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SITUAČNÁ SPRÁVA O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE PRE POTREBY UNIVERZÁLNEHO PERIODICKÉHO 

HODNOTENIA OSN 
 

1. Metodika prípravy situačnej správy 
 

1. Správa bola vypracovaná v zmysle usmernení obsiahnutých v rezolúcii 5/1 Rady OSN 
pre ľudské práva a všeobecného pokynu o príprave informácií pre účely univerzálneho 
periodického hodnotenia obsiahnutého v dokumente A/HRC/6/L.24.  
2. Ministerstvo zahraničných vecí SR oboznámilo príslušné štátne orgány s procedúrou 
univerzálneho periodického hodnotenia a iniciovalo vytvorenie neformálnej pracovnej 
skupiny za účelom prípravy situačnej správy a následnej prezentácie v Ženeve. Členmi 
pracovnej skupiny okrem ministerstva zahraničných vecí je ďalších 10 inštitúcií - Úrad vlády 
SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR, 
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.    
3. S obsahom správy boli oboznámení aj zástupcovia mimovládneho sektora 
prostredníctvom orgánu pre vzájomný dialóg vlády a občianskej spoločnosti - Rady vlády pre 
mimovládne neziskové organizácie. Viaceré mimovládne organizácie využili možnosť 
zaslania písomných komentárov k správe. Materiál bol následne dopracovaný a prešiel 
riadnym vnútroštátnym schvaľovacím konaním.  
 

2. Normotvorný a inštitucionálny mechanizmus ochrany a podpory ľudských práv 
 

2.1  Ústavné a zákonné prostriedky ochrany práv a slobôd 
 

4. Slovenská republika je v zmysle Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát. 
Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Politický systém je založený na klasickej  
deľbe moci medzi zákonodarnú, výkonnú a súdnu zložku. Štátna moc pochádza v zmysle 
Ústavy SR od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov 
alebo priamo. Každý môže podľa Ústavy SR konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho 
nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Jediným ústavodarným a zákonodarným 
orgánom je Národná rada Slovenskej republiky, ktorá ako volený orgán reprezentuje 
suverenitu štátu a ľudu. Parlament má 150 členov volených tajným hlasovaním vo 
všeobecných, rovných a priamych voľbách na obdobie štyroch rokov. Národná rada 
prerokúva a uznáša sa na Ústave SR, ústavných a iných zákonoch a kontroluje ich 
dodržiavanie. Zákonodarnú iniciatívu majú výbory NR SR, poslanci NR SR a vláda SR. 
Zákonodarný proces sa v parlamente realizuje v rámci troch čítaní.  
5. V nadväznosti na prechod k demokracii a vznik samostatného štátu v r. 1993 boli 
právne záruky ochrany ľudských práv a základných slobôd pevne zakotvené do Ústavy SR. 
Do právneho poriadku boli prevzaté normy zaručujúce zákonnosť, ľudské práva a slobody.  
6. Ústava SR definuje všeobecnú ochranu základných práv a slobôd, vrátane politických, 
občianskych, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, práva na ochranu životného 
prostredia a kultúrneho dedičstva, práva na súdnu a inú ochranu, ako aj práv príslušníkov 
národnostných menšín a etnických skupín. Článok 12 Ústavy zaručuje všetkým základné 
práva a slobody, „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“. Medzinárodné zmluvy o ľudských 
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právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný 
zákon a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických 
alebo právnických osôb, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 
zákonom, majú v zmysle Ústavy SR prednosť pred zákonmi.  
7. Súčasťou právneho poriadku je tzv. Listina základných ľudských práv a slobôd1 , ktorá 
vychádza z medzinárodných dokumentov, najmä zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a ďalších medzinárodných 
ľudsko-právnych dokumentov. 

 
2.2  Štruktúra inštitúcií ochrany ľudských práv 
 

Súdy   
 

8. Inštitucionálny rámec súdnej ochrany ľudských práv a základných slobôd tvoria 
všeobecné súdy a Ústavný súd. Súdna moc sa vykonáva prostredníctvom nezávislých a 
nestranných súdov, ktoré na všetkých stupňoch pôsobia oddelene od iných štátnych orgánov. 
Sudcovia sú pri výkone funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní Ústavou SR, ústavnými 
zákonmi, tzv. „prednostnými“ medzinárodnými zmluvami, právne záväznými aktmi 
Európskej únie a Európskeho spoločenstva a zákonmi.  
9. V zmysle Ústavy SR súdnu moc vykonávajú Ústavný súd a  všeobecné súdy. Ústavný 
súd je nezávislý súdny orgán, ktorý zabezpečuje ochranu ústavnosti. Súdne konanie je 
dvojinštančné a umožňuje podať odvolanie proti rozhodnutiu súdov konajúcich v prvej 
inštancii. O odvolaniach ako riadnych opravných prostriedkoch rozhoduje vyšší súd. Sústavu 
všeobecných súdov tvoria Najvyšší súd SR, 54 okresných súdov, 8 krajských súdov a 
Špeciálny súd majúci postavenie krajského súdu, ako aj vojenské súdy. Súdy rozhodujú v 
občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach a skúmajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov 
verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, 
ak tak ustanoví zákon. V súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike 1463 sudcov.  
10. Keďže Slovenská republika je zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, jej občania môžu po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych 
prostriedkov nápravy predkladať sťažnosti aj na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, 
ktorý v prípade, že boli porušené práva alebo záväzky, vynesie pre SR záväzný rozsudok.  

 
Prokuratúra  
 

11. Podľa Ústavy SR prokuratúra „chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a 
právnických osôb a štátu“, pričom nie je závislá na výkonnej ani súdnej moci. Jej pôsobnosť  
sa vzťahuje nielen na trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov, ale aj na 
dozor nad zachovávaním zákonnosti policajnými a inými orgánmi pred začatím trestného 
stíhania a počas trestného konania predchádzajúceho konaniu pred súdom, dozor nad 
zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo 
osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného 
oprávneného štátneho orgánu a v rozsahu ustanovenom zákonom aj dozor nad zachovávaním 
zákonnosti orgánmi verejnej správy všeobecne. 
12. Prokuratúra je povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie 
porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených 
práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pritom ochrane ľudských práv prikladá 
prokuratúra v celej svojej činnosti prvoradý význam. V prípade, ak prokurátor zistí, že v jeho  
                                                 
1 Ústavný zákon č. 23/1991 Z. z., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon 
Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky  
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pôsobnosti došlo k porušeniu základných ľudských práv, je oprávnený a povinný vykonať 
potrebné opatrenia, od okamžitého zásahu v rámci vlastnej právomoci, cez podanie protestu, 
upozornenia, žaloby príslušnému súdu až po podanie návrhu generálnym prokurátorom na 
Ústavný súd SR, napr. vo veci začatia konania o nesúlad právnych predpisov. 
13. Existencia samostatnej prokuratúry, ako štátneho orgánu, ktorý nie je závislý na 
výkonnej ani súdnej moci a môže aktívne zisťovať a reagovať na porušenia ľudských práv 
orgánmi verejnej správy (štátnej správy aj územnej samosprávy) vlastnými špecifickými 
opatreniami alebo podávaním návrhov súdom, sa osvedčila ako dobrá skúsenosť.   

 
Verejný ochranca práv  
 

14. Verejný ochranca práv predstavuje jeden zo základných prvkov mimosúdnej ochrany 
ľudských práv. Ombudsman v zmysle Ústavy SR pôsobí ako nezávislý orgán, ktorého úlohou 
je chrániť základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní  pred orgánmi 
verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo 
nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. Pri skúmaní podnetu verejný ochranca práv 
zisťuje, ktoré základné právo bolo porušené a či bolo porušené orgánom verejnej správy. 
Ombudsman koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej 
iniciatívy. Všetky orgány verejnej moci sú povinné poskytovať mu potrebnú súčinnosť.   
15. Písomný podnet osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody, alebo osoby, ktorej 
osobná sloboda je obmedzená a ktorý je adresovaný verejnému ochrancovi práv, nepodlieha 
úradnej kontrole. Ak podávateľ podnetu požiada ombudsmana o utajenie jeho totožnosti, pri 
vybavovaní sa postupuje len na základe odpisu podnetu, pričom sa neuvádzajú osobné údaje. 
Každý zúčastnený, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať 
mlčanlivosť. Verejný ochranca práv nie je oprávnený zasahovať do rozhodovacej činnosti 
súdov a nie je oprávnený riešiť ani spory medzi fyzickými osobami navzájom. 
16. Počas doterajších šiestich rokov fungovania inštitútu verejného ochrancu práv mu bolo 
doručených viac ako 14 000 podnetov, pričom v cca 800 prípadoch ombudsman naozaj  
poukázal na porušenie základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb. Ombudsman 
je volený NR SR  na obdobie 7 rokov z kandidátov, ktorých navrhne aspoň 15 poslancov.  

 
Iné inštitúcie a mechanizmy na ochranu ľudských práv  
 

17. Slovenská republika má vytvorený dostatočný inštitucionálny rámec na zabezpečenie 
ochrany ľudských práv a základných slobôd všetkých občanov. Na úrovni vlády SR patrí táto 
problematika do pôsobnosti podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny. Poradenský a iniciatívny servis pre podpredsedu vlády 
SR plní sekcia ľudských práv a menšín, ktorá je odborným pracoviskom Úradu vlády SR. 
Sekcia plní aj funkciu sekretariátu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny 
a Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Sekcia je spoluautorom 
antidiskriminačnej legislatívy a podieľa sa na jej implementácii na národnej úrovni, ako aj v 
rámci Európskej únie. Osobitné útvary so zameraním na ochranu ľudských práv pôsobia v 
ďalších orgánoch exekutívy (Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo spravodlivosti 
SR), pričom niektoré rezorty majú vytvorené útvary s pôsobnosťou pre vymedzený okruh 
ľudských práv, napríklad práva príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín 
(Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR).  
18. V snahe vytvoriť efektívne zabezpečenie riešenia záležitostí príslušníkov rómskeho 
etnika bol v roku 1999 vytvorený post splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý 
má postavenie poradného orgánu vlády SR. Úrad splnomocnenca disponuje piatimi 
regionálnymi kanceláriami a má za úlohu vytvárať koncepčné a systémové predpoklady pre 
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integráciu rómskej komunity do spoločnosti. Zásadne plní úlohy vyplývajúce z Programového 
vyhlásenia vlády SR na roky 2006 až 2010. V reálnej podobe sú úlohy úradu stanovené 
v Strednodobej koncepcii rozvoja rómskej národnostnej menšiny na roky 2008 až 2013, 
definované do oblastí vzdelávania, bývania, sociálnej oblasti a zamestnanosti a zdravia.  
Ďalšími úlohami úradu sú spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávou, 
mimovládnym sektorom, tvorba a posudzovanie strategických a legislatívnych dokumentov, 
rodová rovnosť a diskriminácia. 
19. V zákonodarnej oblasti sa ľudsko-právnou problematikou zaoberá Výbor NR SR pre 
ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ktorý posudzuje návrhy zákonov, medzinárodné 
zmluvy a niektoré vládne programy z hľadiska ich súladu s ľudskými právami a právami osôb 
patriacich k národnostným menšinám.  
20. V roku 1993 bolo zákonom zriadené Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 
ktorého právomoci boli tzv. antidiskriminačným zákonom z roku 2004 doplnené tak, že medzi 
základné úlohy strediska patrí aj právna pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. 
Stredisko každý rok vypracúva a zverejňuje správu o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku  
za predchádzajúci kalendárny rok. Ako nezávislá právnická osoba so siedmimi regionálnymi 
kanceláriami (v Rimavskej Sobote, Humennom, Kežmarku, Dolnom Kubíne, Kysuckom 
Novom Meste, Zvolene a Nových Zámkoch), plní nezastupiteľné úlohy v oblasti ochrany 
ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa a dodržiavania zásady rovnakého 
zaobchádzania. V roku 2008 boli právomoci strediska so štatútom tzv. „equality body“ 
v rámci Európskej únie rozšírené o oprávnenia vykonávať nezávislé zistenia vo veciach 
súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, ako aj vypracovávať a zverejňovať 
správy a odporúčania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou.  
21. Inštitucionálny dialóg štátnych orgánov s mimovládnym sektorom zabezpečuje najmä 
Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá je koordinačným a poradným 
orgánom vlády pre podporu činnosti organizácií vykonávajúcich všeobecne prospešnú 
činnosť, najmä v oblasti humanity a charity, starostlivosti o deti, mládež a šport, v oblasti 
vzdelávania, ochrany ľudských práv, zdravotníctva, kultúry, ochrany životného prostredia a 
regionálneho rozvoja. Členmi rady sú zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, 
zástupcovia ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy.  

 
2.3  Medzinárodné záväzky 

 
22. Slovenská republika je zmluvnou stranou takmer všetkých základných ľudsko-
právnych dohovorov2 a pri ich ratifikácii neuplatňovala žiadne výhrady k preberaným 
záväzkom. Pristúpili sme k mnohým ďalším dohovorom pre oblasť ľudských práv, 
medzinárodného humanitárneho a trestného práva3. Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR majú 
medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách prednosť pred zákonmi 
a aplikujú sa priamo ako tzv. „self-executing treaties“.    
23. Slovenská republika ako jedna z prvých krajín vystavila už v marci 2001 stále 
pozvanie pre misie osobitných procedúr Rady OSN pre ľudské práva. V máji 2008 bola 
Slovenská republika vôbec po prvýkrát zvolená za člena Rady pre ľudské práva, keď predtým 
nepôsobila ani v bývalej Komisii.  
                                                 
2 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho 2 opčné protokoly; Medzinárodný pakt 
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či 
ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu; Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej 
diskriminácie; Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a jeho opčný protokol; Dohovor o právach 
dieťaťa a jeho 2 opčné protokoly.  
 
3 Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, 4 Ženevské dohovory a ich 3 protokoly, ako aj dohovory Rady 
Európy, Medzinárodnej organizácie práce a iných špecializovaných organizácií.   
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24. V rámci kampane do Rady OSN pre ľudské práva predložila vláda SR tzv. 
„dobrovoľné prísľuby a záväzky“4. V dokumente zdôraznila záujem o aktívnu účasť na 
činnosti Rady a rozvoj dialógu medzi jej členskými krajinami s cieľom dosiahnuť reálny 
pokrok pri ochrane ľudských práv v praxi. Slovenská republika chce presadzovať princíp 
rovnocennosti občianskych a politických práv a hospodárskych, kultúrnych a sociálnych práv, 
vrátane práva na rozvoj. Ďalej sa zaviazala udržiavať najvyššie ľudsko-právne štandardy, 
prispievať na činnosť Úradu Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva a zasadzovať sa za 
univerzálnu ratifikáciu ľudsko-právnych dohovorov.   
25. Slovenská republika v septembri 2007 podpísala Medzinárodný dohovor o ochrane 
všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím. V súčasnosti sa novelizujú ustanovenia 
Trestného zákona k implementácii dohovoru. Po prijatí legislatívnych úprav bude dohovor 
predložený na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR a následne prezidentovi na ratifikáciu.  
26. V nadväznosti na podpis Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho 
Opčného protokolu v septembri 2007 vláda SR uznesením uložila ministerke práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ako aj ďalším orgánom štátnej správy, analyzovať súlad 
vnútroštátnych právnych predpisov so záväzkami vyplývajúcimi z dohovoru. Následne sa 
očakáva predloženie návrhu opatrení na implementáciu dohovoru, ako aj jeho ratifikácia.  
27. V roku 2009 bude predložený do schvaľovacieho procesu návrh na pristúpenie k 
Medzinárodnému dohovoru proti verbovaniu, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov 
z roku 1989, ktorý ukladá zmluvným stranám povinnosť prijať opatrenia na ustanovenie 
verbovania, využívania, financovania a výcviku žoldnierov za trestné činy. V súčasnosti 
prebiehajú expertné práce na novelizácii príslušných ustanovení Trestného zákona. 
28. V rámci rozvoja a implementácie medzinárodného humanitárneho a trestného práva 
Slovenská republika intenzívne spolupracuje s medzinárodnými trestnými súdnymi orgánmi, 
najmä Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v rozsahu Dohody 
medzi Slovenskou republikou a Organizáciou spojených národov o výkone trestov uložených 
Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu zo 7. apríla 2008 (dohoda 
nadobudla platnosť 3. novembra 2008). 
 

3. Ochrana a podpora ľudských práv v praxi 
 
3.1  Ochrana proti všetkým formám diskriminácie 

 
29. V roku 2004 nadobudol účinnosť tzv. antidiskriminačný zákon5 predstavujúci 
všeobecnú zákonnú úpravu dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania. V zmysle tohto 
zákona „dodržanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu 
pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej 
skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného 
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho 
pôvodu, majetku rodu alebo iného postavenia“.  
30. Na základe platného právneho stavu dôvody zákazu diskriminácie platia rovnako pre 
oblasť pracovnoprávnych vzťahov a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, 
zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vzdelávania. Diskrimináciou nie je 
také rozdielne zaobchádzanie, ktoré objektívne zdôvodňuje povaha činností vykonávaných v 
zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí 

                                                 
4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/62/747&Lang=E 
5 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „antidiskriminačný zákon“) v znení neskorších predpisov. 
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skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny 
a požiadavka primeraná.  
31. Pri druhej novelizácii antidiskriminačného zákona sa zaviedol inštitút tzv. dočasných 
vyrovnávacích opatrení, ktoré môžu prijímať orgány štátnej správy s cieľom  odstrániť formy 
sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku 
a zdravotného postihnutia a zabezpečiť tak rovnosť príležitostí v praxi. Dočasné vyrovnávacie 
opatrenia môžu trvať len do doby odstránenia nerovnosti, ktorá viedla k ich prijatiu. Dôležité 
je ustanovenie, podľa ktorého sú orgány štátnej správy povinné priebežne monitorovať, 
vyhodnocovať a zverejňovať prijaté dočasné opatrenia s cieľom prehodnotenia ich ďalšieho 
trvania a podávať správy Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva o týchto 
skutočnostiach. 
32. Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie je základný systematický nástroj vlády SR v 
oblasti prevencie a redukcie negatívnych javov v spoločnosti, akými sú rasizmus, xenofóbia, 
intolerancia a diskriminácia. Akčný plán 2006 - 2008 sa zameriaval na zvyšovanie 
vedomostnej úrovne občanov v oblasti ľudských práv, efektívnu implementáciu 
antidiskriminačnej legislatívy, riešenie postavenia migrantov, ako aj na ďalšie konkrétne 
aktivity v oblasti predchádzania negatívnym javom v spoločnosti. 
33. V rámci aktivít európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) bola na 
národnej úrovni realizovaná rozsiahla celonárodná antidiskriminačná informačno-mediálna 
kampaň s názvom „Diskriminácia je  nelegálna“ a 8 projektových aktivít zo strany 
mimovládnych organizácií. 
34. Slovensko sa v roku 2008 zapojilo do programu Spoločenstva pre zamestnanosť 
a sociálnu solidaritu Progress prostredníctvom projektu občianskeho združenia Občan 
a demokracia v celkovej hodnote 414 146,71 EUR, ktorého súčasťou bola mediálna kampaň 
Na ceste k rovnosti.   
 
3.2  Sloboda svedomia a náboženstva 
 
35. Garancie pre dodržiavanie slobody svedomia a náboženskej viery poskytujú príslušné 
právne predpisy.6 Legislatíva zaručuje rovnaké postavenie všetkých cirkví a náboženských 
spoločností pred zákonom. Štát vo vzťahu k registrovaným cirkvám vychádza z uznania ich 
spoločenského a právneho postavenia ako právnych subjektov “sui generis”, pričom má k nim 
špecifický prístup a spolupracuje s nimi na zásadách partnerskej spolupráce. 
36. Okrem definovania postavenia cirkví a deklarovania ich rovnosti sú legislatívne 
upravené tiež podmienky registrácie cirkví. Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa 
pritom rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii 
utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov 
príslušníkov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.  
37. Cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnickými osobami s vlastnou štruktúrou, 
orgánmi, vnútornými predpismi a obradmi. Môžu sa vzájomne združovať, vytvárať komunity, 
rády, spoločnosti a podobné spoločenstvá. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje 
záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú 
rehoľné a iné inštitúcie, nezávisle od štátnych orgánov. Bez obmedzenia nadväzujú a udržujú 
kontakty s príslušníkmi náboženských komunít a organizácií v zahraničí. Cirkvi a náboženské 
spoločnosti majú garantované právo napr. na dotácie zo štátneho rozpočtu, na vyučovanie 

                                                 
6 Ústava SR, Listina základných práv a slobôd a zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení 
cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. 
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náboženstva na štátnych školách, na vstupovanie do verejných zdravotníckych zariadení,  na  
vstupovanie  do  verejnoprávnych masmédií a podobne.  
38. Pri ostatnom sčítaní ľudu, domov a bytov v roku 2001 deklarovalo svoju príslušnosť 
k registrovaným cirkviam a náboženským spoločnostiam celkovo 84% obyvateľov štátu. 
K októbru 2008 pôsobilo na území štátu 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností. 
V ostatnom období boli zaregistrované: Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (2006) a 
Bahájske spoločenstvo (2007). Cirkvi a náboženské spoločnosti sa radia v prieskumoch 
k inštitúciám so stabilnou a pretrvávajúcou vysokou dôveryhodnosťou.  
 
3.3  Práva dieťaťa 

 
39. V nadväznosti na prezentáciu východiskovej správy pred Výborom OSN pre práva 
dieťaťa v roku 2000, pristúpila vláda k viacerým opatreniam na implementáciu príslušného 
dohovoru. V roku 2001 bol pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadený 
Výbor pre práva dieťaťa, ktorý mal však len limitované právomoci. Ďalším dôležitým krokom 
bolo prijatie viacerých zákonov v sociálnej a rodinnej oblasti, kde boli plne zohľadnené 
články dohovoru.7 Ciele rodinnej politiky zamerané okrem iného na ochranu členov rodiny, 
vrátane výchovy detí a mládeže, sú obsiahnuté i v „Koncepcii štátnej rodinnej politiky“.  
40. Strategickým dokumentom je Národný akčný plán pre deti, na plnení ktorého sa 
podieľajú orgány štátnej správy a ďalšie zúčastnené subjekty. Akčný plán je konštruovaný 
ako otvorený dokument a pravidelne sa aktualizuje. Na základe prezentácie druhej periodickej 
správy k dohovoru a záverečných odporúčaní Výboru OSN z roku 2007 Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR spracovalo Národný akčný plán pre deti na roky 2009-2012, 
ktorý vláda schválila v januári 2009. Za účelom dobudovania efektívneho systému ochrany  
detí vláda zriadila stály Výbor ministrov pre deti, ktorý bude plniť úlohy ako koordinačný, 
poradný a iniciatívny orgán v oblasti práv detí a výkonu práv detí. Ďalším dôležitým prijatým 
rozhodnutím je rozšírenie právomocí verejného ochrancu práv, ktorý bude pôsobiť aj ako 
nezávislý mechanizmus pre prijímanie a skúmanie sťažností od detí alebo v ich mene 
(ombudsman pre práva dieťaťa).  
41. Podľa Zákonníka práce práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca 
fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky, je zakázaná. 
Deti môžu výnimočne vykonávať len ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom 
neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku (o.i. účinkovanie 
na kultúrnych, športových, či reklamných činnostiach). Výkon ľahkých prác dieťaťom 
povoľuje inšpektorát práce po dohode s príslušným úradom verejného zdravotníctva. V 
povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. 
Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané. 
42. Trestný zákon ustanovuje sústavu trestných činov, ktoré môžu byť spáchané na deťoch 
a plní preventívnu a represívnu funkciu, čo v najvyššej možnej miere zamedzovať páchaniu 
trestných činov na deťoch. Trestný zákon pokrýva viaceré závažné trestné činy, vrátane 
nedovoleného prerušenia tehotenstva, obchodovania s deťmi, odloženia a opustenia dieťaťa, 
zanedbania povinnej výživy, týrania blízkej a zverenej osoby, výroby a rozširovania detskej 
pornografie, ohrozovania mravnosti.  
43. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva spracovalo v roku 2008 po prvýkrát 
„Správu o súčasnom stave dodržiavania práv dieťaťa na Slovensku“, ktorá bola diskutovaná 
s odbornou aj laickou verejnosťou. Stredisko uskutočňuje pravidelný monitoring dodržiavania 
dohovoru na základe podnetov organizácií a individuálnych subjektov, ako aj poradenstvo pri 
                                                 
7 Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 



 8

riešení problémov dodržiavania práv dieťaťa. V roku 2008 sa riešilo viac ako 80 prípadov  
týkajúcich sa najmä rozvodovej tematiky, zverenia dieťaťa do výchovy a styku s dieťaťom. 
44. V súvislosti s novou právnou úpravou výkonu ústavnej starostlivosti a podmienok 
výkonu ústavnej starostlivosti bolo jednou z dôležitých úloh, ktoré úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny zrealizovali, preskúmanie situácie všetkých detí s nariadenou ústavnou 
starostlivosťou umiestnených nielen v detských domovoch, ale aj v špeciálnych  internátnych 
školách, reedukačných domovoch, krízových strediskách a domovoch sociálnych služieb pre 
deti. Výsledkom bolo podanie návrhu na zrušenie ústavnej starostlivosti u 326 detí. V roku 
2006 bola zrušená ústavná starostlivosť u 158 detí.  

  
3.4  Zákaz mučenia a krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania/zrušenie 
trestu smrti 
 
45. Základný právny rámec zákazu mučenia stanovuje Ústava SR. Nikoho nemožno mučiť 
ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Definíciu  
obsahuje i novelizovaný Trestný zákon8, ktorý za mučenie považuje akékoľvek konanie 
spôsobujúce človeku silnú bolesť alebo telesné alebo duševné utrpenie. Páchateľom tohto 
trestného činu môže byť len osoba, ktorej bola zverená právomoc orgánu verejnej moci, 
pričom trestný čin musí byť spáchaný v súvislosti s výkonom tejto právomoci. Skutková 
podstata trestného činu sa rozširuje aj o týranie, ktoré je charakterizované ako nepriaznivé 
pôsobenie na telesnú alebo psychickú stránku osoby. Zároveň sa zvyšujú trestné sadzby  
odňatia slobody pri uvedených trestných činoch.  
46. Trestný zákon poskytuje aj ochranu pred zneužívaním donucovacích prostriedkov  
príslušníkmi polície, keď definuje trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ak 
vyšetrovateľ alebo iný policajt pri vykonávaní úkonov trestného konania dostane sťažnosť na 
zlé zaobchádzanie, postúpi ju vždy Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru. V záujme 
eliminácie zlého zaobchádzania so zadržanými osobami Úrad inšpekčnej služby Policajného 
zboru každý rok predkladá Ministerstvu vnútra SR správu o trestnej činnosti policajtov. 
O uvedenej problematike minister vnútra od roku 2002 každoročne informuje vládu SR. 
Porovnaním štatistických údajov za uplynulé roky je možné konštatovať, že počet podaní 
zaevidovaných úradom inšpekčnej služby mal klesajúcu tendenciu. Trestné činy vojenských 
policajtov sleduje osobitné oddelenie riaditeľstva Vojenskej polície. V minulých rokoch bolo 
stíhaných niekoľko vojenských policajtov za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, 
pričom vo väčšine prípadov išlo o nevhodné správanie pri výsluchu. 
47. Na to, aby v miestach, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné 
liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie alebo ústavná výchova na základe rozhodnutia 
súdu, ako aj v celách policajného zaistenia, boli držané osoby len na základe rozhodnutia súdu 
alebo iného oprávneného štátneho orgánu o pozbavení alebo obmedzení osobnej slobody a 
aby sa v týchto miestach dodržiavali zákony a nedochádzalo tam k mučeniu a zlému  
zaobchádzaniu, dozerá prokuratúra. Prokurátori osobne vykonávajú previerky zachovávania 
zákonnosti v týchto miestach a písomnými príkazmi ihneď prepúšťajú na slobodu osoby, 
ktoré sú držané v takomto mieste nezákonne a rušia výkon rozhodnutí orgánov 
vykonávajúcich správu týchto miest, ak sú v rozpore so zákonom. Prípady, v ktorých je dôvod 
pre takýto zásah prokurátora, sú veľmi ojedinelé (v priemere 3 ročne). Týkajú sa 
oneskorených rozhodnutí súdov o predlžení trvania väzby trestne stíhaných osôb alebo o 
umiestnení osôb v ústave vykonávajúcom zdravotnú starostlivosť (ochranné liečenie) bez 
písomného súhlasu dotknutej osoby alebo ide o prípady, kedy súd nerozhodol o prepustení 
osoby z väzby; po uplynutí zákonom obmedzenej lehoty trvania väzby. 

                                                 
8 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.  
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48. Trest smrti bol zrušený v roku 1990. Ústava zabezpečuje expressis verbis ochranu 
života tým, že trest smrti sa nepripúšťa. Slovenská republika ratifikovala Druhý opčný 
protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach a povýšila tak na 
univerzálnu úroveň záväzok, ktorý prevzala už skôr pristúpením k Protokolu č. 6 Dohovoru 
Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Napriek verejným a odborným 
diskusiám na danú tému nepripúšťa trest smrti ani nový Trestný zákon (účinný od 1.1.2006), 
podľa ktorého najvyšším z celkovo 11 druhov trestov je trest odňatia slobody na doživotie. 
 
3.5  Ochrana ľudských práv v činnosti silových zložiek (ozbrojené sily, polícia)  
 
49. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu9 upravuje možnosť v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uloženie povinností v závislosti od 
priebehu udalostí na celom území štátu alebo na časti jeho územia. Núdzový stav môže byť 
vyhlásený pri bezprostredne hrozby ohrozenia života a zdravia osôb, napríklad pri vzniku 
pandémie, živelnej pohromy, priemyselnej, dopravnej alebo inej havárie. V núdzovom stave 
možno obmedziť niektoré práva ako nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, vlastnícke práva 
k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku, slobodu pohybu a pobytu, práva na zhromažďovanie, 
slobodné šírenie informácií a slobodu prejavu. Upravujú sa zákonné nároky na náhrady za 
obmedzenie vlastníckeho práva, za škody spôsobené ozbrojenými silami a inými zbormi. 
Zákon10 stanovuje, že vojenský rozkaz nesmie byť vydaný v rozpore s Ústavou a inými 
všeobecne záväznými a služobnými predpismi, vojenskou prísahou a Etickým kódexom 
profesionálneho vojaka. Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského 
rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ak by 
jeho splnením spáchal trestný čin. Zákon  definuje aj základné práva profesionálneho vojaka.  
50. Zákon11 tiež stanovuje podmienky použitia donucovacích prostriedkov pre ozbrojené 
sily (povinnosť vojaka vyzvať dotknutú osobu, aby upustila od protiprávneho konania s 
výstrahou; voľba donucovacích prostriedkov závisí od konkrétnej situácie tak, aby sa dosiahol 
účel sledovaný zákrokom a prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané 
nebezpečnosti útoku). Zákon stanovuje aj podmienky použitia strelnej zbrane (nutná obrana 
alebo krajná núdza, odvrátenie nebezpečného útoku alebo priameho nebezpečenstva útoku, 
povinnosť výzvy a výstrahy pred jej použitím analogicky ako v prípade donucovacích 
prostriedkov). Pri použití strelnej zbrane je vojak povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä 
aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje, a aby nebol ohrozený život ani 
zdravie iných osôb. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia 
strelnej zbrane alebo iných donucovacích prostriedkov, služobný orgán je povinný zistiť, či sa 
použili v súlade so zákonom; o výsledku zistenia napíše úradný záznam. 
51. Použitie strelnej zbrane vojakmi vyslanými mimo územia štátu sa spravuje 
medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, ktorými je Slovenská republika viazaná, a 
ďalšími jej medzinárodnými záväzkami.  
52. Nad dodržiavaním ľudských práv v činnosti polície dozerá aj prokuratúra. Vykonáva 
dozor nad zákonnosťou postupu polície nielen v priebehu konania o trestných činoch, ale aj 
postupu a rozhodnutí polície vo všetkých ostatných prípadoch, kedy polícia koná vo vzťahu 
k občanom ako orgán verejnej správy. V týchto prípadoch koná prokuratúra najčastejšie na 
základe podnetu dotknutých občanov. Na zistený nezákonný postup alebo na nečinnosť 
polície môže upozorniť príslušný orgán polície a jeho nadriadený orgán, nezákonné 

                                                 
9 Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu v znení neskorších ústavných predpisov. 
10 Zákon č. 346/2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
11 Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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rozhodnutie môže napadnúť protestom alebo môže podať návrh na začatie konania pred 
súdom podľa osobitného zákona.  
53. S cieľom zlepšiť spoluprácu polície s rómskou menšinou sa od roku 2004 realizuje 
projekt policajných špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami. Špecialisti dohliadajú na 
dodržiavanie verejného poriadku a riešia drobné spory v komunite na úrovni priestupku. 
Policajti analyzujú situácie vedúce k protiprávnemu konaniu a hľadajú optimálne formy 
riešenia problémov (záškoláctvo, drogová prevencia a pod.). V roku 2007 sa zvýšil počet 
policajných špecialistov na 118 a pôsobia vo všetkých krajoch. Ich úlohou je priamo  
zvyšovať právne vedomie členov rómskej komunity, poskytovať im poradenské služby a v 
neposlednom rade garantovať dodržiavanie ľudských práv Rómov zo strany polície. Svojím 
pôsobením sa snažia odstraňovať bariéry nedôvery medzi políciou a rómskymi občanmi. 
Projekt zaznamenal pozitívny ohlas v lokalitách s vyšším percentom rómskej populácie, kde 
sa obyvatelia začali s vyššou dôverou obracať na policajtov so žiadosťami o rady a pomoc.  

 
3.6  Práva pacientov  

 
54. Právo na zdravotnú starostlivosť sa definuje ako právo na využívanie výhod 
zdravotníckeho systému a zdravotníckych služieb, ktoré sú v štáte dostupné. Každý má právo 
na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s platnými právnymi 
predpismi a so súčasným stavom lekárskej vedy. Pri uplatňovaní práv možno pacientov 
podrobiť iba takým obmedzeniam, ktoré sú v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských 
práv. Právo na zodpovedajúcu kvalitu zdravotnej starostlivosti znamená, že práca 
zdravotníckych pracovníkov musí byť na vysokej profesionálnej úrovni.  
55. Ak pacient považuje za nesprávny spôsob výkonu zdravotnej starostlivosti alebo iné 
rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v zmysle zákona12, má právo písomne 
požiadať poskytovateľa o nápravu. Ak tento žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o 
spôsobe jej vybavenia najneskôr do 30 dní, pacient má právo obrátiť sa v závislosti na druhu 
žiadosti buď na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo iný orgán príslušný na 
výkon dozoru (Ministerstvo zdravotníctva SR, VÚC, komory). Ak sa pacient domnieva, že 
bolo porušené jeho právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, má právo podať 
sťažnosť.13 
56. Ministerstvo zdravotníctva SR zaslalo vybraným zdravotníckym zariadeniam 
„Metodické opatrenie k používaniu obmedzovacích prostriedkov u pacientov v zariadeniach 
poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť“. Povoľuje sa iba výnimočné použitie 
obmedzovacích prostriedkov, ak je v dôsledku akútneho štádia prejavov choroby vážne 
ohrozený život alebo zdravie osoby s duševnou poruchou alebo poruchou správania, prípadne 
život alebo zdravie iných osôb, a to len v prípade, ak pacient svojím správaním ohrozuje seba 
alebo svoje okolie. Obmedzovacie prostriedky musia byť použité len na nevyhnutne krátku 
dobu, pričom pacient musí byť pravidelne kontrolovaný a zdravotnícky pracovník je povinný 
o každej zmene jeho prejavu informovať lekára. Lekár je povinný o použití obmedzovacieho 
prostriedku vykonať záznam do dokumentácie pacienta.  

 
3.7  Práva zraniteľných skupín obyvateľstva (zdravotne postihnuté osoby/seniori) 
  
57. Vláda v roku 2001 prijala Národný program rozvoja životných podmienok občanov so 
zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života. Program reflektuje Štandardné 
pravidlá OSN na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím z 
                                                 
12 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti 
13 Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 
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roku 1993. Národný program predpokladá také budovanie spoločnosti, aby všetky jej kvality, 
vrátane zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelania, dostupnosti informácií, pracovného, 
spoločenského a kultúrneho uplatnenia, boli dostupné všetkým občanom bez rozdielu, alebo 
primeraným spôsobom sprístupnené a prispôsobené potrebám zdravotne postihnutých osôb.  
Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím si 
s ohľadom na inovácie a spoločensko-ekonomický vývoj vyžaduje pravidelnú aktualizáciu. 
V súčasnosti sa začína pripravovať nové znenie programu, ktorého štruktúra už bude 
zohľadňovať záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím.  
58. Na inštitucionálnej úrovni sa problematikou zdravotného postihnutia doposiaľ 
zaoberala špecializovaná rada ako poradný orgán vlády, ktorý nemal nadrezortné postavenie. 
Vláda SR v júli 2008 schválila jej transformáciu na Radu vlády pre osoby so zdravotným 
postihnutím s posilneným výkonom agendy. Dôležitú politickú, ale aj spoločenskú úlohu v 
budúcom období bude plniť aj ďalší poradný orgán vlády - Rada vlády pre seniorov. Úlohami 
oboch rád bude v rámci ich cieľových skupín vyvíjať činnosť smerujúcu ku konkrétnym 
aktivitám za účelom zvyšovania kvality života starších ľudí a osôb so zdravotným 
postihnutím, navrhovať vhodné riešenia, spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy, 
samosprávy, mimovládnymi organizáciami, hromadnými oznamovacími prostriedkami a 
medzinárodnými inštitúciami. 
59. Vo verejnoprávnych médiách sa vysielajú pravidelné relácie pre zdravotne postihnuté 
osoby z rôznych oblastí života (napr. šport, aktuálne spravodajstvo, informačné kampane) a  
v zrozumiteľnom formáte (simultánny preklad do posunkovej reči, skryté a otvorené titulky). 
Rozsah vysielania v zrozumiteľných formátoch bude vhodné rozšíriť a začať vysielať aj 
programy s hlasovým komentovaním pre nevidiacich (audio description), k čomu vytvára 
podmienky už aj existujúca legislatíva. . Zákon o zdravotnom poistení znižuje sadzbu 
poistenia pre zdravotne ťažko postihnuté osoby na polovicu. Medziiným sú postihnutým 
osobám v rámci verejnej  hromadnej dopravy poskytované osobitné zľavy na cestovné.   
60. Jednou z aktuálnych výziev je rozširovanie bezbariérovosti jednotlivých verejných 
zariadení, ktoré v mnohých prípadoch naráža na obmedzené ekonomické možnosti. Všetky 
dotknuté rezorty sú si však vedomé zodpovednosti, ktorú majú voči tejto skupine občanov 
a budú pokračovať vo vytváraní bezbariérového prostredia v rámci verejných budov, 
komunikácií a ostatných komunikačných prostriedkov. Výnos Ministerstva zdravotníctva SR 
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 
platný od novembra 2008 ukladá ústavným zdravotníckym zariadeniam zabezpečiť 
bezbariérový prístup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými komunikáciami, rampami alebo výťahmi. 
Zdravotnícke zariadenia už na týchto úpravách pracujú.  

 
3.8  Právo na vzdelávanie  
 
61. Výchova a vzdelávanie sú založené na princípoch bezplatného vzdelania v materských 
školách jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky; bezplatného vzdelania 
v základných a stredných školách zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve, 
ústredným orgánom štátnej správy alebo orgánom územnej samosprávy (štátna škola). Školy 
a školské zariadenia majú rovnoprávne postavenie bez rozdielu zriaďovateľa. Za rovnocenné 
sa považuje vzdelanie získané v štátnych školách, v školách zriadených štátom uznanou 
cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (cirkevné školy) a v školách zriadených fyzickou  
alebo právnickou osobou (súkromné školy). Zohľadňuje sa slobodná voľba vzdelávania 
s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v súlade s možnosťami výchovno-
vzdelávacej sústavy; ako aj zákaz všetkých foriem diskriminácie, vrátane segregácie. 



 12

62. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, 
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, je desaťročná a trvá najviac 
do konca roka školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Nikoho nemožno oslobodiť 
od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka sa plní v základných, 
stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v stanovenom termíne pred začiatkom školského roka, v ktorom má dieťa 
plniť povinnú školskú dochádzku.  
63. V roku 2008 prijatý školský zákon14 stanovil formy a organizáciu výchovy a 
vzdelávania v školách a školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na a ukončenie 
vzdelávania, dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, vzdelávacie programy na štátnej 
úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni, sústavu škôl a školských 
zariadení a podobne. Zákon odštartoval aj transformáciu regionálneho školstva po obsahovej 
stránke.  

 
3.9  Práva osôb patriacich k národnostným menšinám 
 
64. Slovenská republika je multietnický štát. Vyše 14 percent občanov sa hlási k inej ako 
slovenskej národnosti. Na území štátu žijú popri občanoch slovenskej národnosti aj občania 
hlásiaci sa k ďalším 12 štátom uznaným národnostiam a etnickým skupinám (maďarskej, 
rómskej, českej, rusínskej, ukrajinskej, nemeckej, moravskej, ruskej, chorvátskej, židovskej, 
poľskej a bulharskej). Vláda rozvíja dialóg so združeniami a zväzmi národnostných menšín 
prostredníctvom osobitného poradného orgánu. Rada vlády SR pre národnostné menšiny a 
etnické skupiny koordinuje úlohy vyplývajúce z Ústavy SR, medzinárodných zmlúv 
a  legislatívnych noriem a spolupracuje pri ich realizácii so štátnymi orgánmi, územnou 
samosprávou, mimovládnymi, vedeckými a akademickými organizáciami. Členmi Rady sú 
zástupcovia všetkých 12 menšín, nominovaní združeniami a zväzmi na základe parity (každá 
menšina má jedného zástupcu). V Rade hlasujú len zástupcovia menšín, prizývaní zástupcovia 
štátnych orgánov a experti sú bez hlasovacieho práva.  
65. Slovenská republika v oblasti práv občanov patriacich k národnostným menšinám 
vychádza z koncepcie ochrany individuálnych ľudských práv a základných slobôd, ktorá je 
zakotvená v príslušných medzinárodných zmluvách. Vláda SR sa v programovom vyhlásení 
z roku 2006 zaviazala, že nebude prijímať žiadne opatrenia, ktoré by znižovali dosiahnutú 
úroveň ochrany národnostných menšín. 
66. Práva osôb patriacich k národnostným menšinám garantuje Ústava SR, na ktorú  
nadväzuje vyše 30 parciálnych právnych predpisov. V roku 1999 bol prijatý zákon 
o používaní jazykov národnostných menšín umožňujúci používať menšinový jazyk v 
úradnom styku v 655 obciach. Zákon stanovuje pravidlá používania jazyka menšiny 
v úradnom styku v obciach, kde osoby patriace k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% 
obyvateľstva.  
67.  Štát poskytuje všestrannú podporu rozvoju národnostných menšín v oblasti kultúry 
a vzdelávania. Ministerstvo kultúry SR prispieva k rozvoju menšinových kultúr najmä 
podporou vydávania periodickej a neperiodickej tlače pre príslušníkov národnostných menšín, 
podporou prezentácie živej kultúry, podporou profesionálnych národnostných divadiel 
s programom v jazyku národnostných menšín, podporou štátnych múzeí s menšinovou 
problematikou, podporou občianskych združení rozvíjajúcich všetky menšinové kultúry, 
podporou profesionálneho folklórneho súboru Mladé srdcia (Ifjú Szivek), a vysielaním 
programu v jazyku národnostných menšín vo verejnoprávnych médiách - Slovenský rozhlas a 

                                                 
14 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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Slovenská televízia. Pod správou Ministerstva kultúry SR a vyšších územných celkov pôsobí 
niekoľko múzeí a galérií národnostných menšín. Fungujú aj 4 národnostné divadlá, ktoré sú 
v pôsobnosti vyšších územných celkov. 
68. Starostlivosť o menšinovú kultúru sa realizuje prostredníctvom grantového systému 
Ministerstva kultúry SR. Cieľom grantových programov je rozvoj, uchovanie a prezentácia 
menšinových kultúr. Ministerstvo kultúry SR prerozdeľuje finančné prostriedky z grantových 
programov Kultúra národnostných menšín a Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
Grantový program Kultúra národnostných menšín je zameraný na podporu a rozvoj kultúry 
národnostných menšín, zachovanie ich identity a materinského jazyka, reagujúc na aktuálne 
zmeny, priority a kultúrne potreby jednotlivých národnostných menšín. V roku 2007 bolo na 
podporu a rozvoj kultúry národnostných menšín celkovo rozdelená suma cca 2,91 mil. EUR. 
V roku 2008 bola podpora navŕšená z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na cca 3,3 mil. EUR, 
pričom tendenciou je každoročne zvyšovať príslušnú sumu podľa výkonnosti ekonomiky. 
Ďalšie aktivity sú financované z rozpočtu Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR, 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalších rezortov. 
69. Prostredníctvom grantového programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 
sa zabezpečuje starostlivosť o rozvoj kultúrnych potrieb zdravotne postihnutých občanov 
a iných marginalizovaných skupín obyvateľstva. Program je zameraný na podporu kultúrnych 
aktivít zdravotne postihnutých osôb, znevýhodnených skupín detí a mládeže (napr. deti 
z detských domovov, deti žijúce v rómskych komunitách), starších ľudí, bezdomovcov, 
implementáciu rodovej rovnosti, kultúrnu integráciu migrantov a pod. Ministerstvo kultúry 
SR podporilo prostredníctvom grantov (program Audiovízia) aj audiovizuálne diela zamerané 
proti násiliu, rasizmu, intolerancii, xenofóbii a diskriminácii, ako aj audiovizuálne diela 
propagujúce kultúrnu znášanlivosť. 
70. Prístup príslušníkov národnostných menšín k médiám je legislatívne garantovaný a 
v praxi uplatňovaný. Vysielanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie v jazyku národnostných 
menšín. stanovujú príslušné zákony15, ktoré zaručujú vysielanie obsahovo a regionálne 
vyvážených programov Slovenská televízia vysiela stabilne štyri základné programové typy 
národnostných programov, z toho tri sú určené pre príslušníkov maďarskej národnostnej 
menšiny. V roku 2008 bolo pre jednotlivé národnostné menšiny odvysielaných 116,85 hodín, 
z čoho 50% pre maďarskú menšinu, 20% pre rómsku menšinu a 30% pre ostatné menšiny. 
Slovenský rozhlas vysiela programy pre národnostné menšiny a etnické skupiny na osobitnom 
okruhu (Rádio Patria). Celkový objem vysielania pre národnostné menšiny vo vysielaní 
Slovenského rozhlasu v roku 2006 predstavoval 3859 hodín. V roku 2007 vláda vyčlenila 
mimoriadne rozpočtové prostriedky na zabezpečenie vysielania programov Slovenského 
rozhlasu v jazykoch národnostných menšín vo výške cca 1,51 mil. EUR.  
71. Právo na vzdelávanie v jazyku národnostných menšín zakotvuje Ústava a školský 
zákon, ktorý deťom a žiakom občanom patriacim k národnostným menšinám a etnickým 
skupinám zabezpečuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na výchovu 
a vzdelávanie v ich jazyku. Vzdelávanie detí a žiakov sa uskutočňuje na základných a 
stredných školách s vyučovacím jazykom národností, s vyučovaním jazyka národností a 
s vyučovacím jazykom slovenským na základe slobodného rozhodnutia rodičov, resp. 
zákonného zástupcu. Na materinský jazyk dieťaťa sa prihliada i v rámci predškolskej 
a nadväznej mimoškolskej výchove a vzdelávaní detí v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach. Súčasťou rozvrhu základných a stredných škôl s iným vyučovacím jazykom ako 
je štátny jazyk, je aj povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra v rozsahu 
vyučovania potrebného na jeho osvojenie. V nadväznosti na programové vyhlásenie z roku 
2006 vláda okrem iného schválila Koncepciu výchovy a vzdelávania národnostných menšín,  
                                                 
15 Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon č. 619/2003 Z. z. 
o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov. 
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Koncepciu výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov, vrátane rozvoja stredoškolského 
a vysokoškolského vzdelávania a Strednodobú koncepciu rozvoja rómskej národnostnej 
menšiny na roky 2008 - 2013.  
72. Maďarská národnostná menšina, ktorá je najpočetnejšia, má zabezpečené vzdelávanie 
v maďarskom jazyku na všetkých úrovniach vzdelávania, od materských až po vysoké školy. 
V roku 2004 vznikla v Komárne Univerzita J. Selyeho, ktorá zabezpečuje výučbu prevažne v 
maďarskom jazyku, pričom výučba prebieha na pedagogickej, ekonomickej a reformovanej 
teologickej fakulte. Na 4 univerzitách je zabezpečená príprava maďarských pedagógov pre 
školy s vyučovacím jazykom maďarským. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre - Fakulte stredoeurópskych štúdií, sa realizuje výučba učiteľských programov 
pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, ako aj pre ďalšie výchovné 
a vzdelávacie zariadeniach maďarskej národnostnej menšiny. Záujmy maďarskej menšiny na 
politickej úrovni obhajuje parlamentná Strana maďarskej koalície. 
 

4. Výzvy, obmedzenia, výsledky a dobré praktiky   
 

4.1  Ochrana pred chudobou, sociálnym vylúčením a diskrimináciou na trhu práce 
 
73. Základným cieľom sociálnej politiky vlády je utvárať pre obyvateľov taký legislatívny 
a inštitucionálny rámec a prijímať a realizovať opatrenia, ktoré zabezpečia udržanie a rozvoj 
ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a zdrojov smerom k zabezpečeniu 
dôstojnej životnej úrovne každého človeka, podpore rodovej rovnosti, zabezpečeniu rovnosti 
príležitostí a eliminácii akejkoľvek formy diskriminácie.  
74. Na trhu práce majú fyzické osoby právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania a na 
uspokojivé pracovné podmienky. Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a bez 
priamej alebo nepriamej diskriminácie (v prípade, že diskriminácia vznikne, existujú právne 
opravné prostriedky na jej odstránenie). Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na 
škodu druhého občana. Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním práva na prístup k 
zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného občana, na úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na 
začatie trestného stíhania. 
75. Právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením sa zabezpečuje opatreniami, 
z ktorých za kľúčové považuje opatrenia na zabezpečenie podpory príjmu (predovšetkým 
rodiny s deťmi), podporu prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu a integrácii na trh práce, 
prístupu k verejným službám a rozvoj ľudského kapitálu. Zákon o službách zamestnanosti 
poskytuje možnosť osobitných opatrení pre zamestnávanie znevýhodnených úchádzačov 
o zamestnanie.   
76. V zmysle Ústavy SR má každá osoba v hmotnej núdzi právo na pomoc. Za týmto 
účelom boli prijaté viaceré právne predpisy.16 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi považuje  
hmotnú núdzu za stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne  
posudzujú, nedosahuje životné minimum podľa zákona o životnom minime a občan a fyzické 
osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť 
vlastným pričinením. 
77. Životné minimum predstavuje sumu, ktorá je oficiálne uznaná ako hranica 
minimálneho príjmu na zabezpečenie základných životných potrieb domácností. Tento príjem 

                                                 
16 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,  nariadenie vlády č. 336/2008 Z. z., ktorým sa upravujú 
sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie, zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, opatrenie 
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 225/2008 Z. z. o úprave súm životného minima 
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by mal dostatočne zabezpečovať spoločne hospodáriacej jednotke uspokojovanie jej 
základných životných potrieb. V rámci zákona o životnom minime je nastavená pravidelná 
valorizácia súm životného minima, ktorá sa vykonáva raz ročne, a to vždy k 1. júlu 
kalendárneho roka. Zákon o životnom minime sám o sebe nezakladá nárok na žiadnu dávku. 
Slúži ako kritérium určovania okruhu odberateľov ako aj odvodzovania výšky niektorých 
dávok, či zľavy z určitého plnenia.     
78. K 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon o sociálnych službách, ktorý novým spôsobom 
upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách nahradil 
doterajšiu právnu úpravu sociálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb, ktorá už dostatočným 
spôsobom neriešila a neupravovala poskytovanie a financovanie sociálnych služieb. Zákon 
o sociálnych službách nanovo upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych 
služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne 
potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Zákon rieši dlho očakávané skvalitnenie 
a modernizáciu sociálnych služieb. V  záujme zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb sa 
deklaruje právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby. Zároveň zákon zavedením 
nových druhov sociálnych služieb a ustanovením požiadaviek na kvalitu a profesionalitu 
týchto služieb, predpokladá zvýšenie počtu pracovných miest a teda zvýšenie zamestnanosti 
na miestnej, regionálnej aj celoslovenskej úrovni.  
79. Priaznivý vývoj hlavných makroekonomických ukazovateľov v období rokov 2003-  
2008 sa pozitívne prejavil na situácii na trhu práce. Rastúci výkon ekonomiky podporovala 
kombinácia rastu produktivity práce a rastu zamestnanosti. V roku 2007 bola priemerná miera 
evidovanej nezamestnanosti v porovnaní s rokom 2003 nižšia o 6,8 percentuálneho bodu, 
pričom u mužov poklesla o 8,1 a u žien o 5,2 percentuálneho bodu. Absolútny počet 
evidovaných nezamestnaných za uvedené obdobie poklesol o 192,4 tis. osôb, resp. o 43,4 %. 
Ku koncu septembra 2008 dosahovala miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 7,5 %. 
80. Podľa výsledkov EU SILC 2007 bolo v roku 2006 ohrozených rizikom chudoby 
10,7% obyvateľov Slovenska, čo predstavuje oproti roku 2004 pokles o 2,6 percentuálneho 
bodu a v porovnaní s rokom 2005 pokles o 0,9 percentuálneho bodu. Je zrejmý pokles miery 
rizika chudoby oproti predchádzajúcemu obdobiu aj napriek zvýšeniu hranice chudoby.  
Medzi skupiny ohrozené chudobou patria nezamestnaní (44%), dôchodcovia (9,5%), deti vo 
veku 0-15 rokov (15,6%), neúplné rodiny najmenej s jedným závislým dieťaťom (27%), 
úplné rodiny s tromi a viac závislými deťmi (25%). Najvyššiu mieru zraniteľnosti tradične 
vykazujú príslušníci rómskej komunity. Mnohí Rómovia žijú v nezodpovedajúcich životných 
podmienkach bez prístupu k teplu, vode, plynu a elektrickej energii. Rómske osady sú často 
separované od mesta alebo obce. Osady majú nedostatočné dopravné spojenie a aj v prípade, 
že existuje, mnohé rómske rodiny si často cestovné nemôžu dovoliť Rómovia majú aj 
vzhľadom na nízku kvalifikáciu často len obmedzenú možnosť sa zamestnať a odkázanosť na 
sociálnu pomoc štátu nie je pre nich životnou etapou, ale dlhodobou záležitosťou.            
 
4.2 Rodová rovnosť  

 
81. Rovnosť pohlaví je zabezpečovaná vnútroštátnym právnym poriadkom, do ktorého 
patria aj príslušné medzinárodno-právne dohovory. Základným strategickým dokumentom 
vlády v tejto oblasti je Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov z roku 2001.  
82. Podľa zásad Zákonníka práce ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie pri 
prístupe k zamestnaniu, odmeňovaní, pracovnom postupe a odbornom vzdelávaní. Ženám sa 
zabezpečujú pracovné podmienky umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich 
fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a ženám a 
mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne. Vláda 
podporuje opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života, sleduje zvyšovanie 
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zamestnanosti osôb so zodpovednosťou za rodinu a znižovanie rizika, že tieto osoby budú 
vystavené dileme práca verzus rodina a zároveň zvyšovanie podpory služieb pre rodiny. 
Súčasťou komplexnej reformy v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky je aj vládny 
dokument schválený v roku 2006 - Opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života. 
83. Zástupcovia odborných a mimovládnych organizácií však často upozorňujú na 
relatívne nižšiu účasť žien na správe vecí verejných a pretrvávajúce rozdiely vo výške 
finančného ohodnotenia mužov a žien na rovnakých pozíciách.  
84. V minulom období bol posilnený inštitucionálny rámec v oblasti rodovej rovnosti. Na 
Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR bol zriadený samostatný odbor rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitostí v priamej riadiacej pôsobnosti ministerky práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Pri parlamentnom výbore pre sociálne veci a bývanie bola zriadená Stála 
komisia pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov 
pri Konfederácii odborových zväzov zintenzívnila činnosť v oblasti dodržiavania rovnakého 
zaobchádzania, najmä prostredníctvom informačných a vzdelávacích aktivít. Realizovalo sa 
viacero projektov v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých. Zintenzívnila 
sa činnosť inšpektorátov práce v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a bolo 
zabezpečené ich personálne posilnenie. 
85. Od januára 2008 funguje Rada vlády pre rodovú rovnosť ako poradný, koordinačný a 
iniciatívny orgán vlády. Predsedníčkou rady je ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a 
členmi sú ministri, zástupcovia vyšších územných celkov, vedeckých inštitúcií a ďalších 
reprezentatívnych organizácií. Členkami sú aj expertky mimovládnych organizácií. V rámci 
rady boli zriadené dva pracovné orgány - exekutívny výbor, zložený z expertov štátnej 
a verejnej správy a konzultačný výbor, prostredníctvom ktorého sú do aktivít zapojené 
mimovládne organizácie. Rada predkladá návrhy a odporúčania vláde, ústredným orgánom 
štátnej správy, samosprávnym krajom a iným inštitúciám. Iniciatívne sa podieľa na príprave 
opatrení vlády k zabezpečeniu rodovej rovnosti a uplatňovaní rodového hľadiska pri tvorbe 
politík vlády. Pripravuje súhrnné správy o dosiahnutom pokroku v oblasti rodovej rovnosti, 
ktoré predkladá vláde a tá o nich následne informuje parlament. Rada v súčasnosti spracováva 
Národnú stratégiu rodovej rovnosti na roky 2009- 2013, ktorá v rámci sledovaných cieľov bude 
prepojená aj na otázky sociálnej ochrany a predchádzania sociálnemu vylúčeniu.  

 
4.3  Boj proti rasizmu, extrémizmu, antisemitizmu a xenofóbii   

 
86. V minulých rokoch bola ukončená rekodifikácia trestného práva. Výsledkom bolo 
prijatie nových trestných kódexov - Trestného zákona a Trestného poriadku, 17 ktorých účinky 
sa už pozitívne prejavujú v praxi.  
87. Trestný zákon podrobne vyhlasuje rasovo motivované činy za trestné podľa zákona, 
vyhlasuje za nezákonné organizácie a akúkoľvek inú propagandistickú činnosť podporujúcu a 
povzbudzujúcu rasovú diskrimináciu, ako aj vyhlasuje účasť v takých organizáciách za 
nezákonnú. V kvalifikovaných skutkových podstatách pri spáchaní trestného činu na tzv. 
chránenej osobe, z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu 
farby pleti alebo iného osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania, boli celkovo 
zvýšené trestné sadzby. 
88. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou trestný zákon rozširuje skutkovú 
podstatu trestného činu podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd. 
Zaviedol sa trestný postih páchateľov, ktorí svojím konaním verejne, najmä používaním 
zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel prejavujú sympatie k hnutiam, ktoré násilím alebo 
hrozbou násilia smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Trestný zákon umožňuje 

                                                 
17 Zákon  č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok  
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stíhať a trestať aj verejné šírenie informácií podnecujúcich k nenávisti k niektorej rase, národu 
alebo etnickej skupine alebo ich hanobenie prostredníctvom internetu.  
89. Vytvorila sa možnosť trestne postihovať nielen konanie spočívajúce vo verejnom 
prejavovaní sympatií k fašizmu a iným hnutiam preukázateľne smerujúcim k potlačeniu práv 
a slobôd občanov, ale tiež trestné postihovanie spochybňovania, popierania, schvaľovania 
alebo ospravedlňovania holokaustu. 
90. Obidva trestné kódexy sú nepochybne prínosom pre odhaľovanie a postih páchateľov 
rasovo motivovanej trestnej činnosti, ako aj všetkých prejavov extrémizmu (pravicového, 
ľavicového, ako aj náboženského). Sú dôležité najmä pre postup orgánov činných v trestnom 
konaní, ako aj následne súdu, z hľadiska dokazovania týchto foriem trestnej činnosti. 
91. V roku 2007 bolo evidovaných celkom 155 trestných činov s rasovým motívom, 
pričom páchatelia sa najčastejšie dopúšťali trestného činu podpory a propagácie skupín 
smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Jedným z častých prejavov rasovej 
diskriminácie sú aj fyzické a verbálne útoky z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti 
alebo nenávisti z dôvodu farby pleti. Zistených bolo celkom 125 páchateľov, z toho 11 
maloletých 39 mladistvých osôb. 
92. Za účelom zintenzívnenia spolupráce Policajného zboru so zástupcami mimovládnych  
organizácií a jednotlivcami bola zriadená Komisia na koordináciu postupu pri eliminácii 
rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Jej úlohou je zbierať informácie o výskyte 
intolerancie, xenofóbie, prejavov extrémizmu a rasizmu a koordinovať spoločný postup v boji 
proti všetkým formám vyššie uvedených neduhov.    
93. Koncepcia boja proti extrémizmu schválená vládou v roku 2006 je prvým uceleným 
dokumentom postihujúcim oblasť extrémizmu. Hodnotí súčasný stav v oblasti boja proti 
extrémizmu a určuje hlavné smery pre ďalšie zefektívnenie činnosti. 
94. S cieľom eliminovať a predchádzať nežiaducim prejavom v spoločnosti vláda od roku 
2000 pravidelne schvaľuje „Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie“. Akčný plán sa okrem 
riešenia najaktuálnejších spoločenských problémov zameriava na dlhodobé ciele v snahe 
bojovať proti spomenutým negatívnym javom v spoločnosti s cieľom zvyšovať mieru 
tolerancie medzi všetkými obyvateľmi, vrátane cudzincov. Dôležitou súčasťou akčného plánu 
sú aktivity vykonávané okrem štátnych orgánov mimovládnymi organizáciami alebo inými 
subjektmi, ktoré napomáhajú šírenie hodnôt tolerancie, multikulturalizmu a nediskriminácie v 
spoločnosti. Medzi priority akčného plánu boli okrem iného zahrnuté zintenzívnenie boja 
proti extrémizmu formou prípravy a aplikácie legislatívy, zefektívnenia odhaľovania a postihu 
príslušnej trestnej činnosti, systematické vzdelávanie a mienkotvorná činnosť vo vzťahu k  
profesijným skupinám a verejnosti, podpora kultúrnych a spoločenskovedných činností a 
aktivít zameraných na riešenie problematiky znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
 
4.4  Ochrana pred domácim násilím 
 
95. Problematika domáceho násilia bola v ostatných rokoch čiastočne odtabuizovaná aj 
prostredníctvom kampaní mimovládnych organizácií, čím došlo k pozitívnemu posunu na 
viacerých úrovniach, najmä legislatívnej. Národná kampaň „Zastavme domáce násilie na 
ženách“ odštartovaná v roku 2007 je prvým vládnym projektom, v ktorom spájajú sily štátne 
aj mimovládne organizácie. Jej cieľom bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o problematike 
rodovo podmieneného násilia.  
96. K riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách a v rodinách pristúpila vláda 
v roku 2004, keď schválila Národnú stratégiu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na 
ženách a v rodinách. Pre efektívne napĺňanie stratégie vláda následne prijala Národný akčný 
plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005-2008. Základným 



 18

cieľom plánu je realizovať efektívne postupy na predchádzanie a elimináciu násilia páchaného 
na ženách. Plán zdôrazňuje chápanie násilia páchaného na ženách ako rodovo podmieneného 
s tým, že zahŕňa konkrétne opatrenia v rôznych časových horizontoch. Ide najmä o kroky 
v oblasti prevencie, vzdelávania, výskumu a koordinovanej pomoci ženám, na ktorých bolo 
páchané násilie, nevynímajúc oblasť zlepšovania legislatívy.  
97. Na obdobie rokov 2009-2013 bude pripravený nový Národný akčný plán s cieľom  
pokračovania v budovaní bázy pre poskytovanie pomoci ženám postihnutých násilím. Návrh 
rámcových opatrení sa zameria na vytvorenie inštitucionálneho rámca koordinovanej pomoci, 
novelizáciu legislatívnych ustanovení, zabezpečenie aktivít v oblasti pomoci obetiam násilia 
(skvalitnenie práce pomáhajúcich profesií prostredníctvom intervenčných tímov, zvýšenie 
bezpečnosti ohrozených žien formou PC technológií, zabezpečenie núdzového ubytovania 
v tzv. ženských domoch, dostupná a kvalitná poradenská služba, celkové skvalitnenie výkonu 
sociálnych služieb). Ďalšie opatrenia sa budú dotýkať práce s násilníkmi. Hlavný dôraz bude 
kladený na finančné zabezpečenie jednotlivých aktivít.  
98. Trestný zákon postihuje konanie napĺňajúce skutkovú podstatu trestného činu týrania 
blízkej a zverenej osoby na širšom okruhu osôb. Súd môže uložiť tzv. ochranné liečenie voči 
páchateľovi, ak sa predpokladá, že bude v násilí pokračovať. Zaviedol sa zákaz priblíženia sa 
k poškodenému na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov a zákaz zdržiavať sa v blízkosti obydlia 
poškodeného. Trestný poriadok umožnil začať trestné stíhanie proti páchateľovi týrania, 
znásilnenia, sexuálneho násilia aj bez súhlasu obete. Bola zavedená nová skutková podstata 
trestného činu „sexuálne násilie“, páchateľom ktorého môže byť muž aj žena.   
99. Ministerstvo vnútra SR vypracovalo monitorovaciu správu o postupoch orgánov 
činných v trestnom konaní súvisiacich s domácim násilím a hodnotiacu správu o využívaní 
platnej legislatívy s cieľom zefektívniť poskytovanie ochrany ženám a iným obetiam násilia. 
Správy slúžia ako podklad pre metodické vedenie vyšetrovateľov a príslušníkov Policajného 
zboru s cieľom skvalitniť vyšetrovanie týchto trestných činov. Ministerstvo vnútra obnovilo i 
činnosť Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách a v rodinách.   
100. V oblasti zdravotníctva každý zdravotnícky pracovník je v rámci svojich kompetencií 
povinný zahlásiť orgánom činným v trestnom konaní akékoľvek úmyselné ublíženie alebo 
ohrozenie na zdraví, či týranie osôb, vrátane žien a detí. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo 
usmernenie k postupu zdravotníkov pri poskytovaní starostlivosti žene ohrozenej násilím a  
skvalitňuje štatistické výkazníctvo v oblasti násilia. Monitorovanie násilia páchaného na 
ženách podporila aj distribúcia informačných brožúr (v počte 20 000 kusov) zdravotníkom 
pracujúcim v prvom kontakte so ženou ohrozenou, či postihnutou násilím.  
 
4.5  Obchodovanie s ľuďmi  
 
101. Rozsah problému obchodovania s ľuďmi možno charakterizovať ako mierny, ale 
závažný. Slovenská republika je primárne zdrojovou krajinou, ale medzinárodné inštitúcie ju 
taktiež označujú za tranzitnú krajinu. Rastúcu tendenciu majú vybrané aspekty obchodovania 
s ľuďmi, a to obchodovanie so ženami na účely sexuálneho vykorisťovania a obchodovanie 
s mužmi na účely pracovného vykorisťovania. Pri odhalených prípadoch obchodovania na 
sexuálne účely boli medzi obeťami často aj neplnoleté osoby.    
102. Vláda nedávno prijala Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 
2008-2010, ktorý je komplexnou národnou stratégiou boja proti tomuto fenoménu. Súčasťou 
programu je Akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý ma za cieľ koordinovať 
činnosť všetkých zainteresovaných subjektov pri eliminácii rizík a predchádzaní páchaniu 
trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie 
podpory a pomoci obetiam obchodovania a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv a 
dôstojnosti. Materiál okrem iného rieši aj komplexnú starostlivosť o obete obchodovania. 
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103. Koordinačný mechanizmus dopĺňa Expertná skupinu pre boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi pod vedením národného koordinátora, ktorým je štátny tajomník ministerstva vnútra. 
Medzirezortná expertná je zložená z 22 predstaviteľov orgánov štátnej správy, mimovládneho 
sektora, samosprávy a zástupcu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave.  
104. Slovenská republika ako jedna z prvých členských krajín Rady Európy ratifikovala   
jej právny nástroj na pomoc obetiam - Dohovor o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovensko 
je tiež zmluvnou stranou Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, 
osobitne so ženami a deťmi (Palermský protokol). Legislatívna úprava príslušného trestného 
činu v Trestnom zákone plne reflektuje definíciu obchodovania s ľuďmi podľa Palermského 
protokolu. Do národnej legislatívy boli transponované aj príslušné rozhodnutia a smernice 
Európskej únie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Obete obchodovania sú okrem 
iného oslobodené od platenia správneho poplatku za udelenie povolenia na tolerovaný pobyt.  
105. Priority v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi definuje národný akčný plán. Ide 
najmä o zvyšovanie povedomia verejnosti, zlepšenie identifikácie obetí obchodovania, a to 
posilnením kapacít orgánov činných v trestnom konaní a súdov, štátnych a iných subjektov 
podieľajúcich sa na realizácii Programu podpory a ochrany obetí prostredníctvom školení. 
Nemenej významnou oblasťou je zber dát o obchodovaní na národnej i medzinárodnej úrovni.  

 
4.6  Ochrana práv cudzincov/migrantov/azylantov 

 
106. Postavenie cudzincov upravuje osobitný zákon,18 ktorý bol viackrát novelizovaný  
a postupne boli doňho transponované smernice Rady Európskej únie týkajúce sa postavenia 
a práv občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov, osôb s dlhodobým 
pobytom a obetí nezákonného obchodovania s ľuďmi.  
107. Ministerstvo vnútra SR v rámci konania o azyle rešpektuje Dohovor o právnom 
postavení utečencov (1951) a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov (1967), 
ktoré sú premietnuté v zákone.19 Z dôvodu transpozície európskeho azylového práva bol 
zákon niekoľkokrát novelizovaný. Okrem iného sa zaviedla povinnosť oboznámiť žiadateľa 
s právami a povinnosťami počas konania o udelení azylu, a to do 15 dní od začatia konania 
a žiadateľom sa umožnil po splnení stanovených podmienok prístup na trh práce. Ministerstvo 
vnútra SR poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelilo azyl, ak sú vážne 
dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej 
hrozbe vážneho bezprávia. Naposledy bola transponovaná smernica EÚ o minimálnych 
štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca. 
108. Azylová problematika, spolu s otázkami legálnej a ilegálnej migrácie, je rozpracovaná  
v koncepcii migračnej politiky spracovanej pod gesciou migračného úradu. Dokument určuje 
koordinovaný postup jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na riešení migračnej politiky  
do roku 2010, pričom zahŕňa princíp zákazu diskriminácie. Koncepcia podčiarkuje nielen  
ochranu národných záujmov, ale i povinnosť rešpektovať zákonnosť, príslušné medzinárodné 
zmluvy, uplatňovať jednotný postup v oblasti azylových politík v rámci Európskej únie, 
zabezpečovať rovnaké príležitosti pre všetkých cudzincov, ktorí sa legálne zdržujú na území 
štátu, ako aj vytvárať priestor na aktualizáciu súčasných opatrení v oblasti migračnej politiky. 
109. Relatívna uzavretosť krajiny v nedávnej minulosti spôsobila, že občania sú na 
deklaratívnej rovine ochotní poskytovať pomoc cudzincom (väčšina však nerozlišuje medzi 
legálnymi a ilegálnymi migrantmi), avšak v prípade dlhodobého konkrétneho záväzku štátu sa 
skôr prikláňajú k ich odmietaniu, najmä z dôvodu záťaže na finančný a sociálny systém. 
Postoje k cudzincom sa líšia aj medzi generáciami, staršie generácie majú z cudzincov väčšie 
                                                 
18 Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
19 Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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obavy ako mladší občania. Prieskumy (UNHCR s agentúrou FOCUS, Eurobarometer a iné) 
ukazujú, že v určitej časti majoritnej spoločnosti prevažujú aj negatívne postoje k imigrantom.   
110. Súčasná situácia poznamenaná poklesom žiadateľov o azyl, čo zodpovedá aj stavu 
v iných členských krajinách EÚ. V roku 2007 požiadalo o azyl celkom 2 643 osôb. Azyl je 
však priznávaný minimálnemu počtu žiadateľov, čo spôsobujú najmä nesplnené podmienky, 
ktoré sú základnými kritériami na jeho udelenie. K ďalším dôvodom patrí skončenie azylovej 
procedúry z dôvodu opustenia územia štátu pred rozhodnutím, ale aj pomerne časté 
zneužívanie azylového systému, predovšetkým zo strany tzv. ekonomických migrantov.  
 
4.7  Výchova k ľudským právam  
 
111. Výchovu k ľudským právam a princípom multikulturality rieši Národný plán výchovy 
k ľudským právam na roky 2005-2014, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva SR. Nosnou 
časťou národného plánu sú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vydávanie 
metodických materiálov a učebných textov, ako aj monitorovací a hodnotiaci systém rozsahu 
a kvality výučby k ľudským právam. Ministerstvo školstva SR každoročne sleduje plnenie 
úloh prijatých národným plánom a následne zostavuje plán aktivít na ďalší rok s finančným 
zabezpečením. Na národný plán nadväzuje aj materiál Rozpracovanie koncepcie migračnej 
politiky na podmienky rezortu školstva. 
 
4.8  Stratégie rozvoja rómskej komunity na Slovensku  

 
112. Rómovia sú od roku 1991 na Slovensku uznaní za národnostnú menšinu. Na základe 
výsledkov sociografického mapovania rómskych osídlení (2004) sa počet obyvateľov žijúcich 
v rómskych osídleniach odhaduje na 320 000, čo predstavuje asi 3,5-násobku počtu, ktorý 
udávajú oficiálne štatistiky. Približne polovica Rómov žije integrovane rozptýlene medzi 
majoritnou populáciou. Zvyšná časť žije v marginalizovaných komunitách, klasifikovaných 
ako separované (v obciach) a koncentrované (v mestách). Práve v tomto prostredí sa prejavuje 
špecifický problém sociálneho vylúčenia, ktorému je vystavená väčšina rómskeho 
obyvateľstva. Problematickou je oblasť bývania časti Rómov žijúcich v rómskych osadách 
v obydliach, ktoré sú väčšinou pod štandardom úrovne bývania majoritnej spoločnosti 
obyvateľstva. Väčšinu obydlí v rómskych osadách tvoria jednoduché príbytky nevyhovujúce 
technickým ani hygienickým normám, vybudované svojpomocne, mimo stavebného konania 
a bez usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom. Prístup ku komunálnej vybavenosti 
a k verejným službám je značne obmedzený. 
113. Riešenie problémov rómskeho etnika považuje vláda za jednu z priorít svojej politiky. 
V spolupráci i s medzinárodným a občianskym spoločenstvom sa aktívne podporujú iniciatívy 
zamerané  okrem iného na elimináciu počtu vymeškaných hodín, ukončovania povinnej 
školskej dochádzky v nižšom postupovom ročníku a predčasného ukončovania školskej 
dochádzky, rozšírenie prístupu k zamestnanosti a na prekonanie diskriminácie Rómov 
v rôznych oblastiach života.  
114. V období rokov 1999 až 2008 vláda prijala viaceré zásadné strategické a koncepčné 
materiály zamerané na riešenie záležitostí príslušníkov rómskej menšiny. Bol vytvorený 
špecifický, odborný poradný orgán pre plnenie úloh zameraných na realizáciu systémových 
opatrení na zlepšenie postavenia rómskych komunít a ich integráciu do spoločnosti - Úrad 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Pri úrade splnomocnenca sa každoročne 
prerozdeľuje cca 1,43 mil. EUR ako doplnkový grantový systém pre potreby Rómov. 
115. Hlavné ciele a priority riešenia problematiky rómskej menšiny obsahuje dokument 
„Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republiky 
Solidarita-Integrita-Inklúzia na roky 2008-2013“ ktorý prijala vláda na základe programového 
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vyhlásenia v marci 2008. Cieľom koncepcie je vytvoriť model formovania priaznivejšieho 
prostredia marginalizovaných rómskych komunít v zmysle trvalého sociálneho rozvoja, 
rozvoja komunitných a sociálnych služieb a integrácie zameranej na sociálnu zmenu. 
Strednodobá koncepcia na základe aktuálnej úrovne potrieb regiónov definuje štyri základné 
priority, a to oblasť vzdelávania, zdravia, zamestnanosti a bývania. Prierezovými oblasťami 
sú kultúra a formovanie vlastnej rómskej identity, zvyšovane citlivosti verejnosti vo vzťahu 
k Rómom, vytvorenie širšieho spoločenského mandátu pre plnenie tejto úlohy cez masmédiá 
a ďalšie socializačné ukazovatele prostredníctvom osvetových a kultúrnych aktivít. V rámci 
koncepcie sú navrhnuté opatrenia smerujúce k zvýšeniu vzdelanosti rómskej komunity 
a k zabezpečeniu lepších sociálnych podmienok. 
116. Jedným z významných zdrojov riešenia problémov rómskych komunít na Slovensku 
sú aj štrukturálne fondy Európskej únie. Horizontálna priorita Marginalizované rómske 
komunity je jednou zo 4 horizontálnych priorít v Národnej stratégii regionálneho rozvoja.  
Cieľom horizontálnej priority je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne rómskej 
komunity, posilnenie spolupráce, efektívnejšej koordinácie činnosti a finančných zdrojov 
smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok Rómov prostredníctvom inklúzie. Podpora 
marginalizovaných rómskych komunít je postavená na štyroch prioritných oblastiach: 
vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a troch vzájomne súvisiacich tém: chudoba, 
diskriminácia a rodová rovnosť. Pri plánovaní a implementácií priorít budú v každom 
operačnom programe zosúladené a skoordinované priority a podporované aktivity tak, aby 
pomáhali riešiť vyššie uvedené témy. 
117. Za proces koordinácie a implementácie horizontálnej priority zodpovedá Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Odbor koordinácie horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity, ktorý je súčasťou Úradu vlády Slovenskej republiky. 
Komplexný prístup bude spájať niekoľko projektov do stratégie rozvoja konkrétnej lokality 
tak, aby realizácia jednotlivých aktivít na seba nadväzovala a prispievala k udržateľnej 
a merateľnej sociálnej inklúzii marginalizovanej rómskej komunity. Pri komplexnom prístupe 
je dôraz kladený na vzájomnú koordináciu aktivít a na aktívnu participáciu miestnej komunity 
pri realizácii projektu. Slovenská republika je jedinou členskou krajinou Európskej únie, ktorá 
si takto zadefinovala riešenie časti rómskej populácie a zároveň na  jej riešenie vyčlenila 
finančné prostriedky. 
Indikatívne alokácie jednotlivých OP v prospech realizácie komplexného prístupu: 
Operačný program Suma v EUR 
REGIONÁLNY  OPERAČNÝ  PROGRAM 85 000 000,00
OP  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 22 937 163,00
OP  KONKURENCIESCHOPNOSŤ  A  
HOSPODÁRSKY RAST 

14 000 000,00

OP  ZDRAVOTNÍCTVO 10 000 000,00
OP  VZDELÁVANIE 17 000 000,00
OP  ZAMESTNANOSŤ  A  SOCIÁLNA  INKLÚZIA 26 500 000,00
SPOLU 175 437 163,00
118. Slovenská republika je členskou krajinou programu „Dekáda inklúzie Rómov 2005- 
2015“. Program je určený na medzinárodný dialóg so zameraním na nastavenia národných 
politík riešenia kritických náležitostí života Rómov. Dekáda je politickým záväzkom krajín 
smerujúcim k zníženiu rozdielov v kľúčových výsledkoch ekonomického vývoja a rozvoja 
životnej úrovne Rómov prostredníctvom realizácie politických reforiem a programov. 
Prioritné oblasti Dekády oblasť bývania, zamestnanosti, vzdelávania a zdravia sa prekrývajú 
s prijatým vládnym materiálom, čím SR deklarovala dobrý úmysel dotknutú problematiku 
vecne riešiť.  
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119. Slovenská republika rozpracovala priority do Národného akčného plánu Dekády. 
Vláda uznesením z januára 2005 uložila podpredsedovi vlády pre európsku integráciu, ľudské 
práva a menšiny v spolupráci s ministrom školstva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ministrom zdravotníctva a ministrom výstavby a regionálneho rozvoja koordinovať priebežné 
plnenie akčného plánu. Slovensko bude predsedať výboru Dekády v rokoch 2009-2010. 
120. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastrešuje Program podpory rozvoja 
komunitnej sociálnej práce v obciach, ktorý je od apríla 2008 financovaný z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu. V rámci tohto programu je realizovaná terénna sociálna práca, 
najmä v komunitách,  kde žijú rómski občania v hmotnej núdzi. K zvýšeniu zamestnanosti 
Rómov prispeli aj aktivity realizované prostredníctvom jednotlivých úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktoré v období rokov 2003-2007 realizovali viaceré projekty. Spomenúť možno 
napríklad projekt sociálni terénni pracovníci, ktorého cieľom je zlepšenie informovanosti 
Rómov a ich spolupráce s obecnými úradmi, štátnou a verejnou správou. Cieľom projektu 
rómsky asistent učiteľa bolo pomôcť rómskym žiakom pri zvládaní učiva. Nový školský 
zákon pôsobenie asistenta učiteľa konkretizuje, obdobne ako aj nultý ročník základných škôl 
ostáva súčasťou školského systému. Projekt v oblasti zdravotníctva má zadefinovanú pozíciu 
komunitného pracovníka zdravotnej výchovy. V roku 2007 vláda schválila materiál „Program 
podpory zdravia znevýhodnených komunít, riešenie 1. etapy - Program podpory zdravia 
znevýhodnenej rómskej komunity na roky 2007-2008“, zameraný na zlepšenie zdravotného 
stavu rómskej komunity, ktorého úroveň zaostáva za majoritnou populáciou. 
121. Osobitnú pozornosť je potrebné naďalej venovať problematike vzdelávania rómskych 
detí. V apríli 2008 vláda schválila návrh novej „Koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych 
detí a žiakov, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania“, ktorá bola 
vypracovaná v súlade s aktuálnymi požiadavkami a praxou. Jednou z diskutovaných oblastí je 
neexistencia jednotného systému školského poradenstva, ktorá spôsobuje problémy najmä 
v súvislosti s prijímaním rómskych detí do špeciálnych škôl. Interpretácia pojmu „špeciálna 
výchovno-vzdelávacia potreba“ zasa spôsobuje problémy pri odlišovaní žiakov s rôznymi 
špeciálnymi potrebami, čo niekedy vedie k diskriminácii určitých detí a žiakov.  
122. Základy k vytvoreniu podmienok na výchovu a vzdelávanie v rómskom jazyku - 
zavedeniu vyučovania rómskeho jazyka ako nepovinného predmetu, povinne voliteľného 
predmetu (napr. ako ďalšieho cudzieho jazyka) alebo v rámci mimoškolských aktivít, boli 
položené v júni 2008, kedy bola pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity slávnostne vyhlásená štandardizácia rómskeho jazyka. Po verifikácii efektívnosti 
kurikula rómskeho jazyka a rómskej literatúry a kurikula rómskych reálií na vybraných 
základných a stredných školách sa bude môcť začať s prípravou pedagógov uvedených 
predmetov. Vysokoškolská výučba rómskeho jazyka a realizuje na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre - Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. 
Hlavným poslaním ústavu je výchova vzdelanej rómskej i nerómskej inteligencie, ktorá 
gnozeologickým poznaním bude vytvárať predpoklady pre zvýšenú integráciu a socializáciu 
rómskej populácie.  
 
5. Komentáre slovenských mimovládnych organizácií k situačnej správe  
 
123. Zástupcovia občianskej spoločnosti boli oboznámení s návrhom situačnej správy  
v rámci zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, 
ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2008. Zástupcom MVO bola poskytnutá možnosť zaslať 
písomné pripomienky k obsahu situačnej správy, čo viacerí z nich aj využili. K vzneseným 
pripomienkam sa následne uskutočnili konzultácie vecne príslušných orgánov štátnej správy 
so zástupcami MVO. Dialóg prebiehal v konštruktívnej atmosfére a mnohé pripomienky boli 
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zapracované priamo do návrhu správy. Zástupcovia MVO okrem toho poukázali na niektoré  
konkrétne oblasti, pri ktorých podľa ich názoru existuje priestor na ďalšie zlepšovanie:  

 
(a) Stratégie rozvoja rómskej komunity - MVO vyzývajú k ďalšiemu zintenzívneniu 

legislatívnych a exekutívnych opatrení na riešenie problémov rómskeho etnika. Niektoré 
existujúce stratégie majú podľa MVO skôr všeobecný charakter a chýba im systém účinného 
monitoringu a vyhodnocovania. Predpokladom riešenia problému sociálnej exklúzie Rómov 
je stanovenie jasných cieľov a zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na  
implementáciu príslušných programov.     

 
(b) Právo na vzdelávanie - MVO zdôraznili potrebu znížiť počet rómskych detí 

navštevujúcich špeciálne školy a vo zvýšenej miere ich zapájať do systému integrovaného 
vzdelávania. Existujúca legislatíva neposkytuje dostatočnú ochranu voči prípadom 
diskriminácie Rómov v oblasti vzdelávania. V novele školského zákona napríklad nebola 
odstránená kategória „detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“ zo zoznamu tých, ktorí 
potrebujú osobitné vzdelávanie.  

 
(c) Práva pacientov - podľa niektorých MVO úroveň zdravotníctva je z hľadiska 

odbornej starostlivosti (liečby) na dobrej úrovni a porovnateľná s vyspelými krajinami. 
Úroveň ošetrovateľstva však v mnohých nemocniciach, najmä u bezvládnych, či imobilných 
pacientov, nezodpovedá súčasným štandardom.  

 
(d) Práva osôb so zdravotným postihnutím - okrem fungujúceho vzdelávania detí so 

zdravotným postihnutím v špeciálnych školách MVO upozorňujú na potrebu zvýšiť integráciu 
postihnutých detí medzi zdravú populáciu. Limitujúcim faktorom je nedostatočná úroveň 
podporných služieb pre žiakov, rodičov a učiteľov. Rovnako je potrebné zintenzívniť 
debarierizáciu v školských a iných verejných zariadeniach. Niektoré MVO upozornili na 
potrebu zvýšiť podiel zdravotne postihnutých osôb na rozhodovacích procesoch Rady vlády 
pre osoby so zdravotným postihnutím. Je potrebné určiť jasnejšie mechanizmy kontroly 
plnenia úloh v rámci Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so 
zdravotným postihnutím, keďže stanovené termíny sa v mnohých prípadoch neplnia včas. 
Niektoré združenia upozornili na potrebu dôslednejšej implementácie existujúcej legislatívy  
týkajúcej sa sluchovo postihnutých osôb, vrátane využitia posunkovej reči v praxi.   
 

(e) Sociálna pomoc - MVO vyjadrili výhrady k niektorým aspektom nového zákona 
o sociálnych službách (vstúpil do platnosti k 1.1.2009), ktorý podľa nich významne 
obmedzuje žiadateľov o sociálne služby pri slobodnom výbere poskytovateľa týchto služieb. 
Prístup k sociálnym službám bol v minulosti obmedzený najmä z dôvodu nedostatku 
sociálnych služieb. Po prijatí nového zákona je pre mnohých žiadateľov prístup k službám 
údajne obmedzený aj z dôvodu preferovania verejných poskytovateľov (mestá, obce) 
a diskriminácie neverejných poskytovateľov (vrátane cirkevnej charity). Nový zákon 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia zasa podľa MVO 
pôsobí demotivačne na zamestnávanie osôb odkázaných na osobnú asistenciu v dôsledku 
spôsobu skúmania príjmu na účely nároku na vyplácanie príspevku na osobnú asistenciu. 
 

(f) Výchova k ľudským právam - okrem školskej výchovy k ľudským právam je podľa 
MVO vhodné venovať zvýšenú pozornosť vzdelávaniu dospelých, osobitne znevýhodnených 
skupín, vrátane osôb so zdravotným postihnutím, seniorov a pod. Je potrebné vytvárať vhodné 
podmienky pre realizáciu vzdelávania samotnými občianskymi združeniami takýchto skupín 
občanov. 
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