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

menšiny a rodovú rovnosť od jej prechodu do gescie Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej republiky v júni 2012 

 

1. Postavenie a pôsobnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

Uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“) č. 276 z 20. júna 2012 

bol schválený Štatút Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

(ďalej len „štatút“, „rada“).  

 

 Rada je v zmysle svojho štatútu schváleného uznesením vlády SR č. 276 z 20. júna 

2012 stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády SR 

v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv 

osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv 

dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným 

postihnutím a práv seniorov, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti 

príležitostí a rodovej rovnosti. 

 

 Rada v oblasti svojej pôsobnosti sleduje dodržiavanie Ústavy SR, Listiny základných 

práv a slobôd, medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorými 

je SR viazaná, právne záväzných aktov Európskej únie a ďalších právnych predpisov 

upravujúcich ochranu a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Rada pôsobí v 

záujme zvýšenia všeobecného povedomia v oblasti ľudských práv, informovanosti o stave ich 

dodržiavania a prijímania  opatrení na ich presadzovanie. Rada kladie dôraz na odporúčania 

nezávislých inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, odborných orgánov a inštitúcií 

Organizácie Spojených národov, Rady Európy, Európskej únie, Organizácie pre bezpečnosť a 

spoluprácu v Európe, pričom sleduje vývoj a nové práva v oblasti ľudských práv. 

 

Rada vo svojej pôsobnosti taktiež zaujíma stanoviská k vnútroštátnemu plneniu 

medzinárodných záväzkov SR v oblasti ochrany ľudských práv, predovšetkým záväzkov 

vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov vrátane súvisiacich opčných protokolov 

ratifikovaných SR  a zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je SR 

zmluvnou stranou a prerokúva návrhy správ o ich plnení. 

 

Predsedom rady je podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR Miroslav Lajčák. Podpredsedami rady sú minister práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR Ján Richter, minister spravodlivosti SR Tomáš Borec, minister školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Dušan Čaplovič,  minister kultúry SR Marek Maďarič, zástupkyňa 

občianskej spoločnosti  a výkonná riaditeľka Fóra donorov Lucia Faltinová. Tajomníčkou 

rady je generálna riaditeľka sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR Barbara Illková. Ďalšími členmi a členkami rady sú štátni 

tajomníci príslušných rezortov, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, zástupca Únie 

miest Slovenska, zástupkyňa Združenia samosprávnych krajov SK 8, osem významných 

odborníkov a odborníčok z teórie a praxe z oblasti ľudských práv na základe nominácií 

organizácií a inštitúcií, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, splnomocnenec 

vlády SR pre rómske komunity, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 

verejná ochrankyňa práv, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva, podpredsedovia a podpredsedníčky výborov rady, ktorými sú zástupcovia a zástupkyne 
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organizácií zaoberajúcich sa problematikou príslušných výborov alebo odborníci 

a odborníčky preukázateľne pôsobiaci/pôsobiace v oblasti zodpovedajúcej pôsobnosti daného 

výboru. 

 

Na zasadnutia rady sú taktiež prizývaní zástupcovia/zástupkyne Výboru Národnej rady 

SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, 

Konfederácie odborových zväzov a tajomník Legislatívnej rady vlády SR. 

 

 

2. Činnosť rady od jej prechodu do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR v júni 2012 

 

Od prechodu rady z gescie Úradu vlády SR do gescie Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR uznesením vlády SR č. 276 z 20. júna 2012 sa doposiaľ uskutočnilo 

päť zasadnutí rady (30. júl 2012, 17. október 2012, 14. december 2012, 15. apríl 2013, 29. 

máj 2013). Na aprílovom zasadnutí bol schválený plán činnosti rady na rok 2013. 

 

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. 

 

Rada je dôležitým poradným orgánom vlády SR a má možnosť inšpirovať vládu SR k 

vylepšovaniu situácie v oblasti ľudských práv.  

 

V snahe zachovať kontinuitu bolo prvé zasadnutie rady v gescii Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v poradí šiestym zasadnutím rady 

a uskutočnilo sa dňa 30. júla 2012 v priestoroch Úradu vlády SR. Rokovania sa osobne 

zúčastnil predseda vlády SR Robert Fico. Vo svojom vystúpení uviedol, že dôkazom 

zachovania kontinuity v agende ľudských práv je fakt, že rada pokračuje v rovnakej štruktúre, 

v akej bola etablovaná v minulom volebnom období. Snahu o zachovanie kontinuity indikuje 

aj skutočnosť, že úlohy predchádzajúcej vlády SR v oblasti ochrany ľudských práv zostávajú 

zachované, ide najmä o vypracovanie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

v SR. Dôvody, pre ktoré sa prijalo rozhodnutie posilniť kompetencie Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tejto oblasti, spočívali v tom, že vo vzťahu k 

ľudským právam, ktoré majú výrazný prierezový charakter a ako celok sa nedajú jednoznačne 

podriadiť pod jeden rezort, je rezort v zahraničia v istom zmysle v „nadrezortnom“ postavení. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z titulu svojho portfólia vedie 

aktívny dialóg s medzinárodnými organizáciami a ich monitorovacími mechanizmami pri 

dohliadaní plnenia medzinárodných záväzkov, ktoré má Slovensko v oblasti podpory a 

ochrany ľudských práv. Minister má z titulu svojej funkcie podpredsedu vlády SR, ktorý má v 

portfóliu ľudské práva, ale aj z titulu funkcie predsedu rady, väčší dosah na rezorty, môže od 

nich s väčším dôrazom vyžadovať, aby si svoje povinnosti vo vzťahu k implementácii 

záväzkov dôsledne plnili. Eminentný záujem o čo najkvalitnejšiu implementáciu záväzkov SR 

v oblasti ľudských práv a o konštruktívnu spoluprácu s mimovládnymi organizáciami 

pôsobiacimi v tejto sfére vyplýva zo skutočnosti, že Slovensko ako zmluvná strana všetkých 

kľúčových ľudskoprávnych dohovorov OSN aj Rady Európy je pravidelne monitorované s 

cieľom zlepšiť dosiahnutú úroveň implementácie záväzkov. Slovensko vedie trvalý dialóg s 

medzinárodnými inštitúciami v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a koordinátorom a 

priamym účastníkom tohto dialógu je práve Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
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záležitostí SR. Rada má nezastupiteľné miesto v ľudskoprávnej politike vlády SR. Nie je to 

len formálne fórum, na ktorom sa stretávajú predstavitelia občianskej spoločnosti a verejnej 

správy, aby spoločne hľadali najlepšie riešenia problémov, ktoré sa v oblasti ľudských práv 

môžu vyskytnúť, ale predstavuje platformu, kde sa vedie kritická diskusia, rodia nápady, 

námety či odporúčania s cieľom zvýšiť úroveň ochrany ľudských práv. 

  

S cieľom nastavenia systému fungovania ľudskoprávnej agendy tak, aby bol efektívny 

a prehľadný, analyzovali sa viaceré modely v  krajinách Európskej únie. V Európe neexistuje 

jednotný inštitucionálny model ochrany ľudských práv. Jednotlivé krajiny uplatňujú taký 

model, ktorý zodpovedá ich tradíciám, historickej skúsenosti, aktuálnej situácii a tiež sa v 

priebehu času mení a prispôsobuje situácii a predstavám vlád. Kľúčové je, aby inštitucionálna 

ochrana ľudských práv bola v plnom rozsahu zabezpečená a aby koordinácia politík v tejto 

oblasti bola efektívna. Preto sa dospelo k názoru, že prepojenie vnútropolitického a 

zahraničnopolitického aspektu ochrany ľudských práv bude vhodnou alternatívou 

v podmienkach SR. Zostáva v plnej miere zachované to, čo sa osvedčilo. Vláda SR nesie 

zodpovednosť za správu vecí verejných a musí prihliadať na okolnosti, prostredie a situáciu, v 

ktorej vládne. Koordinácia vnútroštátnych ľudskoprávnych politík prešla na podpredsedu 

vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako predsedu rady, kým v 

oblasti implementácie sú tieto politiky v kompetencii jednotlivých rezortov za ne 

zodpovedných. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa usiluje o 

posilňovanie a kultivovanie dialógu v oblasti ľudských práv medzi vládnymi inštitúciami, 

mimovládnym sektorom aj akademickou obcou s cieľom zvyšovať kultúru ľudských práv v 

každodennom živote. V zmysle troch axióm Miléniovej deklarácie Organizácie Spojených 

národov (bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva) bude potrebné dôraznejšie a adresnejšie 

prenášať prvky univerzálnej a regionálnej ľudskoprávnej politiky na národnú úroveň a naopak 

dôraznejšie a adresnejšie bude komunikovať národné pozície príslušným ľudskoprávnym 

mechanizmom na univerzálnej a regionálnej úrovni. K tomu je potrebná synergia všetkých 

aktérov a efektívne fungovanie. Rada by mala fungovať ako celok, mala by prinášať 

myšlienky, nápady, ako zvyšovať úroveň ochrany ľudských práv na Slovensku, aby 

inšpirovala vládu SR k ďalšiemu vylepšovaniu situácie v oblasti ľudských práv, demokracie a 

právneho štátu. Úzke previazanie vnútroštátnej ľudskoprávnej politiky s jej 

zahraničnopolitickým či medzinárodným rozmerom predstavuje  pre prácu rady  výraznú 

pridanú hodnotu. Úloha vypracovať Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv 

v SR ostáva zachovaná. Vláda SR sa stotožnila s touto myšlienkou a rovnako, ako 

predchádzajúca vláda SR, pociťuje naliehavú potrebu prijatia takéhoto záväzného dokumentu 

ako rámca či ideového východiska, jednak pre komplexnejšiu revíziu doterajšej 

ľudskoprávnej politiky, ale najmä pre vybudovanie uceleného systému ochrany a podpory 

ľudských práv v SR, vrátane účinnejšieho a pružnejšieho fungovania všetkých potrebných 

inštitúcií a mechanizmov ako súčastí tohto systému. Cieľom má byť identifikácia možností 

zdokonalenia vnútroštátnej ochrany a podpory ľudských práv. 

 

 

Najvýznamnejšie témy prerokované na zasadnutiach rady 

 

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 

 

 Vláda SR uznesením č. 479 zo dňa 19. septembra 2012 schválila prechod gestorstva úloh 

týkajúcich sa vypracovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR 

(ďalej len „stratégia“) z Úradu vlády SR na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR; 
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 rada bola dňa 17. októbra 2012 informovaná o príprave stratégie; 

 členky a členovia rady dňa 14. decembra 2012 odsúhlasili posun termínu predloženia 

stratégie  na rokovanie vlády SR na september 2013; 

 rada dňa 15. apríla 2013 prijala uznesenie č. 67 k návrhu procesu tvorby stratégie;  

 rada dňa 29. mája 2013 postúpila uznesenie Výboru pre rodovú rovnosť č. 37 z 21. mája 

2013 k príprave stratégie pracovnej skupine rady pre koordináciu a prípravu stratégie 

prostredníctvom jej predsedu, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

p. Filipa Vagača; 

 základný koncept štruktúry stratégie bol predmetom rokovania koordinačnej skupiny rady 

pre prípravu stratégie dňa 17. júna 2013; 

 v mesiacoch jún a júl 2013 sa v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave uskutočňujú 

workshopy k tematickým okruhom pripravovanej stratégie. Ambíciou je, aby sa na 

príprave stratégie podieľali všetky dotknuté rezorty, ostatné subjekty verejnej správy, 

nezávislé inštitúcie, akademická obec, odborná verejnosť, zástupcovia a zástupkyne 

občianskej spoločnosti tak, aby sa problematika ľudských práv stala horizontálnou 

prioritou celospoločenského významu. Uvedený prístup zahŕňajúci participáciu kľúčových 

subjektov vládneho a mimovládneho sektora vyplýva tiež z Koncepcie rozvoja občianskej 

spoločnosti, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 68/2012.   

 

 

Hodnotenie činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

 

 Rada dňa 30. júla 2012 vzala na vedomie zameranie činnosti Slovenského národného 

strediska pre ľudské práva (ďalej len „stredisko“) na rok 2012 a odporučila jeho 

výkonnému riaditeľovi, ako členovi rady, predložiť na nasledujúce zasadnutie rady 

vyhodnotenie doterajšej činnosti strediska; 

 rada sa dňa 17. októbra 2012 oboznámila s informáciu o činnosti strediska za rok 2011 a 

uznesením č. 54 uložila podpredsedovi rady a ministrovi spravodlivosti SR iniciovať a 

koordinovať komplexný audit v stredisku (s termínom do 17.12.2012) a pravidelne 

informovať radu; 

 predseda rady požiadal dňa 14. decembra 2012 výkonného riaditeľa strediska o súčinnosť 

pri prerokúvaní materiálov, zaradených na najbližšie zasadnutie rady, v prípade, ak sa 

dotýkajú niektorej z cieľových skupín zastrešenej príslušným výborom rady (čiastkové 

správy strediska o ochrane práv dieťaťa, o právach osôb so zdravotným postihnutím), 

navrhol ich prerokovať vo Výbore pre deti a mládež a vo Výbore pre osoby so zdravotným 

postihnutím; 

 rada dňa 15. apríla 2013 vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o 

prebiehajúcich rokovaniach na základe úlohy z uznesenia rady č. 54 zo dňa 17. októbra 

2012 k informácii o činnosti strediska za rok 2011; 

 rada dňa 29. mája 2013 vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o 

výsledkoch auditu realizovaného v stredisku na základe úlohy z uznesenia rady č. 54 k 

informácii o činnosti strediska za rok 2011 zo dňa 17. októbra 2012. Následne rada prijala 

uznesenie č. 78, ktorým odporučila ministrovi spravodlivosti SR v spolupráci s 

podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

novelizáciu zákona č. 308/1993 Z.z. o zriadení strediska. Uskutoční sa pracovné rokovanie 

oboch nositeľov úloh s členmi rady, ktorí majú záujem sa k téme stratégie vyjadriť. 
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Zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych 

osôb  

 

 Rada dňa 30. júla 2012 uznesením č. 47 schválila Dodatok k Štatútu rady týkajúci sa 

zriadenia Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych 

osôb. Požiadavka na konštituovanie výboru bola formulovaná zo strany občianskej 

spoločnosti. Zriadeniu výboru predchádzali viaceré rokovania so zástupcami 

mimovládnych neziskových organizácií;  

 predseda rady predložil na rokovanie vlády SR materiál týkajúci sa zriadenia Výboru pre 

práva lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Výbor bol 

zriadený uznesením vlády SR č. 516 zo dňa 3. októbra 2012. Zriadenie výboru je dôkazom 

toho, že otázka práv osôb s neheterosexuálnou orientáciou si vyžaduje, vzhľadom na svoju 

senzibilitu, širokú celospoločenskú diskusiu s cieľom zlepšiť postavenie osôb s odlišnou 

sexuálnou orientáciou v slovenskej spoločnosti a zefektívniť ochranu ich práv; 

 rada dňa 17. októbra 2012 uznesením č. 50 schválila Štatút Výboru pre práva lesieb, gejov, 

bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Rada zároveň uznesením č. 51 zrušila 

doposiaľ existujúcu pracovnú skupinu pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou; 

 rada 29. mája 2013  uznesením č. 79 vzala na vedomie zásadné stanovisko Výboru pre 

práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, prijaté uznesením 

č. 9 výboru zo dňa 27. mája 2013, v ktorom výbor odporučil rade a vláde SR, aby sa pri 

príprave, pripomienkovaní a hodnotení verejných politík, stratégií a legislatívy dotýkajúcej 

sa práv LGBTI ľudí riadili definíciami pojmov a interpretáciou ľudských práv, ktoré 

obsahujú Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov 

na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu (2006). Rada zároveň uložila ministrovi 

spravodlivosti SR oboznámiť vládu SR s predmetným zásadným stanoviskom. 

 

Rodová rovnosť 

 

 Rada 30. júla 2012  vzala na vedomie informáciu o Súhrnnej správe o stave rodovej 

rovnosti na Slovensku; 

 rada dňa 15. apríla 2013 prijala uznesenie č. 65 k Predbežnému stanovisku Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o 

zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 

kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach, ktorým sa stotožnila s uznesením Výboru 

pre rodovú rovnosť. Nositeľom úlohy B.1. je vecný gestor, minister práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, ktorý bol požiadaný informovať vládu SR  o podpore nesúhlasného 

stanoviska Výboru pre rodovú rovnosť, v prípade, ak bude materiál predmetom rokovania 

vlády SR; 

 podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť dňa 15. apríla 2013  vzala späť materiál 

týkajúci sa registrácie prostriedkov pre liekové prerušenie tehotenstva, bola vyzvaná, aby 

ho predložila na rokovanie rady po dopracovaní. V medzisesionálnom období bolo 

odporučené viesť odbornú diskusiu na túto tému s Ministerstvom zdravotníctva SR za 

účasti zástupkýň Výboru pre rodovú rovnosť a expertiek a expertov v predmetnej oblasti; 

 rada dňa 15. apríla 2013 prijala uznesenie č. 66 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 rada dňa 29. mája 2013 uznesením č. 75 vzala na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej 

rovnosti na Slovensku za rok 2012, ktorú na rokovanie rady predložil minister práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR.  
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Vytvorenie dotačnej schémy na podporu aktivít v oblasti rodovej rovnosti 

 

 Rada dňa 17. októbra 2012 uznesením č. 55 podporila zásadné stanovisko Výboru pre 

rodovú rovnosť prijaté uznesením výboru č. 26 zo dňa 25. septembra 2012 k potrebe 

vytvorenia dotačnej schémy na podporu aktivít v oblasti presadzovania rodovej rovnosti; 

 vo vláde SR bolo dňa 14. novembra 2012 prijaté zodpovedajúce opatrenie súvisiace s 

presunom čiastky 200 000 EUR na účely dotačnej schémy na podporu aktivít a projektov 

mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti presadzovania rodovej 

rovnosti do života spoločnosti z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR do rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR. Rodová rovnosť je integrálnou súčasťou moderného ponímania ľudských 

práv, ktoré SR ako člen EÚ, OSN a RE plne uplatňuje. Vyčlenenie primeraných 

finančných prostriedkov na podporu aktivít v tejto oblasti bolo preto logickým a 

potrebným opatrením.  

Práva dieťaťa 

 Rada dňa 17. októbra 2012 prijala uznesenie č. 56 k informácii o Národnom akčnom pláne 

pre deti na roky 2009-2012 a tvorbe nového Národného akčného plánu pre deti na roky 

2013-2017 vychádzajúc z uznesenia Výboru pre deti a mládež č. 17 zo dňa 10. septembra 

2012; 

 rada dňa 17. októbra 2012 prijala uznesenie č. 57 k návrhu Výboru pre deti a mládež na 

vypracovanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím prijatého uznesením výboru 

č. 21 zo dňa 11. októbra 2012; 

 v nadväznosti na uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 22 zo dňa 11. októbra 2012 k 

personálnej poddimenzovanosti oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny rada dňa 17. októbra 2012 prijala uznesenie č. 58; 

 v nadväznosti na uznesenie Výboru pre deti a mládež č. 23 zo dňa 11. októbra 2012 rada 

dňa 17. októbra 2012 prijala uznesenie č. 59 k potrebe zriadiť inštitút ombudsmana pre 

deti; 

 rada dňa 29. mája 2013 uznesením č. 73 jednomyseľne odporučila vláde SR schváliť 

Návrh Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017, ktorý na rokovanie rady 

predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Postavenie osôb patriacich k národnostným menšinám v SR 

 Rada dňa 14. decembra 2012 uznesením č. 60 vyslovila súhlas so Správou o stave 

používania jazykov národnostných menšín na území SR za rok 2012, ktorú na rokovanie 

rady predložil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny; 

 vo februári 2013 bol vymenovaný nový člen rady, p. Kálmán Petőcz, ktorý je expertom na 

oblasť národnostných menšín; 

 rada dňa 29. mája 2013 uznesením č. 74 vzala na vedomie Hodnotiace správy Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave 

národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré na rokovanie 

rady predložil podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Rada 

zároveň jednomyseľne odporučila vedúcemu Úradu vlády SR a vecne príslušným 

ministrom a štátnym tajomníkom oboznámiť sa s obsahom hodnotiacich správ a 

prostredníctvom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny predložiť svoje 

stanovisko rade v termíne do 11. zasadnutia rady, ktoré sa uskutoční v októbri 2013; 
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 rada dňa 29. mája 2013 uznesením č. 76 vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch 

tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo 

menšinových jazykov v SR, ktorú na rokovanie rady predložil podpredseda vlády a 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rada jednomyseľne odporučila 

vláde SR schváliť predmetnú správu. Štvrtá periodická správa SR, ktorá má byť Rade 

Európy predložená vo februári 2015, bude zaradená do plánu činnosti výborov rady v 

prvom polroku 2014 a do plánu činnosti rady v druhom polroku 2014; 

 rada dňa 29. mája 2013 uznesením č. 80 jednomyseľne schválila stanovisko Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny k informatívnej správe o stave menšinových 

vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré na rokovanie rady predložil podpredseda 

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny; 

 predmetom rokovania rady dňa 29. mája 2013 bol aj Edičný plán učebníc z pohľadu 

národnostného školstva, ktorý na rokovanie rady predložil podpredseda Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny. Vzhľadom na zásadnú pripomienku Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR k formulácii uznesenia predloženého Výborom pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny bol materiál stiahnutý z rokovania s cieľom jeho 

opätovného prerokovania vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny. 

 

Medzinárodné ľudskoprávne záväzky SR a iné 

 

 Rada dňa 30. júla 2012 vzala na vedomie informáciu o Stratégii EÚ pre ľudské práva; 

 rada dňa 30. júla 2012 vzala na vedomie informáciu o aktuálnom stave predkladania 

implementačných správ v oblasti ľudských práv; 

 rada dňa 30. júla 2012 vzala na vedomie informáciu o prezentácii druhej periodickej 

správy SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; 

 rada dňa 30. júla 2012 vzala na vedomie informáciu o aktuálnom stave v rámci 3. kola 

monitoringu implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 

v SR; 

 rada dňa 30. júla 2012 vzala na vedomie výzvu predsedu rady na predloženie návrhov 

kandidátov na člena Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii; 

 rada dňa 17. októbra 2012 vzala na vedomie informáciu predsedu rady o návšteve 

vysokého komisára OBSE pre záležitosti národnostných menšín na Slovensku v októbri 

2012; 

 členovia a členky rady boli dňa 17. októbra 2012 informovaní o záverečných 

odporúčaniach Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva z júna 2012 a o 

realizovaných opatreniach a krokoch k ich napĺňaniu; 

 rada bola dňa 17. októbra 2012 informovaná o stanovisku SR k tretej hodnotiacej správe 

Výboru expertov o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových 

jazykov v SR; 

 rada bola dňa 17. októbra 2012 informovaná o nominácii zástupcov SR do Európskej 

komisie proti rasizmu a intolerancii; 

 rada dňa 15. apríla 2013 vzala na vedomie informáciu predsedu rady o stave prípravy 

ratifikácie Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení; 

 rada dňa 15. apríla 2013 vzala na vedomie informáciu predsedu rady o spoločnom 

posudzovaní Východiskových správ SR k Opčnému protokolu k Dohovoru o právach 

dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a k Opčnému protokolu k Dohovoru o 

právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii a o prerokovaní 9. a 

10. periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem 
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rasovej diskriminácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripraví 

k obom posudzovaniam materiál na rokovanie vlády SR do leta 2013; 

 rada dňa 15. apríla 2013 vzala na vedomie informáciu predsedu rady o návšteve riaditeľa 

Agentúry EÚ pre základné práva na Slovensku; 

 rada dňa 15. apríla 2013 vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti SR o stave 

prípravy ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 

násiliu. 

 

Implementácia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 

 

Rada dňa 14. decembra 2013 prijala uznesenie č. 61, ktorým vyslovila súhlas s návrhom na 

zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru o právach 

osôb so zdravotným postihnutím. Súvisiaci materiál na rokovanie vlády SR predložil jeho 

gestor, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

Právna analýza inštitútu straty štátneho občianstva SR nadobudnutím občianstva iného štátu 

na základe výslovného prejavu vôle  

 

Rada dňa 15. apríla 2013 uznesením č. 68 vzala na vedomie právnu analýzu inštitútu straty 

štátneho občianstva SR nadobudnutím občianstva iného štátu na základe výslovného 

prejavu vôle, predloženú Ministerstvom vnútra SR.  

 

Vyhlásenia rady 

 

 V nadväznosti na uznesenie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny č. 13 zo 

dňa 9. októbra 2012 rada dňa 17. októbra 2012 prijala uznesenie č. 49 týkajúce sa 

niektorých vyhlásení poslanca Národnej rady SR Alojza Hlinu; 

 členovia a členky rady dňa 14. decembra 2012 aklamáciou odsúhlasili výzvu rady 

k Medzinárodnému dňu ľudských práv;1  

 rada dňa 15. apríla 2013 uznesením č. 69 jednomyseľne schválila vyhlásenie k 

Medzinárodnému dňu boja za odstránenie rasovej diskriminácie; 

 rada dňa 15. apríla 2013 uznesením č. 71 schválila vyhlásenie k spolužitiu väčšiny a 

menšín v SR; 

 rada dňa 15. apríla 2013 uznesením č. 72 jednomyseľne schválila vyhlásenie k odsúdeniu 

konania „Memoriálu mučeníka Jozefa Tisa“. 

    

Súčasťou materiálu sú prílohy, ktoré sú tvorené zápisnicami a uzneseniami rady prijatými 

od 30. júla 2012.  

 

 Všetky informácie o doterajšej činnosti rady, vrátane prijatých uznesení možno nájsť na 

webovom sídle rady: http://www.radavladylp.gov.sk/. 

 

 

 

 

                                                 
1
 „Všeobecná deklarácia ľudských práv je symbolom univerzality a nedeliteľnosti ľudských práv. Jej význam 

zostáva nadčasový. Aj dnes, po viac ako šesťdesiatich rokoch od prijatia všeobecnej deklarácie, sa vraciame k 

podstate tohto základného manifestu ľudských práv. Posolstvo slobody a rovnosti v dôstojnosti a právach je 

východiskom našich úvah. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam, princíp nediskriminácie a ochrana 

zraniteľných skupín sú výzvou na pôsobenie každého z nás, kto je činný v oblasti ľudských práv.“ 

http://www.radavladylp.gov.sk/
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Konferencia „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“ 

    

 Dňa 14. decembra 2012 sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR a predsedu rady Miroslava Lajčáka v Bratislave uskutočnila 

výročná konferencia „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“.  

 

 Konferencia predstavovala národný príspevok k aktuálnym ľudskoprávnym otázkam. 

Konferencia bola tematicky zameraná na oblasť výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských 

práv, práva dieťaťa, Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 a 

na predchádzanie diskriminácii.  

 

 Konferencie sa zúčastnili členovia a členky rady, zástupcovia verejnej správy, 

akademickej obce, mimovládnych organizácií. S úvodnými príspevkami vystúpili 

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

Miroslav Lajčák, riaditeľ kancelárie vedúceho Úradu vlády SR Juraj Kormuth,  vedúci 

regionálneho zastúpenia Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Jan Jařab a verejná 

ochrankyňa práv Jana Dubovcová. 

 

 Plenárne zasadnutie s názvom Výchova a vzdelávanie k ľudským právam moderoval 

profesor Miroslav Kusý, tematický blok s názvom Práva dieťaťa moderovala generálna 

riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR Barbara Illková, tematický blok s názvom Európsky rok aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami 2012 moderovala vedúca oddelenia projektovej podpory 

Úradu vlády SR Mária Jedličková a tematický blok s názvom predchádzanie diskriminácii 

moderoval poradca podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR Michal Vašečka. 

 
 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 tri významné osobnosti verejného života, ktoré prispeli k rozvoju 

ľudských práv na Slovensku. Ocenenie získal prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. za 

významný prínos v oblasti ochrany práv dieťaťa, PhDr. Zora Bútorová za významný prínos v 

oblasti ochrany práv seniorov a PhDr. Viliam Dolník za významný prínos v oblasti 

vzdelávania k ľudským právam. 

 

Výtvarno-literárna súťaž „Ľudské práva očami detí“ 

 

 Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a 

predseda rady Miroslav Lajčák vyhlásil v mesiacoch máj a jún 2013  prvý ročník výtvarno-

literárnej súťaže „Ľudské práva očami detí“. Súťaž, organizovaná v spolupráci s 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR, Iuventou  a Slovenským výborom pre UNICEF, bola určená pre základné školy a 

osemročné gymnáziá na Slovensku.  

 

 Hlavnými cieľmi celoslovenskej súťaže bolo vyvolať diskusiu a podporiť záujem 

žiakov a žiačok o ľudské práva, princíp nediskriminácie, rovnaké zaobchádzanie a kreatívnou 

formou napomôcť pri formovaní ich postojov založených na princípoch ľudskej dôstojnosti, 

rovnosti a rešpekte voči druhým.  
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 Počas priebehu súťaže sa v spolupráci s IUVENTOU a Slovenským výborom pre 

UNICEF uskutočnili na vybraných školách interaktívne hodiny na témy ľudské práva, práva 

detí, šikana, nenávistné prejavy na internete a dobrovoľníctvo.  

 

 Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v priebehu septembra 2013. 

 


