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I.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Sídlo:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava 1
IČO:
30 807 549 (pridelené Štatistickým úradom SR)
Štatutárny orgán:
Mgr. Katarína Szabová – výkonná riaditeľka
Forma zriadenia:
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.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského
národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov
Právna forma:
Nezávislá právnická osoba zriadená zákonom
Nezapisuje sa do Obchodného registra
Riadiaci a kontrolný orgán:
Správna rada
Predseda Správnej rady:
Mgr. Anton Martvoň, PhD. (do 20.04.2018)
JUDr. Renáta Kopperová (od 17.09.2018)
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
Facebook @Stredisko
Twitter @StrediskoSNSLP
Instagram @snslp_snchr
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II.

POSTAVENIE A ÚLOHY

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 sui generis, ktorá
sa nezapisuje do obchodného registra.
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 a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania.
Od roku 2004 je činnosť Strediska úzko spätá s uplatňovaním antidiskriminačnej
legislatívy v SR, kedy 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) ustanovil Stredisko ako jedinú slovenskú inštitúciu pre
rovnoprávnosť, t. j. pre posudzovanie dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa
antidiskriminačného zákona.

-

-

-

Stredisko v zmysle zákona č. 308/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov najmä:
monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého
zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona,
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,
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-

pravidelne vyhodnocuje a zverejňuje informácie týkajúce sa oznamovania
protispoločenskej činnosti a poskytovania ochrany 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, ktorú pred zverejnením prerokúva Správna rada Strediska na svojom
zasadnutí.
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. V súvislosti s postavením Strediska na medzinárodnej
úrovni (ako národná inštitúcia na ochranu a podporu ľudských práv je členom európskej siete
ENNHRI a ako orgán pre rovné zaobchádzanie je členom európskej siete EQUINET) sa
Stredisko zameriava na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v týchto medzinárodných
zoskupeniach.
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.

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) doručilo Stredisku listom zo dňa
06.11.2017 pod č. MF/018341/2017-442 záväzný limit dotácie zo štátneho rozpočtu na rok
2018 na financovanie jeho činnosti v sume 565 356,00 € na bežné výdavky.
Finančné prostriedky predmetu dotácie podliehajú povinnému zúčtovaniu so štátnym
rozpočtom v zmysle § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, ktorého spôsob
určí MF SR.
Stredisko je v rozpočtovej schéme MF SR zaradené medzi „ostatné subjekty verejnej
správy“ a podľa pokynu MF SR č. MF/27059/2008-311 je povinné predkladať na hodnotenie
plnenia rozpočtu verejnej správy súvahu, výkaz ziskov a strát a ďalšie požadované výkazy
MF SR a Štátnej pokladnici.
Tento záväzný limit dotácie bol rozpracovaný do rozpočtu Strediska na jednotlivé
položky, zaevidovaný na MF SR do štátneho rozpočtu 26.01.2018 a schválený Uznesením
Správnou radou Strediska č. 509.
Stredisko hospodári s finančnými prostriedkami a vedie účtovníctvo podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
č. MF/16786/2007-31.
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IV.

-

ČINNOSŤ A VÝSTUPY

Činnosť Strediska sa v roku 2018 zameriavala najmä na plnenie úloh vymedzených:
v zákone o Stredisku,
v Pláne činnosti Strediska na rok 2018,
v národných akčných plánoch a koncepciách,
ako aj úloh súvisiacich s medzinárodným postavením Strediska.

A.
Monitoring a výskum dodržiavania ľudských práv a zákazu 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 2018 boli počas celého roka 2018
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 priebežne a nepretržite počas celého roka 2018. Monitoring médií
v roku 2018 bol zameraný na priebežnú 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 2018 spracovávané aj osobitné výbery článkov. Výsledky monitoringu
médií so špeciálnym zameraním na tému diskriminácie v zmysle antidiskriminačného zákona
slúžili aj v roku 2018 pri príprave podkladov pre vzdelávacie aktivity a odborné stanoviská,
ako aj pri poskytovaní pomoci klientom Strediska.
1.2

Monitoring ohľadom výskytu Slovenského národného strediska pre ľudské práva
v médiách
V roku 2018 bol priebežne vypracovávaný výber článkov a prepisov relácií
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zo slovenských printových a elektronických médií, v ktorých sa v akejkoľvek súvislosti
vyskytol názov Strediska.
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)

V roku 2018 bol priebežne vykonávaný monitoring prípadov sexuálneho obťažovania
a šikanovania žien na pracovisku, a to prostredníctvom podnetov podaných Stredisku
a monitoringu médií. Správa z monitoringu je dostupná na webovej stránke Strediska
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/Monitoring_sexualne_obtz_a_sikana_na_pracovisku_2017.
pdf).

2.

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

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 2018 Stredisko osobitne spracovalo Správu o monitoringu médií so špeciálnym
zameraním na prejavy rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu za rok 2017. Správa je dostupná na
webovej stránke Strediska (http://www.snslp.sk/CCMS/files/Hodnotiaca_spr%C3%A1va__xenof%C3%B3bia,_rasizmus,_antisemitizmus_2017.pdf).

3.

Zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti diváckeho násilia v Slovenskej
republike

Zhromažďovanie informácií v oblasti diváckeho násilia sa v roku 2018 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 Slovenskej republike a špeciálne na divácke násilie na štadiónoch.

4.

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

4.1

Výskum Rasizmus a xenofóbia medzi mladými ľuďmi

V roku 2018 Stredisko ukončilo vyhodnocovanie výskumu s cieľom zistiť, do akej
miery zastávajú mladí ľudia na Slovensku nenávistné názory voči iným náboženským,
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rasovým, etnickým či kultúrnym skupinám. Do výskumu bolo zapojených 1 323
respondentov, žiakov a žiačok vo veku od 11 do 19 rokov zo stredných a základných škôl
v rámci celého Slovenska. Správa z výskumu je dostupná na webovej stránke Strediska
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/Vyskum_SNSLP_ras_xen_2017-FINAL.pdf).
4.2

Výskum Šikana a kyberšikana na slovenských školách

Stredisko v školskom roku 2017/2018 realizovalo výskum „Šikana a kyberšikana na
slovenských školách“ mapujúci výskyt, formy a rozšírenie tradičnej šikany a kyberšikany,
ktorej obeťami sú žiaci, žiačky, učitelia a učiteľky, ako aj mieru poznatkov o predchádzaní
a obrane pred šikanou a kyberšikanou. Do výskumu sa zapojilo 2 895 žiakov a žiačok (2.
stupeň základných škôl, osemročné gymnáziá, gymnáziá, stredné odborné školy) zo všetkých
krajov Slovenska a 145 učiteľov a učiteliek. Získané dáta boli spracované v roku 2018
a
správa
z výskumu
je
dostupná
na
webovej
stránke
Strediska
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/%C5%A0ikana_a_kyber%C5%A1ikana_2018.pdf).
4.3

Prieskum regulácie problematiky šikany a diskriminácie v školských poriadkoch

V nadväznosti na výsledky výskumu Šikana a kyberšikana na slovenských školách,
ktoré upozornili na potrebu zaistenia prevencie a riešenia šikanovania a kyberšikanovania
v rámci preventívnych programov a vnútorného školského poriadku škôl, začalo Stredisko
v roku 2018 mapovať formu a rozsah začlenenia problematiky predchádzania a riešenia
týchto javov v interných dokumentoch škôl. Do konca ruku 2018 sa uskutočnila analýza 161
školských poriadkov základných škôl, ktorá bude v roku 2019 pokračovať mapovaním
problematiky vo vnútorných dokumentoch stredných škôl.

B.
Hodnotenie dodržiavania ľudských práv a zákazu diskriminácie
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
v Slovenskej republike za rok 2017

1.1

Príprava a tvorba Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého
zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2017
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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 2017. Pre potreby jej vypracovania 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 uvedených správach.
1.2

Zverejnenie Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého
zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2017 na internetovej stránke Strediska

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania
v Slovenskej republike za rok 2017 bola v súlade so zákonom zverejnená na webovej stránke
Strediska dňa 30.04.2018.
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/Spr%C3%A1va_o_%C4%BDP_2017_finalna_uprava.pdf).
1.3

Aktualizácia štruktúry, príprava a zhromažďovanie podkladov k vypracovaniu Správy
o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania
v Slovenskej republike za rok 2018

Pre potreby aktualizácie štruktúry Správy o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady
rovnakého zaobchádzania za rok 2018 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 a zásady rovnakého
zaobchádzania

1.

Vzdelávacie aktivity

Výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských práv vrátane zásady rovnakého
zaobchádzania realizovalo Stredisko v roku 2018 v súlade s Plánom činnosti. Okrem toho
uskutočnilo ďalšie podujatia, organizované samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami.
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Cieľovými skupinami boli v roku 2018:
žiaci a žiačky základných škôl a žiaci a žiačky stredných škôl,
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva dopravy a výstavby SR,
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR,
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva financií SR,
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva hospodárstva SR,
zamestnankyne a zamestnanci Ministerstva kultúry SR,
zamestnankyne a zamestnanci Úradu vlády SR,
inšpektori a inšpektorky práce v rámci Národného inšpektorátu práce,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl, organizovaní v spolupráci
s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl, organizovaní v spolupráci
s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Martin, organizovaní
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Liptovský Mikuláš,
organizovaní v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie Liptovský Mikuláš,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Revúca, organizovaní
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Revúca,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Zvolen, organizovaní
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Krupina, organizovaní
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Krupina,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Galanta, organizovaní
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Galanta,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne škôl v rámci okresu Nové Mesto nad
Váhom, organizovaní v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Nové Mesto nad Váhom,
pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne Súkromného gymnázia, Železiarne
Podbrezová,
aktivisti a aktivistky v rámci projektu Rady rómskych mimovládnych organizácií, o. z.
„Nechceme diskrimináciu, chceme príležitosť“,
predsedkyne a predsedovia základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku (ďalej len „ZO OZ PŠAV“).

Stredisko v roku 2018 zrealizovalo celkom 317 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa
zúčastnilo 7 635 účastníkov a účastníčok. Z hľadiska vekového rozloženia cieľových skupín
vzdelávacích aktivít bolo zrealizovaných:
 177 podujatí pre 4 154 žiakov a žiačok 64 základných škôl,
 109 podujatí pre celkom 2 736 žiakov a žiačok 42 stredných škôl,
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31 podujatí realizovaných na úrovni 20 inštitúcií pre 745 dospelých účastníkov
a účastníčok.

V roku 2018 Stredisko realizovalo vzdelávanie k širokej škále tém v oblasti ľudských
práv a nediskriminácie (viď tabuľka č. 1). Najviac vzdelávacích aktivít bolo realizových na
tému Rasizmus – extrémizmus.
Tabuľka č. 1: Realizované vzdelávanie podľa tém v roku 2018
Počet
účastníkov

Počet
podujatí

Ľudské práva

913

39

Nediskriminácia

379

21

Rodová rovnosť

328

14

Holokaust

569

25

Práva dieťaťa

199

8

Rasizmus - extrémizmus

2 228

92

Šikana, Mobbing / Bossing, Kyberšikana

2 079

82

Násilie na ženách; Sexuálne násilie

13

1

Chránené oznamovanie

0

0

Obchodovanie s ľuďmi

636

23

Iné

112

4

Kombi

179

8

Téma

V rámci „Iné“ boli prezentované témy „Zásada rovného zaobchádzania a osobná
mobilita v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím“ (aktivita pre
Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a téma „Menšiny a spoločnosť“ realizovaná pre
Ministerstvo kultúry SR.
Graf č. 1: Porovnanie počtu vzdelávacích aktivít podľa tém a relevantnej agendy v roku 2018
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Z grafu je evidentné, že prevaha aktivít sa týkala agendy ľudskoprávnej osvety
(NHRI) – celkom sa v roku 2018 uskutočnilo 179 takýchto aktivít. V rámci agendy rovného
zaobchádzania (NEB) sa uskutočnilo celkom 125 vzdelávacích aktivít.
Stredisko kladie dôraz na to, aby sa ním organizované vzdelávacie podujatia realizovali
čo najproporčnejšie v rámci všetkých regiónov Slovenskej republiky. Podujatia sa konali na
celom území Slovenskej republiky, pričom najviac sa ich uskutočnilo v Žilinskom kraji (77 pre
2 021 účastníkov a účastníčok), Trenčianskom kraji (68 podujatí pre 1 680 účastníkov
a účastníčok) a Banskobystrickom kraji (65 podujatí pre 1 428 účastníkov a účastníčok).
Graf č. 2: Vzdelávacie aktivity podľa krajov v roku 2018
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Mapa č. 1: Účastníci vzdelávacích aktivít Strediska v roku 2018 podľa krajov
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672

Vzdelávacie aktivity určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl

Stredisko aj v roku 2018 pokračovalo v realizácii vzdelávacích aktivít na druhom
stupni základných škôl a na stredných školách. Počet ponúkaných tém bol rozšírený o ďalšie
dve na aktuálnych deväť tém:
 Ľudské práva,
 Nediskriminácia,
 Rodová rovnosť,
 Holokaust,
 Rasizmus – extrémizmus,
 Práva dieťaťa,
 Šikana a kyberšikana,
 Obchodovanie s ľuďmi,
 Zodpovednosť, kritické myslenie a ľudské práva.
Každú tému ponúka Stredisko v rôznych variantoch podľa časovej náročnosti (viď
tabuľka č. 2). Každá škola mala možnosť vybrať si tému a variant, ktorý jej najviac vyhovuje.
Ponuku vzdelávania pre školy Stredisko rozoslalo elektronicky.
Tabuľka č.2: Varianty vzdelávacích aktivít
Variant
Dĺžka trvania
variantu

Obsah variantu

15

Variant A

2 x 45 minút

Variant B

3 x 45 minút

Variant C

4 x 45 minút

krátky úvod o činnosti Strediska, prednášku
na zvolenú tému, ktorej súčasťou sú
príklady z praxe a v závere diskusiu
Variant A + je doplnený o podrobnejšie
informácie k danej téme a tematickú
skupinovú hru
Variant B + účastníci majú možnosť pozrieť
si aj krátky dokumentárny film alebo video
spoty na danú tému

V roku 2018 Stredisko zrealizovalo 286 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 890
žiakov a žiačok, z toho bolo 177 podujatí pre 4 154 žiakov a žiačok 64 základných škôl a 109
podujatí pre celkom 2 736 študentov a študentiek 42 stredných škôl.
Podujatia sa konali po celom území Slovenskej republiky, pričom najviac sa ich
uskutočnilo v Žilinskom kraji.
Tak na základných, ako aj na stredných školách, bol najväčší záujem o variant A
(spolu 238 podujatí pre celkom 5 802 účastníkov a účastníčok), ktorý najmenej narušuje
pravidelný rozvrh na školách.
Graf č. 3: Vzdelávacie aktivity pre základné a stredné školy podľa krajov v roku 2018

7; 2%

12; 4%

Bratislavský
20; 7%
23; 8%

60; 21%

Trnavský
Trenčiansky

65; 23%

Nitriansky
Žilinský

73; 26%

Banskobystrický

26; 9%

Prešovský
Košický

Čo sa týka tém vzdelávacích podujatí, dominovali témy Extrémizmus (85x) a Šikana/
kyberšikana (74x).
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Okrem škôl pri realizácii vzdelávania pre deti a mládež Stredisko spolupracovalo
s Reedukačným centrom v Hlohovci, Regionálnym osvetovým strediskom Nové Zámky, ako
aj s Ministerstvom vnútra SR pri realizácii prednášok v rámci výstavy Job EXPO 2018 v Nitre
a so Slovenským inštitútom mládeže (IUVENTA) v rámci 3 dňového podujatia „Neformálne
o ľudských právach“. Vzdelávacie podujatia pre školy organizované Strediskom sú bezplatné.
Prednášky sa realizujú na škole, alebo v prípade bratislavských škôl (v prípade záujmu)
v priestoroch knižnice Strediska.
1.2

Vzdelávacie aktivity určené pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím

V marci a apríli 2018 sa uskutočnili celkom 4 podujatia na témy Kyberšikana, Ľudské
práva a Nediskriminácia pre celkom 99 žiakov a žiačok Spojenej školy internátnej
(špeciálnej) v Prievidzi.
Na základe dlhodobej spolupráce sa v roku 2018 Stredisko zrealizovalo 2 prednášky
na témy Obchodovanie s ľuďmi a Ľudské práva pre celkom 35 žiakov a žiačok Spojenej školy
s organizačnými zložkami Odborné učilište a Praktická škola, Švabinského 7 v Bratislave.
V novembri 2018 sa uskutočnili na Špeciálnej základnej škole Dolinského 1 v Bratislave
dve prednášky na témy Obchodovanie s ľuďmi a Nediskriminácia pre celkom 45 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, na ktorých
uskutočnilo vzdelávanie na témy Nediskriminácia či Mobbing, bossing, šikana na pracovisku
(viď tabuľka č.3).
Tabuľka č. 3: Prehľad vzdelávacích aktivít pre zamestnávateľov a odborové organizácie
Počet
Termín
Inštitúcia
Téma
účastníkov
16.03.2018 Ministerstvo školstva, vedy,
Nediskriminácia, šikana na
16
výskumu a športu SR
pracovisku
23.04.2018 Národný inšpektorát práce
Nediskriminácia
20
26.04.2018 Ministerstvo dopravy a
Rodová rovnosť
25
výstavby SR
26.04.2018 Ministerstvo dopravy a
Nediskriminácia
25
výstavby SR
26.04.2018 Ministerstvo dopravy a
Zásada rovného zaobchádzania
20

17

výstavby SR

27.04.2018 Ministerstvo životného
prostredia SR

31.05.2018 Ministerstvo životného
prostredia SR
08.06.2018 Ministerstvo financií SR
12.06.2018 Ministerstvo hospodárstva SR
20.09.2018 Úrad vlády SR

a osobná mobilita v kontexte
Dohovoru o právach osôb
so zdravotným postihnutím
Nediskriminácia, Zásada rovného
zaobchádzania a osobná mobilita
v kontexte Dohovoru o právach
osôb so zdravotným postihnutím
(kombinovaná téma)
Šikana, mobbing a bosing
Šikana na pracovisku
Nediskriminácia
Nediskriminácia, šikana na
pracovisku
Menšiny a spoločnosť
Menšiny a spoločnosť
Menšiny a spoločnosť
Šikana na pracovisku

18

22
18
8
22

Ministerstvo kultúry SR
29
Ministerstvo kultúry SR
29
Ministerstvo kultúry SR
34
Rada ZO OZ PŠAV Banská
45
Bystrica
22.11.2018 Rada ZO OZ PŠAV Trenčín
Šikana na pracovisku
55
23.11.2018 Ministerstvo hospodárstva SR Nediskriminácia
11
29.11.2018 Rada ZO OZ PŠAV Žilina
Šikana na pracovisku
85
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)
22.10.2018
08.11.2018
15.11.2018
15.11.2018

V rámci tém ako Nediskriminácia, Mobbing, bossing, šikana na pracovisku a Rodová
rovnosť je súčasťou vzdelávacej aktivity aj poukázanie na problematiku násilia na ženách,
sexuálneho násilia v kontexte antidiskriminačného zákona. Stredisko v roku 2018 uskutočnilo
5 vzdelávacích aktivít na tému nediskriminácia (80 účastníkov), 5 vzdelávacích aktivít na
tému mobbing, bossing a šikana na pracovisku (225 účastníkov), 1 podujatie na tému Rodová
rovnosť (25 účastníkov) a ďalšie podujatia. Osobitne sa v rámci témy násilia na ženách
uskutočnilo 1 podujatie pre 13 účastníkov a účastníčok (Ministerstvo hospodárstva SR).
Tabuľka č. 4: Vzdelávacie aktivity k problematika násilia v pracovno-právnych vzťahoch
Počet
Termín
Inštitúcia
Téma
účastníkov
16.03.2018 Ministerstvo školstva, vedy,
Nediskriminácia, šikana na
16
výskumu a športu SR
pracovisku
05.04.2018 Metodicko-pedagogické
Sme iní, hovorme o tom nahlas
24
centrum Prešov
(LGBTI, nediskriminácia, ľudské
práva, predsudky)
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23.04.2018 Národný inšpektorát práce
26.04.2018 Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
26.04.2018 Ministerstvo dopravy
a výstavby SR
31.05.2018 Ministerstvo životného
prostredia SR
08.06.2018 Ministerstvo financií SR
12.06.2018 Ministerstvo hospodárstva SR
15.11.2018 Rada ZO OZ PŠAV Banská
Bystrica
22.11.2018 Rada ZO OZ PŠAV Trenčín
23.11.2018 Ministerstvo hospodárstva SR
29.11.2018 Rada ZO OZ PŠAV Žilina
13.12.2018 Ministerstvo hospodárstva SR

1.5

Nediskriminácia
Nediskriminácia

20
25

Rodová rovnosť

25

Šikana, mobbing a bosing

22

Šikana na pracovisku
Nediskriminácia
Šikana na pracovisku

18
8
45

Šikana na pracovisku
Nediskriminácia
Šikana na pracovisku
Šikana, sexuálne obťažovanie
a násilie na ženách

55
11
85
13

Zvyšovať povedomie o negatívnych dopadoch extrémizmu, rasizmu a iných foriem
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 92 vzdelávacích aktivít na tému Extrémizmus, z toho
85 na základných a stredných školách (celkom 2 228 účastníkov).
Záujem o tému extrémizmus prejavili aj Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave
a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine, Liptovskom
Mikuláši, Krupine, Zvolene, Galante a Novom Meste nad Váhom (spolu celkom
143 účastníkov podujatí). Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, dopyt zo strany
základných a stredných škôl, inštitúcií bol narastajúci za účelom zvyšovanie povedomia
o dôsledkoch a príčinách extrémizmu a za účelom šírenia osvety.
Stredisko taktiež na úrovni škôl uskutočnilo 25 vzdelávacích aktivít na tému
Holokaust (celkom 569 účastníkov), pričom je nevyhnutné uviesť, že tému Extrémizmu,
rasizmu a Holokaustu je možné spojiť, nakoľko ich spájajú určité spoločné prvky.

2.

Aktívna účasť na odborných konferenciách a seminároch na témy ľudských práv
a nediskriminácie

Zamestnanci Strediska sa zúčastnili v roku 2018 viacerých odborných konferencií,
pracovných stretnutí a seminárov týkajúcich sa ľudských práv:
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04.04.2018 – participatívny proces k implementácii Agendy 2030 na Slovensku k problematike
udržateľného ekonomického rastu pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí;
06.04.2018 – Valné zhromaždenie Kongresu mladých Rómov a stretnutie so Splnomocnencom
vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity;
09.04.2018 – participatívny proces k implementácii Agendy 2030 na Slovensku k problematike
právneho štátu, demokracie a bezpečnosti;
10.04.2018 – participatívny proces k implementácii Agendy 2030 na Slovensku k problematike
vzdelania pre udržateľný rozvoj;
12.04.2018 – participatívny proces k implementácii Agendy 2030 na Slovensku k problematike
eliminácie chudoby a sociálnej inklúzie;
16.04.2018 – úvodné stretnutie k predsedníctvu Slovenskej republiky v Organizácii pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „OBSE“) organizované Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k príprave samohodnotiacej správy SR;
19.04.2018 – tematické stretnutie „Predchádzanie neúspešnej integrácii osôb s udelenou
medzinárodnou ochranou v SR“ organizované Európskou migračnou sieťou, Migračným
úradom Ministerstva vnútra SR a IOM;
03.05.2018 – seminár „Vybrané metodologické otázky výskumu zdravotného postihnutia“
organizovaný Inštitútom pre výskum práce a rodiny v Bratislave;
14.06.2018 – prezentácia praktickej príručky o antisemitizme a bezpečnosti židovských
komunít organizovaná Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE, Ministerstvom vnútra
SR, Židovskou náboženskou obcou Bratislava a Múzeom židovskej kultúry;
26.06.2018 – premiéra dokumentov o preživších holokaustu (Alžbeta Schicková a Matilda
Hrabovecká) v Múzeu holokaustu v Seredi;
18.07.2018 – okrúhly stôl organizovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR k predsedníctvu SR v OBSE v roku 2019 k problematike integrácie Rómov;
17.10.2018 – LGBTI Business Forum 2018 organizované Zastúpením Európskej komisie
na Slovensku v spolupráci s Diverzity Pro, Nadáciou Pontis (Charta diverzity) a Filmovým
festivalom inakosti na tému „Biznis a inakosť“, na ktorom bolo v rámci sprievodných aktivít
prezentované Národné kontaktné miesto pre podnikanie a ľudské práva;
26.10.2018 – medzinárodný workshop „Nové výzvy v oblasti ochrany jazykov národnostných
menšín“ organizovaný Splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
a etnické skupiny;
06.11.2018 – premiéra dokumentu „Chlapci z Porcelánovej ulice“ v Múzeu holokaustu
v Seredi;
12.-14.11.2018 – školenie orgánov presadzovania práva v boji proti trestným činom z nenávisti
„TAHCLE“ organizované Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s Úradom pre demokratické
inštitúcie OBSE;
13.11.2018 – stretnutie organizované Ministerstvom spravodlivosti SR pri príležitosti 5. kola
hodnotenia SR Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy k problematike
chráneného oznamovania;
14.11.2018 – stretnutie zo zástupcami Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE
a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri príležitosti predsedníctva SR
v OBSE;
21.11.2018 – spotrebiteľský dialóg organizovaný zastúpením Európskej komisie na Slovensku
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a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky;
29.11.2018 – otvorenie výstavy Sobibor a premiéra filmu o vyhladzovacom tábore Sobibor
v Múzeu holokaustu v Seredi;
05.12.2018 – diskusia „Poľsko-československé vzťahy. Slovensko v optike II. Poľskej
republiky“ organizovaná Poľským inštitútom v Bratislave.

3.

Výtvarná súťaž Moje ľudské práva

Stredisko zorganizovalo v roku 2018 šiesty ročník výtvarnej súťaže „Moje ľudské
práva“. Výtvarná súťaž je určená pre žiakov a žiačky základných a základných umeleckých
škôl z celého Slovenska. Súťaž prebiehala v období od 18.01.2018 do 15.05.2018. Zapojilo sa
do nej 30 základných škôl a základných umeleckých škôl, ktoré poslali spolu celkom 166
výkresov. Na rozhodovaní sa podieľala výkonná riaditeľka, odborní zamestnanci
a zamestnankyne Strediska. Témy boli určené osobitne pre tri súťažné kategórie: „Hoci sme
rozdielni, máme veľa spoločného“ (žiaci 1. stupňa základných škôl), „3 ľudské práva, ktoré
by som si so sebou vzal/vzala na opustený ostrov“ (žiaci 2. stupňa základných škôl) a „Škola
pre všetkých“ (žiaci základných umeleckých škôl). Vyhodnotenie súťaže a mená víťaziek
a víťazov boli zverejnené na webovej stránke Strediska (http://www.snslp.sk/#page=2882).

D.
Právna pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, právne
poradenstvo v oblasti ľudských práv, odborné stanoviská vo veciach
diskriminácie, právne zastupovanie v súdnych konaniach súvisiacich
s porušením zákazu diskriminácie, nezávislé zisťovania týkajúce sa
diskriminácie

1.

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

1.1

Poskytovanie právnej pomoci v prípadoch diskriminácie

Stredisko poskytlo bezplatnú právnu pomoc v 90 prípadoch namietanej diskriminácie.
Až 73 podnetov, namietaného porušenia zákazu diskriminácie, súviselo s oblasťou
pracovnoprávnych a im obdobných právnych vzťahov. V ďalších deviatich prípadoch Stredisko
identifikovalo oblasť poskytovania tovarov a služieb, v štyroch prípadoch sa na Stredisko
obrátila osoba s podnetom namietajúcim diskrimináciu v oblasti sociálneho zabezpečenia
a napokon sa na Stredisko obrátil s podnetom klient namietajúci nedodržanie zásady rovného
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zaobchádzania v oblasti vzdelávania. Vo zvyšných dvoch prípadoch klienti namietali menej
priaznivé zaobchádzanie, avšak nimi namietanú „diskrimináciu“ nebolo možné subsumovať
pod žiadnu z antidiskriminačným normatívom chránených oblastí právnych vzťahov.
V deviatich prípadoch klienti namietali porušenie zákazu diskriminácie motivované
ich zdravotným postihnutím, v ďalších siedmich prípadoch išlo podnety súvisiace s možným
porušením zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine, v dvadsiatich
deviatich prípadoch Stredisko posudzovalo diskrimináciu založenú na dôvode tzv. iného
postavenia. V šiestich prípadoch namietal klient diskrimináciu z dôvodu jeho veku. V šiestich
prípadoch Stredisko posudzovalo porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu oznámenia
kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V dvoch prípadoch sa na Stredisko obrátili
klienti namietajúci porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu manželského a rodinného stavu
a v troch prípadoch z dôvodu politického, či iného zmýšľania. Stredisko eviduje tiež tri
prípady, kedy klient namietal diskrimináciu z dôvodu pohlavia a jeden prípad, kedy Stredisko
posudzovalo porušenie zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie. Napokon,
v dvoch prípadoch sa na Stredisko obrátili klienti, ktorí sa domáhali poskytnutia právnej
pomoci vo veci diskriminácie z dôvodu ich národnosti. V ďalších prípadoch Stredisko
nedospelo k dôvodnému a racionálnemu záveru o možnej motivácii adresáta zákazu
diskriminácie, ktorú by bolo možné stotožniť alebo akokoľvek posudzovať v kontexte
chránených dôvodov.
V kontexte formy porušenia zákazu diskriminácie išlo v absolútnej väčšine prípadov
o namietanú diskrimináciu v jej priamej forme. V dvadsiatich prípadoch Stredisko
posudzovalo nedodržanie zásady rovného zaobchádzania vo forme obťažovania a v štyroch
prípadoch diskrimináciu vo forme obťažovania. V rámci vybavovania šiestich podnetov
Stredisko vyhodnocovalo naplnenie skutkovej podstaty nepriamej diskriminácie. Napokon,
Stredisko eviduje po jednom podnete, v rámci vybavovania ktorého vyhodnocovalo naplnenie
definičných znakov pokynu na diskrimináciu a neoprávneného postihu.
1.2

Zastupovanie v súdnom konaní vo veciach porušenia zákazu diskriminácie 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

V roku 2018 podalo Stredisko jednu žalobu vo veci porušenia zákazu diskriminácie.
Konkrétne ide o domáhanie sa právnej ochrany z dôvodu diskriminácie v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov, pričom konanie adresáta zákazu diskriminácie bolo motivované
iným postavením žalobcu. Iné postavenie spočívalo v odmietavej reakcii žalobcu na
požiadavku splodenia dieťaťa konateľky žalovaného a jej záujmu o partnerský vzťah so
žalobcom. Po obstaraní priamych dôkazných prostriedkov podalo Stredisko na žiadosť klienta
žalobu na Okresný súd v Topoľčanoch, ktorý využil procesné nóvum o alternatívnej miestnej
príslušnosti v sporoch súvisiacich s nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania.
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V jednom prípade sa Stredisku podarilo dosiahnuť ústnu dohodu o mimosúdnom
urovnaní antidiskriminačného sporu. Konkrétne išlo o priamu diskrimináciu v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov z dôvodu iného postavenia klientky Strediska. Iné postavenie
spočívalo v jej príbuzenskom vzťahu k bývalému riaditeľovi adresáta zákazu diskriminácie.
Protistrana sa klientke Strediska preukázateľne verejne ospravedlnila a nahradila jej
nemajetkovú ujmu v peniazoch, v celkovej výške 1 000 eur.
V inom prípade Stredisko dospelo k uzavretiu dohody o mimosúdnom urovnaní
antidiskriminačného sporu z dôvodu veku dotknutej osoby, a to taktiež v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov. Išlo o priamu diskrimináciu, pričom protistrana sa obeti
diskriminácie písomne ospravedlnila a nahradila jej nemajetkovú ujmu v peniazoch.
Konkrétne išlo o finančné zadosťučinenie vo výške 500 eur.
1.3

Poskytovanie základného usmernenia pre klientov vo veciach nesúvisiacich
s mandátom Strediska

V priebehu roka 2018 Stredisko poskytlo klientom základné informácie súvisiace
s jeho mandátom a usmernilo ich v jednotlivých právnych veciach v 213 prípadoch.

2.

Vydávanie odborných stanovísk vo veciach porušenia zákazu diskriminácie podľa
antidiskriminačného zákona

2.1

Vydávanie odborných stanovísk vo veciach porušenia zákazu diskriminácie na
požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy

Stredisko vydalo a na svojom webovom sídle zverejnilo pätnásť odborných stanovísk
(http://www.snslp.sk/#menu=2907). Až v siedmich prípadoch posudzovalo Stredisko
motiváciu adresáta zákazu diskriminácie z dôvodu iného postavenia. V dvoch prípadoch
Stredisko konštatovalo priamu diskrimináciu z dôvodu veku a v jednom prípade išlo
o chránený dôvod
pohlavia, resp. rodu. V ostatných prípadoch Stredisko nedospelo
právnou argumentáciou k vysokej miere pravdepodobnosti o motivácii konania z dôvodov
chránených antidiskriminačným normatívom. V prevažnej väčšine, a to konkrétne až
osemkrát, išlo o posudzovanie porušenia zákazu diskriminácie v oblasti pracovnoprávnych
a im obdobných právnych vzťahov. V kontexte formy porušenia zákazu diskriminácie
Stredisko v šiestich prípadoch skonštatovalo priamu diskrimináciu a v troch prípadoch
diskrimináciu vo forme obťažovania. Napokon, v jednom prípade dospelo Stredisko
k dôvodnému záveru o naplnení definičných znakov tzv. nepriamej diskriminácie.
Z celkového počtu odborných stanovísk v piatich prípadoch nedospelo Stredisko k záveru
o diskriminácii, avšak vzhľadom k charakteru posudzovaných prípadov, dospelo
k rozhodnutiu o dôvodnej potrebe vypracovania odborného stanoviska a jeho následného
zverejnenia prostredníctvom svojho webového sídla.
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Stredisko vykonalo v kalendárnom roku 2018 aj tri nezávislé zisťovania, pričom dve
takéto zisťovania nepriniesli želaný výsledok. Dôvodom bola nedostatočná miera poskytnutia
súčinnosti zo strany zodpovedných subjektov a adresátov zákazu diskriminácie. V jednom
prípade dospelo Stredisko na základe vykonaného nezávislého zisťovania k záveru
o diskriminácii z dôvodu iného postavenia v oblasti pracovnoprávnych a im obdobných
právnych vzťahov. Žiadna z dotknutých osôb sa však na Stredisko neobrátila so žiadosťou
o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, a to napriek snahe Strediska o poskytnutie právnej
pomoci dotknutým osobám.

E.
Informačno-dokumentačné a knižničné služby
1.

Konzultačné, výpožičné a rešeršné
a akvizícia informačných zdrojov

1.1

Konzultačné a výpožičné služby

služby,

budovanie

knižničného

fondu

Knižnica Strediska poskytovala knižničné a informačné služby v súlade s knižničným
poriadkom. Za rok 2018 bolo spolu poskytnutých 22 výpožičiek, ktoré sú riadne evidované
v knihe výpožičiek. Z celkového počtu výpožičiek, 21 predstavovali výpožičky zrealizované
internými používateľmi a zvyšná 1 predstavovala výpožičky pre externých používateľov.
1.3

Rešeršné služby

V roku 2018 bola knižnici doručená 1 požiadavka na vytvorenie rešerše, na tému
„medzištátne osvojenia“.
1.4

Budovanie knižničného fondu a akvizícia informačných zdrojov

Akvizícia prebiehala v roku 2018 priebežne. Počas roka 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 53 dokumentov. Z toho
darom bolo získaných 33 publikácií. Publikácie sa získavali aj na konferenciách
a podujatiach. Takto bolo do fondu knižnice zaradených 5 dokumentov. Podľa potrieb
používateľov a pre budovanie fondu knižnice bolo zakúpených 15 dokumentov.

2.

Informačná podpora pri plnení hlavných úloh Strediska

24

2.1

Konzultačné, výpožičné a rešeršné služby pre interných používateľov; evidencia
interných používateľov a výpožičiek
Za rok 2018 bolo poskytnutých 21 výpožičiek zrealizovaných internými používateľmi.

V rámci interných výpožičiek bolo požičaných 45 dokumentov. Interní používatelia
mali najčastejšie záujem o právne predpisy s komentárom, zákonníky a odborné publikácie.
Pre potreby výskumu boli vypožičané aj dokumenty súvisiace s problematikou šikany
a kyberšikany.

3.

Informačné zabezpečenie odbornej i laickej verejnosti v oblasti ľudských práv

3.1

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

Za rok 2018 využil služby knižnice Strediska jeden externý používateľ, študent
právnickej fakulty, ktorému bolo vydaných 10 kníh. 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.

F.
Publikačná činnosť

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

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania
v Slovenskej republike za rok 2017 [online]. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva, 2018. 147 s. ISBN 978-80-89016-952.
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/Spr%C3%A1va_o_%C4%BDP_2017_finalna_uprava.p
df)

2.

Rasizmus a xenofóbia medzi mladými ľuďmi (výskumná správa) [online]. Bratislava:
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2018. 51 s. ISBN 978-80-89016-92-1.
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/Vyskum_SNSLP_ras_xen_2017-FINAL.pdf)

3.

Šikana a kyberšikana na slovenských školách (výskumná správa) [online]. Bratislava:
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Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2018. 129 s. ISBN 978-80-89016-99-0.
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/%C5%A0ikana_a_kyber%C5%A1ikana_2018.pdf)
4.

Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov. [online].
Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2018. 55 s. ISBN 978-8089016-96-9.

5.

Hodnotiaca správa Slovenského národného strediska pre ľudské práva k problematike
chráneného oznamovania v Slovenskej republike za rok 2017 – vzhľadom k poslednému
vývoju v súvislosti s implementáciou zákona č. 307/2014 Z. z. (zákona o chránenom
oznamovaní) absentuje matéria na akékoľvek hodnotenie, preto Stredisko upustilo od
vydania

6.

Diskriminácia starobných dôchodcov je v príprave a bude vydaná v II. polroku 2019

7.

Právo na zdravie v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj je v príprave a bude
vydaná v I. štvrťroku 2019

8.

Report on the Observance of Human Rights Including the Principle of Equal Treatment
in the Slovak Republic for the Year 2017 [online]. Bratislava: Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, 2018. 142 s. ISBN 978-80-89016-97-6.
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/sprava_2017_eng.pdf)

Stredisko v rámci činnosti Národného kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské
práva autorsky a edične pripravilo a vydalo 1 titul, ktorý bol zverejnený na webom sídle
Národného kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské práva (www.nakom.sk/nasedokumenty). Titul bol vydaný v tlačenej aj elektronickej verzii:
1.

Podnikanie a ľudské práva: Úvod do problematiky [online]. Bratislava: Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva, 2018. 79 s. ISBN 978-80-89016-98-3.

O vydanie 1 titulu prejavilo záujem vydavateľstvo Wolters Kluwer. Titul bol vydaný
v tlačenej podobe:
1. Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 60 s. ISBN: 978-80-8168-949-9.

G.
Spolupráca na národnej úrovni v oblasti ochrany a podpory ľudských práv
a nediskriminácie
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1.

Spolupráca s ministerstvami a inými orgánmi verejnej správy

1.1

Spolupráca s ministerstvami pri aktivitách súvisiacich s prípravou implementačných
správ v rámci hodnotiacich mechanizmov monitorovacích orgánov

Tabuľka č. 5: Poskytnuté podklady pre ministerstvá v roku 2018
Materiál

Počet
strán

Podklady do správy GT OSN na tému ochrany detí
pred šikanovaním

3
(v AJ)

Mesiac Názov organizácie

Apríl

Ministerstvo
zahraničných vecí
a európskych
záležitostí SR

Zásadná pripomienka v rámci MPK k Správe o
prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy
Ministerstvo
SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení
zahraničných vecí
Apríl
všetkých foriem rasovej diskriminácie a návrh
1
a európskych
subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní
záležitostí SR
obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN
na odstránenie rasovej diskriminácie
1.2 Spolupráca pri príprave a napĺňaní akčných plánov / členstvo v pracovných
skupinách a výboroch
Členstvo vo výboroch a zasadnutia výborov
Tabuľka č. 6: Rokovania výborov a pracovných skupín, ktorých sa zúčastnili zástupcovia
a zástupkyne Strediska v roku 2018
Rokovania, ktorých sa zúčastnili
Názov výboru
zástupcovia Strediska
Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, 28.02.2018, 23.04.2018 (rokovanie
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem Národnej implementačnej pracovnej
intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, skupiny k vyhodnoteniu školenia
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
školiteľov TAHCLE), 16.05.2018
(seminár k problematike trestných
činov z nenávisti OBSE-ODIHR),
27.06.2018 (mimoriadne zasadnutie)
Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské 25.04.2018, 28.06.2018, 15.11.2018
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
(pracovná
skupina
k príprave
akčného plánu pre deti), 22.11.2018
Pracovná skupina Komory zainteresovaných aktérov 03.05.2018, 10.09.2018
Rady vlády SR pre Agendu 2030
Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské 05.06.2018, 19.11.2018
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práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,
transrodových a intersexuálnych osôb Rady vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
Koordinačný výbor pre horizontálne princípy
rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
Pracovná skupina pre vzdelávanie Gestora
horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a
nediskriminácia
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21.06.2018, 19.09.2018

28.06.2018, 21.09.2018, 13.12.2018
29.06.2018, 29.11.2018

05.09.2018, 27.11.2018

15.11.2018
15.11.2018

Spolupráca pri príprave a napĺňaní akčných plánov
Tabuľka č. 7: Zoznam pripravených materiálov v roku 2018
Mesiac
Názov organizácie
Materiál
Január

Január

Úrad splnomocnenca vlády
pre rómske komunity

Odporúčania o účinných opatreniach pre
integráciu Rómov v členských štátoch

Úrad splnomocnenca vlády
pre rómske komunity

Plánované cieľové hodnoty ukazovateľov
aktivít aktualizovaných akčných plánov
Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku
2020 na roky 2016-2018

Ministerstvo práce,
Odpočet Národného akčného plánu pre deti
Január sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2013-2017
Výbor pre deti a mládež
Ministerstvo vnútra SR Odpočet aktivít a úloh týkajúcich sa
Výbor pre predchádzanie a
prevencie a eliminácie rasizmu a
Február
elimináciu rasizmu,
extrémizmu realizovaných Strediskom v
xenofóbie, antisemitizmu a
roku 2017
ostatných foriem intolerancie
Podklady k odpočtu akčných plánov
Úrad splnomocnenca vlády
Stratégie za rok 2017 k aktualizovaným
Marec
pre rómske komunity
akčným plánom Stratégie SR pre integráciu
Rómov do roku 2020 na roky 2016-2018

2.

Počet
strán
0,5

0,5

4,5

2,5

1/4

Spolupráca s akademickou obcou (napr. SAV, právnické fakulty, fakulty
humanitného smeru slovenských vysokých škôl

V rámci spolupráce s vysokými školami vykonali v roku 2018 v centrále Strediska
v Bratislave odbornú stáž v uplynulom kalendárnom roku štyria stážisti. Konkrétne išlo o dve
stážistky z Právnickej fakulty UK v Bratislave, jednu stážistku z Fakulty ekonomických
a sociálnych vied UK v Bratislave a jedného stážistu z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
V roku 2018 Stredisko podpísalo memorandum o spolupráci s Fakultou práva
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave s cieľom podnietiť v študentoch intenzívnejšie
vzdelávanie v oblasti ochrany ľudských práv a otvoriť im možnosti spolupráce pri projektoch
Strediska, ako aj spoločných iniciatívach v rozvoji vzdelávania študentov, a šíriť osvetu
o postavení a činnosti Strediska.
Zástupcovia a zástupkyne Strediska sa tiež zúčastnili na podujatiach organizovaných
akademickou obcou:
24.09.2018 – slávnostné otvorenie akademického roka na Paneurópskej vysokej škole
v Bratislave;
20.11.2018 – Clevering lecture organizovaná Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva
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v Bratislave v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave na tému
diskriminácie na základe vzťahu k určite osobe alebo osobám.

3.

Spolupráca s inštitucionalizovanými organizáciami
nediskriminácie, ľudských práv a práv detí

pôsobiacimi

v oblasti

3.1

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

Komisárka pre deti
Dňa 09.03.2018 sa výkonná riaditeľka spolu so zástupkyňami Strediska stretli
s Komisárkou pre deti a zástupcami Úradu Komisárky pre deti. Predmetom stretnutia, ktoré sa
konalo pri príležitosti natáčania videa k 25. výročiu Strediska, bola výmena informácií
a súčasných aktivitách a výzvach oboch inštitúcií.
Komisárka pre práva osôb so zdravotným postihnutím
Dňa 09.03.2018 sa výkonná riaditeľka spolu so zástupkyňami Strediska stretli
s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím a zástupkyňou Úradu Komisárky pre
osoby so zdravotným postihnutím. Predmetom stretnutia, ktoré sa konalo pri príležitosti
natáčania videa k 25. výročiu Strediska, bola výmena informácií o činnosti oboch inštitúcií.
Komisárka pre práva osôb so zdravotným postihnutím zároveň vystúpila s príspevkom
na konferencii pri príležitosti 25. výročia Strediska.
Rada Centra právnej pomoci
Nominant za Stredisko v Rade Centra právnej pomoci sa zúčastnil zasadnutia Rady
Centra právnej pomoci dňa 19.12.2018.
3.2

Poskytovanie súčinnosti pri vybavovaní podnetov

V roku 2018 Stredisko neevidovalo žiadnu požiadavku o súčinnosť pri vybavovaní
podnetov zo strany verejného ochrancu práv, komisára pre zdravotne postihnutých,
komisára pre deti a Centra právnej pomoci. Stredisko neriešilo v roku 2018 žiadny podnet,
pri ktorom by potrebovalo súčinnosť zo strany týchto inštitúcií.

4.

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti nediskriminácie
a práv detí

4.1

Prehlbovanie spolupráce s mimovládnymi organizáciami

Fórum pre pomoc starším
Dňa 28.02.2018 sa výkonná riaditeľka spolu so zástupkyňami Strediska stretli
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s riaditeľkou Fóra pre pomoc starším. Predmetom stretnutia konaného pri príležitosti natáčania
videa k 25. výročiu Strediska, bola diskusia o problémoch starších ľudí pri realizácii ich práv,
činnosť Fóra pre pomoc starším a aktivity Strediska s cieľom identifikácie možností spolupráce.
Nadácia otvorenej spoločnosti
Dňa 27.02.2018 sa výkonná riaditeľka spolu so zástupkyňami Strediska stretli
s výkonným riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti. Predmetom stretnutia, ktoré sa konalo
pri príležitosti natáčania videa k 25. výročiu Strediska, bola diskusia o súčasných výzvach
oboch organizácií.
IUVENTA
Na základe spolupráce so Slovenským inštitútom mládeže (IUVENTA) sa uskutočnilo
v dňoch 21.06.-23.06.2018 vzdelávanie „Neformálne o ľudských právach“ v Osrblí pre
krajských výhercov Olympiády ľudských práv. Program bol zameraný na spoločné aktivity,
prednášky a workshopy z oblasti ľudských práv. Predmetom diskusií bola problematika
extrémizmu, kyberšikany, moci a zodpovednosti v oblasti ľudských práv, diskriminácia
a stereotypy, sila inštitúcií a vplyvu na ľudské práva.
Komora mediátorov, o. z.
V roku 2018 Stredisko podpísalo memorandum o spolupráci s Komorou mediátorov,
o. z., ktorej predmetom má byť predovšetkým výmena informácií v súvislosti s výkonom
mediácie a uzatváraním dohôd o mimosúdnom riešení antidiskriminačných sporov.
4.2

Účasť na konferenciách, seminároch a aktivitách organizovaných mimovládnym
sektorom

05.02.2018 – beseda „Ženy v politike“ organizovaná organizáciou IDEA k problematike
zastúpenia žien v politickom živote na Slovensku;
08.02.2018 – prezentácia novej publikácie Ženy, matky, telá II organizovaná občianskymi
združeniami Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy spolu s diskusiou
k téme porušovania ľudských práv žien na Slovensku;
21.11.2018 – seminár na tému „Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného
rozvoja 2030“ organizovaný Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR;
30.11.2018 – predstavenie výstupov projektu „Ako sa vysporiadať s trestnými činmi
z nenávisti“, ktorý realizoval medzinárodný tím mimovládnych organizácií a expertov vrátane
organizácie Človek v ohrození.
4.3

Spolupráca na projekte „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme
odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“

Stredisko je na základe memoranda o spolupráci spolupracujúcim subjektom pri
realizácii projektu, ktorý implementujú Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
a Slovenská asociácia európskych štúdií v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. V rámci spolupráce zástupcovia Strediska diskutovali spolu so zástupcami štátnej
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správy, zástupkyňou Úradu komisára pre zdravotne postihnutých a zástupcami osôb so
zrakovým postihnutím v panelovej diskusii dňa 04.10.2018 pri príležitosti predstavenia projektu
s cieľom nastoliť základné výzvy v ochrane práv nevidiacich sprevádzaných vodiacim psom.
Aktivity mimo plánu činnosti
27.01.2018 – stretnutie s vedúcim Múzea holokaustu v Seredi pri príležitosti natáčania videa
k 25. výročiu Strediska spojené s výmenou informácií o aktuálnych aktivitách oboch
organizácií;
01.02.2018 – stretnutie so Splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny pri
príležitosti natáčania videa k 25. výročiu Strediska spojené s výmenou informácií
o aktuálnych aktivitách oboch organizácií;
02.02.2018 – stretnutie so Splnomocnencom vlády SR pre občiansku spoločnosť pri
príležitosti natáčania videa k 25. výročiu Strediska spojené s výmenou informácií
o aktuálnych aktivitách oboch organizácií, informovania o procese novelizácie zákona
o Stredisku a implementácii Agendy 2030 na Slovensku;
02.02.2018 – stretnutie s riaditeľkou Inštitútu pre výskum práce a rodiny pri príležitosti
natáčania videa k 25. výročiu Strediska spojené s výmenou informácií o aktuálnych aktivitách
oboch organizácií;
16.05.2018 – slávnostné otvorenie vernisáže výstavy rakúskeho fotografa Ericha Lessinga
„Lessing presents Lessing“ v Múzeu holokaustu v Seredi;
01.08.2018 – pietny akt pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu v Múzeu
Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici;
07.09.2018 – kladenie vencov k Pamätníku obetí holokaustu v Bratislave pri príležitosti
Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia;
12.09.2018 – vernisáž výstavy izraelského fotografa a filmára Jose Andrés Lacko
„Remembrance: a living dialogue“ v Múzeu holokaustu v Seredi;
18.09.2018 – tryzna pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Múzeu
Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici;
10.12.2018 – galavečer spojený s vyhlásením výsledkov IX. etapy súťaže „Samospráva
a Slovensko bez bariér 2016 -2018“ organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb
zdravotne postihnutých a Dňa ľudských práv.

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. 8: Poskytnuté podklady pre expertné skupiny a ľudskoprávne mechanizmy OSN
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1

2
3

Dopytujúci subjekt
Špeciálny spravodajca OSN pre
k problematike nezávislosti sudcov a
právnikov
Úrad vysokého komisára OSN pre
ľudské práva (OHCHR)
Špeciálny spravodajca OSN pre práva
osôb so zdravotným postihnutím

4

Svetová aliancia národných inštitúcií
pre ľudské práva (GANHRI)

5

Špeciálny spravodajca OSN pre
problematiku obhajcov ľudských práv
Špeciálny spravodajca OSN pre
problematiku práva na slobodu
pokojného zhromažďovania a
združovania
GANHRI

6

7

1.2

Predmet
Nezávislosť súdnictva

Mesiac
január

Právo na zdravie a Agenda 2030

február

Právo osôb so zdravotným
postihnutím na najvyššiu úroveň
zdravia
Národné inštitúcie pre ľudské práva
a spolupráca občianskej spoločnosti
v rámci Agendy 2030 a cieľov
trvalo udržateľného rozvoja na
medzinárodnej a národnej úrovni
Ochrana obhajcov ľudských práv

marec

máj

jún

Ako môže realizácia práva na
júl
slobodu pokojného zhromažďovania
a združovania môže prispievať
k implementácii Agendy 2030
Úloha národných inštitúcií pre
november
ľudské práva pri predchádzaní
a odstraňovaní všetkých foriem
násilia na ženách a dievčatách

Príprava NHRI správ v rámci hodnotiacich mechanizmov jednotlivých dohovorov

V júli 2018 zaslalo Stredisko Rade OSN pre ľudské práva Individuálne podanie
Slovenského národného strediska pre ľudské práva k tretiemu hodnoteniu Slovenskej
republiky v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva.
Správa je dostupná v slovenskom aj anglickom jazyku na webovej stránke Strediska
(http://www.snslp.sk/CCMS/files/UPR_spr%C3%A1va.pdf). Pri tejto príležitosti Stredisko
pripravilo animované video objasňujúce proces univerzálneho periodického hodnotenia, ktoré
zdieľalo na sociálnych sieťach (https://www.youtube.com/watch?v=onuYhiAL3QY).
Dňa 14.12.2018 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Ženeve na prípravnom zasadnutí
so zástupcami stálych misií štátov pri OSN pri príležitosti nadchádzajúceho hodnotenia
Slovenskej republiky v rámci tretieho cyklu univerzálneho periodického hodnotenia v Rade
OSN pre ľudské práva, ktoré organizovala mimovládna organizácia UPR Info. Vo svojom
stanovisku sa Stredisko zameralo na problematiku posilnenia národnej inštitúcie pre ľudské
práva, implementáciu Hlavných zásad OSN pre oblasť podnikania a ľudských práv
a diskrimináciu Rómov vo vzdelávaní a v oblasti bývania.
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1.3

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

V rámci spolupráce s OSN sa Stredisko zúčastnilo v dňoch 21.-23.02.2017 na valnom
zhromaždení GANHRI 2018 v Ženeve. Súčasťou GANHRI 2018 bola výročná konferencia
k právam osôb so zdravotným postihnutím a viaceré sprievodné podujatia (napr. diskusia
o úlohe národných inštitúcií pre ľudské práva pri podpore, sledovaní a reportovaní súladu
národnej situácie s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a diskusia o používaní
soft-power národných inštitúcií pre ľudské práva pri ochrane ľudských práv).
V dňoch 07.-11.05.2018 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Ženeve tréningu pre
národné inštitúcie pre ľudské práva k problematike medzinárodných ľudskoprávnych
mechanizmov, ktorý spoluorganizovali GANHRI, nadácia Friedrich-Ebert-Stiftung a United
Nations Training and Research Institute (UNITAR).

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.
2.1

Zastúpenie v pracovných skupinách a plnenie úloh spojených s členstvom

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska zastúpení v pracovných skupinách počas roka
plnili úlohy spojené s členstvom a zúčastnili sa nasledovných stretnutí pracovných skupín:
08.02.2018 – Viedeň - pracovná skupina k právnej problematike (Legal Working Group) –
diskusia k prioritám skupiny na rok 2018, plánu činnosti a rozdeleniu úloh medzi členov
a spoločnému stanovisku k reforme ESĽP. Skupina tiež rokovala o možnostiach spolupráce
s jednotlivými inštitúciami EÚ a ich organizačnými zložkami;
15.05.2018 – Belfast - pracovná skupina k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam
(Economic, Social and Cultural Rights Working Group) – stretnutie venované pripravovanej
správe o meraní chudoby a cieľoch udržateľného rozvoja;
05.-06.07.2018 – Berlín - pracovná skupina pre oblasť komunikácie (Communication Working
Group) – diskusia k spolupráci s Equinet pri komunikácii ľudských práv a rovnosti, plánovanie
činnosti skupiny a zdieľanie príkladov dobrej praxe. Zástupkyňa Strediska predstavila návrh
kampane pre členov Equinet k 70. výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv;
17.10.2018 – konferenčný hovor- pracovná skupina pre problematiku podnikania a ľudských
práv (Business and Human Rights Working Group);
27.11.2018 – Štrasburg - pracovná skupina k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam
(Economic, Social and Cultural Rights Working Group) – stretnutie venované hodnoteniu
činnosti pracovnej skupiny v uplynulom období, plánu činnosti na rok 2019 a vzájomnému
informovaniu členov o uskutočnených a plánovaných aktivitách v tejto oblasti;
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2.2

Účasť na stretnutiach, seminároch a školeniach ENNHRI

Dňa 21.02.2018 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Ženeve počas výročnej
konferencie GANHRI 2018 valného zhromaždenia ENNHRI. Druhého Valného zhromaždenia
ENNHRI sa zástupkyňa Strediska zúčastnila dňa 24.10.2018 v Aténach. Pri tejto príležitosti sa
dňa 25.10.2018 konala výročná konferencia ENNHRI na tému obhajcov ľudských práv
a pôsobností národných inštitúcií pre ľudské práva ako obhajcov ľudských práv (ENNHRI
Annual Conference: National Human Rights Institutions and Human Rights Defenders:
Enabling Human Rights and Democratic Space in Europe).
V dňoch 05.-07.03.2018 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Kišiňove vzdelávacieho
kurzu ENNHRI o monitorovaní a reportovaní v oblasti ľudských práv. Školenie sa venovalo
prioritizácii v činnosti NHRI, princípom monitorovania dodržiavania ľudských práv
a nastaveniu správnych metód na podávanie správ na národnej a medzinárodnej úrovni.
Dňa 19.03.2018 privítala výkonná riaditeľka Strediska generálnu tajomníčku ENNHRI
v priestoroch Strediska a informovala ju o súčasnom stave novelizácie zákona o Stredisku,
činnosti Strediska ako NHRI a nadchádzajúcej konferencii pri príležitosti 25. výročia Strediska.
V dňoch 26.-29.03.2018 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Tbilisi vzdelávacieho
kurzu ENNHRI o problematike podnikania a ľudských práv. Školenie sa venovalo základným
aspektom ľudských práv v oblasti podnikania, činnosti NHRI a prienikom problematiky
s cieľmi udržateľného rozvoja.
2.3

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

Stredisko tento rok nebolo vybrané medzi účastníkov/účastníčky NHRI akadémie,
ktorých počet je obmedzený.

3.

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

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie a v súčasnosti združuje
49 členov z 36 krajín Európy.
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:
06.03.2018 – Vilnius - pracovná skupina Komunikačné stratégie a praktiky (Communication
Strategies and Practices) – diskusia bola venovaná komunikácii rovnosti smerom k mládeži
a mladým ľuďom, zástupkyňa Strediska sa zapojila do prípravy aktivity v rámci
medzinárodnej kampane k 70. výročiu Všeobecnej deklarácii ľudských práv;
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12.04.2018 – Sofia - pracovná skupina Rodová rovnosť (Gender Equality) – stretnutie bolo
venované najmä zdieľaniu skúsenosti v oblasti práv trans a intersex osôb a finalizácii novej
správy pracovnej skupiny na tému rodovej rovnosti vo vzdelávaní;
20.04.2018 – Brusel - pracovná skupina Tvorba politík (Policy Formation) – predmetom
stretnutia bola diskusia k pripravovanému materiálu Equinetu o nenávistných prejavoch, ich
definícii v jednotlivých krajinách EÚ, mandátoch EB a činnosti EB v danej oblasti;
08.05.2018 – Brusel - pracovná skupina Právo rovnosti (Equality Law) – predmetom bolo
predstavenie stratégie ďalšej práce skupiny so zameraním na diskrimináciu z dôvodu veku;
18.-19.09.2018 – Budapešť - pracovná skupina Komunikačné stratégie a praktiky
(Communication Strategies and Practices) – stretnutie bolo organizované v spolupráci
s maďarským Úradom ombudsmana pre základné práva a predmetom bolo vytvorenie
komunikačnej stratégie v oblasti ľudských práv pre médiá. Na stretnutí zástupkyňa Strediska
prezentovala návrh kampane k 70. výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, o ktorej
ďalšom postupe sa rozhodovalo v spolupráci s ostatnými účastníkmi skupiny;
27.09.2018 – Berlín - pracovná skupina Rodová rovnosť (Gender Equality) – národné orgány
pre rovné zaobchádzanie zdieľali svoje skúsenosti v oblasti práv trans a intersex ľudí
a diskutovali o výsledkoch prieskumu mimovládnych organizácií OIL (Organization Intersex
International) a Transgender Europe ;
11.10.2018 – Malta - pracovná skupina Právo rovnosti (Equality Law) – členovia skupiny
diskutovali o ďalšom postupe pri príprave publikácie na tému diskriminácie z dôvodu veku,
do ktorej Stredisko prispelo jedným prípadom;
29.11.2018 – Brusel - pracovná skupina Tvorba politík (Policy Formation) – predmetom
diskusie bola publikácia na tému nenávistných prejavov, odporúčanie Equinetu na
rešpektovanie rovnosti počas volieb a kampaní a činnosť orgánov pre rovné zaobchádzanie
pri implementácii Agendy 2030, pričom zástupkyňa Strediska vystúpila s prezentáciou pre
členov skupiny o aktivitách Strediska v tejto oblasti.
Stredisko participovalo v roku 2018 aj na projekte s názvom „Násilie na ženách
a násilie na základe pohlavia“. Dňa 11.04.2018 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila v Sofii na
treťom stretnutí k projektu, na ktorom členky zdieľali svoje skúsenosti s problematikou násilia
na ženách a diskutovali o ratifikácii Istanbulského dohovoru a pripravovanom seminári
k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku. Záverečné stretnutie k projektu sa konalo
26.09.2018 v Berlíne s cieľom zdieľať prax a skúsenosti v danej oblasti a diskusie
o súčasných iniciatívach a spôsoboch boja proti násiliu páchanému na ženách a blížiacej sa
kampani „16 dní aktivizmu proti násiliu na páchanému na ženách“.
Stredisko sa v roku 2018 stalo členom pracovného zoskupenia k problematike slobody
pohybu (Cluster on Freedom of Movement) združujúceho orgány v zmysle článku 4 Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16.04.2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu
práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov. Prvé stretnutie sa
konalo v dňoch 22.–23.11.2018 v Bruseli a jeho predmetom bola problematika slobody pohybu
pracujúcich v rámci Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ich postavenia a práva. Členovia
prezentovali skúsenosti v tejto oblasti, prípady a dobrú prax.
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3.2

Účasť na školeniach, konferenciách a seminároch organizovaných Equinetom

V roku 2018 sa zamestnanci Strediska tiež zúčastňovali školení a seminárov
organizovaných sieťou Equinet. Konkrétne išlo o nasledovné:
22.03.2018 – Dublin – konferencia na tému diskriminácie a chudoby (Conference on Poverty
and discrimination: two sides of the (euro) coin) venovaná vzťahu medzi diskrimináciou
a chudobou, socio-ekonomického statusu ako dôvodu diskriminácie, príkladom z praxe
z krajín EÚ, legislatívnych iniciatív v tejto oblasti a aktuálnosti Európskej sociálnej charty;
31.05.2018 – Brusel- diskusia k antidiskriminačnému právu v Európe a horizontálnej smernici
(Townhall Discussion on Anti-Discrimination and Equality Law in Europe. Draft “Horizontal
Directive”: Next Steps to Advance the Debate);
01.06.2018 – Brusel - konferencia k problematike investovania do rovnosti (Conference on
Investing in equality), ktorej predmetom bolo nastavovanie rozpočtu EÚ vo vzťahu k rovnosti
na úrovni EÚ a prezentácia príkladov dobrej praxe;
27.-28.06.2018 – Ľubľana - seminár na tému boja proti vekovej diskriminácii proti mladým
ľuďom (Seminar on Tackling Age Discrimination against Young People) organizovaný
v spolupráci s Európskym fórom mládeže (European Youth Forum), ktorý bol zameraný na
činnosť orgánov pre rovné zaobchádzanie a mládežníckych organizácií v oblasti boja proti
diskriminácii mladých ľudí. Zástupkyňa Strediska vystúpila s príspevkom o práci Strediska
s mládežou v oblasti komunikácie rovnosti a ľudských práv;
18.10.2018 – Brusel - seminár na tému boja proti diskriminácii a ochrany osôb, ktoré sa
starajú o maloletých (Tackling Discrimination and Ensuring Protection for Carers in Europe)
s cieľom posilnenia spolupráce medzi orgánmi pre rovné zaobchádzanie a inšpektorátmi
práce. Na stretnutí zástupkyňa Strediska prezentovala príklady a dobrej praxe zo Slovenska,
najmä spoluprácu s Národným inšpektorátom práce v oblasti vzdelávania a odhaľovania
diskriminácie na pracovisku;
08.-09.11.2018 – Brusel – seminár o etnickom profilovaní (Seminar on Ethnic Profiling)
organizovaný v spolupráci s Open Society Justice Initiative, ktorý sa venoval teoretickým
východiskám boja proti etnickému profilovaniu, príkladom z praxe orgánov pre rovné
zaobchádzanie, činnosti občianskej spoločnosti a jej spolupráci s orgánmi pre rovné
zaobchádzanie a skúsenosti s bojom proti etnickému profilovaniu v Kanade.
3.3

Zastúpenie Strediska na valných zhromaždeniach a stretnutiach Equinetu

Dňa 07.11.2018 sa zástupkyňa Strediska zúčastnila valného zhromaždenia Equinet
v Bruseli. Na valnom zhromaždení boli prijaté Strategický plán Equinet na roky 2019-2022,
Plán činnosti a rozpočet Equinet na rok 2019 a účtovná správa za rok 2017. Členovia schválili
pristúpenie nových členov: Úrad gruzínskeho verejného ochrancu práv, Rada pre predchádzanie
a odstraňovanie diskriminácie a presadzovanie rovnosti Moldavskej republiky a španielsky
Inštitút pre ženy a rovné príležitosti. V rámci valného zhromaždenia sa konala panelová
diskusia na tému presadzovania silného inštitucionálneho rámca na zabezpečenie rovnosti.
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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 2018 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 16.-17.05.2018 sa zástupcovia Strediska zúčastnili v Belfaste na zasadnutí
platformy Rady Európy-FRA-Equinet-ENNHRI o rovnom zaobchádzaní voči Rómom (OPRE
platforma) a platformy Rady Európy-FRA-Equinet-ENNHRI pre hospodárske a sociálne
práva (4Social Rights platforma). Prvý deň bol venovaný spoločnému stretnutiu platforiem,
na ktorom sa rokovalo o dôležitosti vzájomnej spolupráce. Druhý deň sa konali samostatné
stretnutia platforiem.. Témami diskusie piateho pracovného stretnutia OPRE platformy boli
boj proti „anti-Gypsizmu“, diskriminácii Rómov, zvyšovanie povedomia o ľudských právach
v rómskych komunitách, uzatváranie manželstiev mladistvých Rómov, práva rómskych žien
a detí a vplyv BREXITu na Rómov žijúcich vo Veľkej Británii a Severnom Írsku.
Aktivity mimo plánu činnosti
Zastúpenie v platforme Rady Európy-FRA-Equinet-ENNHRI pre hospodárske a sociálne
práva (CoE-FRA-EQUINET-ENNHRI collaborative platform on social and economic
rights)
V roku 2018 sa Stredisko stalo členom platformy Rady Európy-FRA-Equinet-ENNHRI
pre hospodárske a sociálne práva. Zástupca Strediska sa zúčastnil prvého stretnutia platformy
v 17.05.2018 v Dubline (pozri bližšie bod 4.2) aj druhého stretnutia konaného v Štrasburgu
dňa 28.11.2018 so špecifickým zameraním na právo na bývanie. Zástupca Strediska
informoval v diskusii o stave sociálneho bývania a bytovej politiky na Slovensku, ako aj
o činnosti Strediska v tejto oblasti.
5.

Spolupráca s FRA (Agentúra Európskej únie pre základné práva)

V dňoch 23.-24.01.2018 sa zástupca Strediska zúčastnil na seminári odborníkov na
komunikáciu v oblasti ľudských práv (Seminar with human rights leadership communicators)
zorganizovaný FRA v spolupráci s ENNHRI, Equinet, Radou Európy a Úradom pre
demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE. Seminár sa venoval problematike ako
komunikovať ľudské práva v jednotlivých krajinách EÚ.
Dňa 25.01.2018 sa zástupca Strediska zúčastnil na „Stretnutí o záväzkoch voči
deinštitucionalizácii, financovaní a výsledkoch: kde sa nachádzame a kam by sme mali
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smerovať?“, na ktorom boli prezentované výsledky výskumu FRA o právach osôb so
zdravotným postihnutím v EÚ.
V dňoch 06.-07.02.2018 vystúpila zástupkyňa Strediska s príspevkom o využívaní
Charty základných práv EÚ v činnosti NHRI na školení k Charte základných práv EÚ, ktoré
organizovala FRA v spolupráci s ENNHRI. Zástupkyňa Strediska zároveň prezentovala
informačný materiál ENNHRI k tejto téme, na ktorého tvorbe sa Stredisko priamo podieľalo
(http://ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_s_use_of_charter_final_and_covers.pdf).
Zástupkyne Strediska sa v dňoch 25.-26.09.2018 zúčastnili vo Viedni na fóre
základných práv 2018 (2018 Fundamental Rights Forum) organizovanom FRA. V rámci
podujatia, Stredisko organizovalo pod hlavičkou Národného kontaktného miesta pre podnikanie
a ľudské práva workshop na tému „Od spoločenskej zodpovednosti podnikov k rešpektu
ľudských práv: úloha podnikateľov v ochrane ľudských práv“.

6.

Spolupráca s ECRI (European Commission against Racism and Intolerance)

Dňa 24.05.2018 sa Stredisko zúčastnilo v Štrasburgu na seminári ECRI pre národné
špecializované orgány na boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii, ktorého predmetom bolo
predstavenie novelizovaného Všeobecného politického odporúčania č. 2 o špecializovaných
národných orgánoch na boj proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii na národnej
úrovni a predstavenie činnosti equality bodies v oblasti boja proti nenávistným prejavom.
Aktivity mimo plánu činnosti
Oficiálne pracovné návštevy
Dňa 14.03.2018 navštívil Stredisko dosluhujúci Komisár Rady Európy pre ľudské práva
Nils Muižnieks s delegáciou, vrátane nastupujúcej Komisárky Rady Európy pre ľudské práva
Dunja Mijatović. Predmetom rokovania bola inkluzívne vzdelávanie Rómov a detí so
zdravotným postihnutím, predškolské vzdelávanie a činnosť Strediska v oblasti ľudských práv
a rovného zaobchádzania, ako aj legislatívne nastavenie Strediska a práva LGBTI osôb.
Dňa 25.04.2018 navštívila Stredisko delegácia v rámci Rozvojového programu OSN
(UNDP) pozostávajúca zo zástupcov štátneho sektora a ľudskoprávnych inštitúcií Moldavska.
Predmetom študijnej návštevy bola prax a činnosť Strediska v boji proti rasizmu, extrémizmu
a diskriminácii a nastavenie inštitúcie.
Dňa 19.11.2018 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v OBSE v roku 2019
navštívila Stredisko delegácia asociácie mimovládnych organizácií Civil Solidarity Platform
pozostávajúca zo zástupcov švajčiarskej, holandskej, ruskej a litovskej občianskej spoločnosti.
Predmetom návštevy bola diskusia o stave ochrany a dodržiavania ľudských práv na Slovensku
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a zdieľanie dobrej praxe pri vypracovávaní samohodnotiacej správy o plnení záväzkov
predsedníckych štátov v oblasti ľudskej dimenzie.
Dobré vzťahy s veľvyslanectvami
23.01.2018 – pracovné stretnutie výkonnej riaditeľky a zástupkyne Strediska so zástupcom
Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku (p. Martin Lambarts) za účelom
predstavenia postavenia a činnosti Strediska a procesu novelizácie zákona o Stredisku;
12.02.2018 – recepcia pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia veľvyslanca Srbskej
republiky na Slovensku;
16.03.2018 – stretnutie výkonnej riaditeľky a zástupkýň Strediska so zástupcom
Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave (p. Piotr Drobniak) k problematike podnikania
a ľudských práv na Slovensku;
22.03.2018 – recepcia organizovaná Veľvyslanectvo Helénskej republiky na Slovensku pri
príležitosti národného dňa Grécka;
26.04.2018 – koncert pri príležitosti 70. výročia vzniku Izraelského štátu s recepciou
organizovaný Veľvyslanectvom Štátu Izrael na Slovensku;
24.05.2018 – recepcia organizovaná Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku
pri príležitosti národného dňa Kings Day;
11.06.2018 – recepcia organizovaná Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v Slovenskej
republike pri príležitosti národného dňa Chorvátskej republiky;
16.11.2018 – pracovné stretnutie výkonnej riaditeľky a zástupcov Strediska so zástupkyňou
Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave (p. Mateja Kobav) k problematike
ľudskoprávneho vzdelávania a vzdelávacích aktivít Strediska pre rôzne cieľové kategórie;
19.12.2018 – pracovné stretnutie výkonnej riaditeľky a zástupcov Strediska so zástupcom
Veľvyslanectva Belgického kráľovstva vo Viedni a Stálej misie Belgického kráľovstva pri
OSN a medzinárodných organizáciách vo Viedni (p. Pietr Persyn) k problematike hodnotenia
Slovenska v rámci tretieho cyklu Univerzálneho periodického hodnotenia v Rade OSN pre
ľudské práva a aktuálnym ľudskoprávnym výzvam na Slovensku.
Účasť na medzinárodných konferenciách, seminároch, workshopoch a iných podujatiach
29.01.2018 – Brusel – expertné stretnutie Európskej komisie venované právam obetí trestných
činov (High level expert's meeting on victims' rights), osobitne obetiam terorizmu, kompenzácii
obetí trestných činov, obetiam rodovo podmieneného násilia a možnostiach národných orgánov
pre rovné zaobchádzania v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov;
21.-23.02.2018 – Varšava – medzinárodný tréning trénerov Školenia orgánov presadzovania
práva v boji proti trestným činom z nenávisti (TAHCLE) organizovaný Úradom pre
demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE, ktorého predmetom bola identifikácia osobitného
motívu nenávisti pri páchaní trestnej činnosti;
28.02.2018 – Brno – okrúhly stôl na tému vekovej diskriminácie organizovaný Kanceláriou
Veřejného ochránce práv Českej republiky, na ktorom boli prezentované prípady týkajúce sa
diskriminácie z dôvodu veku, jednotlivé formy diskriminácie a možnosti obrany;
10.07.2018 – Kodaň – študijná návšteva Dánskeho inštitútu pre ľudské práva k problematike
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podnikania a ľudských práv za účelom budovania kapacít zamestnancov pri zriaďovaní
Národného kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské práva;
11-13.09.2018 – Varšava – implementačná schôdza ľudskej dimenzie OBSE (OSCE Human
Dimension Implementation Meeting) organizovaná Úradom OBSE pre demokraciu a ľudské
práva, ktorá predstavuje najväčšiu konferenciu v oblasti ľudských práv a demokracie na pôde
OBSE a je platformou 57 členských štátov a stovky zástupcov mimovládneho sektoru
a občianskej spoločnosti;
12.09.2018 – Varšava – okrúhly stôl na tému „Zodpovednosť členských štátov OBSE za
implementáciu záväzkov v ľudskej dimenzii: Nástroj samohodnotiacej správy“ (Holding
OSCE states accountable for implementing human dimension commitments on Human Rights
and Democracy: The instrument of self-evaluation of OSCE Chairmanships) organizovaný
Civil Solidarity Platform pri príležitosti implementačnej schôdze ľudskej dimenzie OBSE;
08.-09.10.2018 – Viedeň – konferencia OBSE na tému vzdelávania v oblasti ľudských práv
ako nástroja na podporu rozvoja ľudských práv, mierového spolužitia a bezpečnosti
v krajinách OBSE (3rd Supplementary Human Dimension Meeting on Promoting Human
Rights, Peaceful Coexistence and Security in the OSCE Region through Education);
14.11.2018 – Brusel – workshop organizovaný Európskou rómskou informačnou kanceláriou
(ERIO) na tému diskriminácie Rómov v oblasti bývania a zdravia. Workshop sa venoval
úlohám národných orgánov pre rovné zaobchádzanie pri odstraňovaní diskriminácie Rómov
a pri zabezpečovaní dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, spolupráci s občianskou
spoločnosťou, hlavným výzvam a zvyšovaniu povedomia o diskriminácii v rómskych
komunitách;
16.11.2018 – Viedeň – stretnutie európskych ombudsmanov pre osoby so zdravotným
postihnutím pri príležitosti predsedníctva Rakúska v Rade EÚ (Meeting of the EU
Ombudspersons for Persons with Disabilities), ktoré organizoval rakúsky ombudsman pre osoby
so zdravotným postihnutím s cieľom zdieľať príklady dobre praxe v oblasti vzdelávania
a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Na stretnutí vystúpila zástupkyňa Strediska
s príspevkom o dobrej praxi zo Slovenskej republiky;
30.11.2018 – Varšava – okrúhly stôl na tému „Ako zabezpečiť správnu participáciu verejnosti na
tvorbe právnych predpisov“ (How to ensure meaningful participation in lawmaking: Learning
from national experiences) organizovaný Úradom OBSE pre demokraciu a ľudské práva s cieľom
porovnania postupov a spôsobov zapájania verejnosti do tvorby legislatívy.
Vypracovávanie podkladov a materiálov pre zahraničných partnerov
Niektoré z materiálov uvedených v tabuľke boli uvedené pri spolupráci Strediska
s vybranými partnermi, pre úplnosť sumáru si ich však dovoľujeme opätovne uviesť.
Tabuľka č. 9: Poskytnuté podklady a materiály pre zahraničných partnerov
Dopytujúci subjekt
Predmet
1 Špeciálny spravodajca OSN pre Nezávislosť súdnictva
k problematike nezávislosti sudcov a
právnikov
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Počet
strán
4

2 Federal Anti-Discrimination Agency
(FADA) –nemecký orgán pre rovné
zaobchádzanie
3 Rada Európy – Výbor proti mučeniu
4 ENNHRI
5 OHCHR
6 ENNHRI
7
8
9
10

11

12

13

14
15
16
17

18

Rozširovanie chránených dôvodov
diskriminácie

Podklady k návšteve Slovenska
Aktivity v oblasti práv starších osôb
Právo na zdravie a Agenda 2030
Dobrá prax v oblasti podpory a ochrany
občianskej spoločnosti
Špeciálny spravodajca OSN pre práva Právo osôb so zdravotným postihnutím na
osôb so zdravotným postihnutím
najvyššiu úroveň zdravia
Európska komisia
Cielená konzultácia o orgánoch pre rovné
zaobchádzanie v EÚ
Equinet
Konzultácia členov k ďalšiemu
strategickému plánu Equinetu
GANHRI
NHRI a širšia spolupráca občianskej
spoločnosti v rámci Agendy 2030 a cieľov
trvalo udržateľného rozvoja na
medzinárodnej a národnej úrovni
OPRE platforma
Rómovia: právo na bývanie a ubytovanie,
nútené vysťahovania, boj proti antigypsyismu a diskriminácii, ochrana práv
rómskych žien, detí a mládeže, právo na
slobodu pohybu
ENNHRI
Zapájanie NHRI do národných konzultácii
k Dobrovoľnému národnému zhodnoteniu
v roku 2018 (Agenda 2030)
Európska komisia
Konzultácia na prieskum so
zainteresovanými subjektami: litigácia
v prípadoch týkajúcich sa demokracie,
právneho štátu a základných práv
Dánsky inštitút pre ľudské práva
Definícia psychického násilia (násilie na
ženách)
Špeciálny spravodajca OSN pre Ochrana obhajcov ľudských práv
problematiku obhajcov ľudských práv
Equinet – pracovná skupina tvorba
Orgány pre rovné zaobchádzanie a boj proti
politík
nenávistným prejavom
Špeciálny spravodajca OSN pre
Ako môže realizácia práva na slobodu
problematiku práva na slobodu
pokojného zhromažďovania a združovania
pokojného zhromažďovania a
môže prispievať k implementácii Agendy
združovania
2030 pre udržateľný rozvoj
Community Living for Europe:
Využívanie Európskych štrukturálnych
Structural Funds Watch
a investičných fondov v období rokov 20142020 v oblasti prechodu od inštitucionálnej
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2

2
5
11
3,5
5
10
7
4,5

9

1

12

2
7,5
14
5

12

k rodinnej a komunitnej starostlivosti a
bývaniu
Konzultácia k tvorbe plánu činnosti na rok
5
19 FRA
2020
Obťažovanie a násilie na ženách (príklady
1
20 Equinet
dobrej praxe)
1,5
21 Ludwig Boltzmann Institute of Human Práva podozrivých alebo obvinených
Rights
v trestných konania a úloha národných
inštitúcií pre ľudské práva
Odobratie občianstva ako nástroj na boj proti 1
22 Spravodajkyňa Parlamentného
zhormaždenia Rady Európy (p. Tineke terorizmu
Strik)
Diskriminácia trans a intersexuálnych osôb
3
23 Equinet – pracovná skupina rodová
rovnosť
Implementácia cieľov udržateľného rozvoja
3
24 FRA
OSN v kontexte EÚ
Zber a využívanie dát o podnetoch
8
25 Equinet
Aktivity orgánov pre rovné zaobchádzanie
8
26 Equinet
vo vzťahu k cieľom udržateľného rozvoja
Úloha orgánov pre rovné zaobchádzanie
1
27 Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD)
Úloha národných inštitúcií pre ľudské práva 8
28 GANHRI
pri predchádzaní a odstraňovaní všetkých
foriem násilia na ženách a dievčatách
Spolu strán
156

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

Vzhľadom k poslednému vývoju v súvislosti s implementáciou zákona č. 307/2014
Z. z. (zákona o chránenom oznamovaní) absentuje matéria na akékoľvek hodnotenie;
implementácia výrazne stagnuje, čoho následkom je pripravovaná veľká novela zákona.
Stredisko však zverejnilo prostredníctvom svojho webového sídla odborný výstup na tému
Významu odhaľovania nekalých praktík v športe (http://www.snslp.sk/#menu=2603).
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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 webovej stránky, ako aj
vyhotovením tlačovín, potrebných pre distribúciu v rámci jednotlivých akcií Strediska.
Stredisko sa počas roka propagovalo aj účasťou na podujatiach organizovaných
spolupracujúcimi organizáciami. Stredisko je tiež aktívne na sociálnych sieťach.
Na propagáciu svojej činnosti využilo v roku 2018 aj organizáciu podujatí, konkrétne
konferenciu k 25. výročiu vzniku Strediska, pracovné raňajky organizované pri príležitosti
zriadenia Národného kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské práva, reprezentačný stolík
na podujatí LGBTI Business Forum 2018 na prezentáciu Národného kontaktného miesta pre
podnikanie a ľudské práva, a tiež diskusiu a populárny kvíz k medzinárodnému dňu ľudských
práv a 70. výročiu prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
Na propagáciu svojich aktivít verejnosti začalo Stredisko vydávať pravidelný
newsletter, ktorý vychádza v periodicite každé dva mesiace. Newsletter je zverejňovaný na
webovej stránke Strediska (www.snslp.sk) v časti „aktuality“ a je šírený prostredníctvom
stránok Strediska na sociálnych sieťach. Prvý newsletter bol vydaný v júni za mesiace apríl
a máj 2018, dokopy v roku 2018 Stredisko vydalo 4 newslettre, ktoré boli aj preložené do
anglického jazyka.
Stredisko nadviazalo spoluprácu s vydavateľstvom Wolters Kluwer, a. s. spočívajúcu vo
vydávaní vybraných publikácií Strediska, so zámerom zvýšiť mieru povedomia o činnosti
Strediska aj touto cestou.

2.

Zvyšovanie povedomia o ľudských právach a nediskriminácii

Stredisko upozorňuje 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 2018 vydalo Stredisko
6 mediálnych správ a výstupov, ktoré sa týkali rasizmu a xenofóbie, diskriminácie,
nenávistných prejavov a ochrany ľudských práv (viď tabuľka č. 10).
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Tabuľka č. 10: Mediálne výstupy a správy Strediska
Vlastné
správy
1

Rasizmus a xenofóbia (výsledky výskumu)
Diskriminácia

1

Nenávistné prejavy

1

Iné

3

SPOLU

6

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 6 rozhovorov (viď tabuľka č. 11). Išlo o rozhovory napr. ohľadom
problematiky šikany na pracovisku (16.11.2018, SME.sk), diskriminácie (01.02.2018, TV
Markíza – Reflex), rasizmu a xenofóbie medzi mladými ľuďmi (05.03.2018, Pravda.sk) či
rodovej rovnosti (10.12.2018, RTVS Dvojka – Správy a komentáre).
Celkový počet správ za rok 2018, v ktorých sa Stredisko objavilo relevantnou formou,
t. j. týkajúcej sa priamo jeho činnosti, je 59.
Tabuľka č. 11: Poskytnuté odpovede a vyžiadané rozhovory
Poskytnuté rozhovory
Počet Komu boli poskytnuté/kým boli zverejnené
a odpovede
Rasizmus a xenofóbia
Pravda
1
Rodová rovnosť
RTVS (Správy a komentáre)
1
Diskriminácia
TV Markíza (Reflex), Denník N
2
Šikana na pracovisku
Denník N
1
Otázky týkajúce sa Strediska
Denník N
1

3.

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

nediskriminácií

a Stredisku

Stredisko informuje o svojich aktivitách a ľudskoprávnych témach aj na sociálnych
sieťach. V máji 2018 zriadilo konto na sociálnej sieti Instagram (@snslp_snchr), ktorá je
v súčasnej dobe vysoko populárna. V auguste 2018 sa sprístupnil účet na stránke Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCorDLvJWMdaOFKt84rR3L2Q/www.snslp.sk), na ktorom
sa nachádzajú videá propagujúce aktivity Strediska, ako aj videá vzdelávacieho charakteru.
Stredisko sa snaží o rozmanitosť pridávaných príspevkov či už typovo, alebo tematicky,
v závislosti aj od konkrétnej sociálnej siete.
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3.1

Webové sídlo

Na webovej stránke bolo za rok 2018 uverejnených 36 príspevkov. Príspevky sa
venovali aktuálnym témam, dôležitým udalostiam súvisiacim s ľudskými právami a približovali
aktivity Strediska. Príspevky na webovej stránke sú nositeľom dôležitých vyjadrení zo strany
Strediska a prehľadu jeho aktivít, tieto príspevky tak zostávajú relevantné aj do budúcnosti.
Tabuľka č. 12: Zdieľané príspevky na webovej stránke
Medzinárodné dni

3

Správy týkajúce sa ĽP

2

Správy Strediska

15

Iné

4

Spolu

24

3.2

Facebook

Stránka Strediska na sociálnej sieti Facebook (@Stredisko) za rok 2018 získala 622
fanúšikov. Celkový počet fanúšikov k 31.12.2018 bol 1 060, čo predstavuje nárast o 142 %.
Príspevky na stránku sú pridávané zväčša ako reakcia na aktuálnu udalosť a prevažne
slúžia na propagáciu aktivít Strediska a jeho poslania. Počty príspevkov k jednotlivým témam
sú uvedené v tabuľke č. 13. Počas roka 2018 Stredisko zverejnilo štyri anonymné anketové
otázky týkajúce sa ľudských práv a rovnakého zaobchádzania, na ktorých sa zúčastnilo 115
participujúcich a výsledky boli taktiež prezentované na sociálnych médiách.
Vysoký nárast počtu ľudí, ktorým sa stránka páči, je okrem frekventovanejšieho
prispievania aj výsledkom sponzorovaných kampaní, ktorých Stredisko malo 10. Okrem
nárastu počtu ľudí, ktorým sa páči stránka Strediska taktiež priniesli väčšiu interakciu zo
strany užívateľov, či už formou komentára alebo zdieľania týchto príspevkov. Päť platených
kampaní sa týkalo propagácie Facebookovej stránky a priniesli nárast počtu odoberateľov
o 498. Ostatné sponzorované príspevky sa týkali propagácie novovzniknutého Národného
kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské práva a spolu mali dosah na 36 133 ľudí
a priniesli vyššiu interakciu na sociálnych médiách.
Tabuľka č. 13: Počty príspevkov na Facebookovej stránke Strediska k jednotlivým témam
Ľudské práva, Diskriminácia/ rovné zaobchádzanie
32
Propagácia Strediska (aktivity, publikácie, konferencie)

95

Medzinárodné a národné dni

15

Iné

13

Spolu

155
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3.3

Twitter

Za rok 2018 Stredisko zdieľalo na sociálnej sieti Twitter (@StrediskoSNSLP)
41 príspevkov a od založenia účtu nadobudlo 78 odoberateľov. Príspevky zväčša slúžia ako
rýchla reakcia na aktuálne dianie udalostí týkajúcich sa ľudských práv a diskriminácie.
Najčastejšie Stredisko zdieľalo tweety podporujúce udalosti realizované inou organizáciou.
Počet príspevkov je nižší ako uplynulé roky, keďže príspevky sú písané v anglickom jazyku a
slúžia ako materiál aj pre ostatné ľudskoprávne inštitúcie na svete, ktoré im tak lepšie
porozumejú a môžu ich zdieľať. Twitter navyše nie je na Slovensku až tak využívaný čo sa
odzrkadľuje aj na spätnej väzbe od ľudí.
Tabuľka č. 14: Zdieľané príspevky na sociálnej sieti Twitter podľa tém
Rodová rovnosť

4

Ľudské práva, Diskriminácia/ rovné zaobchádzanie

10

Naše aktivity

11

Propagácia a podpora udalostí uskutočnených inou organizáciou

16

Spolu

41

Aktivity mimo plánu činnosti
Instagram
Dňa 23.05.2018 Stredisko založilo účet na sociálnej sieti Instagram (@snslp_snchr).
V priebehu roka získalo konto Strediska 147 odoberateľov. Dokopy bolo uverejnených 93
príspevkov, ktoré slúžia na propagáciu Strediska. Instagram slúži na informovanie
o aktuálnom dianí na Stredisku a propagáciu jeho aktivít. V príspevkoch sa uverejňujú
väčšinou fotky z účasti na podujatiach, zväčša v reálnom čase. Z dôvodu konceptu Instagramu
ako vizuálneho média si príspevky vyžadujú úpravu špeciálnym grafickým programom.
V období od 25.11.-10.12.2018 sa Stredisko podieľalo na kampani 16 dní aktivizmu,
ktorou organizácia OSN pre ženy chcela podnietiť aktivity zameriavajúce sa na odstraňovanie
násilia páchaného na ženách. Počas kampane sme predstavili 8 príbehov výnimočných žien,
ktoré sa stali obeťou diskriminácie, ponižovania, fyzického násilia alebo šikany.
Tabuľka č. 15 : Zdieľané príspevky na sociálnej sieti Instagram
Naše aktivity

60

Propagácia a podpora udalostí uskutočnených inou organizáciou

5

Účasť na podujatiach
Iné
Spolu

21
7
93
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Youtube
V
auguste
2018
sa
sprístupnil
účet
na
stránke
Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCorDLvJWMdaOFKt84rR3L2Q/www.snslp.sk), na ktorom
sa nachádzajú videá ako propagačného, tak aj vzdelávacieho charakteru. Účet slúži ako úložisko
videí, ktoré Stredisko zdieľa na ostatných sociálnych médiách, preto sa štatistiky nemusia
zhodovať s celkovým dosahom na ľudí. Od založenia účtu Stredisko uverejnilo 7 videí.
Momentálne sa na stránke nachádzajú náučné videá na tému podnikanie a ľudské práva, ktoré
slúžia aj na propagáciu spustenia Národného kontaktného miesta pre podnikanie a ľudské práva.

4.

25. výročie Strediska

4.1

Konferencia „25 rokov inštitucionálnej ochrany ľudských práv na Slovensku“

Konferencia „25 rokov inštitucionálnej ochrany ľudských práv na Slovensku“ sa
konala dňa 20.03.2018 v Hoteli Austria Trend, Bratislava. Prvý blok konferencie bol
venovaný moderovanej diskusii so súčasnou výkonnou riaditeľkou a bývalými výkonnými
riaditeľmi Strediska (O. Srebala a V. Mrázová) k fungovaniu a výzvam Strediska pri jeho
vzniku, po pridaní agendy orgánu pre rovné zaobchádzanie a v súčasnosti. Druhý blok sa
zameral na objasnenie Parížskych princípov, akreditácie národných inštitúcií pre ľudské práva
a spolupráci medzinárodných aktérov (GANHRI, Komisár Rady Európy pre ľudské práva,
ENNHRI, FRA a ODIHR) s národnými inštitúciami pre ľudské práva vo všeobecnosti
a osobitne so Strediskom. V poslednom bloku bola prezentovaná prax fungovania
a nastavenia národných inštitúcií pre ľudské práva v zahraničí. Konferencie sa zúčastnili
zástupcovia štátnej správy, národných a zahraničných organizácií pôsobiacich v oblasti
ľudských práv, mimovládneho sektora, akadémie a medzinárodných organizácií. Po
konferencii sa konala komorná recepcia v priestoroch knižnice Strediska.
4.2

Video kampaň

Pri príležitosti 25. výročia Strediska bolo natočené a prezentované video o aktuálnych
výzvach v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku a spolupráci zainteresovaných aktérov
na národnej úrovni so Strediskom. Video je dostupné na účte Strediska na stránke Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=F8kJo6bz8kg&t=8s) a bolo tiež promované na stránke
Strediska na sociálnej sieti Facebook .
Aktivity mimo plánu činnosti
Populárny kvíz na tému ľudských práv
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a 70. výročia prijatia Všeobecnej
deklarácie ľudských práv Stredisko zorganizovalo dňa 10.12.2018 špeciálny kvíz, v ktorom si
účastníci mohli otestovať historické, ako aj súčasné vedomosti v oblasti ľudských práv. Kvízu
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sa zúčastnilo približne 30 ľudí.
Diskusia s ľudskoprávnymi aktivistami
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv a 70. výročia prijatia Všeobecnej
deklarácie ľudských práv Stredisko zorganizovalo v priestoroch svojej knižnice dňa
12.12.2018 diskusiu na tému „Hrdinovia dnešnej doby - 70 rokov zmien v ochrane ľudských
práv“. V diskusii vystúpili filmárka a bojovníčka za dodržiavanie práv rodičiek Zuzana
Límová, evanjelický kňaz a pedagóg Ondrej Prostredník, ktorý otvorene podporuje práva
LGBTI komunity a bloger a občiansky aktivista Ján Benčík, ktorý odhaľuje prejavy
extrémizmu na internete.
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