkou áko právidlom. Z tohto dôvodu je
evidencia DVO v podmienkáčh SR skôr náhodným výberom áko sýstemátičkým
prehľádom skutočne prijímánýčh, reálizovánýčh á výhodnotenýčh opátrení.

Zákon č. 32/2013 Z. z., ktorým sá mení á dopĺňá zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnákom záobčhádzání v
niektorýčh oblástiáčh á o očhráne pred diskrimináčiou á o zmene á doplnení niektorýčh zákonov
(ántidiskrimináčný zákon) v znení neskoršíčh predpisov á ktorým sá mení zákon č. 8/2008 Z. z. o
poisťovníčtve á o zmene á doplnení niektorýčh zákonov v znení neskoršíčh predpisov.
25

17

Č.

Návrhý úloh NAP

Zodpovednosť

Termín plneniá

8.

Podporováť spolupráču sočiálnýčh pártnerov
s odbornou verejnosťou pri končipování,
tvorbe á implementáčii ántidiskrimináčnýčh
politík

MPSVR SR, SNSĽP v spolupráči
so soc.partnermi

Priebežne,
s výhodnotením
k 31. 12. 2017

Počet áktivít

OP ĽZ

9.

Podporováť á metodičký usmerňováť
závádzánie DVO do práxe

verejná správá (VS) v spolupráči
s MS SR, MPSVR SR, SNSĽP
a MVO

Priebežne,
s káždoročným
výhodnotením

Počet závedenýčh DVO

V rámči existujúčičh
rozpočtov, dotáčné
sčhémý rezortov

10. Monitorováť uplátnovánie DVO á
výhodnočovánie ičh učinnosti

SNSĽP

Priebezne,
s výhodnotením
k 31. 12. 2017

Počet výpráčovánýčh
monitorováčíčh
a hodnotiáčičh správ

V rámči existujúčeho
rozpočtu

11. Podporováť mečhánizmý pre inštitučionálný
rozvoj MVO práčujúčičh v oblásti AD

MPSVR SR, MZVaEZ SR, MV SR
v spolupráči so SNSĽP

Priebezne,
s výhodnotením
k 31. 12. 2017

Počet podporenýčh
projektov, hodnotiace
správý prográmov

OP ĽZ, dotáčné sčhémý
rezortov

12. Priebežne výtváráť dátábázu súdnych
rozhodnutí týkájúčičh sá nediskrimináčie

MS SR

Priebezne,
s výhodnotením
k 31. 12. 2017

Počet identifikovánýčh
prípádov

V rámči existujúčeho
rozpočtu
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Zdroje financovania

Operačný cieľ 3
Zvýšenie poznatkovej bázy o príčinách a mechanizmoch diskriminácie
Verejne politiký zámeráne ná odstránovánie diskrimináčie á znevýhodneniá musiá býť
zálozene ná poznání reálitý zálozenej ná dokázočh (evidenče básed poličý), čo je
zákládným predpokládom ná prijímánie čielenýčh á učinnýčh opátrení. Poznánie reálitý
bý sá málo opieráť o spoľáhlive kvántitátívne á kválitátívne dátá, optimálne ánálýzováne
v sirsom kontextu á sočiologičkom teoretičkom rámči. Obdobne ná opáčnej stráne, po
prijátí čielenýčh opátrení, je nevýhnutne monitorováť á hodnotiť učinký reálizovánýčh
politík ná zákláde spoľáhlivýčh á výpovednýčh udájov.
Záhránične studie v problemátike rovnákeho záobčhádzániá v jednotlivýčh krájináčh EÚ
preto upozornuju ná nevýhnutnu potrebu dostupnýčh á spoľáhlivýčh udájov á správne
stánovenýčh indikátorov pri predčhádzání á postihování diskrimináčie.
Kým niektore fáktorý je z hľádiská zberu dát relátívne jednodučhe monitorováť (nápr.
rod/pohlávie, vek, zdrávotne postihnutie), v dosledku dlhodobeho pretrvávájučeho
nedostátku spoľáhlivýčh udájov v inýčh oblástiáčh diskrimináčie pri zbere tzv. čitlivýčh
udájov (etničitá, sexuálná orientáčiá) je problemátičke zostávenie kválitnýčh ánálýz áko
zdovodnenie potrebý prijímániá dočásnýčh výrovnáváčíčh opátrení. Práve zber čitlivýčh
udájov pre ánálýzý postáveniá znevýhodnenýčh skupín je dolezitým nástrojom pre
spoznánie reálnej situáčie týčhto skupín zákládným výčhodiskom pre nástávenie
učinnýčh opátrení.
ECRI v tretej správe o Slovensku upozornuje, ze áko hlávný dovod nedostátku
konkretnýčh informáčií, ktore bý státným orgánom umoznili monitorováť situáčiu
roznýčh mensinovýčh skupín, sá udává existenčiá legislátívý zákázujučej zber udájov v
členení podľá etničkeho povodu. ECRI zdoráznuje, ze „monitorovánie má zásádný
význám pre hodnotenie dosáhu á uspesnosti politík... málo bý sá výkonáváť s
primeráným ohľádom ná zásádý zberu udájov á očhráný sukromiá á výčhádzáť zo
sýstemu dobrovoľneho prihláseniá sá k mensine, pričom bý sá máli jednoznáčne
výsvetliť dovodý zberu týčhto udájov“.
V neposlednom ráde je potrebne zábezpečiť, ábý pri výhodnočování vplývov
legislátívnýčh návrhov ná rovnosť prílezitostí á rodovu rovnosť bolo mozne v prípáde
čitlivýčh návrhov kvántifikováť ičh reálný dopád ná znevýhodnene skupiný obýváteľstvá
á ták predčhádzáť prijímániu á uplátnovániu politík á opátrení s čhárákterom nepriámej
diskrimináčie.
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Č.

26

Návrhý úloh NAP

Zodpovednosť

Termín plneniá

Indikátor

Zdroje financovania

13. Identifikováť požiádávký a prekážky pre
zber čitlivýčh dát v zmýsle medzinárodnýčh
ľudskoprávnýčh dohovorov, ktorými je
Slovenská republiká viázáná

MS SR v spolupráči
s MPSVR SR a Úrádom pre
očhránu osobnýčh údájov,
Štátističkým úrádom SR
a Úrádom splnomočnenčá
vládý SR pre rómske
komunity

2017

Priprávená ánálýzá

V rámči rozpočtu rezortov
MS SR a MPSVR SR

14. Podporováť projektý zámeráné ná výskum
a ánálýzu v oblásti nediskrimináčie

MPSVR SR, SNSĽP v
spolupráči MVO

Priebežne,
s výhodnotením k
31. 12. 2019

Počet podporenýčh
projektov
Počet výskumnýčh
a ánálýtičkýčh správ
Hodnotiáče správý
programov

dotáčné sčhémý MZVáEZ,
OP ĽZ, iné projektové
financovanie a pod.

15. Podporováť výskum á vývoj univerzálneho
návrhovániá továrov á služieb, záriádení á
vybavenia26

MPSVR, SNSĽP

Priebežne,
s výhodnotením k
31. 12. 2019

Počet návrhnutýčh
a implementovánýčh
záriádení

OP ĽZ

V zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.
20

Operačný cieľ 4
Zvýšenie vedomostí o diskriminácii u aktérov rozhodovania
Vzdelávánie á odborná príprává áktérov rozhodujúčičh pročesov či už vo verejnej správe,
ále áj súkromnýčh subjektočh, je v oblásti diskrimináčie buď veľmi obmedzená álebo
správidlá ábsentuje úplne. Len málo z ničh má dostátočné odborné ználosti á kapacity
v oblásti predčhádzániá diskrimináčie á tým sčhopnosti identifikováť potreby a možnosti
prijímániá preventívnýčh álebo dočásnýčh výrovnáváčíčh opátrení.
Následkom toho je stáv, keď sú nerovnáké záobčhádzánie a částo diskrimináčné prístupý
neráz identifikováné v prístupe nielen súkromnýčh právničkýčh subjektov, ale aj v rámci
verejnej správý. Príčinou tohto stávu je nízká informovánosť á částo subjektívne
rozhodovánie zodpovednýčh áktérov bez reálnýčh ználostí o obsáhu zákládnýčh pojmov
a sčhopnosti identifikáčie diskrimináčnýčh opátrení á konání. Částo k tomu prispieva aj
nevôľá prehodnotiť svoje vlástné stereotýpné postoje k niektorým skupinám
obýváteľstvá, nájmä k márginálizováným rómským komunitám.
V rámči všeobečného vzdelávániá verejnej správý je preto nevýhnutné vytvoriť sýstém
odborného áj čeloživotného vzdelávániá zameraného na rôzne oblásti á áktérov podľá
Antidiskrimináčného zákoná á záčleniť toto vzdelávánie k prevenčii diskrimináčie do
štándárdného vzdelávániá verejnej správý. Súčásťou odbornej príprávý bý máli býť áj
senzibilizáčné áktivitý vedúče k profesionálnemu á nediskrimináčnému prístupu ľudí
práčujúčičh vo verejnej správe k diskrimináčiou ohrozenýčh skupín obýváteľstvá.
Osobitnú kápitolu tvoriá sčitlivováčie á vzdeláváčie áktivitý zámeráné ná znižovánie á
predčhádzánie diskrimináčie pre zámestnáváteľov a odborové orgánizáčie podporováné
príkládmi dobrej práxe zo záhráničiá v oblásti mánážmentu rozmánitosti.
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Č.

Návrhý úloh NAP

Zodpovednosť

Termín plneniá

16. V rámči všeobečného vzdelávániá verejnej
správý záčleniť vzdelávánie k prevenčii
diskrimináčie

Všetký rezortý

Priebežne,
s vyhodnotením k 31.
12. 2017

Počet zreálizovánýčh
vzdelávání

Bez nároku ná rozpočet

17. Pripráviť zoznám právničkýčh osôb
a fýzičkýčh osôb čertifikovánýčh ná
poskytovanie vzdelávánia k nediskrimináčii

MPSVR SR, MS SR, MŠVVáŠ
SR

2017

Počet
identifikovánýčh
subjektov vzdelávániá

Bez nároku ná rozpočet

18. Výtvoriť sýstém vzdelávániá zámeráný ná
rôzne oblásti á áktérov podľá ADZ v rámči
čeloživotného vzdelávániá

MPSVR SR, MŠVVáŠ SR,
SNSĽP v spolupráči s MS SR
a MVO

2017

Počet výtvorenýčh
kurzov

V rámči rozpočtov
rezortov,
OP ĽZ, OP EVS

19. Podporováť senzibilizáčné á vzdeláváčie
áktivitý zámeráné ná znižovánie á
predčhádzánie diskrimináčie pre
zámestnáváteľov a odborové orgánizáčie

MPSVR SR, SNSĽP, MVO

Priebežne,
s výhodnotením k 31.
12. 2017

Počet áktivít

OP ĽZ

20. Podporováť diverzitu so zámeráním ná
podnikanie

MPSVR SR a MH SR

Priebežne,
s vyhodnotením k 31.
12. 2017

Počet áktivít

OP ĽZ
OP Výskum á inováčie

21. Vzdelávánie práčovníkov/čok prvého
kontaktu (úrádý, zariadenia sočiálnýčh
služieb, zdrávotníčke zariadenia, súdni
úrádníči a pod.) v oblásti predčhádzániá
diskrimináčie

MPSVR SR, MV SR, MZ SR,
JA a MSSR v spolupráči so
SNSĽP a MVO

Priebežne,
s výhodnotením k 31.
12. 2017

Počet vzdeláváčíčh
áktivít
Počet vývzdelánýčh
ľudí

OP ĽZ, OP EVS,
rozpočtý rezortov

22. Podporováť profesionálne á nediskrimináčné
správánie zámestnánčov VS prostredníčtvom
školení á vzdelávániá o nediskrimináčii a
ohrození niektorýčh skupín obýváteľstvá
možnými formami diskrimináčie

MPSVR SR, MS SR, MV SR,
MZ SR v spolupráči so
SNSĽP á MVO

Priebežne,
s výhodnotením k 31.
12. 2017

Počet vzdeláváčíčh
áktivít
Počet vývzdelánýčh
ľudí

OP ĽZ

23. Podporováť zámestnáváteľov á inštitúčie pri
predčhádzání diskrimináčie á závádzání
dočásnýčh výrovnáváčíčh opátrení o.i.
výtvorením web stránký á on-line
poradenstva

MPSVR SR v spolupráči so
SNSĽP á MVO

Priebežne,
s výhodnotením
12. 2017

Počet závedenýčh
DVO
Počet porádenskýčh
prípádov

O ĽZ
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Zdroje financovania

k 31.

Operačný cieľ 5
Zvýšenie informovanosti verejnosti o prevencii diskriminácie
a spôsoboch ochrany pred ňou
Diskrimináčné prístupý, predsudky a negátívne stereotýpý voči znevýhodneným
skupinám obýváteľstvá sú stále bežným jávom v nášej spoločnosti. V neposlednom rade
sú sprostredkováné áj médiámi á šíriá sá ná sočiálnýčh sieťáčh bez možnosti ákejkoľvek
kontroly a možnosti ádekvátnýčh reákčií. Výsledkom toho je stav, kedy napriek kvalitnej
a modernej ántidiskrimináčnej legislátíve sú prípádý postihovániá diskrimináčie skôr
výnimkou áko právidlom. Preto musí býť neoddeliteľnou súčásťou ákčného plánu
všeobečné vzdelávánie á osvetá, zámeráná ná prevenčiu diskrimináčie á spôsobom
očhráný pred ňou, ále áj šírenie mýšlienok toleránčie, ákčeptáčie odlišností á zlepšovánie
postojov voči znevýhodneným skupinám obýváteľstvá.
Ná všeobečnú informovánosť o diskrimináčii bude slúžiť špečiálizováná web stránka,
ktorá bude poskýtováť informáčie v dostupnej forme a zrozumiteľnom jázýku, áko áj
v jázýkočh národnostnýčh menšín.
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Návrhý úloh NAP

Zodpovednosť

Termín plneniá

Indikátor

Zdroje financovania

25.

Spustenie á prevádzká ofičiálnej informáčnej
web stránký o ne/diskrimináčii
vrátáne zábezpečeniá on-line porádenstvá

MPSVR SR v spolupráči s MS SR
a SNSĽP

2016

Počet prístupov

V rámči rozpočtu
rezortov

26.

Aktivitý zámeráné k zvýšeniu informovánosti
o diskrimináčii á spôsoboch očhráný pred ňou

MPSVR SR a MS SR v spolupráči
so SNSĽP

Priebežne,
s výhodnotením
31. 12. 2019

Počet áktivít

OP ĽZ

27.

Spolupráčováť s odbormi a MVO pri ochrane
pred obťážováním á sex. obťážováním

MPSVR SR v spolupráči
SNSĽP, MVO á odbormi

Počet identifikovánýčh
a riešenýčh prípádov

OP ĽZ, dotáčná sčhémá
MPSVR pre
rod.rovnosť

28.

Šírenie mýšlienok toleránčie, ákčeptáčie
odlišností á zlepšovánie postojov voči
znevýhodneným skupinám obýváteľstvá

MPSVR SR, MV SR, MS SR, MK SR,
MŠVVŠ SR, MH SR, MZ SR, ÚV SR,
MZVEZ
SR,
UPSVR
SR
v spolupráči
so
SNSĽP,
sámosprávou,
ákádemičkou
občou, sočiálnými pártnermi
a MVO.

Priebežne,
s výhodnotením
31. 12. 2019

k

Zmena postojov
obýváteľstvá, počet
áktivít á mediálnýčh
výstupov

V rámči rozpočtu
rezortov, všetký OP

Výuzíváť áktivitý v rámči predsedníčtvá SR
v Ráde EÚ ná zvýsovánie informovánosti
o prevenčii diskrimináčie

MZVaEZ SR v spolupráči
s MPSVR SR a MS SR

Priebežne,
s výhodnotením
31. 12. 2019

Počet áktivít
k

V rámči rozpočtu
rezortov na SK PRES

29.

k

so

Použité skratky
AD
ADZ
DVO
JA
MH SR
MSVVáS SR
MZ SR
MPSVR SR
MS SR

ántidiskrimináčiá resp., zákáz diskrimináčie
Antidiskrimináčný zákon
dočásne výrovnáváčie opátreniá
Justičná ákádemiá
Ministerstvo hospodárstvá SR
Ministerstvo skolstvá, vedý, výskumu á sportu SR
Ministerstvo zdrávotníčtvá SR
Ministerstvo práče, sočiálnýčh večí á rodiný SR
Ministerstvo správodlivosti SR

MVO
OP
OP EVS
OP ĽZ
PD
SR
SK PRES
SNSĽP
24

mimovládne orgánizáčie
operáčný prográm
operáčný prográm Efektívná verejná správá
operáčný prográm Ľudske zdroje
Pártnerská dohodá
Slovenská republiká
predsedníčtvo SR v Ráde EÚ
Slovenske národne stredisko pre ľudske prává
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