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Silvia Porubänová
qikonná riaditeľka

V Bľatislave, dňa 26. novembra2020

Vec: Yýzva na znovu zavedenie pľezenčnejformy vzdelávania na dľuhom stupni
základných škôl a stredných školách.

Yäženýpán predseda vlády Slovenskej republiky,

dovolte, aby sme V mene Slovenskeho národného strediska pre ľudsképräva (d'alej len
,,Stredisko") a mimovládnych organizácii vyjadrili postoj Vo vzťahu k opatreniam v oblasti
vzdelävania.
Základnou úlohou Strediska, národnej inštitúciena podporu a ochranu ľudských práv
zrladenej zákonoml, je monitorovať dodľžiavanie l'udských práv azäkladných slobôd v Slovenskej
republike. Na tento účelsa Stredisko zapäja do dialogu s orgánmi verejnej moci a d'alšími
kľúčovýmiaktérmi, aby im pomáhalo pri riešenímožných nedostatkov pľi prístupe alebo
uplatňovaní l'udských pľáv.

Stľedisko a dole uvedené mimovládne organizäcie oceňujú pracovné nasadenie vlády
Slovenskej republiky, jej ministerstiev ako i d'alšíchpodriadených inštitúciína záchranu ľudských
životov a zastavenie pandemie ochorenia COVID-19. opatrenia vlády Slovenskej ľepubliky, ktoľé
boli prijaté na zamedzenie šíreniaochorenia COVID-19 majú však vážny negatívny vplyv na
uplatňovanie ľudských präv azäkladných slobôd, vrátane prétva na bezplatné, kvalitné a inklúzivne
vzdelanie.

Sme však znepokojení súčasnýmstavom a vyhliadkami pľe dištančnevzdelävanie žiakov
ažiačokna druhom stupni zäkladných škôl a študentov a študentiek na stredných školách2' Podl'a
odporučaníSvetovej zdravotníckej organizäcie, IINESCO a LINICEF by malo byť zatváranie škôl
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Zákoĺ č' 308/1 993 Z'z' o ziaderĺ Sloverrského národného strediska pre l'udske pĺáva
V texte budeme pouŽívaťdälej termín dieťa, ktoľý je na účelytohto listu zástupným termínom pre Žiakov

stupni základných škôl a študentov a študentky na stredných školách.
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posledným prostriedkom boja proti šíreniuochorenia COVID-19 v oblasti vzdelávania3

Touto cestou Vás Žiadame, aby ste pri rozhodovaní o uvoľneníopatrení v oblasti

vzdelávani a deti prihliadali na možnosťdetí uplatňovať svoje právo na vzdelanie v plnom rozsahu.
Zäujem dieťaťa musí byť prvoradým hl'adiskom pľi akejkol'vek činnosti týkajúcej sa detí.a Do
pozoľnosti Vám dávame najmä nasledovné skutočnosti:

Ad

1)

Deti nemajú dostatočne zabezpečený prístup ku kvalitnému, inkluzívnemu a bezplatnému
vzdelaniu. Nastavený systém distančnéhovzdelávania, či znowotvoľenie tried
s maximálnym počtom 5 detí, disproporčne znevýhodňuje všetky deti, nielen tie, ktoré
pochädzaji zo sociálne znevýhodneneho prostredia alebo marginalizovaných komunít.
Tieto deti nemajú často prístup k stabilnému internetovému pripojeniu a potľebnému
technickému vybaveniu (napľ. počítač,webkamera, aplikácie komunikačných platfoľiem
a iné).

Ad

2)

obmedzením sociálneho kontaktu a aktívnej participácie detí na prezenčnom výchovnovzdelávacom procese pľispieva viacerým patologickým javom.
Podľa údajov zveľejnených Generálnou Pľokuratúrou Slovenskej republikys bol tohto roku
zaznamenaný enormný nárast v páchaní trestnej činnosti, ktorá úzko súvisíso sexuálnym
zneuŽivaním a vykorisťovaním detí. Mnohé deti ostávajú doma, trŕxia viac času v online

preto sa stávajú obeťami výroby detskej pornograÍie a sexuálneho
obťaŽovania, ktoré spočívav prijímaníalebo výmene sexuálne explicitných správ

priestore'

a

prostľedníctvom mobilných telefonov alebo emailu' súčasťouktorych si neraz zäznamy,
ktoré obsahujú zäbery na intímne časti tela, respektíve sexuálne aktivity' Často ide o
nevyžiadané správy, proti ktorym sa deti nevedia účinnebľániť.

Deti sú tal<tiež vystavené vo zvýšenej miere rôznym hoaxom a dezinformáciäm súvisiacich
s ochorením COVID-19' jednotlivými zranitel'nými skupinami ako inými spoločenskými
témami' Podľa skúsenostíStrediska a mimovládnych organizäcií pracujucich s mládežou
môžu byť okľem internetu aj ľodičiaalebo iní ľodinnípľíslušnícišíritel'mi hoaxov
a dezinformácií' Deti len rozvijajú svoje kľitickémyslenie, a preto pri prijímaníinformácií
nevedia vždy rozlišiťich pravdivosť a objektivitu ich spracovania. Talito stav môže viesť
kradikalizäcii' ku zhoršovaniu prístupu a uplatňovaniu l'udských práv a slobôd týchto detí.

Ad3)
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Podľa údajov Strediska6 malo až 57,7 oÁ deti za posledných 12 mesiacov skúsenosti so
smútkom, úzkosťou a depľesiou. Rovnaké percento opýaných malo skúsenosti aj so

Svetová zdravotnícka organlzácia,UNEsco, UMCEF: ,,Cotlsideratiotlsfoľ school-ľelated public health measuľes in the context

of

lrealtir%20nreasrľes- íli_C0V1D-'l 9-202ĺ]'pdĺ_
a
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,,Geneľólna prolcuratúra zaregistľovala

l45 percentný nátast nasilia"

(29.6.2020) dostupné online na

lrttuť/trvrĺ'.tcr"ĺrz.sk/slovuiskolgB-sľ-scxualneĺlasilieĺra-dctoclr{:oll7712.:l.-clĺurok'hirnl
6
Prieskum Strediska medzi mladými l'udmi vo velal 15 až 17 rokov realizovaný v septembri aŽ októbrí2O2O.
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stľesom a chronickou únavou' K nepľiaznivému duševnému zdraviu študentov a študentiek

môže v nezanedbateľnej miere prispievať aj sociálne odlúčeniea narušenie každodenného
stereotypu _ dochádzania na školy.

Považujeme za dôležite, aby každý ďalší proces prijímania rozhodnutí o opatreniach na
zamedzenie šíreniaochorenia COVID-19 príslušnými orgánmi veľejnej moci bol participatívny,
transparentný azohľadňoval voblasti vzdelínania najmä najlepšízĺnjem deti. opatrenia na
zamedzeníe šírenia ochorenia COVID-19 v oblasti vzdelávania musia byť vždy komunikované včas
a spôsobom, ktory umoŽňuje ich riadnu a bezproblémovú implementáciu na celom uzemi
Slovenskej ľepubliky, vľátane odľahlých a chudobnejších regiónov.

Stredisko a dole uvedené mimovládne organizitcie Vás touto cestou žiadajú,aby vláda
Slovenskej ľepubliky pri prijímaníprotipandemických opatrení brala do uvahy vyššieuvedené
skutočnosti, ato aj s ohľadom na ďalšie obdobia poznačenéšírenímochorenia COVID-19.
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tejto výzve Stľediska sa pripájaju aj nasledovné mimovládne

oľganizácie:

Centrum komunitneho organizovania so sídlom v Banskej Bystrici
Rada mládeže Slovenska so sídlom v Bratislave
Reaeh Institute so sídlom v Bratislave
MIádež ulice so sídlom v Bratislave

PDCS, o.z. So sídlom v Bratislave
KASPIAN so sídlom v Bľatislave
CVEK-Centrum pre výskum etnicity

a

kultúry so sídlom v Bratislave

YäŽený pän
Igor Matovič
Predseda vlády Slovenskej republiky
Urad vlády Slovenskej ľepubliky
Bratislava
Na vedomie:
Branislav GrÔhling
Ministeľ školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Bratislava
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