
INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ 
PRÁVNEJ POMOCI OSOBÁM, KTORÉ 

PRICHÁDZAJÚ Z UKRAJINY
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je národnou 
inštitúciou pre ľudské práva a je národným antidiskriminačným 
orgánom. Stredisko okrem iného poskytuje právnu pomoc 
obetiam diskriminácie v zmysle Antidiskriminačného zákona. 

ČO JE DISKRIMINÁCIA?

Diskriminácia je také konanie, ktorým sa s osobou  zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo 
zaobchádzať menej priaznivo ako s inou osobou v porovnateľnej situácii. 

PRI DISKRIMINÁCII SA POSUDZUJÚ:

FORMY DISKRIMINÁCIE
(Položte si nasledujúce otázky):

Priama diskriminácia
Zaobchádza niekto so mnou menej priaznivo ako s inou osobou v porovnateľnej situácii?

Nepriama diskriminácia
Znevýhodňuje ma v porovnaní s inou osobou navonok neutrálny predpis (rozhodnutie, pokyn alebo prax)?

Obťažovanie 
Dochádza v dôsledku správania sa iného k vytváraniu nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho 

prostredia, pričom následkom tohto konania je zásah do mojej slobody alebo ľudskej dôstojnosti? 

Sexuálne obťažovanie 
Má verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sa inej osoby voči mne sexuálnu povahu? Je následkom 

takéhoto konania voči mne narušenie mojej dôstojnosti a vytvorenie zastrašujúceho, ponižujúceho, 
zneucťujúceho, nepriateľského alebo urážlivého prostredia? 

Nabádanie na diskrimináciu 
Presviedča alebo podnecuje nejaká osoba inú osobu, aby ma diskriminovala? 

Neoprávnený postih
Postupuje voči mne iná osoba menej priaznivo z dôvodu toho, že som namietal/namietala napr. formou 

sťažnosti porušenie zákazu diskriminácie z jej strany? 

Pre osoby, ktoré prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko, Stredisko vytvorilo emailovú adresu 
pravnapomocutecencom@snslp.sk, cez ktorú nás môžete kontaktovať. My vám následne 
poskytneme právnu pomoc. Stredisko môže ďalej poskytnúť aj všeobecné usmernenie 
ohľadom dočasného útočiska a azylu.  



OBLASTI DISKRIMINÁCIE 
(Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania v oblastiach, uvedených
v Antidiskriminačnom zákone):

pracovnoprávne a obdobné právne vzťahy

sociálne zabezpečenie 

zdravotná starostlivosť

poskytovanie tovarov a služieb vrátane bývania 

vzdelávanie

DÔVODY DISKRIMINÁCIE 
(Zákaz diskriminácie sa ustanovuje

z nasledujúcich dôvodov): 

AKO MÁM POSTUPOVAŤ V PRÍPADE,
ŽE SOM BOL/BOLA DISKRIMINOVANÝ/Á?

V prípade, ak sa domnievate, že ste sa stali obeťou diskriminácie, zozbierajte všetky dôkazné 
prostriedky (napr. listinné dôkazy, elektronickú komunikáciu, svedecké výpovede) a kontaktujte 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré Vám následne poskytne právnu pomoc. 

PRÍKLADY DISKRIMINÁCIE,
KEDY SA NA NÁS OBRÁTIŤ?

Osoba rómskej etnickej príslušnosti si chce prenajať byt. Prenajímateľ mu/jej odmietne byt prenajať 
z dôvodu, že Rómom byt neprenajíma. 

Ukrajinka/Ukrajinec sa snaží o zapísanie svojej dcéry do školy po vstupe na Slovensko. Škola 
odmietne dieťa prijať a odôvodní to plnou kapacitou. Následne však škola prijme dieťa slovenskej 
štátnej občianky/štátneho občana  a údajnú plnú kapacitu školy vôbec nespomenie. 

pohlavie, náboženské vyznanie alebo viera, rasa, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, 
zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia, manželský stav a rodinný stav, farba pleti, jazyk, 
nepriaznivý zdravotný stav, genetické vlastnosti, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo 
sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie alebo dôvod oznámenia kriminality alebo inej 
protispoločenskej činnosti a ďalšie. 
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