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Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť od júna 2013 do júna 2014 

 

Od júna 2013 sa uskutočnilo sedem zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“, „SR“) - 4. septembra 

2013, 20. novembra 2013, 18. decembra 2013, 5. februára 2014 a 9. apríla 2014, 21. mája 

2014, 6. júna 2014, 26. júna 2014). Na aprílovom zasadnutí bol schválený plán činnosti rady 

na rok 2014. 

 

Paralelne sa uskutočňovali aj zasadnutia výborov rady v priestoroch Úradu vlády SR, 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva 

vnútra SR a Národného ústavu celoživotného vzdelávania. Závery rokovaní sú dostupné na 

webových sídlach výborov. 

 

Najvýznamnejšie témy prerokované na zasadnutiach rady 

 

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 

 Rada dňa 4. septembra 2013 uznesením č. 83 vzala na vedomie informáciu predsedu rady 

o procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (ďalej len 

„stratégia“), schválila návrh ďalšieho postupu prípravy stratégie a odporučila predsedovi 

rady požiadať predsedu vlády SR o posun termínu predloženia materiálu na rokovanie 

vlády SR z 30. septembra 2013 na 30. júna 2014. Rada zároveň poverila výbory 

spolupracovať pri navrhnutom postupe prípravy návrhu stratégie; 

 Rada dňa 20. novembra 2013 vzala na vedomie informáciu o prebiehajúcom procese 

prípravy stratégie; 

 Na zasadnutí rady dňa 18. decembra 2013 predseda rady zdôraznil, že rámce stratégie sú 

definované rámcami vnútroštátnej legislatívy a medzinárodných záväzkov. Odmietol 

akékoľvek spochybňovanie týchto rámcov a existujúceho systému ochrany a podpory 

ľudských práv na Slovensku, vrátane práv LGBTI osôb a politiky rodovej rovnosti. 

Predseda rady rozhodol, že po odstúpení pána Filipa Vagača z funkcie splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti bude koordinačnej skupine predsedať jeho 

externý poradca pán Pavol Demeš; 

 Rada dňa 5. februára 2014 vzala na vedomie informáciu p. Pavla Demeša o aktuálnom 

stave prípravy stratégie; 

 Rada dňa 9. apríla 2014 vzala na vedomie informáciu o príprave stratégie,  schválila 

uznesenie č. 101 k zloženiu redakčného tímu pre prípravu stratégie a uznesenie 

č. 102 ku gescii nad odbornými podujatiami Inštitucionálna architektúra ochrany ľudských 

práv a Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv. Rada ďalej schválila uznesenie č. 103 ku 

gescii nad odborným podujatím v oblasti práv migrantov; 

 Rada dňa 6. júna 2014 uznesením č. 112 vzala na vedomie verziu návrhu stratégie pred jej 

postúpením do medzirezortného pripomienkového konania. Predseda rady zároveň vyzval 

členov rady na zasielanie pripomienok k materiálu, formulovaných individuálne, či v 

skupine, v lehote medzirezortného pripomienkového konania; 

 Rada dňa 26.  júna 2014 prerokovala aktuálny návrh stratégie. Prevažujúca časť členov 

rady vyjadrila názor, že otvorené otázky, ktoré zostali po vyhodnotení pripomienkového 

konania sú natoľko závažné, že v rokovaniach je potrebné pokračovať. Predseda rady sa 

stotožnil s ich odporúčaním a predložil návrh uznesenia rady, aby sa pokračovalo v 

rokovaniach o texte stratégie. Rada uznesením č. 115 jednomyseľne odporučila predsedovi 

rady v spolupráci s ministrom spravodlivosti, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, 
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ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, ministrom kultúry a ostatnými členmi rady 

zastupujúcimi verejnú správu pokračovať v rokovaniach o texte stratégie s cieľom 

odstránenia rozporov vzniknutých počas medzirezortného pripomienkového konania. Rada 

sa otázkou stratégie bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí v septembri 2014.  

 

Hodnotenie činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

 Rada dňa 4. septembra 2013 vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o 

príprave novely zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre 

ľudské práva (ďalej len „stredisko“); 

 Rada dňa 20. novembra 2013 uznesením č. 85 vzala na vedomie uznesenie Výboru pre 

rodovú rovnosť č. 45 z 21. októbra 2013 k stredisku a jednomyseľne odporučila ministrovi 

spravodlivosti SR prihliadať na uznesenie výboru v procese prípravy novelizácie zákona 

o zriadení strediska a priebežne informovať vládu SR; 

 Rada sa na svojom rokovaní dňa 18. decembra 2013 venovala činnosti strediska. Výkonný 

riaditeľ strediska bol požiadaný, aby na najbližšie zasadnutie rady predložil informáciu o 

konkrétnych krokoch strediska naplánovaných na najbližšie obdobie a minister 

spravodlivosti SR bol poverený, aby pri príprave novely zákona o zriadení strediska 

zohľadnil argumenty predložené na zasadnutí rady jej členkou pani Šarlotou Pufflerovou; 

 Rada dňa 9. apríla 2014 vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR 

o príprave novelizácie zákona o zriadení strediska, ktorý zároveň navrhol spôsob ďalšieho 

postupu. Ministerstvo spravodlivosti SR postúpi návrh novely zákona rade na posúdenie, 

následne za účelom finalizácie novely zákona bude zriadená pracovná skupina. Rada vzala 

na vedomie  informáciu výkonného riaditeľa strediska o úlohách strediska na najbližšie 

obdobie, v rámci ktorej bola rada oboznámená s aktuálnymi činnosťami, ktorými sa 

stredisko zaoberá. Výkonný riaditeľ zároveň informoval o momentálnom stave akreditácie 

strediska a o krokoch, ktoré budú viesť k jej opätovnému získaniu; 

 Rada na svojom rokovaní dňa 26. júna 2014 vzala na vedomie informáciu výkonného 

riaditeľa strediska o udelení akreditačného statusu B stredisku. 

 

Postavenie osôb patriacich k národnostným menšinám v SR 

 Rada dňa 20. novembra 2013  uznesením č. 90 jednomyseľne schválila Hodnotiace správy 

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných 

menšín, o národnostnom školstve a o používaní jazykov národnostných menšín v zmysle 

čl. 3 písm. f) až h) štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny s 

pripomienkami vecne príslušných rezortov; 

 Rada dňa 20. novembra 2013  uznesením č. 91 schválila Dodatok č. 4 k Štatútu Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny; 

 Rada sa dňa 21. mája 2014 nestotožnila s predloženým zásadným  stanoviskom Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny adresovaným vláde SR v zmysle čl. 8 štatútu 

výboru z 15. mája 2014 k obsadeniu postu splnomocnenca vlády SR pre národnostné 

menšiny, v ktorom výbor žiada, aby v záujme zabezpečenia nestrannosti a objektívnosti 

nebol na (v súčasnosti neobsadený) post splnomocnenca vlády SR pre národnostné 

menšiny vymenovaný príslušník národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny; 

 Rada dňa 21. mája 2014 uznesením č. 110 vzala na vedomie Správu o postavení a právach 

príslušníkov národnostných menšín za rok 2013; 

 Rada dňa 6. júna 2014 uznesením č. 113 jednomyseľne schválila Hodnotiacu správu o 

podpore kultúr národnostných menšín za rok 2013, Správu o stave národnostného školstva 

za rok 2013 a Správu o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2013 Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny, ktoré boli vypracované v zmysle čl. 3 písm. f) až 

h) Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.  
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Výbor pre práva seniorov  

 Rada dňa 20. novembra 2013 uznesením č. 86 vzala na vedomie stanovisko Výboru pre 

seniorov k Návrhu národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020, prijatého 

uznesením výboru č. 15 zo dňa 7. októbra 2013 a jednomyseľne odporučila vláde SR 

schváliť predložený materiál; 

 Rada dňa 18. decembra 2013 vzala na vedomie materiál Návrh na zriadenie Rady vlády SR 

pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie a návrh 

dodatku č. 3 k štatútu rady. 

 

Práva osôb so zdravotným postihnutím  

 Rada dňa 18. decembra 2013 uznesením č. 94 vzala na vedomie stanovisko Výboru pre 

osoby so zdravotným postihnutím k návrhu Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, prijatého uznesením 

výboru č. 34 zo dňa 16. decembra 2013 a odporučila vláde SR schváliť predložený 

materiál. 

 

Rodová rovnosť 

 Rada dňa 20. novembra 2013 uznesením č. 87 jednomyseľne schválila Návrh národného 

akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Rada 

zároveň odporučila ministrovi spravodlivosti SR podniknúť kroky na urýchlenú ratifikáciu 

Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti 

nemu v zmysle uznesenia Výboru pre rodovú rovnosť č. 43 z 21. októbra 2013; 

 Rada dňa 20. novembra 2013 uznesením č. 92 jednomyseľne schválila Stanovisko Výboru 

pre rodovú rovnosť k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti, odporučila vláde SR 

osvojiť si prezentované stanovisko a deklarovať podporu doterajšiemu smerovaniu politiky 

rodovej rovnosti a odporučila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovať 

vládu SR o stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť; 

 Rada dňa 21. mája 2014 uznesením č. 108 jednomyseľne vzala na vedomie Návrh súhrnnej 

správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013; 

 Rada dňa 26. júna 2014  uznesením č. 116 jednomyseľne vzala na vedomie návrh správy o 

plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013, ktorý na 

rokovanie rady predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Práva dieťaťa 

 Rada dňa 20. novembra 2013 uznesením č. 88 vzala na vedomie stanovisko Výboru pre 

deti a mládež k Návrhu národnej stratégie na ochranu detí pred násilím prijatého 

uznesením výboru č. 31 zo dňa 28. októbra 2013 a odporučila  vláde SR schváliť 

predložený materiál; 

 Rada dňa 9. apríla 2014 uznesením č. 97 vzala na vedomie Správu o plnení úloh 

vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a 

návrh na jeho aktualizáciu. 

 

Zásadné stanoviská Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a 

intersexuálnych osôb  

 Rada sa dňa 9. apríla 2014 nestotožnila s predloženým zásadným stanoviskom Výboru pre 

práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb  (ďalej len „Výbor 

pre práva LGBTI osôb“) k poslaneckým návrhom ústavného zákona číslo tlače 891 a 921; 

 Rada sa dňa 21. mája 2014 uznesením č. 109 stotožnila s uznesením Výboru pre práva 

LGBTI osôb č. 17 zo dňa 20. mája 2014 k východiskovému materiálu „Práva lesieb, gejov, 
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bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí“, ktorým odporučil rade v záujme 

naplnenia priorít predmetnej kapitoly a úloh do budúcnosti zahrnúť do výsledného textu 

stratégie alebo do sprievodného uznesenia k nemu úlohu ministrovi spravodlivosti SR 

predložiť vláde SR do konca roka 2014 harmonogram prác na „Akčnom pláne rovnosti 

LGBTI ľudí v SR“, tak, aby mohol byť predložený vláde SR do jedného roka od prijatia 

stratégie. 

 

Práva cudzincov 

Rada dňa 9. apríla 2014 jednomyseľne schválila uznesenie č. 105 k plneniu opatrenia 

Integračnej politiky SR, ktorým ukladá podpredsedovi rady a ministrovi práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v spolupráci so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR rozpracovať 

opatrenie č. 10 bodu 3 Integračnej politiky SR schválenej uznesením vlády SR č. 45 zo dňa 

29. januára 2014 týkajúce sa zváženia vytvorenia Výboru pre práva cudzincov. 

 

Informácia verejnej ochrankyne práv 

Rada dňa 5. februára 2014 uznesením č. 96 vzala na vedomie informáciu verejnej 

ochrankyne práv k prebiehajúcemu vyšetrovaniu policajného zásahu v Moldave n/Bodvou 

a vyjadrila podporu inštitúcii verejnej ochrankyne práv ako významnému nástroju ochrany 

základných práv a slobôd v SR.  

 

Medzinárodné ľudskoprávne záväzky SR a iné 

 Rada dňa 19. júla 2013 uznesením č. 81 odporučila vláde SR schváliť návrh 

Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy SR o implementácii Dohovoru o 

právach dieťaťa; 

 Rada dňa 4. septembra 2013 vzala na vedomie Situačnú správu o ochrane ľudských práv 

v SR pre potreby 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské 

práva; 

 Rada dňa 4. septembra 2013 vzala na vedomie informáciu predsedu rady o deviatej a 

desiatej periodickej správe SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej 

diskriminácie a záveroch a odporúčaniach Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem 

rasovej diskriminácie; 

 Rada dňa 21. októbra 2013 uznesením č. 84 schválila Tretiu periodickú správu SR o 

implementácii Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu; 

 Rada dňa 20. novembra 2013 uznesením č. 89 vzala na vedomie Štvrtú správu o 

implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR a odporučila 

vláde SR schváliť predložený materiál; 

 Rada dňa 18. decembra 2013 vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o 

stave prípravy ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a 

domáceho násilia a boja proti nemu a odporučila, aby Výbor pre rodovú rovnosť pozval 

ministra spravodlivosti SR na zasadnutie k téme prípravy ratifikácie dohovoru; 

 Rada dňa 21. mája 2014 uznesením č. 107  jednomyseľne vzala na vedomie Návrh piatej a 

šiestej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 

za obdobie 2008-2013. 

 

Zefektívnenie činnosti rady 

 Rada dňa 2. augusta 2013 uznesením č. 82 schválila dodatok č. 2 k štatútu rady; 

 Rada dňa 18. decembra 2013 diskutovala o návrhu na zriadenie iniciatívnej a procesuálnej 

pracovnej skupiny rady, o používaní procedúry per rollam, o otázke paritného zastúpenia 

členov rady, o zmenách štatútu rady, o spôsobe hlasovania rady o periodických správach 
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SR k ľudskoprávnym dokumentom. Experti rady pán Petőcz v spolupráci s pánom 

Bröstlom boli poverení prípravou návrhov na zmeny štatútu rady s cieľom zefektívnenia 

jej pôsobenia;  

 Rada dňa 9. apríla 2014 jednomyseľne schválila uznesenie č. 99, ktorým zriadila pracovnú 

skupinu k vypracovaniu dodatku k štatútu rady a k rokovaciemu poriadku rady s termínom 

predloženia materiálu na rokovanie rady do 30. septembra 2014. 

 

Vyhlásenia rady 

 Rada dňa 20. novembra 2013 uznesením č. 93 prijala vyhlásenie s výzvou k nulovej 

tolerancii extrémistických ideologických východísk a prejavov, ktoré sa objavili v ostatnej 

dobe a ktoré nemôžu mať priestor v štandardnom demokratickom politickom a ani 

mediálnom priestore; 

 Rada dňa 18. decembra 2013 uznesením č. 95 schválila Vyhlásenie k výsledku volieb 

predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja; 

 Rada dňa 23. apríla 2014 uznesením č. 106 schválila vyhlásenie členov, v ktorom vyjadrili 

svoj negatívny postoj k výrokom verejného činiteľa Mariána Kotlebu, predsedu 

Banskobystrického samosprávneho kraja namiereným proti Európskej únii. Rada 

vyhlásením zároveň kritizuje jeho spochybňovanie historických udalostí počas druhej 

svetovej vojny s cieľom glorifikácie Slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisa; 

 Rada dňa 21. mája 2014 uznesením č. 111 vyjadrila plnú podporu ochrancom 

a ochrankyniam ľudských práv a vyzvala vládu SR, všetky ústavné inštitúcie a celú 

demokratickú spoločnosť, aby zaujímali jasné stanoviská k postaveniu ochrancov a 

ochrankýň ľudských práv, najmä, aby netolerovali útoky na zástancov ľudských práv či už 

z radov zamestnancov a zamestnankýň štátnej a verejnej služby, nezávislých inštitúcií, 

alebo mimovládnych ľudsko-právnych organizácií a aktivistov, aby im poskytli všestrannú 

podporu a ochranu a jasne sa postavili za ústavný princíp, podľa ktorého petíciou nemožno 

vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd a pri akomkoľvek obmedzovaní 

základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel; 

 Rada dňa 6. júna 2014  uznesením č. 114 jednomyseľne schválila vyhlásenie, ktorým si 

pripomenula sedemdesiat rokov od tragickej udalosti holokaustu na južnom Slovensku.

   

Dotačný mechanizmus 

 Rada dňa 20. novembra 2013 vzala na vedomie informácie o dotačných schémach v oblasti 

ľudských práv v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny. Členovia rady boli vyzvaní, aby sa oboznámili s uznesením Rady 

vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie č. 31 z 5. septembra 2013 k materiálu 

Návrh mechanizmu pravidelného hodnotenia efektivity, transparentnosti a dopadov 

dotačných programov rezortov a zaslali námety sekretariátu rady; 

 Rada dňa 18. decembra 2013 pokračovala v diskusii o možnostiach skvalitnenia procesu 

poskytovania dotácií v ľudskoprávnej oblasti. Bola vytvorená pracovná skupina pod 

vedením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Úlohou pracovnej 

skupiny bude predložiť rade námety na skvalitnenie procesu poskytovania dotácií v oblasti 

ľudských práv; 

 Rada dňa 9. apríla 2014 uznesením č. 104 schválila priority dotačných výziev rezortov 

zastúpených v rade na základe odporúčania Výboru pre predchádzanie a elimináciu 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie; 

 Rada dňa 9. apríla 2014 vzala na vedomie informáciu o rokovaní pracovnej skupiny rady k 

možnostiam skvalitnenia procesu poskytovania dotácií v ľudskoprávnej oblasti; 
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 V dňoch 13. júna 2014 a 8. júla 2014 sa uskutočnili okrúhle stoly k možnostiam 

zefektívnenia procesu poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv. O záveroch rokovaní 

bude rada informovaná na svojom najbližšom zasadnutí v septembri. 

 

Konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv 

 Dňa 6. decembra 2013 sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR a predsedu rady Miroslava Lajčáka v Bratislave konala 

konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, na ktorej boli zhodnotené 

aktuálne výzvy v oblasti ľudských práv na Slovensku a podčiarknutá dôležitosť prebiehajúcej 

celospoločenskej diskusie k stratégii a potreba konštruktívnej spolupráce všetkých aktérov. 

Súčasťou podujatia bola aj panelová diskusia na tému Ľudské práva na Slovensku, počas 

ktorej v otvorenom dialógu diskutovali viacerí odborníci na ľudské práva. Účastníci 

konferencie vyzvali na systematickú podporu výchovy a vzdelávania k ľudským právam na 

všetkých úrovniach. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv podpredseda vlády a 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda rady Miroslav Lajčák 

ocenil v predvečer konferencie dňa 5. decembra 2013 dve významné odborníčky, ktoré 

prispeli k rozvoju ľudských práv na Slovensku a ktoré navrhli zástupcovia občianskej 

spoločnosti. Ocenenie si prevzala bývalá riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti Alena 

Pániková a prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová.   

 

Výtvarno-literárna súťaž „Ľudské práva očami detí“ 

 Prvý stupeň vzdelávania plní kľúčovú úlohu v procese výchovy a vzdelávania detí. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako gestor ľudsko-právnej agendy 

má záujem aktívne prispieť k formovaniu názorov a postojov detí a mládeže založených na 

princípoch a znalosti všeobecných ľudských práv. Jedným z nástrojov na podporu tohto cieľa 

je výtvarno-literárna súťaž Ľudské práva očami detí. Súťaž vyhlásil po prvýkrát v minulom 

roku podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda 

rady Miroslav Lajčák. Ambíciou súťaže, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a 

osemročných gymnázií na Slovensku, je podporiť diskusiu o ľudských právach, tolerancii a 

ľudskej dôstojnosti už od začiatku výchovno-vzdelávacieho procesu. V poradí 2. ročník na 

tému Mám právo na názor vyhlásilo ministerstvo 20. marca 2014, spoluorganizátormi súťaže 

boli Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a Slovenský výbor pre UNICEF. Tohtoročná téma vychádzala z 

článku 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Počas priebehu súťaže sa v spolupráci s IUVENTOU 

a Slovenským výborom pre UNICEF uskutočnili na vybraných školách interaktívne hodiny na 

témy týkajúce sa práv detí a dodržiavania ľudských práv. Slávnostné odovzdávanie cien 

víťazom druhého ročníka sa uskutočnilo dňa 26. júna 2014. 

 

Prílohy: 

Uznesenia rady č. 81 – 116. 

 

 



 

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

 (per rollam)
č. 81

z 19. júla 2013

k návrhu Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej 
republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa

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

A. odporúča 

vláde Slovenskej republiky

A.1.  schváliť návrh Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy 
Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa;

B. poveruje

  podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné      
menšiny a rodovú rovnosť a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny   
Slovenskej republiky

  B.1.   predložiť návrh Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy 
Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa na 
rokovanie vlády Slovenskej republiky.

        Termín: ihneď



 

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

 (per rollam)
č. 82

z 2. augusta 2013

k návrhu Dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

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

A. schvaľuje 

A.1.  Dodatok č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť

B. odporúča

  vláde Slovenskej republiky

  B.1.     schváliť návrh Dodatku č. 2 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre 
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.



 

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

č. 83
zo  4. septembra 2013

k informácii o procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv v Slovenskej republike a návrhu ďalšieho postupu 

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

A.  berie na vedomie 
   A.1.  informáciu o procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  

práv v Slovenskej republike; 

A.2. materiál vypracovaný redakčným tímom na základe poverenia Radou vlády 
Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako 
odborný podkladový materiál;

B.  schvaľuje
     B.1. návrh ďalšieho postupu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských 

práv v Slovenskej republike;

C. odporúča 
     C.1.   predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť požiadať predsedu vlády Slovenskej republiky o posun termínu 
predloženia materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky z 30. septembra 
2013 na 30. júna 2014;

C.2. v záujme prijať Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských  práv 
v Slovenskej republike s jasne stanovenými cieľmi, úlohami, termínmi plnenia, 
zodpovednosťou a finančným zabezpečením, aby predseda Rady vlády Slovenskej 
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť vytvoril na 
Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
personálne a organizačné podmienky pre plnohodnotnú koordináciu ďalších prác na 
Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských  práv v Slovenskej republike a jej 
následnej implementácie formou vytvorenia postu poradcu/poradkyne pre tvorbu 



a implementáciu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  práv 
v Slovenskej republike;

D. poveruje 
     D.1. výbory Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť spolupracovať pri navrhnutom postupe prípravy návrhu 
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike;

E. ukladá 
     E.1. predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť zabezpečiť organizáciu odborných podujatí k príprave 
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

     do 31. mája 2014;
     E.2. podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky

zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti rodovej 
rovnosti, práv seniorov, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv detí a mládeže

                priebežne;

     E.3. podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky

zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 
zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej 
oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských  práv v Slovenskej republike

                priebežne;
  

     E.4. podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky

zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti práv 
LGBTI osôb

                priebežne;

     E.5. podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky zriadiť 
vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo zástupcov 
verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej oblasti pre 
prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 
ľudských  práv v Slovenskej republike

                priebežne;



E.6. podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky

zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti 
výchovy a vzdelávania k ľudským právam

                priebežne;
E.7. podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky

zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 
zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej 
oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských  práv v Slovenskej republike

                priebežne;
E.8. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti 
predchádzania rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie

                priebežne;
E.9. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 
zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej 
oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských  práv v Slovenskej republike

                priebežne;
E.10. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre národnostné 
menšiny, resp. osobe poverenej vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky na 
plnenie úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 

zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti práv 
príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín

                priebežne;
E.11. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre národnostné 
menšiny, resp. osobe poverenej vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky na 
plnenie úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 
zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej 
oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských  práv v Slovenskej republike

                priebežne;



E.12. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity

zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti práv 
osôb žijúcich na hranici chudoby

                priebežne;

E.13. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity

zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 
zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej 
oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských  práv v Slovenskej republike

                priebežne;
E.14. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 
občianskej spoločnosti

zabezpečiť odbornú gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti 
posilnenia neziskových organizácií a mechanizmov participácie

                priebežne;
E.15. členovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť a splnomocnencovi vlády Slovenskej republike pre rozvoj 
občianskej spoločnosti

zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 
zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov v predmetnej 
oblasti pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských  práv v Slovenskej republike

                priebežne;
E.16.  jednotlivým výborom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú aktívne spolupracovať pri realizácii odborných 
podujatí k príprave návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 
v Slovenskej republike         
priebežne;     

E.17. sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť organizačne zabezpečiť realizáciu odborných podujatí 
k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej 
republike

     priebežne;



F. navrhuje
F.1. príslušným rezortom vyčleniť na tvorbu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 

ľudských práv v Slovenskej republike a na jej následnú implementáciu adekvátne 
finančné zdroje, ktoré by mali pokryť plánované analytické a odborné činnosti, ako 
aj plnenie organizačných, koordinačných a vecných úloh. 



 

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

 (per rollam)

č. 84
z  21. októbra 2013

k Tretej periodickej správe Slovenskej republiky o implementácii 
Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 

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

A. schvaľuje 

A.1.  Tretiu periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru OSN 
proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu;

B.  odporúča

  vláde Slovenskej republiky

  B.1. schváliť Tretiu periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii 
Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

C.  poveruje

  predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné      
menšiny a rodovú rovnosť, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky

  C.1. predložiť Tretiu periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii 
Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky.

        Termín: do 1. novembra 2013   



 

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

č. 85
z  20. novembra 2013

k uzneseniu Výboru pre rodovú rovnosť č. 45 z 21. októbra 2013
 k Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva

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

A. berie na vedomie

A.1.   uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 45 z 21. októbra 2013 k Slovenskému 
národnému stredisku pre ľudské práva;

B. odporúča

  B.1. ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky prihliadať na uznesenie Výboru 
pre rodovú rovnosť č. 45 z 21. októbra 2013  v procese prípravy novelizácie 
zákona o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 
a priebežne informovať vládu Slovenskej republiky.



 

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

č. 86
z 20. novembra 2013

k návrhu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
__________________________________________________________________________

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

A. berie na vedomie

A.1. stanovisko Výboru pre seniorov k návrhu Národného programu aktívneho 
starnutia na roky 2014 – 2020 prijatého uznesením výboru č. 15  zo dňa 7. 
októbra 2013;

B. odporúča 

B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť návrh Národného programu aktívneho 
starnutia na roky 2014 – 2020.

 



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

č. 87
z 20. novembra 2013

k návrhu Národného akčného plánu 
na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019 

a k uzneseniu Výboru pre rodovú rovnosť č. 43 z 21. októbra 2013

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

A. schvaľuje 

A.1. návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na 
roky 2014-2019;

B. odporúča 

B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť preložený návrh Národného akčného plánu 
na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019;

B.2. ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky podniknúť kroky na urýchlenú 
ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a boji proti nemu v zmysle uznesenia Výboru pre rodovú 
rovnosť č. 43 z 21. októbra 2013.

 



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

č. 88
z 20. novembra 2013

k návrhu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím
___________________________________________________________________________

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

A. berie na vedomie

A.1. stanovisko Výboru pre deti a mládež k návrhu Národnej stratégie na ochranu detí 
pred násilím prijatého uznesením výboru č. 31 zo dňa 28. októbra 2013 

B. odporúča 

B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť návrh Národnej stratégie na ochranu detí pred 
násilím v predloženej podobe.

 

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

č. 89
z  20. novembra 2013



k Štvrtej správe o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu 
národnostných menšín v Slovenskej republike

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

A. berie na vedomie

A.1.  Štvrtú správu o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu 
národnostných menšín v Slovenskej republike;

B. odporúča

B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť Štvrtú správu o implementácii 
Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej 
republike;

C. poveruje

  C.1.   predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné       
menšiny a rodovú rovnosť, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky predložiť Štvrtú správu
o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín
v Slovenskej republike na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

            Termín: do 31. decembra 2013       

 

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

č. 90

z 20. novembra 2013

k hodnotiacim správam Výboru pre národnostné menšiny a etnické 
skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, národnostnom školstve 

a používaní jazykov národnostných menšín 



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

A. schvaľuje
A.1. hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

o podpore kultúry národnostných menšín, národnostnom školstve a používaní 
jazykov národnostných menšín vypracované v zmysle čl. 3 písm. f) až h) 
štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny s pripomienkami 
vecne príslušných rezortov.

 

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

č. 91
z 20. novembra 2013

k Dodatku č. 4 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické 
skupiny

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

A. schvaľuje 



A.1. Dodatok č. 4 k Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

 

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

č. 92
z 20. novembra 2013

k Stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť k spochybňovaniu 
princípov rodovej rovnosti schválenému uznesením Výboru pre rodovú 

rovnosť č. 44 z 21. októbra 2013

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

A. schvaľuje 

A.1. Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť k spochybňovaniu princípov rodovej 
rovnosti.



B. odporúča 

B.1. vláde Slovenskej republiky osvojiť si prezentované stanovisko a deklarovať 
podporu doterajšiemu smerovaniu politiky rodovej rovnosti;

B.2. ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky informovať 
vládu Slovenskej republiky o stanovisku Výboru pre rodovú rovnosť.

 

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

č. 93
z 20. novembra 2013

k Vyhláseniu členov a členiek Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

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

A. schvaľuje 
A.1. vyhlásenie, v ktorom vyzýva k nulovej tolerancii extrémistických 

ideologických východísk a prejavov, ktoré sa objavili v ostatnej dobe 
a ktoré nemôžu mať priestor v štandardnom demokratickom politickom a ani 
mediálnom priestore.



 

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

č. 94
z 18. decembra 2013

k návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb 
so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

________________________________________________________________

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

A. berie na vedomie

A.1. stanovisko Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím k návrhu Národného 
programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 
2014 – 2020 prijatého uznesením výboru č. 34 zo dňa 16. decembra 2013;

B. odporúča 

vláde Slovenskej republiky

B.1. schváliť návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.



 

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

č. 95
z 18. decembra 2013

k Vyhláseniu členov a členiek Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

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

A. schvaľuje 

A.1. vyhlásenie k výsledku volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho 
kraja.

Vyhlásenie členov a členiek Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

„Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
víta prijatie Odporúčania Rady EÚ o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských 
štátoch (pozn.1) a záverov Rady EÚ o boji proti trestným činom z nenávisti v Európskej únii ( 
pozn.2) na jej rokovaní 5. a 6. decembra 2013. Odporúča Vláde SR bezodkladne realizovať 
tieto odporúčania.
 
Rada so znepokojením vníma zvolenie Mariána Kotlebu za predsedu Banskobystrického 
samosprávneho kraja (BBSK). Za rovnako znepokojujúce považuje akékoľvek prejavy, ktoré 
oslavujú alebo ospravedlňujú tento výsledok, pretože relativizujú nebezpečenstvo prieniku 
aktérov extrémnej pravice do verejnej politiky.
 
Víťazstvo Mariána Kotlebu v regionálnych voľbách vážne nastavuje zrkadlo občianskej 
spoločnosti aj politikám integrácie rómskej menšiny, ktoré sú dlhodobo prevažne reštriktívne 
a represívne. V dôsledku takýchto opatrení sú marginalizované rómske komunity uzamykané 
v bludnom kruhu sociálneho vylúčenia, ktorého následky sa podpisujú na vyhrocovaní 
vzťahov s majoritou. Rada vlády preto apeluje na dôslednú realizáciu záväzkov obsiahnutých 
v Národnej stratégii integrácie Rómov do roku 2020. Kriticky treba zhodnotiť politiky štátu v 



oblasti boja proti extrémizmu a nastaviť ich tak, aby reflektovali aktuálny vývoj a zmeny na 
pravicovo extrémistickej scéne a venovali zvýšenú pozornosť vzdelávaniu policajných 
orgánov v tejto oblasti. Personálne kapacity vecne príslušných krajských štruktúr Policajného 
zboru by mali byť posilňované a nie oslabované.
 
Relatívne vyššia podpora extrémistických hnutí zo strany mládeže je o.i. dôsledkom 
nedostatočného formovania historickej pamäte a takmer absentujúcej výchovy k ľudským 
právam a modernému demokratickému občianstvu. Nevyhnutné je, aby sa tieto výchovy stali 
prioritami nášho výchovno-vzdelávacieho systému. Rada vlády sa zaväzuje, že pripravovaná 
Celoštátna stratégia podpory a ochrany ľudských práv v SR sa bude týmto oblastiam vážne 
venovať. Kritická reflexia totalitných režimov a pripomenutie si ich obetí musí byť 
neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích programov na všetkých stupňoch a typoch škôl, 
rovnako ako informácie o pôvode a devastačných dôsledkoch pretrvávajúcich nehumánnych 
predsudkov, rasizmu, antisemitizmu, homofóbie a xenofóbie.
 
Bez ohľadu na to, čo všetko prispelo k zvýšeniu priechodnosti predstaviteľa krajne pravicovej 
scény do verejnej politiky, treba vziať do úvahy dopady a riziká spojené s výkonom verejnej 
funkcie takouto osobou. Rada vlády pripomína, že Marián Kotleba dlhodobo buduje svoj 
politický kapitál nekompetentnou antirómskou, antižidovskou a homofóbnou rétorikou ako aj 
otvoreným obdivom voči predstaviteľom neľudskej politiky Slovenského štátu. Rada vlády 
pripomína politickú minulosť Mariána Kotlebu v strane Slovenská Pospolitosť – národná 
strana, v ktorej pôsobil ako programový tvorca a vodca. Slovenská Pospolitosť – národná 
strana bola v roku 2006 ako jediná politická strana v histórii samostatnej Slovenskej republiky 
rozpustená Najvyšším súdom SR. Dôvodom bola protiústavnosť programu strany, 
orientovaného na obmedzenie základných ľudských práv a zavedenie stavovského štátu s 
prvkami typickými pre fašistické štátne režimy.
 
Rada vlády vyzýva k dôslednému spoločenskému monitorovaniu činnosti úradu BBSK pod 
vedením Mariána Kotlebu. Očakáva zároveň, že bude, z dôvodu mimoriadnej naliehavosti, 
bez meškania plne zreformované, sfunkčnené a posilnené Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva. Prínosom k zlepšeniu legislatívneho prostredia by bolo aj pristúpenie a 
ratifikácia Dodatkového protokolu Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite 
týkajúceho sa kriminalizácie skutkov rasistickej a xenofóbnej povahy, ktoré boli spáchané 
prostredníctvom počítačových systémov.“

            



 

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

č. 96
z 5. februára 2014

k Informácii verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej o svojich zisteniach 
a odporúčaniach v súvislosti s policajným zásahom v Moldave n/Bodvou dňa 

19. júna 2013

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

A. berie na vedomie  

A.1. informáciu, zistenia a odporúčania verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej;

A.2. skutočnosť, že prebieha vyšetrovanie policajného zásahu v Moldave n/Bodvou 
iniciované Krajskou prokuratúrou v Prešove a vyjadruje presvedčenie, že 
vzhľadom na citlivosť kauzy bude vyšetrovanie ukončené v primeranej lehote;

B. vyjadruje podporu 

inštitúcii verejnej ochrankyne práv ako významného nástroja ochrany 
základných práv a slobôd v Slovenskej republike; 

C. odporúča 

aby všetci aktéri angažovaní v procese ochrany a podpory ľudských práv 
konali v záujme zvyšovania súčinnosti pri plnení svojich úloh v tomto smere. 
Zvyšovanie stupňa ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike si 
vyžaduje úzku súčinnosť všetkých orgánov a inštitúcií, ktoré majú v tejto 
oblasti zákonné záväzky a povinnosti, vyžaduje si však rovnako súčinnosť 
všetkých aktérov, vrátane subjektov občianskej spoločnosti. 



 

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

č. 97
z 9. apríla 2014

k Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na 
roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrhu na jeho aktualizáciu

___________________________________________________________________________

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

A. berie na vedomie

A.1. stanovisko Výboru pre deti a mládež k Správe o plnení úloh vyplývajúcich 
              z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrhu 
              na jeho aktualizáciu prijatého uznesením výboru č. 36 zo dňa 10. marca 2014

A.2. Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti 
              na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh na jeho aktualizáciu

B. odporúča 

B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť Správu o plnení úloh vyplývajúcich 
              z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2013 a návrh 
              na jeho aktualizáciu



 

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

č. 98
z 9. apríla 2014

k Plánu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť na rok 2014

________________________________________________________________

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

A. schvaľuje

A.1. Plán činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť na rok 2014.



 

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

č. 99
z 9. apríla 2014

k zriadeniu pracovnej skupiny k vypracovaniu dodatku k Štatútu Rady vlády 
Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

a k rokovaciemu poriadku

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

A. zriaďuje

za účelom zefektívnenia činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

A.1 pracovnú skupinu k vypracovaniu dodatku k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky 
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a k rokovaciemu poriadku;

B. ukladá
B.1. pracovnej skupine predložiť materiál na rokovanie Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť do
30. septembra 2014;

C. poveruje
C.1. tajomníčku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť vedením pracovnej skupiny.



 

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

č. 100
z 9. apríla 2014

k Dodatku k štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie 

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

A.  schvaľuje

A.1. Dodatok k štatútu Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.



 

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

č. 101
z 9. apríla 2014

k zloženiu redakčného tímu pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv v Slovenskej republike a k rozšíreniu koordinačnej skupiny 

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

A. schvaľuje 
     A.1.  tím expertov (redakčný tím) navrhnutých pracovnou skupinou Rady vlády 

Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre 
koordináciu a prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 
v Slovenskej republike (ďalej len „koordinačná skupina“), ktorí budú mať za úlohu 
spracovanie návrhu záverečného textu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv v Slovenskej republike vychádzajúceho z podkladov spracovaných 
gestormi jednotlivých oblastí v zmysle uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky 
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo dňa 4. septembra 
2013 v nasledovnom zložení (abecedne): 
Branislav Fridrich,
Dagmar Horná, 
Sylvia Porubänová,

A2. rozšírenie koordinačnej skupiny o zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv 
a zástupcu Slovenského národného strediska pre ľudské práva;

B. odporúča 
B.1. predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky vymenovať tím expertov (redakčný 
tím) schválený Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť, ktorí budú mať za úlohu spracovanie návrhu 
záverečného textu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 
v Slovenskej republike vychádzajúceho z podkladov spracovaných gestormi 
jednotlivých oblastí v zmysle uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre 
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83 zo dňa 4. septembra 
2013. 

do 15. apríla 2014



 

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

č. 102
z 9. apríla 2014

ku gescii nad odbornými podujatiami 
Inštitucionálna architektúra ochrany ľudských práv a Dialóg o podstate

  a zmysle ľudských práv

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

A. ukladá 
predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedovi vlády a ministrovi 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
     A.1. zabezpečiť gesciu nad odbornými podujatiami k príprave Celoštátnej stratégie 

ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike na témy Inštitucionálna 
architektúra ochrany ľudských práv a Dialóg o podstate  a zmysle ľudských práv.

     priebežne



 

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

č. 103
z 9. apríla 2014

ku gescii nad odborným podujatím v oblasti práv migrantov

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

A. ukladá 
štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
v spolupráci s Migračným úradom 

A.1. zabezpečiť odbornú gesciu nad odborným podujatím k príprave Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v oblasti práv 
migrantov;

                priebežne
A.2. zriadiť vo svojej pôsobnosti odbornú pracovnú skupinu zloženú pomerne zo 

zástupcov verejnej správy, mimovládnych organizácií a odborníkov
v oblasti práv migrantov pre prípravu a finalizáciu zverenej časti Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

neodkladne



 

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

č. 104
z 9. apríla 2014

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť na základe analýzy Výboru pre predchádzanie

 a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem 
intolerancie

A.  odporúča
A.1. príslušným rezortom a inštitúciám zastúpeným v Rade vlády SR pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré prideľujú dotácie zo 
štátneho rozpočtu zaradiť do priorít dotačných výziev na nasledujúce obdobie 
priority umožňujúce cielenú a adresnú podporu aktivít smerujúcich k prevencii 
a eliminácii rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 
intolerancie.



 

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

č. 105
z 9. apríla 2014

k plneniu opatrenia Integračnej politiky Slovenskej republiky

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

A. ukladá 
podpredsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť a ministrovi práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so štátnym tajomníkom 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
     A.1.  rozpracovať opatrenie č. 10 bodu 3 Integračnej politiky Slovenskej republiky 

schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 45 zo dňa 29. januára 2014 
týkajúce sa zváženia vytvorenia Výboru pre práva cudzincov

Termín: 30. septembra 2014



 

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

(per rollam)

č. 106
z    23. apríla 2014

k Vyhláseniu členov a členiek Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

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

A. schvaľuje 
A.1. vyhlásenie, v ktorom ostro odsudzuje ostatné kroky a vyjadrenia predsedu 

Banskobystrického samosprávneho kraja Mariána Kotlebu namierené proti 
Európskej únii, rovnako ako aj ním prezentovanú glorifikáciu vojnového 
Slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisa.

Vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
(Rada vlády) ostro odsudzuje ostatné kroky a vyjadrenia predsedu Banskobystrického 
samosprávneho kraja Mariána Kotlebu namierené proti Európskej únii, rovnako ako aj ním 
prezentovanú glorifikáciu vojnového Slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisa. Rada vlády 
považuje za neprípustné, aby sa šírenie nenávisti a historických klamstiev stalo súčasťou 
oficiálnych vyjadrení takého dôležitého verejného orgánu, akým je úrad samosprávneho kraja, 
prostredníctvom osoby jeho predsedu. Rada vlády rovnako dôrazne odmieta, aby sa na takéto 
a podobné aktivity akýmkoľvek spôsobom využívali verejné zdroje. 
Vyjadrenia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mariána Kotlebu svojou 
podstatou dehonestujú utrpenie a pamiatku obetí holokaustu, 2. svetovej vojny a Slovenského 
národného povstania, ktorého 70. výročie si Slovenská republika v tomto roku pripomenie. 
Nesmieme zabúdať na brutálne popravených z Kľaku, Ostrého Grúňa, či Tokajíku,  na 
desaťtisíce Židov a Rómov deportovaných do vyhladzovacích koncentračných táborov 
a nezabúdame ani na všetky ďalšie obete 2. svetovej vojny. 
Tieto fakty sú nespochybniteľné, a ktokoľvek, kto sa ich dnes, 10 rokov po vstupe Slovenska 
do EÚ, snaží prekrútiť, deformovať a očierniť, si sám vystavuje vizitku ignorancie, tragického 
nepochopenia podstaty a súvislostí a historickej negramotnosti.
Rada vlády opätovne so znepokojením konštatuje, že zvolením Mariána Kotlebu za predsedu 
Banskobystrického samosprávneho kraja na Slovensku došlo k jasnému prieniku aktérov 
politického extrémizmu do verejnej politiky, ktorej dôsledky môžu byť vážne. S každým 
dňom vzďaľujúcim nás od tragédie druhej svetovej vojny silnie riziko opätovného rozmachu 
predsudkov, rasizmu, antisemitizmu či xenofóbie. Aktivity Mariána Kotlebu sú toho jasným 
dôkazom. 



 

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

č. 107

z 21. mája 2014

k návrhu Piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k 
Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (za obdobie 

2008-2013)

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

A. berie na vedomie

A.1. návrh Piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (za obdobie 2008-2013).



 

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

č. 108

z 21. mája 2014

k návrhu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku 
za rok 2013

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

A. berie na vedomie

A.1. návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013.



 

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

č. 109

z 21. mája 2014

k uzneseniu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 
a intersexuálnych osôb č. 17 z 20. mája 2014 k návrhu východiskového 

„Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí“

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

A. sa stotožňuje

A.1. so zásadným stanoviskom výboru, v ktorom odporúča Rade vlády Slovenskej 
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v záujme naplnenia 
priorít predmetnej kapitoly a úloh do budúcnosti, zahrnúť do konečného textu Celoštátnej 
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike alebo do sprievodného 
uznesenia k nemu úlohu ministrovi spravodlivosti SR predložiť vláde SR do konca roku 2014 
harmonogram prác na „Akčnom pláne rovnosti LGBTI ľudí v Slovenskej republike“, tak aby 
mohol byť predložený vláde do jedného roka od prijatia Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských práv v Slovenskej republike.



 

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

č. 110

z 21. mája 2014

k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 
2013

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

A. berie na vedomie

A.1. Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013.



 

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

č.111
z 21. mája 2014

k podpore ochrancov a ochrankýň ľudských práv 

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

A. vyjadruje plnú podporu 
všetkým ochrancom a ochrankyniam ľudských práv, bez ohľadu na to, či pracujú 
v štátnej a verejnej službe, alebo reprezentujú mimovládnu sféru alebo akademickú 
obec;

B. vyzýva vládu SR, všetky ústavné inštitúcie a celú demokratickú 
spoločnosť
B.1. aby zaujímali jasné stanoviská k statusu ochrancov a ochrankýň ľudských práv, 

najmä že nebudú tolerovať útoky na zástancov ľudských práv či už v radoch 
zamestnancov a zamestnankýň štátnej a verejnej služby, nezávislých inštitúcií, 
alebo mimovládnych ľudskoprávnych organizácií a aktivistov, a že im 
poskytne všestrannú podporu a ochranu, 

B.2. aby sa jasne postavili za ústavný princíp, podľa ktorého „petíciou nemožno 
vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd“ a že pri akomkoľvek 
„obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu 
a zmysel“.



 

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

č. 112
zo 6. júna 2014

k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v 
Slovenskej republike

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

A.  berie na vedomie
A.1. verziu návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v Slovenskej republike pred jej postúpením do medzirezortného 
pripomienkového konania.



 

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

č. 113
zo 6. júna 2014

k Hodnotiacej správe o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2013,                       
Správe o stave národnostného školstva za rok 2013 a                                                                   

Správe o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2013

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

A. schvaľuje

A.1. Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2013, 
Správu o stave národnostného školstva za rok 2013 a Správu o používaní 
jazykov  národnostných menšín za rok 2013 Výboru pre národnostné menšiny 
a etnické skupiny vypracované v zmysle čl. 3 písm. f) až h) Štatútu Výboru pre 
národnostné menšiny a etnické skupiny. 



 

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

č. 114
zo 6. júna 2014

k Vyhláseniu členov a členiek Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

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

A. schvaľuje

A.1 Vyhlásenie, ktorým si rada pripomína sedemdesiat rokov od tragickej udalosti 
holokaustu na južnom Slovensku.

Vyhlásenie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny
 a rodovú rovnosť

V týchto dňoch si pripomíname sedemdesiat rokov od tragickej udalosti holokaustu na území 
dnešného južného Slovenska, ku ktorému v dôsledku osobitných historických a politických 
okolností došlo o dva roky neskôr, ako vo vtedajšej Slovenskej republike, v období od júna do 
decembra 1944, po obsadení vtedajšieho Maďarska fašistickým Nemeckom. 
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa týmto vyhlásením 
pripája k pietnej spomienke na vyše tridsať tisíc židovských spoluobčanov z územia južného 
Slovenska – mužov, ženy, deti – ktorí zahynuli strašnou smrťou počas deportácií, v 
likvidačnom tábore Auschwitz-Birkenau, počas nútených pochodov, či hromadne 
popravovaní a hádzaní do Dunaja. Vyjadruje solidaritu s tými, čo prežili holokaust, s ich 
pozostalými a príbuznými, ktorí sa v dnešných dňoch stretávajú v mestách južného Slovenska 
na spomienkových tryznách.
Všetci tí, čo v tých pohnutých časoch pomáhali svojím židovským spoluobčanom, si za svoj 
postoj a odvahu zaslúžia obdiv a uznanie. Nesmieme však zabúdať, že deportácie Židov sa na 
vtedajšom Slovensku, vo vtedajšom Maďarsku, ale aj v mnohých iných štátoch Európy diali 
za aktívnej spoluúčasti štátnych orgánov, ako aj značnej časti nežidovského obyvateľstva. 
holokaust je spoločnou európskou tragédiou, pretože bol popretím najzákladnejších hodnôt, 
na ktorých je postavená európska kultúra a civilizácia – hodnôt ľudskosti, dôstojnosti a 
spravodlivosti.
Práve preto rada vlády nemôže nechať nepovšimnutým oživovanie antisemitizmu a iných 
foriem neznášanlivosti, ku ktorému v ostatnom čase dochádza na Slovensku, v našom širšom 
regióne, alebo inde v Európe a odmieta ich. Je nanajvýš znepokojená nárastom xenofóbnych 



postojov a podpory extrémistických politikov najmä v radoch mládeže, čo potvrdili viaceré 
výskumy v ostatom období. 
Apeluje na vládu, aby vykonala účinné opatrenia na zamedzenie tohto trendu, najmä 
podporou ľudskoprávneho a hodnotového vzdelávania v školách, podporou nezávislých 
inštitúcií a občianskych iniciatív pôsobiacich v danej oblasti. Zároveň apeluje na vládu, ale aj 
na všetkých ostatných aktérov verejného života, aby svojimi vlastnými postojmi a činmi 
poskytli mládeži aj ostatnému obyvateľstvu pozitívny príklad a hodnotové smerovanie.
V Bratislave 6. júna 2014



 

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

č. 115
z 26. júna 2014

k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
v Slovenskej republike

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

A. odporúča
A.1. predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť v spolupráci s ministrom spravodlivosti Slovenskej 
republiky, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ministrom kultúry Slovenskej 
republiky a ostatnými členmi rady zastupujúcimi verejnú správu pokračovať v 
rokovaniach o aktuálnej verzii textu návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv v Slovenskej republike s cieľom odstránenia rozporov vzniknutých 
počas medzirezortného pripomienkového konania. 
Kontrolný termín: Najbližšie zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.



 

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

č. 116
z 26. júna 2014

k návrhu správy o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti 
na roky 2010 - 2013

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

A.  berie na vedomie
A.1.   návrh správy o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 

                        2010 – 2013. 


