Ročná záverečná správa o činnosti
Slovenského národného strediska pre ľudské práva
za rok 2017
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Mgr. Katarína Szabová – výkonná riaditeľka
Riadiaci a kontrolný orgán: Správna rada
Predseda správnej rady:
Mgr. Anton Martvoň, PhD.
Kontrolný orgán:
na hospodárenie s finančnými prostriedkami Najvyšší kontrolný
úrad Slovenskej republiky
Kontakt:
telefón: 02/208 501 14
e-mail: info@snslp.sk
www.snslp.sk

II. POSTAVENIE A ÚLOHY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO STREDISKA PRE
ĽUDSKÉ PRÁVA
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len „Stredisko“) bolo zriadené
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského
národného strediska pre ľudské práva (ďalej len „zákon č. 308/1993 Z. z.“), s účinnosťou od
1. januára 1994 na základe medzinárodnej zmluvy (Dohoda medzi vládou Slovenskej
republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre
ľudské práva - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 29/1995
Z. z.). Podľa citovaného zákona je Stredisko nezávislou právnickou osobou, ktorá sa
nezapisuje do obchodného registra. Je neziskovou organizáciou.
Podrobnosti o vnútorných pomeroch Strediska upravuje Štatút Strediska, ktorý je
v súlade s citovanou medzinárodnou zmluvou, obsahujúcou tiež záväzok vlády SR finančne
zabezpečiť udržateľnosť a právnu a prevádzkovú nezávislosť Strediska.
Stredisko ako nezávislá právnická osoba plní nezastupiteľné úlohy v oblasti ľudských
práv a základných slobôd (ďalej len „ľudské práva“) a dodržiavania zásady rovnakého
zaobchádzania.
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Od roku 2004 je činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej
legislatívy v SR, kedy zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon) ustanovil Stredisko za jedinú slovenskú inštitúciu pre
rovnoprávnosť, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa
antidiskriminačného zákona.
Stredisko tak v zmysle zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov najmä:
- monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého
zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon),
- zhromažďuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme
v Slovenskej republike,
- uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv,
zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti,
- pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom
zvyšovania tolerancie spoločnosti,
- zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo
veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,
- vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy
odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa
antidiskriminačného zákona,
- vykonáva nezávislé zisťovania týkajúce sa diskriminácie,
- vypracúva a uverejňuje správy a odporúčania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou,
- poskytuje knižničné služby a iné služby v oblasti ľudských práv,
- pravidelne vyhodnocuje a zverejňuje informácie týkajúce sa oznamovania
protispoločenskej činnosti a poskytovania ochrany podľa zákona č. 307/2014 Z. z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Stredisko každoročne, do 30. apríla, vypracúva a uverejňuje na svojom webovom sídle
(pojem je súhrnný pre termíny webové sídlo a webová stránka) Správu o dodržiavaní
ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za
predchádzajúci rok.
Stredisko pri plnení úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy,
mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv, s medzinárodnými
organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti a s partnerskými organizáciami v zahraničí,
pôsobiacimi v oblasti ľudských práv.
Všetky svoje zákonné úlohy a kľúčové aktivity vyvíja Stredisko aj v regiónoch
prostredníctvom 3 regionálnych kancelárií v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.
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III. ČINNOSŤ A VÝSTUPY STREDISKA V ROKU 2017
Činnosť Strediska sa v roku 2017 zameriavala predovšetkým na plnenie úloh
vymedzených v zákone o Stredisku, v Pláne činnosti Strediska na rok 2017, v Národných
akčných plánoch a koncepciách, ako aj úloh súvisiacich s medzinárodným postavením
Strediska. V súlade so štruktúrou Plánu činnosti Strediska na rok 2017 (ďalej len „Plán
činnosti“) realizovalo Stredisko svoju činnosť v roku 2017 v oblastiach:
A.

B.

C.
D.

E.
F.
G.

H.
I.
J.

Monitoring a výskum dodržiavania ľudských práv všeobecne a zákazu
diskriminácie osobitne, nezávislé zisťovania týkajúce sa diskriminácie
a zhromažďovanie informácií o rasizme, xenofóbii a antisemitizme
Hodnotenie dodržiavania ľudských práv všeobecne a zákazu diskriminácie
osobitne a vypracúvanie a uverejňovanie správ o dodržiavaní ľudských práv
vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike a vypracúvanie
a uverejňovanie správ a odporúčaní o otázkach súvisiacich s diskrimináciou
Výchova a vzdelávanie v oblasti ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania
Právna pomoc obetiam diskriminácie, vydávanie odborných stanovísk vo veciach
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, mediáciu vo veciach súvisiacich
s porušením zásady rovnakého zaobchádzania a konzultačnú a poradenskú
činnosť v oblasti ochrany práv detí
Informačno-dokumentačné a knižničné služby
Publikačná činnosť
Spolupráca s orgánmi a organizáciami verejnej správy i s inštitúciami
a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských práv
a vzdelávania
Spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami
Agenda súvisiacu s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Propagácia a styk s verejnosťou

A.
Monitoring a výskum dodržiavania ľudských práv všeobecne, a zákazu diskriminácie
osobitne, nezávislé zisťovania týkajúce sa diskriminácie a zhromažďovanie informácií
o rasizme, xenofóbii a antisemitizme

1.

Monitoring dodržiavania ľudských práv a dodržiavania zásady rovnakého
zaobchádzania

1.1

Monitoring médií so zameraním na dodržiavanie základných práv a slobôd,
dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike

Pre potreby vypracovania Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady
rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2017 boli počas celého roka 2017
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cielene zhromažďované informácie a dáta.
Monitoring ako plánovanú systematickú činnosť zameranú na centrálne
zhromažďovanie, selektovanie, spracovanie a uchovanie informácií v oblasti ľudských práv a
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa stanovených postupov a metodológie
Stredisko vykonávalo nepretržite počas celého roka 2017. Monitoring médií v roku 2017 bol
zameraný na pravidelnú selekciu článkov a informácií podľa tém a oblastí, tvorbu databázy
pre poskytovanie údajov a šírenie informácií v konkrétnej oblasti ľudských práv,
poskytovanie pravidelných a ad hoc výstupov kvantitatívnej analýzy získaných údajov a
obsahovú analýzu medializovaných káuz súvisiacich s danou oblasťou.
V rámci poskytovania tematicky spracovaného monitoringu na požiadanie pre interné
potreby boli v roku 2017 spracovávané aj osobitné výbery článkov. Výsledky monitoringu
médií so špeciálnym zameraním na tému diskriminácie v zmysle antidiskriminačného zákona
slúžili v roku 2017 pri príprave podkladov pre vzdelávacie aktivity a odborné stanoviská
Strediska, ako aj pri poskytovaní pomoci klientom Strediska.
1.2

Monitoring ohľadom výskytu Slovenského národného strediska pre ľudské práva
v médiách

V roku 2017 bol priebežne vypracovávaný výber článkov a prepisov relácií zo
slovenských printových a elektronických médií, v ktorých sa v akejkoľvek súvislosti vyskytol
názov Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
1.3

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku za
rok 2017 (úloha vyplývajúca z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu
násilia na ženách na roky 2014-2019)

Monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku bol
vypracovávaný priebežne a aktuálne je k dispozícií jeho verzia za roky 2014, 2015 a 2016.
Všetky dokumenty sú dostupné na webovej stránke Strediska. Aj v roku 2017 je priebežne
vykonávaný monitoring prípadov sexuálneho obťažovania a šikanovania žien na pracovisku,
konkrétne prostredníctvom podnetov podaných Stredisku a monitoringu médií.

2.

Nezávislé zisťovanie týkajúce sa diskriminácie alebo porušovania ľudských práv

2.1

Vykonávanie nezávislých zisťovaní po analýze a zhodnotení konkrétnych podaní

Stredisko vykonalo v roku 2017 nezávislé zisťovanie v štyroch prípadoch, v každom
z nich na základe počiatočnej medializovanej informácie. V jednom prípade Stredisko
posudzovalo porušenie zákazu diskriminácie v pracovnoprávnej oblasti a v ostatných prípadoch
v oblasti poskytovania tovarov a služieb. V dvoch prípadoch Stredisko konštatovalo naplnenie
definičných znakov diskriminácie. Identifikovanými boli chránené dôvody príslušnosti
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k etnickej skupine, farba pleti, národnosť a iné postavenie v oblasti poskytovania služieb, vo
forme priamej diskriminácie. Stredisko napriek konštatovaniu o diskriminácii nezastupovalo
dotknuté osoby v antidiskriminačnom spore, a to z dôvodu objektívnych prekážok pri
nadviazaní kontaktu s týmito osobami. V ostatných dvoch prípadoch Stredisko nedospelo
k dôvodnému záveru o možnom porušení zákazu diskriminácie.

3.

Zhromažďovanie a poskytovanie informácií o rasizme, xenofóbii a antisemitizme
v Slovenskej republike

3.1

Zhromažďovanie informácií o rasizme, xenofóbii a antisemitizme sa bude realizovať
prostredníctvom monitoringu médií, ktorého časť sa primárne zaoberá uvedenými
javmi

V súvislosti s úlohou Strediska zhromažďovať a na požiadanie poskytovať informácie
o rasizme, xenofóbii a antisemitizme, Stredisko osobitne mapovalo dianie v oblasti
extrémizmu na Slovensku prostredníctvom každodenného monitoringu médií.
Zhromažďovanie informácií o rasizme, xenofóbii a antisemitizme Stredisko
kontinuálne uskutočňovalo v rámci špecializovaného monitoringu médií so zameraním na
prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu v Slovenskej republike. V apríli 2017 Stredisko
osobitne spracovalo Správu o monitoringu médií so špeciálnym zameraním na prejavy
rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2016.

4.

Zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti diváckeho násilia v Slovenskej
republike

4.1

Zhromažďovanie informácií o diváckom násilí sa bude realizovať prostredníctvom
monitoringu médií, ktorého časť sa primárne zaoberá uvedenými javmi

Zhromažďovanie informácií v oblasti diváckeho násilia sa v roku 2017 realizovalo
prostredníctvom monitoringu médií, ktorého časť sa primárne zaoberá uvedenými javmi.
Zhromažďovanie informácií v oblasti diváckeho násilia Stredisko kontinuálne uskutočňovalo
v rámci špecializovaného monitoringu médií so zameraním na oblasť diváckeho násilia v SR
a špeciálne na divácke násilie na štadiónoch.

5.

Výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv a zákazu
diskriminácie

5.1

Výskum Rasizmus a xenofóbia medzi mladými ľuďmi
Stredisko zrealizovalo v priebehu roka 2017 výskum na tému „Rasizmus a xenofóbia
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medzi mladými ľuďmi“. Do výskumu bolo zapojených 1323 respondentov, žiakov a žiačok
vo veku od 11 do 19 rokov. Zapojené boli stredné i základné školy zo všetkých krajov
Slovenska. Cieľom výskumu bolo zistiť, do akej miery zastávajú mladí ľudia na Slovensku
nenávistné názory voči iným náboženským, rasovým, etnickým či kultúrnym skupinám.
Finálna verzia výskumnej správy je zverejnená na webovom sídle Strediska.
5.2 Výskum Uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí a skúseností osôb so zdravotným
postihnutím s diskrimináciou v rozličných oblastiach života, osobitne v oblasti
zamestnávania (úloha vyplývajúca z Národného programu rozvoja životných podmienok
osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020)
Stredisko momentálne upustilo od realizácie výskumu.
Aktivity mimo plánu činnosti
Výskum Šikana a kyberšikana na slovenských školách
Stredisko v školskom roku 2017/2018 realizuje prieskum so zámerom prispieť
k fungovaniu bezpečného študijného prostredia pre žiakov a žiačky a k primeraným
pracovným podmienkam a ochrane dôstojnosti učiteľov a učiteliek. Cieľom je zmapovať
výskyt, formy a rozšírenie tradičnej šikany a kybernetických incidentov, kde sa obeťami
stávajú žiaci, žiačky, učitelia a učiteľky, ako aj mieru poznatkov o prechádzaní a obrane pred
šikanou a kyberšikanou. V roku 2017 začalo Stredisko so zberom údajov formou dotazníkov
distribuovaných na druhom stupni základných škôl a na stredných školách a osobitných
dotazníkov pre pedagógov a pedagogičky.

B.
Hodnotenie dodržiavania ľudských práv všeobecne a zákazu diskriminácie osobitne
a vypracúvanie a uverejňovanie správ o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady
rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike a vypracúvanie a uverejňovanie správ
a odporúčaní o otázkach súvisiacich s diskrimináciou

1.

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania
a práv dieťaťa v Slovenskej republike za rok 2016

1.1

Príprava a tvorba Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého
zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2016

Vychádzajúc z výsledkov monitoringu, nezávislých zisťovaní, vlastných poznatkov,
správ a informácií spolupracujúcich inštitúcií a z podnetov klientov vypracovalo Stredisko
Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej
republike za rok 2016. Pre potreby jej vypracovania boli zhromažďované informácie a dáta
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získané monitoringom- vlastným zisťovaním, cieleným monitoringom médií, ako aj
získavaním relevantných informácií od inštitúcií a organizácií štátnej správy a územnej
samosprávy, mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv a ďalších
záujmových a iných inštitúcií formou zasielania cielených otázok na jednotlivé témy.
1.2

Zverejnenie Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého
zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2016 na internetovej stránke Strediska

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v
Slovenskej republike za rok 2016 bola v súlade so zákonom zverejnená na internetovej
stránke Strediska dňa 30.04.2017.
1.3

Aktualizácia štruktúry, príprava a zhromažďovanie podkladov k vypracovaniu
Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania
v Slovenskej republike za rok 2017

Pre potreby aktualizácie štruktúry Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady
rovnakého zaobchádzania za rok 2017 boli zhromažďované informácie a dáta získané
monitoringom – vlastným zisťovaním, cieleným monitoringom médií, ako aj získavaním
relevantných informácií od inštitúcií a organizácií štátnej správy a územnej samosprávy,
mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv a ďalších záujmových a iných
inštitúcií formou zasielania cielených otázok na jednotlivé témy spracované v správach.

C.
Výchova a vzdelávanie v oblasti ľudských práv vrátane práv dieťaťa a zásady
rovnakého zaobchádzania

1.

Vzdelávacie aktivity

Výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských práv a nediskriminácie realizovalo
Stredisko v roku 2017 v súlade s Plánom činnosti. Okrem toho Stredisko samostatne alebo
v spolupráci s inými inštitúciami uskutočnilo aj ďalšie podujatia. Stredisko vykonáva
vzdelávacie aktivity bez nároku na odmenu. Cieľovými skupinami vzdelávacích podujatí v roku
2017 boli:
 žiaci a žiačky základných škôl,
 študenti a študentky stredných škôl,
 študenti a študenti vysokých škôl (Poľnohospodárska univerzita v Nitre, odbor
International Bussiness; Future Generation Europe, STU, Bratislava),
 policajti a policajtky zaradení na odbore kriminálnej polície v rámci Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Nitre na úseku boja proti extrémizmu,
 policajti a policajtky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru,
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zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva hospodárstva SR
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva dopravy a výstavby SR,
lekári a lekárky v rámci pediatrických seminárov organizovaných Slovenskou lekárskou
komorou,
zamestnankyne a zamestnanci Psychiatrickej nemocnice Hronovce,
Základné organizácie Odborových zväzov pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,
zamestnanci a zamestnankyne Magistrátu mesta Bratislava,
zamestnanci a zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne 1. Základnej školy, P. Jilemnického 1813/1,
Zvolen,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Senica v spolupráci s
Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Senica,
zamestnanci a zamestnankyne osvetových centier,
zamestnanci a zamestnankyne Strednej odbornej školy Policajného zboru Košice,
zamestnanci a zamestnankyne Slovenskej akadémie vied,
zamestnanci a zamestnankyne IUVENTA.

Stredisko počas roka 2017 zrealizovalo celkom 148 vzdelávacích aktivít, na ktorých
sa zúčastnilo 3 933 účastníkov a účastníčok. Z hľadiska vekového rozloženia cieľových
skupín vzdelávacích aktivít bolo zrealizovaných:

61 podujatí pre 1 483 žiakov a žiačok 26 základných škôl,

64 podujatí pre celkom 1 848 študentov a študentiek 19 stredných škôl,

23 podujatí na úrovni 18 inštitúcií pre 602 dospelých účastníkov a účastníčok.
V roku 2017 Stredisko realizovalo vzdelávanie k širokej škále tém v oblasti ľudských
práv a nediskriminácie (viď tabuľka č. 1 a graf č. 1). Najviac vzdelávacích podujatí bolo
realizovaných na tému rasizmus-extrémizmus. V rámci „Iné“ boli v roku 2017 prezentované
témy Zákaz mučenia, Práva osôb so zdravotným postihnutím a Azylová a migračná politika.
Tabuľka č. 1: Realizované vzdelávanie podľa tém celkom za rok 2017
podujatia podľa tém
počet účastníkov

počet podujatí

Ľudské práva

649

27

Nediskriminácia

239

9

Rodová rovnosť

145

5

Holokaust

153

5

Práva dieťaťa

231

10

Rasizmus - extrémizmus

1322

48

Šikana, Mobbing / Bossing, Kyberšikana

747

27

Iné

230

10

8

Kombi

217

7

Graf č. 1: Vzdelávanie 2017 – Témy podľa počtu aktivít
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Podujatia sa konali na celom území Slovenska, pričom najviac sa ich uskutočnilo v
Bratislavskom kraji (53 pre 1283 účastníkov a účastníčok), čo je ovplyvnené vysokou
koncentráciou škôl a inštitúcií, ľahkou dostupnosťou z centrály Strediska a priestorom
knižnice v sídle Strediska umožňujúcej realizáciu vzdelávacích aktivít pre účastníkov z
Bratislavy a širšieho okolia. Podiel vzdelávacích aktivít podľa jednotlivých krajov je uvedený
v grafe č. 2. Počty účastníkov vzdelávacích aktivít sú znázornené na mape č. 1.
Graf č. 2: Vzdelávanie 2017 – aktivity podľa krajov
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Mapa č. 1: Účastníci vzdelávacích aktivít Strediska v roku 2017 podľa krajov

1.1

Vzdelávacie aktivity určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl

V roku 2017 Stredisko pokračovalo v realizácii vzdelávacích aktivít na druhom stupni
základných škôl a na stredných školách. Školy mali na výber sedem štandardných tém
(Ľudské práva, Nediskriminácia, Rodová rovnosť, Holokaust, Extrémizmus, Práva dieťaťa,
Šikana a kyberšikana) každú v rôznych variantoch podľa časovej náročnosti. Ponuku
vzdelávania pre školy Stredisko rozoslalo elektronicky v januári a auguste. Každá škola mala
možnosť vybrať si tému a variant, ktorý jej najviac vyhovuje.
Variant A (2 x 45 min.) obsahuje krátky úvod o činnosti Strediska, prednášku na
zvolenú tému, ktorej súčasťou sú príklady z praxe a v závere diskusiu. Variant B (3 x 45
min.) je doplnený o podrobnejšie informácie k danej téme a tematickú skupinovú hru. V
prípade variantu C (4 x 45 min.) majú účastníci možnosť pozrieť si aj krátky dokumentárny
film alebo video spoty na danú tému.
V roku 2017 Stredisko zrealizovalo 125 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 331
žiakov a žiačok, z toho bolo 61 podujatí pre 1 483 žiakov a žiačok 26 základných škôl a 64
podujatí pre celkom 1 848 žiakov a žiačok 19 stredných škôl. Podujatia sa konali po celom
území Slovenskej republiky, pričom najviac sa ich uskutočnilo v Bratislavskom kraji. Na
základných aj na stredných školách bol najväčší záujem o variant A (spolu 114 podujatí). Čo
sa týka tém vzdelávacích podujatí, dominovali témy Extrémizmus (44x), Ľudské práva (26x),
Šikana / kyberšikana (23x) a Práva dieťaťa (10x). Záujem bol aj o tému Nediskriminácia (7x),
Holokaust (5x) a Rodová rovnosť (3x).
Okrem škôl pri realizácii vzdelávania pre deti a mládež v roku 2017 Stredisko
spolupracovalo s Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch, ako aj s
Ministerstvom vnútra SR pri realizácii prednášky v rámci výstavy Job EXPO 2017 v Nitre.
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1.2

Vzdelávacie aktivity určené pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Na základe dlhodobej spolupráce sa v roku 2017 na Spojenej škole s organizačnými
zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Švabinského 7 v Bratislave, zrealizovalo 1
podujatie na tému Extrémizmus pre 18 žiakov a žiačok. Na Špeciálnej základnej škole v
Krompachoch sa na tému Šikana/ kyberšikana zrealizovali 2 aktivity pre 41 žiakov a žiačok.
1.3

Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie
a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov a odborové organizácie (úloha
vyplývajúca z Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky
2016 – 2019)

Stredisko na podporu vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie
diskriminácie pre zamestnávateľov spolupracovalo s viacerými inštitúciami, pre ktoré
uskutočnilo vzdelávanie na témy Nediskriminácia či Mobbing, bossing a šikana na pracovisku.
Stredisko v rámci znižovania a predchádzania diskriminácie oslovilo všetky
ministerstvá v Slovenskej republike, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny v okresných mestách. Na základe rozosielaných ponúk sa
uskutočnili vzdelávacie aktivity na nasledovných inštitúciách:
26.01.2017 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR- Rodová rovnosť- 19 účastníkov,
27.01.2017 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR- Rodová rovnosť- 18 účastníkov,
13.02.2017 - Magistrát mesta Bratislava - Mobbing, Bossing, šikana na pracovisku - 4 účastníci,
16.02.2017 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno- Mobbing, Bossing, šikana na
pracovisku- 14 účastníkov,
20.04.2017 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Debarierizácia prostredia a práce, osobná
mobilita, rovnosť a nediskriminácia ako záväzky SR voči osobám so zdravotným postihnutím- 21
účastníkov,
21.04.2017 - Ministerstvo hospodárstva SR- Nediskriminácia a DVO- 8 účastníkov,
12.05.2017 - ZO OZ PŠaV- Mobbing, Bossing, šikana na pracovisku- 48 účastníkov,
14.06.2017 - Národné osvetové centrum, Nám. SNP, Bratislava- Nediskriminácia- 20 účastníkov,
30.06.2017 - Slovenská akadémia vied- Mobbing, Bossing, šikana na pracovisku- 40 účastníkov.
1.4. Podporovať zvyšovanie právneho povedomia prostredníctvom seminárov a iných
vzdelávacích aktivít v problematike násilia v pracovno-právnych vzťahoch (úloha
vyplývajúca z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách
na roky 2014 – 2019)
V rámci tém Nediskriminácia a Mobbing, bossing a šikana na pracovisku je súčasťou
vzdelávacej aktivity aj poukázanie na problematiku násilia na ženách a sexuálneho násilia v
kontexte antidiskriminačného zákona. Stredisko v roku 2017 uskutočnilo 2 vzdelávacie
aktivity na tému nediskriminácia a 4 na tému mobbing, bossing a šikana na pracovisku.
1.5

Zvyšovať povedomie o negatívnych dopadoch extrémizmu, rasizmu a iných foriem
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diskriminácie pre spoločnosť (úloha vyplývajúca z Koncepcie boja proti extrémizmu
na roky 2015 - 2019)
Na základe úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 –
2019 Stredisko realizovalo 48 vzdelávacích aktivít na tému Extrémizmus, z toho 44 na
základných a stredných školách (celkom 1205 účastníkov). Záujem o tému extrémizmus
prejavili aj Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru; Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Nitre, Odbor kriminálnej polície; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici (spolu
celkom 117 účastníkov). Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, dopyt zo strany škôl a
inštitúcií bol narastajúci za účelom zvyšovanie povedomia o dôsledkoch a príčinách
extrémizmu a šírenia osvety. Stredisko uskutočnilo na úrovni škôl 5 vzdelávacích aktivít na
tému Holokaust (celkom 153 účastníkov), pričom je nevyhnutné uviesť, že témy extrémizmu,
rasizmu a holokaustu je možné spojiť, nakoľko ich spájajú viaceré spoločné prvky.

2.

Aktívna účasť na odborných konferenciách a seminároch na témy ľudských práv
a výskumov v tejto oblasti

Zamestnanci Strediska sa zúčastnili v roku 2017 viacerých odborných konferencií,
pracovných stretnutí a seminárov týkajúcich sa ľudských práv:
02.02.2017 – Banská Bystrica, účasť na spomienkovej udalosti v Múzeu SNP
k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu.
21.02.2017 – Bratislava, konferencia „Práva obetí trestných činov“ pod záštitou
podporedsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej a predsedníčky
Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny NR SR Eriky Jurinovej.
30.03.2017 – Bratislava, konferencia na tému „Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia
v programovom období 2014 – 2020“ organizovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
04.05.2017 – Bratislava, follow-up seminár k implementácii Rámcového dohovoru na
ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.
12.06.2017 – Bratislava, finále Výzvy proti extrémizmu vyhlásenej prezidentom SR.
24.07.2017 – Nitra, Stredisko uskutočnilo stretnutie v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR,
v oblasti vzdelávania k téme Obchodovania s ľuďmi a extrémizmus, ktoré bolo realizované
v rámci JOB EXPO NITRA 2017.
02.08.2017 – Banská Bystrica, účasť na pietnom akte v Múzeu SNP pri príležitosti
Pamätného dňa rómskeho holokaustu.
08.09.2017 – Bratislava, účasť na kladení vencov pri pamätníku Holokaustu na Rybnom
námestí v Bratislave.
26.09.2017 – Bratislava, vzdelávanie Peer Learning Activity „Identifikácia výziev a spôsobov
prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní“ organizované Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Európskou komisiou a ET 2020 (Pracovnou
skupinou pre podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie
prostredníctvom vzdelávania), na ktorom zástupca Strediska vystúpil s keynote speech.
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24.10.2017 – Bratislava, raňajky s reklamou organizované Radou pre reklamu na tému
sexistická reklama.
24.10.2017 – Bratislava, tréning v oblasti trestných činov z nenávisti určený pre občiansku
spoločnosť organizovaný OBSE-ODIHR, na ktorom zástupcovia strediska diskutovali
v panelovej diskusii.
21.11.2017 – Humenné, konferencia organizovaná na Mestskom úrade v Humennom pre
učiteľov základných a stredných škôl k problematike ľudských práv, kyberšikany
a extrémizmu, na ktorej vystúpil zástupca Strediska.
27.-29.11.2017 – Omšenie, školenie „Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných
činov motivovaných nenávisťou“ organizované Justičnou akadémiou SR v spolupráci
s Organizáciou pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe - Úradom pre demokratické inštitúcie
a ľudské práva (OSCE-ODIHR).
28.-30.11.2017 –Bratislava, školenie orgánov presadzovania práva v boji proti trestným
činom z nenávisti „TAHCLE“ organizované Ministerstvom vnútra SR v spolupráci
s Organizáciou pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe- Úradom pre demokratické inštitúcie
a ľudské práva (OSCE-ODIHR).
14.12.2017 – Bratislava, konferencia Ministerstva spravodlivosti SR pri príležitosti
Medzinárodného dňa ľudských práv.

3.

Súťaže Moje ľudské práva
Stredisko zorganizovalo v roku 2017 piaty ročník súťaží „Moje ľudské práva“.

Literárna súťaž je určená pre študentov a študentky právnických fakúlt v Slovenskej
republike. Súťaž prebiehala v období od 30.03.2017 do 30.04.2017. Eseje na tému „Ako
korupcia škodí ľudským právam“ boli vyhodnotené odbornými zamestnancami Strediska,
ktorým predsedala výkonná riaditeľka. V rámci vyhodnotenia boli obsadené dve prvé miesta.
Vyhodnotenie súťaže a mená víťaziek boli zverejnené na webovom sídle Strediska.
Výtvarná súťaž je určená pre žiakov a žiačky základných a základných umeleckých
škôl z celého Slovenska. Téma súťaže „Úlohy členov mojej rodiny“ bola zameraná na rodové
stereotypy. Súťaž trvala od 22.03.2017 do 01.06.2017. Zapojilo sa do nej 13 základných a
základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 50 výkresov. Na rozhodovaní sa
podieľala výkonná riaditeľka a odborní zamestnanci a zamestnankyne Strediska. Víťazi boli
vyhodnotení v 2 kategóriách, žiaci 1. stupňa a žiaci 2. stupňa. Vyhodnotenie súťaže a mená
víťaziek a víťazov boli zverejnené na webovom sídle Strediska.

D.
Právna pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, poskytovanie služieb v
oblasti ľudských práv, vydávanie odborných stanovísk vo veciach dodržiavania zásady
rovnakého zaobchádzania, mediácia vo veciach súvisiacich s porušením zásady
rovnakého zaobchádzania, právne zastupovanie v súdnych konaniach súvisiacich s
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porušením zásady rovnakého zaobchádzania a spolupráca s mimovládnymi
organizáciami, legislatívny proces

1.

Právna pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie vrátane právneho
zastupovania v súdnych konaniach súvisiacich s porušením zásady rovnakého
zaobchádzania

1.1

Poskytovanie právnej pomoci v prípadoch diskriminácie podľa antidiskriminačného
zákona a obetiam prejavov intolerancie

Na Stredisko sa v kalendárnom roku 2017 obrátilo s podnetom vo veci porušenia
zákazu diskriminácie celkovo 70 klientov. Až v 58 prípadoch namietali klienti porušenie
zákazu diskriminácie v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch. V 5
prípadoch išlo o tzv. antidiskriminačný podnet v oblasti poskytovania tovarov a služieb. Traja
klienti sa na Stredisko obrátili s podnetom vo veci porušenia zákazu diskriminácie v oblasti
sociálneho zabezpečenia a rovnaký počet klientov namietal diskrimináciu v oblasti prístupu
k vzdelávaniu. Napokon, jediný klient namietal nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania
v oblasti výkonu trestu odňatia slobody.
Najčastejšie klienti namietali porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu iného
postavenia. Konkrétne tak urobilo 35 klientov. Šiesti klienti namietali diskrimináciu z dôvodu
pohlavia, piati z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine, rovnako z dôvodu zdravotného
postihnutia, štyria z dôvodu veku a dvaja klienti namietali diskrimináciu z dôvodu oznámenia
kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jeden z klientov namietal porušenie zákazu
diskriminácie z dôvodu politického a iného zmýšľania. V jedenástich prípadoch klienti
napriek namietanej diskriminácii neoznačili žiaden z chránených dôvodov.
Z uvedeného, celkového počtu 70 podnetov bolo 9 podnetov dôvodných, t. j. že
v konkrétnych prípadoch bolo možné dospieť k dôvodnému záveru o naplnení definičných
znakov diskriminácie. Konkrétne bol trikrát identifikovaný chránený dôvod iného postavenia,
rovnako trikrát Stredisko konštatovalo porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu pohlavia
a v zvyšných troch prípadoch išlo o nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu
príslušnosti k etnickej skupine, rodu a napokon veku. V jednom z uvedených deviatich
prípadoch išlo o porušenie zákazu diskriminácie v oblasti sociálneho zabezpečenia a rovnako
v jednom prípade Stredisko konštatovalo porušenie predmetného zákazu v oblasti poskytovania
služieb. Vo zvyšných siedmych prípadoch konštatovalo Stredisko diskrimináciu v oblasti
pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov.
Pre úplnosť treba uviesť, že od začiatku kalendárneho roku 2017 pristúpilo k zmene
metodiky evidencie podnetov. V predošlých rokoch Stredisko do štatistiky podnetov
namietajúcich diskrimináciu započítavalo aj prípady, v ktorých klienti používali pojem
diskriminácie v absolútne nelogických a vecne nesprávnych súvislostiach. V rámci týchto
podnetov Stredisko už pri prvom kontakte oboznámilo klienta so skutočnosťou, že jeho
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právnu vec nemožno vyhodnocovať v zmysle antidiskriminačnej legislatívy. V roku 2017
Stredisko pristúpilo k evidencii výlučne tých prípadov porušenia zákazu diskriminácie, kde je
relevantné zaoberať sa a následne vyhodnocovať všetky definičné znaky diskriminácie.
1.2

Zastupovanie v súdnom konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania
po posúdení relevantných skutočností a po vzájomnej dohode s klientom/klientkou, na
základe vlastného uváženia, vrátane zastupovania pri uzatváraní dohôd o mimosúdnom
urovnaní sporov vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania

Stredisko podalo v kalendárnom roku 2017 dve žaloby vo veci porušenia zákazu
diskriminácie. V oboch prípadoch konštatovalo naplnenie definičných znakov diskriminácie
v pracovnoprávnej oblasti, z dôvodu iného postavenia. V jednom z prípadov ide o namietané
porušenie zákazu diskriminácie vo forme obťažovania. V druhom prípade Stredisko dospelo
k záveru o kumulácii dvoch foriem diskriminácie, a to priamej diskriminácie a obťažovania.
Podnety, na základe ktorých Stredisko dospelo k záveru o dôvodnosti podania
antidiskriminačnej žaloby na príslušný súd, boli Stredisku doručené v roku 2016.
1.3

Poskytovanie základného usmernenia pre klientov vo veciach nesúvisiacich
s mandátom Strediska

V absolútnej väčšine prípadov poskytlo Stredisko klientom právnu pomoc vo forme
základného usmernenia, resp. základného právneho poradenstva o právnych alternatívach
riešenia ich právnych vecí. Klienti sa totiž na Stredisko obrátili v rôznych veciach, ktoré
v niektorých prípadoch ani neboli právnej povahy a vo všeobecnosti ich nebolo možné
podradiť pod kompetencie Strediska v oblasti poskytovania bezplatných právnych služieb.
Menovite išlo najmä o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v oblasti susedských sporoch,
dedičskom konaní, exekučnom konaní, v rámci poskytovania právnych služieb pri osobnom
bankrote, či pochybeniach orgánov štátnej i verejnej správy pri výkone ich právomocí.
Stredisko poskytovalo klientom stručné usmernenie a poučilo ich tak o jeho mandáte, ako aj
o všeobecných alternatívach riešenia ich právnych vecí.

2.

Vydávanie odborných stanovísk vo veciach dodržiavania zásady rovnakého
zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona

2.1

Vydávanie odborných stanovísk vo veciach dodržiavania zásady rovnakého
zaobchádzania na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej
iniciatívy

Stredisko vypracovalo a následne prostredníctvom svojho webového sídla zverejnilo
celkovo 22 odborných stanovísk vo veciach súvisiacich s porušením zákazu diskriminácie.
Z uvedeného počtu bolo 15 stanovísk vydaných v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, 2 odborné stanoviská v oblasti poskytovania tovarov a služieb, rovnako 2
odborné stanoviská v oblasti sociálneho zabezpečenia a napokon po jednom odbornom
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stanovisku v oblasti výkonu základných ľudských práv a slobôd, výkonu trestu odňatia slobody
a vzdelávania. Len v 12 prípadoch z celkového počtu 22 odborných stanovísk Stredisko
identifikovalo chránený dôvod. Konkrétne v 6 prípadoch išlo o chránený dôvod iného
postavenia, v troch prípadoch išlo o chránený dôvod pohlavia a napokon boli identifikované aj
chránené dôvody rodu, veku a oznámenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
V jednom prípade prípadoch vydalo Stredisko odborné stanoviská na žiadosť fyzickej osoby
a rovnako tak v jednom prípade urobilo na žiadosť právnickej osoby. V ostatných dvadsiatich
prípadoch vydalo Stredisko odborné stanovisko z vlastnej iniciatívy. Anonymizovaný obsah
jednotlivých odborných stanovísk je zverejnený prostredníctvom webového sídla Strediska.

E.
Informačno-dokumentačné a knižničné služby
1.

Informačná podpora pri plnení hlavných úloh Strediska

1.1

Evidencia nadobudnutých informačných zdrojov do prírastkového zoznamu,
pravidelné informovanie zamestnancov o prírastkoch do fondu

V roku 2017 knižnica Strediska plnila úlohy v súlade so štatútom knižnice s dôrazom
na informačné zabezpečenie odborných pracovísk Strediska ako aj verejnosti. Evidencia
dokumentov prebiehala v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z.
z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov. Stredisko každý dokument
prijatý do fondu spracovalo do prírastkového zoznamu. Počas roku prebiehala retrospektívna
katalogizácia ešte neevidovaných dokumentov. Zamestnanci boli priebežne informovaní o
nových prírastkoch do fondu. V prípade, že bola nadobudnutá knižná jednotka, ktorá bola
relevantná pre konkrétny odbor, boli členovia tohto odboru informovaní ústne.
1.2

Akvizícia informačných zdrojov a budovanie knižničného fondu

Akvizícia prebiehala v roku 2017 priebežne. Počas roka 2017 boli získavané do fondu
publikácie účasťou na pracovných stretnutiach a konferenciách, darmi a cieleným nákupom.
Nákup bol prispôsobený potrebám používateľov a interných zamestnancov, aby mohla
knižnica informačne zabezpečovať odborné pracoviská Strediska, ako aj širokú verejnosť.
Celkovo pribudlo do knižničného fondu knižnice Strediska 97 dokumentov. Z toho
darom bolo získaných 46 publikácií, spoluautrostvom 2 publikácie. Publikácie sa získavali aj
na konferenciách a podujatiach. Takto bolo do fondu knižnice zaradených 19 dokumentov.
Podľa potrieb používateľov a pre budovanie fondu knižnice bolo zakúpených 29 dokumentov.
1.3

Konzultačné, výpožičné a rešeršné služby pre interných používateľov; evidencia
interných používateľov a výpožičiek
Knižnica Strediska poskytovala knižničné a informačné služby v súlade s knižničným
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poriadkom. Za rok 2017 bolo spolu poskytnutých 29 výpožičiek, ktoré sú riadne evidované v
knihe výpožičiek. Z celkového počtu výpožičiek, 23 predstavovali výpožičky zrealizované
internými používateľmi a zvyšných 6 predstavovali výpožičky pre externých používateľov.
V rámci interných výpožičiek bolo požičaných 42 dokumentov. Interní používatelia
mali najčastejšie záujem o právne predpisy s komentárom, odborné publikácie zaoberajúce sa
právami LGBTI, starších osôb a problematikou antisemitizmu.
1.4

Zvyšovanie publicity knižnice Strediska cez knihovnícky server

Na stránke Strediska v sekcii knižnica sú dostupné prírastky do fondu za rok 2017.
Knižnica bola propagovaná tiež počas vzdelávacích aktivít Strediska žiakom, študentom, ako
aj odbornej verejnosti.
1.5

Informačná podpora regionálnych kancelárií Slovenského národného strediska pre
ľudské práva

Čiastkové fondy knižnice umiestnené v regionálnych kanceláriách sú určené
predovšetkým pre potreby zamestnancov a zamestnankýň regionálnych kancelárií. Príručné
knižnice boli preto dopĺňané v súlade s potrebami regionálnych kancelárií. Do každej
regionálnej kancelárie boli zakúpených 5 dokumentov.

2.

Informačné zabezpečenie odbornej i laickej verejnosti v oblasti ľudských práv

2.1

Konzultačné, výpožičné a rešeršné služby pre externých používateľov; evidencia
a štatistika externých používateľov a výpožičiek

Za rok 2017 využilo služby knižnice Strediska 6 externých používateľov. V rámci
toho bolo vypožičaných 42 dokumentov. U externých používateľov bol z hľadiska obsahu
publikácie najväčší záujem o dokumenty k migrácii a základným ľudským právam a
slobodám. Spomedzi externých používateľov sa najčastejšie na knižnicu Strediska obracali
študenti právnických fakúlt.
V roku 2017 boli knižnici doručené 4 požiadavky na vytvorenie rešerší. Na požiadanie
boli preto vytvorené rešerše na témy: práva LGBTI osôb, ľudské práva v európskom kontexte,
práva osôb so zdravotným postihnutím, sloboda prejavu.
Každý používateľ bol oboznámený s knižničným poriadkom, ako aj s radením fondu
pre lepšiu orientáciu v ňom. Na základe krátkeho rozhovoru boli identifikované jeho
informačné potreby a bol nasmerovaný k relevantným dokumentom. Používateľ po
nadobudnutí a zaevidovaní dokumentov do knihy výpožičiek má k dispozícii počítač a
možnosť skopírovať alebo naskenovať vybrané časti dokumentu. V prípade potreby sú
používateľom po opätovnej krátkej konzultácií poskytnuté ďalšie relevantné dokumenty.
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2.2

Poskytovanie publikácií vydávaných Strediskom a inými organizáciami (domácimi aj
zahraničnými) inštitúciám, školám, MVO, vedeckým pracoviskám a ostatným
záujemcom

Publikácie Strediska boli propagované na vzdelávacích aktivitách a boli poskytované
aj návštevníkom knižnice. Publikácie Strediska sú dostupné pre záujemcov na webovom sídle.

3.

Prevádzkovanie knižničného katalógu prístupného cez internet – Projekt KIS3G
VIRTUA

3.1

Menná a vecná katalogizácia v knižničnom systéme VIRTUA a spolupráca pri tvorbe
menných, vecných a korporatívnych autorít

Knižnica Strediska menne a vecne spracovávala dokumenty a evidovala ich do systému
Virtua, čím sa podieľala na kooperatívnej katalogizácii v rámci projektu KIS3G. Pri
katalogizácií boli dodržané záväzné zásady spracovania dokumentov v systéme Virtua. Do
systému boli spracované nové prírastky, ako aj retrospektívne evidované staršie dokumenty.
4.2

Účasť na poradách a seminároch klientov systému VIRTUA organizovaných
Slovenskou národnou knižnicou v Martine

V roku 2017 Stredisko nebolo prizvané na odborné semináre organizované Slovenskou
národnou knižnicou v Martine. V rámci knižníc, ktoré používajú systém VIRTUA, však bola
zriadená podporná emailová skupina. Cieľom skupiny je komunikácia medzi používateľmi
systému smerujúca k odstráneniu nedokonalostí systému a návrhom na jeho zlepšenie.

F.
Publikačná činnosť

Stredisko autorsky a edične pripravilo a vydalo 5 titulov, ktoré boli zverejnené na
webom sídle Strediska (www.snslp.sk). V elektronickej verzii bolo zverejnených 5 titulov:
1.

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania
v Slovenskej republike za rok 2016 [online]. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva, 2017. 151 s. ISBN 978-80-89016-90-7.

2.

Práva dieťaťa – omaľovánka na tému ľudských práv pre deti, 2017.

3.

Medzery antidiskriminačného zákona: Analýza potreby novelizácie antidiskriminačného
zákona a súvisiacich právnych predpisov [online]. Bratislava: Slovenské národné
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stredisko pre ľudské práva, 2017. 33 s. ISBN 978-80-89016-88-4.
4.

Rasizmus a xenofóbia medzi mladými ľuďmi (výskumná správa) je v príprave a bude
vydaná v rámci prvého polroka roku 2018.

5.

Hodnotiaca správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva k problematike
chráneného oznamovania v Slovenskej republike za rok 2016 [online]. Bratislava:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2017. 26 s. ISBN 978-80-89016-89-1.

6.

Report on the Observance of Human Rights Including the Principle of Equal Treatment
in the Slovak Republic for the Year 2016. [online]. Bratislava: Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, 2017. 114 s. ISBN 978-80-89016-91-4.

G.
Spolupráca s orgánmi verejnej správy a s inštitúciami a mimovládnymi organizáciami
pôsobiacimi v oblasti ochrany ľudských práv a vzdelávania

1.

Spolupráca s jednotlivými ministerstvami pri aktivitách súvisiacich s prípravou
jednotlivých implementačných správ v rámci hodnotiacich mechanizmov
jednotlivých dohovorov

V roku 2017 Stredisko aktívne spolupracovalo s ministerstvami pri aktivitách
súvisiacich o. i. s plnením akčných plánov a prípravou implementačných správ v rámci
hodnotiacich mechanizmov medzinárodných dohovorov na ochranu ľudských práv. Na
základe žiadosti o spoluprácu poskytlo Stredisko nasledovné podkladové materiály.
Tabuľka č. 2: Poskytnuté podklady pre ministerstvá
Mesiac

Názov organizácie

Materiál

Počet strán

Január

Ministerstvo práce,
Národný akčný plán pre deti na roky 2013sociálnych vecí a rodiny SR
2017

2

August

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

1

2.

Zaujatie stanoviska k príprave dohovoru
OSN o právach starších ľudí

Spolupráca s akademickou obcou (Ústavom štátu a práva SAV, právnickými
fakultami a fakultami humanitného smeru slovenských vysokých škôl formou
pozývania pedagogických pracovníkov na vzdelávacie akcie Strediska, účasť
Strediska na konferenciách a aktivitách organizovaných akademickou obcou
a vytváraním spoločných autorských kolektívov, realizácia prednášok
zamestnancami Strediska
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Stredisko pokračuje v spolupráci s právnickými fakultami a fakultami humanitného
smeru slovenských univerzít a vysokých škôl vo forme poskytovania odborných stáží
študentov týchto škôl v priestoroch Strediska. V roku 2017 poskytlo Stredisko možnosť
vykonania odbornej stáže piatim študentom. Konkrétne išlo o dve študentky Právnickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, jednu študentku Fakulty ekonomických
a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave, jednu študentku Fakulty politológie
a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici a jednu študentku
Právnickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici.
Účasť na konferenciách, školeniach a prednáškach organizovaných akademickou obcou
15.-16.3.2017 – medzinárodná vedecká konferencia Banskobystrická škola právnych dejín
„Ľudské práva včera a dnes. Pôvod a význam ľudských práv a ich ochrana v právnej teórii i
praxi“ organizovaná Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so Strediskom.
Zástupkyňa Strediska vystúpila s príspevkom na tému „Národné inštitúcie pre ľudské práva
a ich postavenie v systéme ochrany a podpory ľudských práv“.
05.04.2017 – zástupca Strediska vystúpil ako rečník na panelovej diskusii „Dva roky
existencie zákona o whistleblowers. Čo ukázala jeho aplikačná prax.“ na pôde Fakulty
ekonomických a sociálnych vied v Bratislave.
20.04.2017 – účasť na konferencii „Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia“ na
Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave. Konferencia bola zorganizovaná v rámci
riešenia vedecko-výskumnej úlohy „Poukázanie na aktuálnosť domáceho násilia z pohľadu
kriminologického, ako aj z pohľadu právneho a v širšom kontexte“.
26.10.2017 – konferencia na tému „Information matters: towards positive pathways of
migrant integration“ organizovaná Etnologickým inštitútom Slovenskej akadémie vied za
účelom poukázania na možné prístupy napomáhajúce k úspešnej integrácii migrantov v EÚ.
21.11.2017 – Stredisko realizovalo časť vzdelávacieho podujatia s názvom FUTURE
GENERATION EUROPE v priestoroch Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre
žiakov a žiačky stredných škôl na tému extrémizmus v spolupráci s mimovládnymi
organizáciami.
29.11.2017 – účasť na seminári „Holokaust a extrémizmus. Naozaj sme sa poučili z dejín“
organizovanom Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofickou
fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Izraelským veľvyslanectvom.
07.12.2017 – príspevok zástupcu Strediska na konferencii „Human Rights in the EU External
Relations: inequality, security and trade“ organizovanej Fakultou sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave. Príspevok sa venoval problematike migrácie v EÚ
(Dohoda EU s Tureckom z roku 2015).

3.

Spolupráca s inštitucionalizovanými organizáciami
nerovnakého zaobchádzania, ľudských práv a práv detí

3.1

Vzájomná výmena informácií k problematike pôsobnosti Strediska, verejného
ochrancu práv, komisára pre zdravotne postihnutých, komisára pre deti a Centra
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pôsobiacimi

v

oblasti

právnej pomoci
Verejný ochranca práv
Dňa 16.05.2017 bola výkonná riaditeľka Strediska spolu s vedúcou kancelárie osobne
prijatá verejnou ochrankyňou práv SR. Pracovného stretnutia sa zúčastnili aj vedúci
kancelárie verejnej ochrankyne práv a vedúcou odboru vzťahov, riadenia a správy. Na
pracovnom stretnutí Stredisko ponúklo možnosti vzájomnej spolupráce a možnosť
poskytnutia priestorov v regionálnych kanceláriách Strediska.
Rada Centra právnej pomoci
Stredisko má svojho zástupcu v Rade Centra právnej pomoci (ďalej len „CPP“) od
marca 2014, prostredníctvom ktorého spolupracuje s CPP v súlade s kompetenciami, ktoré má
Rada podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej
núdzi. Rada sa podieľa na činnosti centra ako poradný orgán jeho riaditeľky. V priebehu roka
2017 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Rady.
3.2

Poskytovanie súčinnosti pri vybavovaní podnetov
V roku 2017 Stredisko nedostalo požiadavku o súčinnosť pri vybavovaní podnetov.

4.

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti nerovnakého
zaobchádzania, ľudských práv a práv detí

4.1

Prehlbovanie spolupráce s mimovládnymi organizáciami

IUVENTA
Dňa 13.10.2017 sa Stredisko na pôde IUVENTY prezentovalo spolu s mimovládnymi
organizáciami a občianskymi združeniami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania a ľudských práv
a uskutočnilo vzdelávaciu aktivitu pre učiteľov a zamestnancov škôl. V nadväznosti na toto
stretnutie sa rozvinula spolupráca Strediska s IUVENTOU, rámci ktorej sa bude organizovať
v júni 2018 trojdňové vzdelávanie pre víťazov krajských kôl v Olympiáde ľudských práv.
Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko
Stredisko pokračovalo v pravidelnej spolupráci s mimovládnym sektorom v oblasti
chráneného oznamovania, a to predovšetkým s občianskym združením Zastavme korupciu,
o. z. a rovnako tak s Transparency International Slovensko. Spolupráca prebiehala vo forme
výmeny informácií za účelom zlepšovania stavu implementačných mechanizmov. Stredisku
sa spolupráca osvedčila a plánuje v nej pokračovať aj v nasledujúcom období.
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4.2

Účasť na konferenciách, seminároch a aktivitách organizovaných mimovládnym
sektorom

20.01.2017 – Bratislava, Nadácia otvorenej spoločnosti, záverečná prezentácia projektu „My
a naša história“, na ktorom participovali organizácie Človek v ohrození a DROM, romské
středisko z Brna.
17.05.2017 – Bratislava, predstavenie knihy Barbary Havelkovej s názvom „Rodová rovnosť
v praxi: skryté dedičstvo socializmu“ spojené s panelovou diskusiou, organizované združením
Občan, demokracia a zodpovednosť.
25.08.2017 – Bratislava, účasť na Medzinárodnom Rómskom festivale organizovanom Radou
mimovládnych organizácií rómskych komunít.
05.09.2017 – Bojnice, príspevok zástupkyne Strediska zameraný na výsledky výskumu k téme
Chudoba a sociálne vylúčenie starších osôb na Slovensku prezentovaný na odbornom seminári
„Nový fenomén v spoločnosti- násilie na starších“ organizovanom Fórom pre pomoc starším .
20.09.2017 – Sereď, vzdelávací seminár „Učíme o 2. svetovej vojne“ (We teach about WWII)
v Múzeu holokaustu v Seredi pre pedagógov organizované Post bellum SK a Vzdelávacím
strediskom SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi.
04.10.2017 – Sereď, sprievodné podujatie k výstave „Židia v poľskom vojsku“ na tému
„Záchrana Židov Poliakmi v juhovýchodnom Poľsku“ organizované Múzeom holokaustu
v Seredi v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave.
06.10.2017 – Košice, konferencia na tému „Európska únia medzi demokraciou a politickým
extrémizmom“ organizovaná Institute of European Democrats v spolupráci s organizáciou
Mladí Európania zameraná na riziká spojené so vzostupom pravicového extrémizmu v EÚ.
27.10.2017 – Bratislava, konferencia na tému „Úloha náboženských lídrov a akademikov vo
vzťahu k utečencom“ organizovaná Ligou za ľudské práva pod záštitou dekana Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
16.11.2017 – Bratislava, seminár „Ľudské práva žien a detí vo svetle Istanbulského dohovoru:
Ako ďalej alebo príklady dobrých praxí“ organizovaný združením Možnosť voľby s cieľom.

H.
Spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami

1.

Spolupráca s OSN

1.1

Príprava podkladov pre expertné skupiny a ľudsko-právne mechanizmy OSN

Tabuľka č. 3: Poskytnuté podklady pre expertné skupiny a ľudskoprávne mechanizmy OSN
Dopytujúci subjekt
Predmet
Pripravené
január
1 Úrad vysokého komisára OSN pre Prístup žien k internetu
ľudské práva (OHCHR)- Sekcia
právneho štátu a demokracie
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

1.2

OHCHR- Sekcia metodológie, Vzdelávacie aktivity k ľudským
vzdelávania a školenia
právam
OHCHR
Strategické smerovanie na roky 20182021
OHCHR- Sekcia právneho štátu Trest smrti a jeho dopad na ľudské
a demokracie
práva
OHCHR
Ľudskoprávne inštitúcie
OHCHR
Prístup osôb so zdravotným
postihnutím k spravodlivosti
Otvorená skupina k problematike Rovnosť a nediskriminácia starších
starnutia
osôb
Otvorená skupina k problematike Zanedbávanie, násilie a zneužívanie
starnutia
starších osôb
Špeciálny spravodajca OSN pre Právo na slobodu a bezpečnosť osôb so
práva osôb so zdravotným zdravotným postihnutím
postihnutím
GANHRI a UNICEF
Úlohy, činnosť a skúsenosti NHRI
v oblasti práv dieťaťa
OHCHR- Tím pre problematiku Mimosúdne mechanizmy v oblasti
business a ľudské práva
ľudských práv v business sfére
OHCHR
Zapájanie mužov a chlapcov do
prevencie a reakcie na násilie na
ženách a dievčatách
OHCHR- Sekcia Univerzálneho Zapájanie parlamentov pri práci
periodického hodnotenia (UPH)
Výboru OSN pre ľudské práva a UPH

marec
marec
marec
apríl
apríl
máj
máj
máj

august
september
október

november

Príprava NHRI správ v rámci hodnotiacich mechanizmov jednotlivých dohovorov

Stredisko na základe postavenia národnej inštitúcie pre ľudské práva pravidelne využíva
svoje právo podávať správy zmluvným orgánom OSN. V októbri 2017 zaslalo Stredisko
Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie Alternatívnu správu k
jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o
odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
1.3

Účasť na výročnej konferencii Svetovej aliancie národných organizácií pre ľudské
práva (GANHRI)

V rámci spolupráce s OSN sa Stredisko zúčastnilo v dňoch 06.-08.03.2017 na valnom
zhromaždení GANHRI 2017 v Ženeve. Súčasťou GANHRI 2017 bola výročná konferencia na
tému Skoré varovanie, predchádzanie konfliktom a znovunastavenie mierových spoločnostíúloha národných inštitúcií pre ľudské práva (Early warning, conflict prevention and reestablishment of peaceful societies: the role of NHRIs).
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2.

Spolupráca v rámci ENNHRI (European Network of National Human Rights
Institutions)

ENNHRI je sieťou národných inštitúcií pre ľudské práva združujúcou členov z krajín
širšej Európy so stálym sekretariátom v Bruseli. Stredisko v roku 2017 aktívne spolupracovalo
so Sekretariátom ENNHRI a intenzívne sa podieľalo na aktivitách v rámci siete ENNHRI.
2.1

Zastúpenie v pracovných skupinách a plnenie úloh spojených s členstvom

V rámci členstva v pracovnej skupine ENNHRI k právnej problematike (Legal Working
Group) sa zástupkyňa Strediska zúčastnila na stretnutí skupiny dňa 21.06.2017 v Utrechte, na
ktorom členovia diskutovali o spoločných intervenciách v prípadoch pred Európskym súdom
pre ľudské práva, strategickom pláne ENNHRI a zameraní skupiny v roku 2018. Stretnutiu
predchádzalo dňa 20.06.2017 školenie ENNHRI o intervenciách tretích strán pred Európskym
súdom pre ľudské práva, zameranom na identifikáciu prípadov, formuláciu a argumentáciu
intervencií a pridanej hodnote intervencií podaných národnými inštitúciami pre ľudské práva.
Od roku 2017 sa Stredisko opäť angažovalo v skupine ENNHRI pre komunikáciu.
V dňoch 04.07.-05.07.2017 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Paríži na stretnutí skupiny
venovanom predovšetkým komunikácii ľudských práv v národnom kontexte a výmene dobrej
praxe. Členovia skupiny sa podieľali na editácii a tvorbe komunikačného strategického plánu
a tvorbe krokov k úspešnému ustanoveniu skupiny za stálu pracovnú skupinu.
2.2

Aktivity vyplývajúce z členstva v poradnej skupine projektu monitorovania
dodržiavania ľudských práv v rámci dlhodobej starostlivosti o starších ľudí (Older
Persons Project)

Zástupkyňa Strediska sa dňa 28.11.2017 zúčastnila záverečnej konferencie k projektu
(We have the same rights), na ktorej boli predstavené kľúčové zistenia a usmernenia smerom
k tvorcom politík, poskytovateľom starostlivosti a osobám presadzujúcim práva starších osôb
k napĺňaniu prístupu založeného na ľudských právach v sektore dlhodobej starostlivosti.
Posledné stretnutie poradnej skupiny sa konalo v závere konferencie s cieľom diskusie
o možnostiach spolupráce v rámci siete ENNHRI po skončení projektu.
2.3

Aktivity vyplývajúce z členstva v poradnej skupine k strategickému plánovaniu
ENNHRI

Stredisko počas roku 2017 aktívne participovalo na práci poradnej skupiny k príprave
strategického plánu ENNHRI na roky 2018-2021. Popri poskytnutí informácií k prieskumom
a pripomienkovaní návrhov sa zástupkyňa Strediska zúčastnila na stretnutí poradnej skupiny
dňa 20.04.2017 v Tbilisi. Na stretnutí bol pripravený základný rámec strategického plánu.
Finálna verzia bola schválená na valnom zhromaždení GA ENNHRI3 dňa 30.10.2017 v Bruseli.
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2.4

Účasť na stretnutiach ENNHRI a na akadémii pre pracovníkov národných inštitúcií
pre ľudské práva (NHRI Academy)

Dňa 06.03.2017 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Ženeve počas výročnej konferencie
GANHRI 2017 valného zhromaždenia ENNHRI. Tretieho valného zhromaždenia ENNHRI
(GA ENNHRI3) sa Stredisko zúčastnilo v dňoch 30.10.2017 v Bruseli.
V dňoch 29.05.-02.06.2017 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila 4. ročníka NHRI akadémie
v Poznani organizovanej ENNHRI a Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE-ODHIR) v spolupráci s Poľským
ombudsmanom. Akadémia sa zamerala na Parížske princípy, podporu a propagáciu ľudských
práv v zložitých situáciách a ciele trvalo udržateľného rozvoja v kontexte ľudských práv.
V dňoch 24.-29.09.2017 sa zástupca Strediska zúčastnil v Rige vzdelávacieho kurzu
ENNHRI o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Školenie sa venovalo spôsobom
efektívnej ochrany, podpory a propagácie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv
národnými inštitúciami pre ľudské práva.
Dňa 29.11.2017 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila semináru ENNHRI k spolupráci
ENNHRI a NHRI s EÚ a jej inštitúciami a agentúrami. Na seminári bola predstavená činnosť
výborov Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, riaditeľstiev Európskej komisie a
FRA v možných prienikoch s činnosťou NHRI s cieľom priniesť návrhy na zefektívnenie už
existujúcej spolupráce a identifikovanie ďalších možností.

3.

Spolupráca v rámci siete EQUINET (European Network of Equality Bodies)

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie a v súčasnosti združuje
45 členov z 33 krajín Európy s rozličným mandátom a kompetenciami na boj proti
diskriminácii z dôvodu etnického pôvodu, rasy, pohlavia, rodu, sexuálnej orientácie, veku a
iných. Stredisko ako plnoprávny člen Equinetu aktívne participuje na jej aktivitách.
3.1

Zastúpenie v pracovných skupinách a plnenie úloh spojených s členstvom

Zamestnanci Strediska zastúpení v pracovných skupinách počas celého roku plnili úlohy
spojené s členstvom. Zároveň osobne rokovali na uvedených stretnutiach pracovných skupín:
01.03.2017 – Brusel- pracovná skupina Tvorba politík (Policy Formation)- diskusia
k zoznamu aktivít Európskej komisie k LGBTI (LGBTI List of Actions) a pripravovanej
konferencii Equinetu o inklúzii migrantov. Zástupkyňa Strediska sa autorsky podieľala na
príprave informačného materiálu (Equinet factsheet: Equality bodies contributing to the list of
actions by the European Commission to advance LGBTI equality);
21.03.2017 – Viedeň- pracovná skupina Komunikačné stratégie a praktiky (Communication
Strategies and Practices)- diskusia k problematike komunikovania hodnôt, za účelom prípravy
novej publikácie s cieľom vytýčenia postupov pre správnu komunikáciu hodnôt a elimináciu
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nenávistných prejavov na internete;
23.03.2017 – Budapešť- pracovná skupina Rodová rovnosť (Gender Equality)- príprava
programu konferencie k rovnakému odmeňovaniu, zdieľanie praxe v oblasti rovnakého
odmeňovania a príprava novej správy pracovnej skupiny o rodovej rovnosti vo vzdelávaní;
10.05.2017 – Brusel- pracovná skupina Právo rovnosti (Equality Law)- diskusia
k relevantným rozhodnutiam Súdneho dvora EÚ, Európskeho súdu pre ľudské práva
a národných súdov v oblasti vzdelávania, zamestnania, tovarov a služieb a správneho konania;
18.10.2017 – Brusel- pracovná skupina Rodová rovnosť (Gender Equality)- zdieľanie
skúseností v oblasti rovnakého odmeňovania a príprava správy pracovnej skupiny o rodovej
rovnosti vo vzdelávaní. Zástupcovia Európskej komisie prezentovali novú iniciatívu k
zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života;
06.11.2017 – Bukurešť- pracovná skupina Komunikačné stratégie a praktiky (Communication
Strategies and Practices) venované novému manuálu Framing equality: Communication
Toolkit for Equality Bodies a praktickému workshopu na osvojenie poznatkov správnej
komunikácie hodnôt a elimináciu nenávistných prejavov na internete;
10.11.2017 – Atény- pracovná skupina Právo rovnosti (Equality Law)- finalizácia publikácie
o diskriminácii z dôvodu náboženstva alebo viery a stanovenie plánu na rok 2018.
3.2

Účasť na školeniach, konferenciách a seminároch organizovaných Equinetom

V roku 2017 sa zamestnanci Strediska tiež zúčastňovali školení a seminárov
organizovaných Equinetom. Konkrétne išlo o nasledovné:
09.-10.03.2017 – Záhreb- seminár na tému činnosti národných orgánov pre rovné
zaobchádzanie pri potláčaní diskriminácie osôb s mentálnym postihnutím (Equality bodies
tackling discrimination against persons with intellectual disabilities). Zástupkyňa Strediska
viedla workshop o komunikácii, na ktorom predstavila prax Strediska so vzdelávaním študentov
s mentálnym postihnutím;
04.05.2017 – Brusel- konferencia na tému povinností na zachovávanie rovného zaobchádzania
a ich potenciálu (Advancing equality: the potential of equality duties), predmetom ktorej boli
najmä oblasti zamestnania a vzdelávania;
10.10.2017 – Brusel- konferencia k 10. výročiu Equinetu (Together for an equal Europe),
zmeraná na posun v oblasti presadzovania rovného zaobchádzania na európskej úrovni za
posledných 10 rokov a smerovaniu do budúcna;
13.-14.11.2017 – Tallinn- seminár na tému kariérneho postupu žien (Breaking the glass
ceiling: career progress for women), venovaný teoretickým vymedzeniam vybraných pojmov
a problémov a príčin nízkej participácie žien na riadiacich pozíciách v organizáciách;
07.12.2017 – Brusel- konferencia na tému diskriminácie migrantov v EÚ (Inclusion of and
discrimination against migrants in Europe), zameraná na formy diskriminácie najčastejšie
čelenej migrantami a začleňovanie týchto osôb do európskej spoločnosti.
Stredisko sa stalo členom dvojročného pracovného zoskupenia k problematike výskumu
a zberu dát (Cluster on Research and Data Collection) s cieľom identifikovať kritériá pre
úspešný výskum a zber dát a zdieľanie dobrej praxe. Prvé stretnutie dňa 20.06.2017 v Bruseli
sa venovalo najväčším problémom a výzvam pri uskutočňovaní výskumov. Druhé stretnutie
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dňa 30.11.2017 v Berlíne sa zaoberalo hlavnými metodologickými otázkami pri výskumoch a
štatistikami podnetov ako hlavným nástrojom pre zber údajov o rovnosti na národnej úrovni.
Diskusia sa zamerala na spoločné znaky a odlišnosti pri zbere dát a na možnosti spolupráce s
Eurostatom či inými expertmi z oblasti štatistiky a výskumu.
3.3

Zastúpenie Strediska na valných zhromaždeniach a stretnutiach Equinetu

Dňa 11.10.2017 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila valného zhromaždenia Equinetu
v Bruseli. Na valnom zhromaždení boli o. i. prijaté správa o činnosti Equinetu za rok 2016,
plán činnosti na rok 2018, účtovná závierka za rok 2016 a zmena štatútu umožňujúca
pristúpenie členov aj z krajín mimo EÚ. Zároveň bola zvolená nová Rada Equinetu.
V roku 2017 sa Stredisko podieľalo na stretnutiach Equinetu k projektu o násilí na
ženách a rodovo podmienenom násilí (Equinet Project Meeting Violence against Women
and Gender Based Violence). Na prvom stretnutí 22.03.2017 v Budapešti členovia zdieľali
prax v oblasti a diskutovali o Istanbulskom dohovore a štandardoch predchádzania násiliu
na ženách a dievčatách, o ochrane jeho obetí a trestaní páchateľov. Druhé stretnutie dňa
19.10.2017 v Bruseli sa zameralo na diskusiu o Istanbulskom dohovore a oblastiach, ktoré
môžu mať dopad na odstránenie násilia na ženách a pomoc obetiam (t. j. trestnoprávna
rovina, medzinárodná spolupráca, monitorovací mechanizmus, finančné prostriedky na
implementáciu dohovoru a boj proti rodovo podmienenému násiliu).

4.

Spolupráca v rámci platforiem Rady Európy-FRA-ENNHRI-Equinet

4.1

Zastúpenie v platforme Rady Európy-FRA-Equinet-ENNHRI o nenávistných
trestných činoch (CoE-FRA-EQUINET-ENNHRI platform on hate crime)
V roku 2017 sa nekonalo žiadne stretnutie platformy.

4.2

Zastúpenie v platforme Rady Európy-FRA-Equinet-ENNHRI o rovnom zaobchádzaní
voči Rómom (CoE-FRA-EQUINET-ENNHRI platform for Roma equality)

V dňoch 15.-16.05.2017 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Paríži na štvrtom stretnutí
platformy. Platforma si stanovila za cieľ zlepšiť a zvýšiť koordináciu, spoluprácu a výmenu
informácií a skúseností medzi jednotlivými inštitúciami. Témami diskusie boli boj proti „antiGypsizmu“, diskriminácii Rómov, zvyšovanie povedomia o ľudských právach v rómskych
komunitách a uzatváranie manželstiev mladistvých Rómov.
V novembri 2017 Stredisko preložilo a prostredníctvom svojej webovej stránky
zdieľalo spoločnú výzvu platformy k skutkom pri príležitosti 10. výročia rozsudku
Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade D.H. proti Českej republike o segregácií
rómskych detí vo vzdelávaní (OPRE Call to action: Bring children together for diversity).
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5.

Spolupráca s FRA (Agentúra Európskej únie pre základné práva)

Pri príležitosti desiateho výročia FRA sa zástupca Strediska zúčastnil dňa 28.02.2017 vo
Viedni na sympóziu zameranom na aktuálnu krízu spojenú s extrémizmom, populizmom
a relativizovaním ľudských práv. Dňa 28.06.2017 sa zástupca Strediska zúčastnil výročného
sympózia na tému ochrany základných práv a práv detí v Európe (FRA Symposium 2007-2017:
Is Europe doing enough to protect fundamental rights? The perspective of children), na ktorom
boli prezentované výsledky výskumov v oblasti migrácie s aspektom na ochranu práv dieťaťa.
Dňa 06.12.2017 sa zástupca Strediska zúčastnil konferencie FRA zameranej na
skúsenosti imigrantov a menšín v EÚ (Reality bites: Experiences of immigrants and
minorities in the EU), na ktorej boli prezentované výsledky výskumu EU-MIDIS II o
skúsenostiach s diskrimináciou imigrantov a menšín v členských štátoch EÚ.
Stredisko prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych sietí zdieľalo počas roka
vybrané výsledky výskumov a publikácie FRA. V júli 2017 zdieľalo Správu o stave základných
práv za rok 2017 (Fundamental Rights Report 2017). V septembri 2017 informovalo Stredisko
o vybraných výsledkoch Druhého prieskumu EÚ zameraného na menšiny a diskrimináciu (EUMIDIS II) týkajúcich sa Moslimov a v decembri 2017 o hlavných výsledkoch tohto prieskumu.

6.

Spolupráca s ECRI (European Commission against Racism and Intolerance)

6.1

Spolupráca pri organizovaní okrúhleho stola za účelom prediskutovania stavu
plnenia dvoch predbežných odporúčaní ECRI z roku 2014

Okrúhly stôl pod názvom Boj proti rasovej diskriminácii a intolerancii v Slovenskej
republike zorganizovalo Stredisko v spolupráci s ECRI dňa 28.09.2017 v Bratislave. Tematicky
sa venoval Správe ECRI o Slovensku z roku 2014, legislatívnemu a inštitucionálnemu rámcu
boja proti rasizmu a rasovej diskriminácii a boju proti nenávistným prejavom. Okrúhleho stola
sa zúčastnilo približne 70 zástupcov a zástupkýň ministerstiev a verejnej správy, akademikov,
reprezentantov národných a medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv,
mimovládneho sektora, ako aj predstaviteľov zraniteľných skupín spoločnosti.
6.2

Účasť na odbornom seminári pre národne špecializované orgány

V dňoch 23.-24.05.2017 sa Stredisko zúčastnilo v Štrasburgu na seminári ECRI pre
národné špecializované orgány na boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii, ktorého
predmetom bola pripravovaná novelizácia Všeobecného politického odporúčania č. 2
o špecializovaných národných orgánoch na boj proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu
a intolerancii na národnej úrovni.
Aktivity mimo plánu činnosti
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Oficiálne pracovné návštevy
Dňa 05.04.2017 navštívila Stredisko delegácia Úradu pre demokratické inštitúcie
a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe s cieľom predstaviť program
TAHCLE a vyhodnotiť rámec vzdelávacieho projektu (Needs assessment mission).
Dňa 15.05.2017 boli výkonná riaditeľka a predseda Správnej rady osobne prijatí
veľvyslancom J. E. Zvi Avinerom Vapnim na pôde Izraelského veľvyslanectva na Slovensku.
Stretnutie sa uskutočnilo za účelom dohodnutia užšej spolupráce v oblasti šírenia osvety a
informácií o stále témach holokaustu a rasového násilia.
Účasť na medzinárodných konferenciách, seminároch, workshopoch a iných podujatiach
13.02.-14.02.2017 – Berlín- konferencia k programu EXIT pre ľudí odchádzajúcich z prostredia
extrémizmu a začleňujúcich sa do bežného života bojujúc proti extrémizmu, na ktorej boli
predstavené programy z USA, Nórska a Švédska, spolu s diskusiou o príčinách radikalizácie
spoločnosti a propagácii programu EXIT, vrátane ochrany do neho vstupujúcich osôb;
13.-14.03.2017 – Trier- seminár Akadémie pre európske právo pre právnikov (ERA seminar
for legal practicioners: Applying EU antidiscrimination law) k antidiskriminačným
smerniciam EÚ a príslušnej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva;
29.-30.03.2017 – Viedeň- konferencia o Charte základných práv EÚ a jej aplikácii v súdnej
praxi (Working Conference: The Charter of Fundamental Rights and its Application in
Judicial Practice), na ktorej zástupkyňa Strediska vystúpila s príspevkom k využívaniu Charty
základných práv EÚ v činnosti národných inštitúcií pre ľudské práva;
06.04.-12.04.2017 – Melník- konferencia organizácie UNITED for Intercultural Action
(Rewind radicalisation- Building up strategies against extremism) o budovaní stratégií proti
extrémizmu, vzdelávaní v oblasti extrémizmu a odstránení radikalizácie v spoločnosti;
19.04.2017 – Tbilisi- konferencia pri príležitosti 20. výročia Gruzínskeho verejného ochrancu
práv na tému významných medzníkov v jeho fungovaní, súčasných výziev a spolupráce na
národnej a medzinárodnej úrovni (Evolution and challenges of multi-mandated NHRIs);
19.04-21.04.2017 – Vilnius- jarná konferencia Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť
(EIGE Spring Conference 2017) pre výskumníkov, tvorcov politík a odborníkov v oblasti
rodovej rovnosti, rodovo podmieneného násilia, gender mainstreamingu a nediskriminácie;
02.06.2017 – Štrasburg- workshop k národným akčným plánom pre ľudské práva
organizovaný Úradom Komisára Rady Európy pre ľudské práva;
25.-26.09.2017 – Trier- seminár Akadémie pre európske právo (ERA Seminar: EU Disability
Law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) o rovnom
zaobchádzaní a právach osôb so zdravotným postihnutím v kontexte európskeho práva
a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a príkladov z praxe;
29.09.2017 – Brusel- workshop Európskej informačnej kancelárie (ERIO) na tému
ukončenie diskriminácie Rómov v zamestnaní a úlohy orgánov pre rovné postavenie
(Ending discrimination of Roma in employment: the Role of Equality Bodies) o spolupráci s
občianskou spoločnosťou, hlavných výzvach pri odstraňovaní diskriminácie v
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pracovnoprávnych vzťahoch, predchádzaní diskriminácie rómskych detí a mládeže a
zvyšovaní povedomia o diskriminácii v rómskych komunitách;
16.-18.10.2017 – Benátky- seminár European Inter-University for Human Rights k strategickej
litigácii (ACTIONES Multi-stakeholder training: Strategic litigation) o právach migrantov
a azylovej politike v kontexte strategického vstupovania subjektov, vrátane národných inštitúcií
pre ľudské práva, do konaní v prípadoch práv migrantov a azylového práva;
05.-10.11.2017 - Jeruzalem- seminár o prevencii a eliminácii rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a iných foriem intolerancie organizovaný Výborom pre predchádzanie a elimináciu rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, Múzeom holokaustu v Seredi, YAD
VASHEM (Úrad pre spomienky na mučeníkov a hrdinov holokaustu) spolu s International
School for Holocaust Studies a ICHEIC Humanitarian Fund (Humanitárny fond- Medzinárodná
komisia pre udalosti z obdobia holokaustu);
13.11.2017 – Brno- odborný seminár „Strategicka litigace a boj proti diskriminaci“
organizovaný Verejnou ochrankyňou práv Českej republiky, Open Society Fundation Praha
a Open Society Justice pri príležitosti 10. výročia rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva
v prípade D.H. proti Českej republike o segregácii rómskych žiakov v špeciálnych školách;
21.11.-22.11.2017 – Taškent, Samarkand- medzinárodná konferencia o komparatívnych
indikátoroch na meranie progresu v oblasti ľudských práv (Comparative indicators for
measuring human rights progress: international practice and experience of Uzbekistan)
organizovaná Národným strediskom pre ľudské práva Uzbeckej republiky v spolupráci
s Regionálnou kanceláriou UNDP v Uzbekistane, projektovým koordinátorom OBSE
v Uzbekistane, zastúpením Nadácie Friedricha Eberta v Uzbekistane a zastúpením Nádacie
Konrada Adenauera v Uzbekistane. Zástupca Strediska vystúpil s príspevkom k vzdelávaniu
v oblasti ľudských práv.

Vypracovávanie podkladov a materiálov pre zahraničných partnerov
Stredisko v roku 2017 reagovalo na dopyty o poskytnutie informácií a podkladov od
regionálnych a medzinárodných inštitúcií a mechanizmov pôsobiacich v oblasti ľudských
práv, ako aj od zahraničných partnerov a mimovládnych organizácií. Niektoré z materiálov
uvedených v tabuľke č. 4 boli uvedené pri spolupráci Strediska s vybranými partnermi, pre
úplnosť sumáru si ich však dovoľujeme opätovne uviesť.
Tabuľka č. 4: Poskytnuté podklady a materiály pre zahraničných partnerov

1
2

3
4

Dopytujúci subjekt
ENNHRI
Equinet
Project: Comparative study on the
implementation of ILO Fundmental
Convention No. 111 in the Republic
of Korea and the EU
Úrad Komisára OSN pre ľudské

Predmet
Prieskum k NHRI Akadémii 2017
Prieskum k externému hodnoteniu siete

Diskriminácia na pracovisku
Prekážky v prístupe žien k internetu
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Počet
strán
3
2

1
2

práva (OHCHR)- sekcia právneho
štátu a demokracie
5 ENNHRI
Chorvátsky ombudsman pre rodovú
6 rovnosť
OHCHR- sekcia metodológie,
7 vzdelávania a školenia
8 ENNHRI
9 Európska komisia
10 ENNHRI
11 OHCHR
OHCHR- sekcia právneho štátu
12 a demokracie
13 Equinet
14 A.Banasiuk- University of Bialystok
15 Equinet
16 OHCHR

17 ENNHRI
18 OHCHR
19 UNIA (Belgický equality body)
20 Otvorená pracovná skupina
k problematike starnutia
Otvorená pracovná skupina
21 k problematike starnutia
22 Grécky Úrad ombudsmana
Litovský Úrad ombudsmana pre
23 rovné príležitosti
24 Minority Rights Group
Špeciálny spravodajca OSN pre
práva osôb so zdravotným
25 postihnutím
Litovský Úrad ombudsmana pre
26 rovné príležitosti
27 FRA
28 Centre for European Policy Studies
29 Nemecký inštitút pre ľudské práva

Príklady z praxe na účely CDDH-INST
Rodové predsudky v školských pracovných
zošitoch
Aktivity v oblasti vzdelávania k ľudským
právam
Prieskum k hodnoteniu siete a strategickému
plánovaniu
Opatrenia na integráciu Rómov
Korupcia v kontexte ľudských práv
Prieskum k strategickému smerovaniu na
roky 2018-2021
Trest smrti a jeho dopad na ľudské práva
Článok 4 smernice 2014/54/EU
Diskriminácia z dôvodu zdravotného stavu
Prax v oblasti práv LGBTI
Inštitúcie pre ľudské práva a ochrana a
podpora ľudských práv
Podporované rozhodovanie, čl. 12 Dohovoru
o právach osôb so zdravotným postihnutím
Prístup osôb so zdravotným postihnutím
k spravodlivosti
Oblasť súkromného bývanie a samoregulácia
Rovnosť a nediskriminácia starších osôb

3
1
4
14
2,5
1,5
2
1,5
2
3
3
3,5
1,5
9
3
3

Zanedbávanie, násilie a zneužívanie starších
osôb
Právne uznanie zmeny rodu
Príklady dobrej praxe pre nastavenie
Parlamentného komisára Ukrajiny pre ľudské
práva a slobody
Prieskum o ochrane menšín
Právo na slobodu a bezpečnosť osôb so
zdravotným postihnutím

2
1,5
2
3

6,5
Implementácia Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím
Ľudské práva a výchova k občianstvu
Ochrana menšín
Článok 33 ods. 2 Dohovoru OSN o právach
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1
1
5
1

osôb so zdravotným postihnutím
Rodovo-podmienené násilie
Mandát a zdroje orgánov pre rovné
31 The People for Change Foundtation zaobchádzanie
Úlohy, činnosť a prax v oblasti práv dieťaťa
32 GANHRI a UNICEF
Rodová rovnosť na školách
33 Equinet
Monitorovanie a reportovanie, vzdelávanie,
ľudské práva a business, hospodárske,
sociálne a kultúrne práva
34 NHRI.EU project
OHCHR- Tím pre ľudské práva a
Mimosúdne mechanizmy v oblasti ľudských
práv v korporátnej sfére
35 business
Sloboda tlače
36 Rada Európy
Verejná konzultácia k hodnoteniu rámca EÚ
pre národné stratégie na integráciu Rómov do
roku 2020
37 Európska komisia
Zapájanie chlapcov a mužov do prevencie
a reakcie na násilie na ženách a dievčatách
38 OHCHR
Prepojenie medzi orgánmi pre rovné
zaobchádzanie a úradmi ombudsmanov
39 Equinet
Zapájanie parlamentov do činnosti Rady
OSN pre ľudské práva a UPH
40 OHCHR- sekcia UPH
Národné inštitúcie pre ľudské práva a dohľad
nad demokratickou spoločnosťou
41 ENNHRI
Spolu strán
30 Equinet

3,5
18
11
7

6
5
2

29
3
5
4
2
185

I.
Agenda súvisiaca s oznamovaním protispoločenskej činnosti

1.

Zverejňovanie informácií, ktoré sa týkajú oznamovania protispoločenskej činnosti
a poskytovania ochrany podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti na webovom sídle Strediska

Stredisko si plnilo úlohy vyplývajúce z ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z.
z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Stredisko pravidelne zverejňovalo informácie súvisiace
s problematikou chráneného oznamovania prostredníctvom svojho webového sídla. V máji
2017 prezentoval zástupca Strediska výsledky hodnotenia implementácie zákona študentom
Fakulty ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave. Stredisko
aktívne prispievalo k šíreniu osvety v oblasti chráneného oznamovania aj prostredníctvom
vzdelávacích aktivít, a to prevažne vo vzťahu k orgánom verejnej moci.

32

Stredisko oceňuje intenzívnu spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti v oblasti zlepšenia implementácie zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. V rámci spolupráce sa Stredisko zúčastnilo stretnutia pracovnej skupiny na
Úrade vlády SR k príprave návrhu novely tohto zákona. V novembri 2017 sa zástupca Strediska
zúčastnil panelovej diskusie na tému „Transparentnosť a boj proti korupcii“, ktorú organizoval
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci
podujatia „Open Government Week 2017“. Stredisko tiež kooperovalo s Úradom na výmene
a sprostredkovaní poznatkov v oblasti vo vzťahu k širokej verejnosti.
Dňa 30.05.2017 sa výkonná riaditeľka zúčastnila na pracovnom seminári „Ochrana
oznamovateľov korupcie“, ktorý sa konal pod gesciou predsedu vlády Slovenskej republiky
a za účasti prezidenta policajného zboru Slovenskej republiky, expertov OECD podieľajúcich
sa na audite protikorupčných právnych predpisov v Slovenskej republike, ako aj
predstaviteľov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Národného inšpektorátu práce.

J.
Propagácia a styk s verejnosťou

1.

Verejná propagácia Strediska

Stredisko v rámci Public Relations priebežne publikuje rôzne materiály na tému
antidiskriminačnej politiky, tlačové správy, výročné správy o svojej činnosti a správy
monitorovania diskriminácie na Slovensku, a to prostredníctvom webu, ako aj vyhotovením
tlačovín, potrebných pre distribúciu v rámci jednotlivých akcií Strediska. Stredisko sa počas
roka propaguje aj účasťou na podujatiach organizovaných spolupracujúcimi organizáciami.
Stredisko je tiež aktívne na sociálnych sieťach Twitter a Facebook.
Na webovej stránke Stredisko uverejnilo 40 výstupov, ktoré zahŕňali všeobecné správy
a o činnosti Strediska, jeho postoje, vyjadrenia k aktuálnym témam, krátke správy
o medzinárodných dňoch, distribúciu externých tlačových správ Strediska a pod.
Tabuľka č. 5: Výstupy Strediska na webovom sídle www.snslp.sk za rok 2017
Medzinárodné
Správy zo
Správy zo SR týkajúce Vyjadrenia Správy SPOLU
dni
zahraničia
sa ĽP a nediskriminácie Strediska Strediska
týkajúce sa ĽP
11

2.

6

5

10

Zvyšovanie povedomia o ľudských právach a nediskriminácii
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8

40

Stredisko sa snaží upozorňovať na aktuálne problémy aj prostredníctvom médií, čím
podporuje šírenie osvety a napĺňanie svojho mandátu. Stredisko vytvára mediálne správy
z vlastnej iniciatívy, ako reakciu na aktuálnu spoločenskú situáciu alebo problém, ako aj za
účelom propagácie organizácie a svojich aktivít a výstupov. Za rok 2017 vydalo Stredisko 11
mediálnych správ a výstupov, ktoré sa týkali extrémizmu, diskriminácie, ľudských práv, práv
LGBTI osôb a pod. (viď tabuľka č. 6).
Tabuľka č. 6: Mediálne výstupy a správy Strediska
Vlastné správy
Extrémizmus

1

Diskriminácia

3

Ľudské práva

4

LGBTI

1

Ostatné správy

2

SPOLU

11

Okrem vydávania mediálnych správ poskytlo Stredisko odpovede na otázky novinárov,
či už elektronickou formou, telefonicky alebo rozhovorom priamo na kameru. V rámci tejto
štatistiky bolo poskytnutých 13 rozhovorov (viď tabuľka č. 7). Išlo o rozhovory napr. ohľadom
problematiky sexuálneho obťažovania (13.11.2017, Nový čas nedeľa), k problematike
mobbingu či bossingu (14.03.2017, TOPKY.sk), kyberšikany (23.01.2017, SITA, TASR) či
diskriminácie (21.09.2017, RTVS). Celkový počet správ za rok 2017, v ktorých sa Stredisko
objavilo relevantnou formou, t. j. týkajúcej sa priamo jeho činnosti, je 71.
Tabuľka č. 7: Poskytnuté odpovede a vyžiadané rozhovory
Poskytnuté rozhovory a
Počet
Komu boli poskytnuté/kým boli
odpovede
zverejnené
Kyberšikana
SITA, TASR, TA 3
3
Sexuálne obťažovanie

2

SME, Nový čas nedeľa

4

RTVS (2x) - Ranné správy RTVS,
Nový čas, Topky.sk

Otázky týkajúce sa Strediska

1

Denník N

LGBTI

1

Denník Pravda

Mobbing, bossing

2

Topky.sk, rádio Lumen

Diskriminácia

3.

Zvyšovanie povedomia o ľudských právach,
prostredníctvom webového sídla a sociálnych sietí
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nediskriminácií

a Stredisku

Na webovej stránke bolo za rok 2017 uverejnených celkom 38 príspevkov. Príspevky
sa venovali aktuálnym témam, popisovali dôležité udalosti súvisiace s ľudskými právami a
aktivity Strediska.
Stredisko je aktívne na sociálnych sieťach, nakoľko táto forma komunikácie je v
súčasnosti najpreferovanejšou, umožňuje bezprostredne reagovať na súčasné spoločenské
problémy a byť v bližšom v kontakte s ľuďmi. Stredisko sa snaží o rozmanitosť pridávaných
príspevkov typovo aj tematicky.
Twitter
Za rok 2017 Stredisko zdieľalo na sociálnej sieti Twitter 94 príspevkov a od založenia
účtu nadobudlo 59 sledujúcich. Od minulého roku tak Stredisko získalo takmer nových 20
sledujúcich. Príspevky zväčša slúžili ako reakcia aktuálnu udalosť, najčastejšie Stredisko
zdieľalo tweety zaoberajúce rodovou rovnosťou, problematikou ľudských práv a rovným
zaobchádzaním. V tabuľke č. 8 sú uvedené témy pokryté v rámci jednotlivých tweetov.
Tabuľka č. 8: Zdieľané príspevky na sociálnej sieti Twitter
Rodová rovnosť

18

Ľudské práva, Diskriminácia/ rovné zaobchádzanie

14

Naše aktivity

13

Migrácia, utečenci

11

Násilie páchané na ženách

10

Medzinárodné a národné dni

8

LGBTI

7

Rasizmus, antisemitizmus, extrémizmus

7

Propagácia a podpora udalostí uskutočnených inou
organizáciou (Equinet10 Conference)

7

Spolu

95

V roku 2017 sa Stredisko podieľalo na Twitter kampani #MeetNEBs. Kampaň Meet
National Equality Bodies (Spoznaj národné antidiskriminačné orgány) organizovala sieť
Equinet s cieľom zvýšiť povedomie o národných antidiskriminačných orgánoch. Národné
antidiskriminačné orgány v rámci vybraných týždňov tweetovali priamo cez účet Equinetu, čím
získali širší dosah na vlastnú propagáciu. Stredisko sa propagovalo v týždni 23.09.-28.09.2017 a
zdieľalo prostredníctvom Equinet účtu 15 tweetov o svojej činnosti a situácii na Slovensku.
Facebook
Stránka Strediska na sociálnej sieti Facebook si za rok 2017 upevnila svoje postavenie
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a získala 254 likeov. Celkový počet likeov predstavoval ku koncu roka 2017 je 440.Príspevky
na stránku sú pridávané zväčša ako reakcia na aktuálnu udalosť alebo spoločenské dianie.
Často sa týkajú medzinárodných dní, ako aj aktivít a publikácií Strediska. Príspevky majú za
cieľ rovnomerne pokryť všetky témy, ktorým sa Stredisko venuje. Počty príspevkov k
jednotlivým témam sú uvedené v tabuľke č. 9.
Tabuľka č. 9: Počty príspevkov na Facebookovej stránke Strediska k jednotlivým témam
Ľudské práva, Diskriminácia/ rovné zaobchádzanie
24
Propagácia Strediska (aktivity, publikácie, konferencie)

22

Rodová rovnosť/ Násilie na ženách/ Sexistické reklamy

21

Rasizmus, antisemitizmus, extrémizmus

13

Rómovia

11

Medzinárodné a národné dni

9

LGBTI

5

Iné

4

Migrácia, utečenci

2

Hate speech/ Fake news

2
113

Spolu
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