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POĎAKOVANIE 
 
PROGRESS 

 
Táto publikácia bola vydaná s podporou Programu Európskeho spoločenstva pre 
zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013), s finančnou 
podporou Európskej komisie. Tento program je riadený Generálnym riaditeľstvom 
Európskej komisie pre zamestanávanie, sociálne veci a inklúziu. Všeobecným cieľom 
programu je poskytovať finančnú podporu na napĺňanie cieľov Európskej únie v 
oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí, ktoré sú stanovené v Sociálnej 
agende, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľov Lisabonskej stratégie v uvedených 
oblastiach. 
 
Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu 
pomôcť pri usmerňovaní tvorby vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti 
zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a 
kandidátskych krajín EÚ. 
 
Poslaním programu PROGRESS je posilniť angažovanosť EÚ pri podpore záväzkov 
a úsilia členských štátov pri vytváraní nových a lepších pracovných príležitostí a 
budovaní súdržnejšej spoločnosti. Preto program PROGRESS: 
 
• poskytuje analýzy a poradenstvo v súvislosti s tými oblasťami politík, ktorým sa 

program venuje, 
• monitoruje implementáciu legislatívy a politík EÚ v tých oblastiach, ktorým sa 

program venuje 
• a vypracúva príslušné správy, 
• podporuje transfer politík, vzájomné učenie sa a podporu medzi členskými 

štátmi v súvislosti s cieľmi a prioritami EÚ, 
• prináša názory zainteresovaných subjektov a širšej verejnosti. 
 
Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
Za informácie obsiahnuté v tejto príručke nenesie Európska komisia zodpovednosť, 
ani nemusia odrážať jej názor alebo stanovisko.  
 
PRÍRUČKA 
 
Príručku vydali dve partnerské organizácie, ktoré zároveň zodpovedajú za jej obsah 
aj za preklad do slovenského jazyka  -  Human European Consultancy (HEC) a 
Migration Policy Group (MPG).  
 
Human European Consultancy riadi a realizuje projekty pre externých klientov, akými 
sú napríklad inštitúcie Európskej únie, medzi inými i Európsky úrad pre základné 
práva a ďalšie medzivládne organizácie alebo úrady. Hlavnými oblasťami pôsobenia 
HEC sú ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia, rozvoj občianskej 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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spoločnosti, ako aj vývoj a implementácia metodológií smerujúcich k zlepšeniu 
výsledkov, ich kvality a monitoring tejto  implementácie. Poskytované služby zahŕňajú 
výskum a písanie správ na relevantné témy a okruhy tém v členských štátoch EÚ a 
na medzinárodnej úrovni, organizovanie stretnutí a seminárov pre odbornú verejnosť 
a/alebo organizovanie (sérií) tréningov. http://www.humanconsultancy.com.  
 
Migration Policy Group je nezávislá nezisková organizácia zameriavajúca sa  na 
rozvoj politík a právneho ukotvenia mobility, diverzity, rovnosti a antidiscriminácie. 
Zapodieva sa facilitovaním výmeny skúseností a poznatkov medzi zainteresovnýmmi 
subjektami so všetkých sektorov spoločnosti a generovaním efektívnych reakcií na 
tieto výzvy a možnosti. MPG vydala veľký počet štúdií, realizovala výskumy a 
tréningy v oblasti antidiskriminácie pre rôzne inštitúcie, vrátane orgánov pre rovnosť 
(equality bodies), organizácií občianskej spoločnosti, ľudí pracujúcich vo verejnej 
správe a ďalších ľudí z praxe. MPG koordinuje mnohé expertské siete vo vyššie 
uvedených oblastiach. Ako obsahový riadiaci orgán Európskej siete právnych 
expertov/-iek v oblasti nediskriminácie sa dlhodobo súvisle venuje Európskej 
antidislriminačnej legislatíve a opatreniam na implementáciu Európskeho práva v 
členských štátoch únie. Riadi proces vytvárania ročných správ za jednotlivé krajiny, 
komparatívnych analýz, tématických správ, či špecifických upozornení. 
http://www.migpolgroup.com.  
 
Táto príručka bola vytvorená v rámci projektu "Zvyšovanie povedomia v oblasti 
nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti" 
(VT/2010/007), ktorý mal za cieľ navrhnúť špecifický tréningový materiál a realizovať 
aktivity pre MVO za účelom posilnenia ich kapacity v oblasti nediskriminácie a 
rovnosti.  
 
Hlavným účelom projektu je zvýšiť efektívnosť pôsobenia organizácií občianskej 
spoločnosti s ohľadom na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy a politík 
realizáciou série seminárov zameraných na zvyšovanie povedomia v tejto oblasti v 
32 európskych krajinách.   
 
Všeobecná časť tohto manuálu stavia na výstupoch dvoch predošlých iniciatív v tejto 
oblasti realizovaných MPG a HEC, menovite “Mapovanie kapacity občianskej 
spoločnosti zaoberať sa antidiskrimináciou (2004)” a “Tréning v oblasti 
antidiskriminácie a diverzity (2006)”. Všetky tréningové moduly boli v rámci projektu 
navrhnuté až po analyze potrieb uskutočnenej vo februári 2011 vo všetkých 
cieľových krajinách projektu. 
 
PROJEKTOVÝ TÍM 
 
Projektový manažement: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC) a Marcel Zwamborn (HEC). 
 
Podpora národným trénerským tímom a authori/-ky manuálu: Łukasz Bojarski, 
Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas and Romaniţa Iordache. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=195
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=195
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=192
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=217
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ÚVOD  
 
Vitajte pri čítaní tejto odbornej príručky o problematike diskriminácie! 
 
Táto odborná príručka bola pripravená v rámci projektu „Semináre zvyšujúce 
povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej 
spoločnosti“ – VT/2010/007 financovaného EÚ, ktorý sa uskutočňuje v 32 
európskych krajinách. Tieto krajiny zahŕňajú všetky členské krajiny EÚ (ale nie 
Luxembursko), Nórsko, ako aj  štyri kandidátske krajiny  Bývalú juhoslovanskú 
republiku Macedónsko (FYROM), Island, Srbsko a Turecko, a pristupujúcu krajinu 
Chorvátsko.1 Piata kandidátska krajina, Čierna hora, sa na projekte nepodieľala.  
 
Tento projekt je iniciatívou Európskej komisie a je financovaný programom 
PROGRESS (Komunitárny program pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu). 
Uskutočňujú ho organizácie Human European Consultancy 
(www.humanconsultancy.com), Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) a 
partnerské organizácie v týchto 32 krajinách.  
 
Cieľom projektu je upevnenie postavenia organizácií občianskej spoločnosti 
pracujúcich na boji proti diskriminácii a na rovnosti, a to vytváraním školiacich 
materiálov a prípravou aktivít. Mimovládne organizácie majú zohrávať významnú 
úlohu pri vytváraní antidiskriminačnej politiky a legislatívy, ktorá bude pochopená a 
posilnená na základe praktických skúseností. Majú dôležitú úlohu konať v záujme 
tých, ktorých zastupujú a chrániť ich, ako aj zvyšovať povedomie o diskriminácii tak u 
obetí, ako aj u možných obetí diskriminácie, ktoré príliš často nevedia o svojich 
právach, ako aj u širokej verejnosti.  
 
Táto príručka je určená pre školiteľov z jednotlivých štátov, ktorí uskutočňujú v 
príslušných štátoch odborné semináre a má pomáhať mimovládnym organizáciám v 
podporovaní rovnosti a nediskriminácie. Účastníci týchto seminárov v príslušných 
štátoch pochádzajú zo širokej palety mimovládnych organizácií a združení 
pokrývajúcich všetky oblasti diskriminácie: na základe rasového a etnického pôvodu 
(vrátane Rómov), náboženstva a viery, veku, zdravotného postihnutia a sexuálnej 
orientácie. Napriek tomu, že téma rodovej rovnosti nie je v tomto vzdelávacom 
projekte pokrytá osobitne, aspekty rodovej rovnosti budú začlenené do všetkých 
aktivít. 
 
Táto príručka je postavená na skúsenostiach a materiáloch vytvorených v 
predchádzajúcich projektoch financovaných zo zdrojov EÚ, napríklad Mapovanie 
kapacity občianskej spoločnosti v boji proti diskriminácii (VT/2004/45) a Školenie 
zamerané na boj proti diskriminácii a diverzitu (VT/2006/009). Súčasťou týchto 
projektov bolo mapovanie situácie organizácií občianskej spoločnosti, ako aj 

                                                 
1  Lichtenštajnsko and Luxembursko nie sú zahrnuté do projektu, pretože mimovládne organizácie 

(MVO) v týchto krajinách mali alternatívny spôsob školení. Na začiatku projektu bolo Srbsko 
potenciálnou kandidátskou krajinou. Štatút kandidátskej krajiny mu bol priznaný 2. marca 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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vytváranie a implementácia série školení na zlepšenie vedomostí, porozumenia a 
schopností organizácií občianskej spoločnosti.  
 
Tento projekt predstavuje významné pokračovanie, pretože dopĺňa predchádzajúce 
projekty tak, že sa konkrétne zameriava na zlepšenie dopadu a efektívnosti 
organizácií občianskej spoločnosti vo vzťahu k implementácii a propagovaniu politík v 
oblasti rovnosti a nediskriminácie.  
 
Táto príručka predstavuje právny rámec EÚ, vrátane prehľadu všeobecných 
princípov a prameňov práva EÚ, ktoré súvisia s nediskrimináciou, ako aj úlohy 
inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ (Európsky parlament, Rada, Komisia, Súdny dvor 
(ECJ) a Agentúra pre základné práva (FRA)) v podporovaní a zabezpečovaní 
nediskriminácie a rovnosti. Popisuje tiež význam mimovládnych organizácií pri 
rozvíjaní a implementácii politiky a legislatívy v oblasti nediskriminácie a rovnosti.  
 
Počas prípravy tejto príručky sa vo všetkých 32 krajinách zahrnutých do projektu 
vykonalo posúdenie, ktorého cieľom bolo zistenie potrieb a špecifík jednotlivých 
štátov. Školitelia z jednotlivých štátov absolvujú preto výučbové časti (moduly), ktoré 
odrážajú potreby jednotlivých štátov a súvislosti zistené počas etapy posudzovania 
týchto potrieb: 
 
1. Zhromažďovanie informácií a plánovanie akcie, 
2. Monitorovanie, 
3. Vykonávanie situačných testov  
4. Kódexy správania. 
 
Táto príručka preto obsahuje samostatné časti zamerané na príslušné témy.  Tieto 
časti tvoria jadro odbornej príručky. 
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1 ÚVOD: INŠTITUCIONÁLNY A PRÁVNY RÁMEC EURÓPSKEHO 
ANTIDISKRIMINAČNÉHO PRÁVA 

 
Zamýšľané výsledky školení: 
 
• Účastníci majú získať základné, aktuálne vedomosti o podstate práva EÚ a 

inštitúcií spojených s oblasťou nediskriminácie. 
• Účastníci majú hlbšie pochopiť pojem diskriminácie, ako ho vyjadrujú aktuálne 

európske normy. 
 
1.1 Úvod k Európskej únii 
 
Európska únia (EÚ) má 27 členských štátov, ktoré presunuli časť svojej suverenity 
(resp. právomoci na tvorbu práva) na EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, 
Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká 
Británia. 
 
V čase písania tejto príručky bolo Chorvátsko krajinou pristupujúcou do EÚ. 
Chorvátsko sa stane 28. členským štátom EÚ 1. júla 2013 po ratifikácii Prístupovej 
zmluvy všetkými členskými krajinami EÚ a Chorvátskom (podpísanej v decembri 
2011).  
 
Nasledujúce krajiny majú status oficiálnych kandidátskych krajím EÚ:  
Island, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna hora, (ktorá sa na 
projekte nepodieľala), Srbsko a Turecko.   
 
EÚ okrem toho rokuje s potenciálnymi kandidátskymi krajinami, ktorými sú: Albánsko, 
Bosna a Hercegovina, Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244. 
 
1.1.1 Inštitúcie EÚ a ich úloha v oblastiach nediskriminácie a rovnosti 
 
Vykonávaním úloh EÚ v oblastiach nediskriminácie a rovnosti v Európskej únii boli 
spomedzi inštitúcií a orgánov EÚ poverené štyri rozličné orgány a jedna nezávislá 
agentúra: 2 
 
Inštitúcie EÚ:  
A. Európsky parlament (zastupuje ľud Európskej únie), 

                                                 
2  Akcie týkajúce sa nediskriminácie mimo EÚ sú súčasťou Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ (EU Common Foreign and Security Policy, CFSP). Vysoká predstaviteľka Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, menovaná Európskou Radou  Council, vedie CFSP  
(článok 18 TEU), s pomocou  Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), etablovaného na 
základe rozhodnutia Rady zo dňa 26. júla  2010 ,OJ L.201/30  zo dňa 3. augusta 2010, (článok 
27.3 TEU). Pozri aj štruktúru a právny základ ESVČ:  
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm. 

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm


 

 
8 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

B. Rada Európskej únie (zastupuje vlády jednotlivých štátov), 
C. Európska komisia (zastupuje spoločné záujmy EÚ a chráni záujmy EÚ ako 

celku),  
D. Súdny dvor Európskej únie (chráni dodržiavanie európskeho práva), 

 
Agentúry EÚ: 
E. Agentúra pre základné práva (agentúra EÚ poskytujúca inštitúciám EÚ a 

krajinám EÚ pri implementácii európskeho práva poradenstvo a znalosti, ktoré 
sa vzťahujú na základné ľudské práva.  

 
A. Európsky parlament 
 
• Parlament má tri základné úlohy: 

o Spolu s Radou zdieľa právomoc prediskutovať a schvaľovať európske 
právne normy.  

o Vykonáva demokratický dohľad nad všetkými inštitúciami EÚ, najmä 
nad Komisiou. Má právomoci schváliť alebo odmietnuť nomináciu 
všetkých komisárov a má právo vysloviť nedôveru Komisii ako celku. 

o Spolu s Radou zdieľa právomoci pri schvaľovaní rozpočtu EÚ. Na 
konci schvaľovacieho procesu má právo spoločne s Radou prijať alebo 
odmietnuť rozpočet ako celok. 

• Mesačné plenárne zasadnutia sa konajú v Štrasburgu (vo Francúzsku), kde 
sídli Parlament. Stretnutia parlamentných výborov a všetky ďalšie plenárne 
zasadnutia sa uskutočňujú v Bruseli (Belgicko), zatiaľ čo v Luxemburgu sú 
umiestnené administratívne kancelárie (Generálny sekretariát). 

• Každých päť rokov je v priamych a všeobecných voľbách volených 736 členov 
Európskeho parlamentu. Kandidovať môže každý občan alebo občianka EÚ a 
občania EÚ sa môžu volieb zúčastniť v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom 
žijú. 

• Na riešenie konkrétnych problémov sú zriadené výbory. Bol vytvorený napríklad 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť, Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci. Výbor pre petície reaguje na petície odovzdané 
jednotlivcami, ktorí sa domnievajú, že došlo k porušeniu ich práv garantovaných 
Európskou úniou. 

 
B. Rada Európskej únie 
 
• Inštitúcia so sídlom v Bruseli (Belgicko), je hlavným rozhodovacím orgánom 

Európskej únie. 
• Hlavnými úlohami Rady sú prijímanie rozhodnutí a koordinácia: 

o Prijíma európske právne predpisy, v mnohých odvetviach sa na tvorbe 
legislatívy podieľa spolu s Európskym parlamentom. 

o Koordinuje celkové hospodárske politiky členských štátov. 
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o Vymedzuje a vykonáva spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
EÚ, a to na základe usmernení vypracovaných Európskou radou 
(pravidelné stretnutia hláv štátov alebo vlád členských štátov EÚ). 

o Uzatvára medzinárodné dohody medzi EÚ a jedným alebo viacerými 
štátmi alebo medzinárodnými organizáciami. 

o Koordinuje aktivity členských štátov a prijíma opatrenia v oblasti 
spolupráce medzi policajnými orgánmi a súdmi členských krajín v 
trestných veciach. 

o Spoločne s Európskym parlamentom schvaľuje rozpočet EÚ. 
• Rada pozostáva zo zástupcov členských štátov na ministerskej úrovni, ktorí sa 

stretávajú v rámci Rady Európskej únie. Každú krajinu zastupuje minister 
zodpovedný za príslušnú oblasť, v závislosti od problému, ktorý je na programe. 

• Predsedníctvo Rady funguje na princípe rotácie členských štátov na 
šesťmesačné obdobia. Navyše, Rada pre zahraničné veci pozostávajúca 
z ministrov zahraničných vecí členských štátov má trvalé predsedníctvo – 
Vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.   

• Rada EÚ môže vydávať nariadenia, smernice, rozhodnutia, spoločné akcie, 
odporúčania a stanoviská. Okrem toho môže prijímať závery, deklarácie alebo 
uznesenia. 

• Radu EÚ je potrebné odlišovať od Európskej rady, ktorá vymedzuje 
všeobecný politický smer a priority Európskej únie, a skladá sa z hláv štátov 
alebo vlád členských štátov, spolu s prezidentom EÚ a predsedom Komisie. 
Európska rada sa stala jednou zo siedmich inštitúcií EÚ v decembri 2009, keď 
vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Jej prezident (v súčasnosti Herman 
Van Rompuy z Belgicka) je volený hlasovaním kvalifikovanou väčšinou, má dva 
a polročné funkčné obdobie, ktoré je jedenkrát obnoviteľné. 

 
C. Európska komisia 
 
• Výkonný orgán so sídlom v Bruseli (Belgicko). 
• Medzi mnohymi ďalšími má Európska komisia tieto hlavné úlohy: 

o Navrhuje legislatívu Parlamentu a Rade.  
o Vedie a implementuje politiky EÚ (napr. antidiskriminačné politiky) a 

rozpočet.  
o  Ako “strážkyňa  Zmlúv” Komisia kontroluje, či každý členský štát 

náležite aplikuje právo EÚ.  
• Pozostáva z jedného komisára na každý členský štát Komisári sú navrhovaní 

svojimi vládami, navrhovaní a schválení Európskym Parlamentom  na päťročné 
obdobie, konajú nestranne a nezávisle, pričom nesú zodpovednosť za určitú 
politickú oblasť. 

• Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť sa skladá zo štyroch riaditeľstiev – 
Občianske právo, Trestné právo, Základné práva a občianstvo Únie a od 
januára 2011 aj riaditeľstvo pre Rovnosť. GR pre spravodlivosť má tieto úlohy: 
o Podporovať a presadzovať Chartu základných práv Európskej únie. 
o Koordinovať a podporovať rozvoj metód v boji proti diskriminácii na 

základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
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viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. 
Podporovať povedomie o rovnosti a nediskriminácii. Koordinovať rozvoj 
politík s ohľadom na nediskrimináciu etnických menšín, najmä však 
rómskej menšiny. 

o Zlepšiť vnímanie občianstva podporovaním a ochraňovaním práv 
cudzincov v každodennom živote, aby mali zabezpečené všetky výhody 
európskej integrácie, a najmä výhody vyplývajúce z práva voľného pohybu 
v rámci Európskej únie. 

o Rozvíjať európsku oblasť spravodlivosti a zabezpečovať právnu istotu a 
rovnosť príležitostí pre občanov, spotrebiteľov a podniky posilňovaním ich 
práv v rámci štátnych hraníc, ako aj za hranicami. 

o Rozvíjať koherentnú trestnú politiku pre EÚ na základe vzájomného 
uznávania súdnych rozhodnutí, spolu so zosúladením minima smerníc pre 
procedurálne trestné právo, ako napríklad práva obetí a ľudí obvinených 
alebo podozrivých z trestných činov. 

o Zapojiť sa do podrobného dialógu s inštitúciami EÚ a parlamentmi 
jednotlivých štátov, zameraného na rozvoj spoľahlivých politík v oblasti 
justície. 

 
D. Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor) 
 
• Hlavný súd EÚ, sídli v Luxemburgu. 
• Úlohou Súdneho dvora je interpretovať právo EÚ  a zaistiť jeho aplikáciu 

rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách EÚ. 
• V Súdnom dvore je každý členský štát zastúpený jedným sudcom. Súdnemu 

dvoru asistujú ôsmi generálni advokáti, ktorých úlohou je predkladať 
odôvodnené stanoviská k prípadom predloženým Súdnemu dvoru. Sudcovia sú 
menovaní na základe vzájomnej dohody vlád jednotlivých členských štátov na 
obnoviteľné šesťročné obdobie.  

• Hlavné právomoci: 
o Žiadosti o prejudiciálne konanie (konanie o predbežnej otázke): ak má 

vnútroštátny súd akékoľvek pochybnosti o interpretácii alebo platnosti 
práva EÚ, môže, a v niektorých prípadoch musí, požiadať Súdny dvor o 
radu. Strany konania môžu požiadať sudcu vnútroštátneho súdu o 
podporu takéhoto návrhu, alebo sa sudca môže sám rozhodnúť podať 
návrh na začatie konania. Ktorýkoľvek súd môže podať návrh, ale iba 
vnútroštátny súd poslednej inštancie je povinný to urobiť. Táto 
interpretácia sa môže podať formou prejudiciálneho konania, v ktorom 
môže Súdny dvor napríklad určiť, či je legislatíva príslušného štátu v 
súlade s právom EÚ. Vnútroštátny súd, ktorému je rozsudok adresovaný, 
je pri rozhodovaní o spore viazaný príslušnou interpretáciou. Rozsudok 
Súdneho dvora rovnako zaväzuje ďalšie vnútroštátne súdy, pred ktoré je 
predložená rovnaká otázka. 

o Konanie o nesplnenie povinnosti: Komisia alebo členský štát môžu 
iniciovať konanie, ak majú dôvod domnievať sa, že niektorý členský štát si 
neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva EÚ. Po predbežnom konaní, 
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v ktorom dostane dotknutý členský štát príležitosť reagovať na sťažnosti, 
môže Komisia začať súdne konanie pred Súdnym dvorom vo veci 
porušenia právnych predpisov. 

o Ďalšie právomoci zabezpečujúce správne fungovanie inštitúcií EÚ: 
odvolania týkajúce sa oblastí práva iba proti rozsudkom Súdu prvej 
inštancie, zhrnutia rozhodnutí Všeobecného súdu týkajúce sa odvolaní 
proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu EÚ, žaloby za zrušenie 
opatrenia prijatého niektorou inštitúciou, orgánom, úradom alebo 
agentúrou Európskej únie, žaloby za nečinnosť, preskúmanie zákonnosti 
nečinnosti inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie. 

• Súdny dvor môže zasadať v Pléne, vo Veľkej komore (13 sudcov), alebo v 
Komorách zložených z troch alebo piatich sudcov. Rozhodovanie je založené 
na väčšinovom systéme.  
Sudcovia nepublikujú nesúhlasné stanoviská. Rozsudky podpisujú všetci 
sudcovia, ktorí sa zúčastnili na diskusiách a vynášajú sa verejne. 

 
E. Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) 

 
Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) je nezávislá agentúra EÚ 
založená 1. marca 2007 a sídli vo Viedni, v Rakúsku. 
 
Agentúra pre základné práva má za cieľ poskytovať inštitúciám EÚ a krajinám EÚ pri 
uskutočňovaní práva EÚ poradenstvo a znalosti, ktoré sa vzťahujú na základné 
ľudské práva. 
 
Hlavnou úlohou tejto agentúry je zhromažďovať a šíriť objektívne, spoľahlivé a 
porovnateľné údaje o situácii týkajúcej sa základných ľudských práv vo všetkých 
krajinách EÚ v rámci práva EÚ. 
 
Ďalšou úlohou FRA je zvyšovanie povedomia o základných ľudských právach. 
 
Agentúra nie je splnomocnená:  
 
• Skúmať jednotlivé sťažnosti. 
• Uplatňovať regulačnú právomoc pri prijímaní rozhodnutí.  
• Vykonávať systematické a neustále monitorovanie krajín EÚ.  
 
Usporiadanie a funkcie FRA upravuje nariadenie Rady č. 168/2007. 
Agentúra plánuje výskum na základe ročných pracovných programov a tematických 
oblastí uvedených vo viacročnom rámci agentúry. Aktuálny viacročný rámec zahŕňa 
obdobie 2007-2012 a pokrýva tieto tematické oblasti:  
 
(a) rasizmus, xenofóbia a s tým súvisiaca neznášanlivosť; 
(b) diskriminácia na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva 

alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a 
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namierená proti osobám patriacim k minoritám a akákoľvek kombinácia týchto 
príčin (viacnásobná diskriminácia); 

(c) odškodnenie obetí; 
(d) práva dieťaťa, vrátane ochrany detí; 
(e) azyl, imigrácia a integrácia prisťahovalcov; 
(f) víza a hraničné kontroly; 
(g) účasť občanov Únie na demokratickom fungovaní Únie; 
(h) informovaná spoločnosť, najmä rešpektovanie súkromia a ochrana osobných 

údajov; 
(i) prístup k účinnému a nezávislému výkonu spravodlivosti. 
 
FRA spolupracuje s inými orgánmi a inštitúciami, ktoré fungujú na úrovni jednotlivých 
štátov, ako aj na európskej úrovni. Má osobitnú dohodu o spolupráci s Radou Európy 
a spolupracuje aj s občianskou spoločnosťou prostredníctvom Platformy pre 
základné práva (FRP). 
 
FRA pokrýva EÚ a jej 27 členských krajín. Na práci agentúry sa môžu navyše 
podieľať aj kandidátske krajiny v úlohe pozorovateľov. Asociačné rady (boli vytvorené 
pre každú kandidátsku krajinu) určujú príslušnú povahu, rozsah a spôsob, ktorými sa 
každá krajina podieľa na práci FRA. 
 
Chorvátsko sa do činností agentúry FRA zapája ako pozorovateľ od júla 2010. 
 
Rada Európskej únie môže k zapojeniu do pôsobenia FRA pozvať aj krajiny, ktoré 
uzatvorili s EÚ Stabilizačnú a asociačnú dohodu. 
 
1.1.2 Všeobecné princípy a pramene práva EÚ súvisiace s nediskrimináciou a 

rovnosťou 
 
EÚ musí konať v rámci svojich právomocí, ktoré sú zakotvené v zakladajúcich 
zmluvách. Zákonnosť uplatňovania kompetencií je regulovaná zásadou subsidiarity: 
v oblastiach, ktoré nespadajú do výlučnej kompetencie EÚ (t.j. kompetencia je 
zdieľaná spolu s členskými štátmi), môže EÚ konať iba vtedy, ak ciele príslušného 
konania nemožno uspokojivo dosiahnuť konaním členských štátov. 
 
V sporných prípadoch je právo EÚ nadriadené vnútroštátnemu právu. Súdny dvor 
zastáva názor, že EÚ predstavuje nový právny poriadok, v prospech ktorého členské 
štáty obmedzili svoje suverénne práva, a tiež že vnútroštátny súd je povinný plne 
dodržiavať právne ustanovenia EÚ, aj keby to malo znamenať odmietnutie aplikácie 
sporného vnútroštátneho zákona bez ohľadu na to, či bol prijatý pred alebo po prijatí 
príslušného ustanovenia legislatívy EÚ.  
 
Pramene práva EÚ možno rozdeliť do troch kategórií: 
 
• Primárne pramene: zmluvy medzi členskými štátmi a zmluvy s tretími krajinami. 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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• Sekundárne pramene: nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a 
stanoviská, ako aj pramene neuvedené v článku 288 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (TFEU): oznámenia a odporúčania. 

• Doplňujúce pramene: Všeobecné princípy práva EÚ vytvorené v rámci 
rozhodovacej činnosti Súdneho dvora. 

 
Primárne pramene 
 
Primárne právo (primárny alebo pôvodný právny prameň) je najvyšším právnym 
prameňom Európskej únie, znamená to, že je nadradené všetkým ostatným právnym 
prameňom. Súdny dvor zodpovedá za zabezpečovanie tejto nadradenosti 
prostredníctvom mnohých foriem konaní, napríklad konaním o neplatnosť (článok 
263, TFEU) a prejudiciálnym konaním (článok 267, TFEU). 
 
Primárne zdroje sú: 
• Zmluvy zakladajúce Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (ECSC) 

a Európske hospodárske spoločenstvo (EEC), (Parížska zmluva (18. apríla 
1951), Rímske zmluvy – Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre 
atómovú energiu a Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva (25. marca 1957)). 

• Zmluva o Európskej únii (Maastrichtská) (7. februára 1992)) a Zlučujúca zmluva 
výkonných inštitúcií (8. apríla 1965). 

• Hlavné zmluvy pozmeňujúce EÚ: Jednotný európsky akt (17. a 28. februára 
1986), Amsterdamská zmluva (2. októbra 1997), Zmluva z Nice (26. februára 
2001) a Lisabonská zmluva (13. decembra 2007, nadobudla platnosť 1. 
decembra 2009). 

• Dodatky k týmto zmluvám. 
• Neskoršie zmluvy, ktoré pozmeňujú určité časti zakladajúcich zmlúv. 
• Zmluvy o pristúpení nových členských štátov do EÚ (1972: Veľká Británia, Írsko 

a Dánsko, 1979: Grécko, 1985: Španielsko a Portugalsko, 1995: Rakúsko, 
Fínsko a Švédsko, 2003: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, 2005: Bulharsko a 
Rumunsko). 

• Lisabonská zmluva zakotvila do zakladajúcich zmlúv právnu záväznosť Charty 
základných práv. Článok 6 Zmluvy o EÚ navyše priznáva Charte rovnakú 
právnu hodnotu akú majú zmluvy. Napríklad rozsudok Súdneho dvora z marca 
2011 v konaní vo veci č. C-236/09, Association Belge des Consommateurs 
Test-Achats and Others na základe smernice Rady 2004/113/ES priznal 
významnú váhu článkom 21 a 23 Charty v tom, že považovanie pohlavia 
poistenej osoby za rizikový faktor pri uzatváraní poistnej zmluvy vytvára 
diskrimináciu.  

• Charta za vzťahuje na všetko konanie inštitúcií a orgánov EÚ, ale členských 
štátov sa týka iba vtedy, keď implementujú právo EÚ. 

• Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím predstavuje prvý 
dohovor týkajúci sa ľudských práv, ktorý EÚ dojednala, podpísala a ratifikovala. 
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Tento dohovor uloží nové povinnosti EÚ, ako aj všetkým zmluvným štátom. 
Presný rozsah a hranice týchto nových povinností je však ešte potrebné 
analyzovať. 

 
V OBLASTI NEDISKRIMINÁCIE A ROVNOSTI SÚ RELEVANTNÉ NASLEDUJÚCE 
USTANOVENIA: 
KONSOLIDOVANÉ ZNENIE ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
Čl. 10: Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava 
na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. 
 
Čl. 19: (predtým článok 13 TEC) 
 
1. Rada môže, bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv a v rámci 

právomocí, ktorými je poverená Únia, po udelení súhlasu Európskeho 
parlamentu, jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijať 
opatrenia na boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasového alebo 
etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie. 

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom na podporu krokov podniknutých členskými štátmi s 
cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v odseku 1 prijímať základné 
zásady motivačných opatrení Únie okrem zosúladenia zákonov a iných právnych 
predpisov členských štátov. 
 

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
Čl. 20: Pred zákonom sú si všetci rovní. 
 
Čl. 21: 
 
1. Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä na základe pohlavia, rasy, farby pleti, 

etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva 
alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej 
menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie. 

2. V rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné 
ustanovenia, je zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti. 

 
Sekundárne pramene 
 
Článok 288 TFEU uvádza sekundárne pramene práva EÚ: nariadenia (majú 
všeobecnú platnosť a sú záväzné vo svojej celistvosti a sú priamo uplatniteľné vo 
všetkých členských štátoch), smernice (sú záväzné pre všetky členské štáty 
vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ich 
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implementácie ponecháva vnútroštátnym orgánom), rozhodnutia (sú záväzné v 
celom rozsahu pre tých, ktorým sú určené), odporúčania a stanoviská (nie sú 
záväzné). 
 
• Nariadenia 

o Sú všeobecne záväzné právne akty. 
o Sú priamo použiteľné: sú priamo účinné od ich zverejnenia v Úradnom 

vestníku Európskej únie , odo dňa, ktorý je v nich uvedený, a v prípade, že 
tento deň nie je špecifikovaný, platia od dvadsiateho dňa, ktorý nasleduje 
po ich zverejnení. 

o Nevyžaduje sa prijatie žiadnych vnútroštátnych vykonávacích opatrení. 
o Jednotlivci sa na ne môžu odvolávať pred svojimi vnútroštátnymi súdmi. 
o Majú všeobecnú platnosť – platia pre všetky členské štáty a vo všetkých 

členských štátoch. 
 
• Smernice 

o Sú všeobecne záväzné právne akty.  
o Stávajú sa platnými buď v deň, ktorý je v nich uvedený alebo na dvadsiaty 

deň po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.  
o Vyžadujú však prijatie vnútroštátnych vykonávacích opatrení do 

určitého časového obdobia od prijatia smernice. 
o Členské štáty musia zabezpečiť, že prijmú vykonávacie opatrenia pred 

vypršaním lehoty na to určenej, aby vnútroštátne právo odrážalo 
požiadavky smernice. Tento proces sa nazýva transpozícia (prebratie) 
smernice. 

o Vnútroštátny súd nesie zodpovednosť za zaručenie uplatnenia 
všeobecného princípu nediskriminácie, tak ako ju uvádzajú príslušné 
smernice, ktoré majú prednosť pred akýmkoľvek ustanovením 
vnútroštátneho práva, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom EÚ, dokonca 
aj keď lehota predpísaná na transpozíciu príslušnej smernice ešte 
nevypršala. 

o Ak vypršala lehota predpísaná na transpozíciu, môžu sa na smernice 
odvolávať jednotlivci vo vnútroštátnych súdoch, ale iba v súdnych 
konaniach proti štátu alebo proti zástupcom štátu a ak sú splnené určité 
podmienky. 

o Členské štáty môžu niesť zodpovednosť za neimplementáciu alebo za 
nesprávnu transpozíciu smernice. 

 
• Rozhodnutia 

o Sú všeobecne záväzné právne akty. 
o Platia však len pre subjekty, ktorým sú určené, napríklad pre firmu, u ktorej 

sa zistilo porušenie práva týkajúceho sa hospodárskej súťaže. 
o Jednotlivci sa na ne môžu odvolávať pred svojimi vnútroštátnymi súdmi. 

 
V oblastiach nediskriminácie a rovnosti sa smernice používajú ako sekundárny 
prameň práva EÚ. Medzi najdôležitejšie smernice patria nasledujúce smernice Rady: 
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• 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého 
zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (ďalej označovaná 
aj ako „smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový 
alebo etnický pôvod“). 

• 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (ďalej označovaná aj ako 
„smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní“). 

Smernice týkajúce sa rodovej rovnosti, napríklad: 
• 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám. 
• 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady  rovnosti príležitostí a 

rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a 
povolania (prepracované znenie). 

 
V roku 2008 podala Komisia návrh na vypracovanie smernice o vykonávaní princípu 
rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu v oblastiach mimo zamestnania. 
Táto smernica má zabezpečiť, aby bol stupeň ochrany pred diskrimináciou na 
základe veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a náboženského 
vyznania alebo viery na rovnakej úrovni ako je to v súčasnosti v prípade 
diskriminácie na základe rasy alebo etnického pôvodu na základe smernice 
2000/43/ES. Táto smernica ešte nebola prijatá, ale vyjednávania Rady o tomto 
návrhu stále prebiehajú.  
 
Doplňujúce pramene práva: 
 
Doplňujúce pramene pozostávajú z nepísaných prameňov európskeho práva, ktoré 
majú pôvod v súdnictve a využívajú sa v prípadoch, keď primárna ani sekundárna 
legislatíva príslušný problém nerieši. 
Súdny dvor vytvoril všeobecné právne princípy, medzi ktoré patria: 
 
• rovnosť/nediskriminácia, 
• proporcionalita, 
• právna istota/legitímna dôvera/zákaz retroaktivity, 
• právo na vypočutie 
 
Súdny dvor vydal niekoľko rozhodnutí interpretujúcich smernicu Rady 2000/43/ES z 
29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami 
bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod a smernicu Rady 2000/78/ES z 27. 
novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ako aj smernice Rady o vykonávaní 
zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo 
veciach zamestnanosti a povolania a v prístupe k tovaru a službám a k ich 
poskytovaniu, konkrétne 2004/113/ES a 2006/54/ES.  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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1.1.3 Neimplementácia práva EÚ 
 
Aj v prípade, že členský štát EÚ neuskutočnil úplnú a správnu transpozíciu 
smernice do vnútroštátneho práva do uplynutia lehoty na implementáciu, môže sa 
jednotlivec odvolávať na ustanovenia príslušnej smernice pred vnútroštátnymi súdmi. 
Táto zásada sa označuje ako princíp priameho účinku.  
 
Dotknutý jednotlivec však musí preukázať, že ustanovenie, na ktoré sa odvoláva, je 
dostatočne presné a bezpodmienečné, v dôsledku čoho je možné toto ustanovenie 
aplikovať pred vnútroštátnymi súdmi a toto ustanovenie je teda spôsobilé 
ovplyvňovať právne postavenie jednotlivcov. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že 
zásada priameho účinku sa vzťahuje len na sťažnosti proti štátnym orgánom alebo 
„predĺženým rukám štátu“. 
 
Smernice ako také majú vo vzťahu k súdnym sporom medzi jednotlivcami alebo 
právnickými osobami aj takzvaný nepriamy účinok. Ako je uvedené vyššie, členské 
štáty, konkrétne ich vnútroštátne súdy sú povinné podniknúť všetky kroky, ktoré sú 
potrebné na dosiahnutie výsledkov stanovených v smerniciach. Nepriamy účinok 
preto vyžaduje od vnútroštátnych súdov, aby v miere, v akej je to možné, 
interpretovali existujúce vnútroštátne právo v súlade so smernicou, ktorá mala byť 
implementovaná.  
 
Napríklad v prípade antidiskriminačných smerníc je vždy v konečnom dôsledku na 
Súdnom dvore, aby rozhodol, ktoré ustanovenia majú priamy alebo nepriamy účinok. 
 
Ak členský štát nevykoná implementáciu smernice v rámci poskytnutej lehoty, 
nesie zodpovednosť za škody takto spôsobené jednotlivcovi. Označujú sa ako škody 
typu Francovich.3  
 
Členské štáty museli EÚ odovzdať správy o uplatňovaní smernice o rovnakom 
zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (2000/43/ES) do 
19. júla 2005 a o uplatňovaní smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a 
povolaní (2000/78/ES) do 2. decembra 2005 a odvtedy každých päť rokov. Komisia 
vydala správy o implementácii smernice o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod a smernice o rovnakom zaobchádzaní v 
zamestnaní a povolaní v rokoch 2006 a 2008. Implementácia týchto smerníc je vo 
všeobecnosti vnímaná ako priaznivá a všetky členské štáty ich transponovali do 

                                                 
3  Francovich a Bonifaci v. Taliansko (Spojené veci C-6/90 a C-9/90) rozhodol Súdny dvor ES v roku 

1991. Vo veci Francovich stanovil ECJ tri nevyhnutné a postačujúce podmienky, aby na základe 
tohto princípu vznikla zodpovednosť za škodu. Týmito podmienkami sú: 
• Smernica, ktorá nebola implementovaná, určuje priznanie práv jednotlivcom. 
• Obsah týchto práv musí byť možné identifikovať na základe ustanovení príslušnej smernice. 
• Medzi porušením povinnosti členského štátu a ujmou spôsobenou poškodenému jednotlivcovi 

musí byť príčinná súvislosť. 
 Okrem toho musí byť porušenie práva EÚ dostatočne závažné vo vzťahu k jednotlivcovi, aby mal 

tento jednotlivec nárok na náhradu škody. 
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vnútroštátneho práva. Stále však existuje množstvo prebiehajúcich sporov, ktoré sa 
týkajú nesprávnej transpozície týchto smerníc.  
 
Mimovládne organizácie by sa mali uistiť, že poskytnú Komisii informácie, ktorými 
doplnia a ak je to potrebné, prehodnotia a opravia tie informácie, ktoré 
prostredníctvom vlády príslušného štátu poskytli Komisii na základe článku 19 
smernice 2000/78/ES a článku 17 smernice 2000/43/ES. 
 
Použitá literatúra: 
 
Zmluva o fungovaní EU (TFEU). 
Charta základných práv Európskej únie.  
Smernica 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. 
Smernica 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.                                    
 
Ďalšia odporúčaná literatúra: 
 
Európsky súd pre ľudské práva, Agentúra pre základné ľudské práva: Handbook on 
European non-discrimination law, 2010.                                        
 
 
1.2 Stručný úvod k relevantným inštitúciám a právnym ustanoveniam Rady 

Európy týkajúcim sa nediskriminácie a rovnosti 
 
1.2.1 Relevantné inštitúcie Rady Európy  
 
Rada Európy bola vytvorená na konci druhej svetovej vojny na účely podporovania 
európskej jednoty, ochraňovania ľudských práv a uľahčenie spoločenského a 
ekonomického pokroku. Má 47 členských štátov, medzi ktoré patria všetky členské 
štáty EÚ a kandidátske krajiny. Rada Európy ustanovila niekoľko orgánov s 
konkrétnym poverením pri ochrane ľudských práv a špeciálne práv menšín, ktorými 
sú napríklad: 
 
a. Európsky súd pre ľudské práva (ECtHR), ktorý dohliada na vykonávanie 

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ECHR). 
ECtHR a Európsky súdny dvor (ECJ) vstúpili do veľmi dynamického dialógu, 
ktorým sa navzájom ovplyvňujú a vytvárajú nové normy ochrany: takto bol 
ECtHR ovplyvnený právom EÚ pri zisťovaní nepriamej diskriminácie, 
rozhodnutím o potrebe pozitívnej diskriminácie, zmeny definície dôkazného 
bremena a využití štatistických dát a spoločensko-právnych nástrojov pri 
hodnotení možného porušenia článku 14, ako napríklad vo veci D.H. and 
Others v. Česká republika (2007). Podobne dnes ECJ častejšie začleňuje do 
svojich rozhodnutí pojmy ľudských práv, ako je napríklad ľudská dôstojnosť, 
napríklad P. v. S. and Cornwall County Council. Zvlášť ECtHR môže vziať do 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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úvahy diskrimináciu v oblastiach, ktoré spadajú mimo rámca smerníc, ale 
vzťahujú sa na ne práva zaručené Európskym dohovorom, ako je uvedené v 
článku 14 alebo v prípade zmluvných štátov, ktoré ratifikovali protokol č. 14, v 
oblastiach, ktoré spadajú mimo rámca práv uvádzaných vo vnútroštátnej 
legislatíve. 

b. Komisár pre ľudské práva Rady Európy, ktorý zodpovedá za podporu 
efektívneho dodržiavania ľudských práv a poskytuje rady členským štátom pri 
vykonávaní noriem ľudských práv určených Radou Európy, odhaľuje možné 
nedostatky týkajúce sa uplatňovania ľudských práv v práve a praxi a poskytuje 
rady a informácie týkajúce sa ochrany ľudských práv v rôznych regiónoch. 

c. Európsky výbor sociálnych práv, ktorý dohliada na súlad s Európskou 
sociálnou chartou, Dodatkovým protokolom z roku 1988 a Revidovanou 
európskou sociálnou chartou. 

d. Poradný výbor pre Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín 
(FCNM), ktorý dohliada na vykonávanie tohto rámcového dohovoru. 

e. Európska komisia proti rasizmu a netolerancii (ECRI), ktorá je dohliadajúcim 
orgánom nezávislým od Rady Európy a špecializuje sa na boj proti rasizmu, 
rasovej diskriminácii, xenofóbii, antisemitizmu a netolerancii. 

 
1.2.2 Relevantné ustanovenia  
 
− Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
 
Článok 14 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
poskytuje určitú ochranu proti diskriminácii, ktorá je obmedzená na uplatňovanie 
iných práv uvedených v Dohovore.4  
 
− Protokol č. 12 k Dohovoru,5 ktorý vstúpil do platnosti 1. apríla 2005, zaviedol 

všeobecný zákaz diskriminácie. V čase písania tejto príručky (máj 2011) z 32 
krajín zahrnutých do tohto projektu ratifikovali Protokol č. 12 štáty Chorvátsko, 
Cyprus, Fínsko, Holandsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko a Bývalá 
juhoslovanská republika Macedónsko a preto ním budú viazané. 

 
Po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych právnych spôsobov nápravy môže jednotlivec 
v prípade, že sa vec týka záležitostí, na ktoré sa vzťahuje Európsky dohovor o 
ochrane ľudských práv a jeho dodatkové protokoly, podať sťažnosť na Európsky súd 
                                                 
4  Čl. 14 ECHR: Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez 

diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, 
náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 
národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie. 

5  Protokol č. 12 ECHR vstúpil do platnosti 1. apríla 2005, v Marci 2011 mal 18 ratifikácií a 19 
podpisov, po ktorých ešte nenasledovala ratifikácia. Čl. 1: 1. Užívanie všetkých práv ustanovených 
zákonom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, 
rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny 
pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie. 2. Nikto nesmie byť 
diskriminovaný akýmkoľvek verejným orgánom z akýchkoľvek dôvodov, ako sú dôvody uvedené v 
odseku 1. 
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pre ľudské práva v Štrasburgu. Tento postup je možný na základe článku 14 
Dohovoru za predpokladu, že sa na tieto záležitosti vzťahuje aj iný článok, alebo na 
základe protokolu č. 12 k Dohovoru, ak ho príslušná krajina ratifikovala. 
- (Revidovaná) Európska sociálna charta 
Európska sociálna charta Rady Európy zahŕňa aj všeobecné ustanovenia týkajúce sa 
nediskriminácie (Článok E), ako aj osobitné ustanovenia dotýkajúce sa práv 
rozličných potenciálne ohrozených skupín: detí a mladých ľudí, žien, osôb so 
zdravotným postihnutím, migrujúcich pracovníkov a starších ľudí. 
 
Na základe Európskej sociálnej charty možno podať aj kolektívnu sťažnosť 
Európskemu výboru pre sociálne práva, a to v prípade, ak príslušný členský štát 
prijal postup kolektívnych sťažností (z 32 krajín zahrnutých do tohto projektu ho prijali 
nasledujúce štáty: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Írsko, Nórsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Taliansko a 
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko). Iba Fínsko prijalo aj právo 
mimovládnych organizácií podávať podnety proti Európskej sociálnej charte na 
základe postupu kolektívnych sťažností. 
 
Literatúra použitá v tejto časti: 
 
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky dohovor 
o ľudských právach) a dodatkové (opčné) protokoly. 
Výňatky skúmania poradenských stanovísk pripravené Poradným výborom pre 
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín. Výňatky správ o krajinách 
pripravené Európskou komisiou proti rasizmu a netolerancii alebo Európskym 
výborom pre sociálne práva. 
Informačné hárky Európskeho súdu pre ľudské práva: homosexualita, rasová 
diskriminácia, duševné zdravie, Rómovia a Cestovatelia a práva transsexuálov.6 
Európsky súd pre ľudské práva a Agentúra pre základné ľudské práva: Handbook on 
European non-discrimination law, 2010. 
  
1.3 Stručný úvod k relevantným inštitúciám a právnym ustanoveniam OSN 

týkajúcim sa nediskriminácie a rovnosti  
 
V rámci Organizácie Spojených národov (OSN) je vytvorený komplexný systém na 
ochranu ľudských práv, vrátane práva na rovnosť ako ľudského práva, ktorý zahŕňa 
nasledujúce záväzky:  
 
- Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach (ICCPR), na 

presadzovanie ktorého dohliada Výbor OSN pre ľudské práva (HRC).7 

                                                 
6  Informačné hárky sú k dispozícii na stránke: 

http://www.ech.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  
7  Čl. 26 ICCPR: Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez 

akejkoľvek diskriminácie. Zákon zakáže akúkoľvek diskrimináciu a zaručí všetkým osobám rovnakú 
a účinnú ochranu proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov, napr. na základe rasy, farby, pohlavia, 

http://www.ech.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 
(ICESCR), na presadzovanie ktorého dohliada Výbor OSN pre hospodárske, 
sociálne a kultúrne práva (CESCR).8 

- Medzinárodný dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 
(ICERD), na presadzovanie ktorého dohliada Výbor OSN pre odstránenie 
všetkých foriem rasovej diskriminácie (CERD).9  

- Medzinárodný dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDAW) na presadzovanie ktorého dohliada Výbor OSN pre odstránenie 
všetkých foriem diskriminácie žien (tiež CEDAW).10 

- Dohovor o právach dieťaťa (CRC), na presadzovanie ktorého dohliada Výbor 
pre práva dieťaťa (tiež CRC).11 

- Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD), na presadzovanie 
ktorého dohliada Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím (tiež 
CRPD).12  

                                                                                                                                                         
jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho 
pôvodu, majetku a rodu. 

8  Čl. 2.2 ICESCR. Štáty, zmluvné strany paktu, sa zaväzujú, že zaručia, že práva formulované v 
tomto pakte sa budú uskutočňovať bez akéhokoľvek rozlišovania na základe rasy, farby, pohlavia, 
jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania národnostného a sociálneho pôvodu, 
majetku, rodu alebo iného postavenia. 

9  Čl. 1 1 ICERD. Výraz „rasová diskriminácia“ v tomto dohovore znamená akékoľvek rozlišovanie, 
vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti, rodovom alebo na 
národnostnom alebo etnickom pôvode, ktorého cieľom alebo následkom je znemožnenie alebo 
obmedzenie uznania, používania alebo uskutočňovania ľudských práv a základných slobôd na 
základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej alebo v ktorejkoľvek inej oblasti 
verejného života. 

10  Čl. 1 CEDAW. Na účely tohto Dohovoru bude výraz „diskriminácia žien“ označovať akékoľvek 
robenie rozdielu, vylúčenie alebo obmedzenie vykonané na základe pohlavia, ktorého dôsledkom 
alebo cieľom je narušiť alebo zrušiť uznanie, požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu 
na ich rodinný stav, na základe rovnoprávnosti mužov a žien, ľudských práv a základných slobôd v 
politickej, hospodárskej, sociálnej kultúrnej, občianskej alebo inej oblasti. 

11  Čl. 2.1 CRC. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať a 
zabezpečiť práva stanovené týmto Dohovorom každému dieťaťu, ktoré je pod ich jurisdikciou, bez 
akejkoľvek diskriminácie na základe rasy, farby pokožky, pohlavia, jazyka, náboženstva, 
politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, 
telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo 
zákonných zástupcov. 2. Čl. 2.2. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, prijmú všetky 
potrebné opatrenia, aby bolo dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestov 
založených na postavení, činnosti, vyjadrených názoroch alebo presvedčení jeho rodičov, 
zákonných zástupcov alebo členov rodiny.  

12  Čl. 2. CRPD. „Diskriminácia na základe zdravotného postihnutia“ znamená každé robenie 
rozdielov, vylúčenie alebo obmedzenie na základe zdravotného postihnutia, ktorých cieľom alebo 
účinkom je narušiť alebo znemožniť uznávanie, užívanie alebo uplatňovanie všetkých ľudských 
práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej 
oblasti na rovnakom základe s ostatnými. Zahŕňa všetky formy diskriminácie, vrátane odmietnutia 
primeraných úprav. 
Pozri tiež články 3 a 5.1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, uznávajú, že všetky osoby 
sú si rovné pred zákonom a podľa zákona a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok 
zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie. 
2. Zmluvné strany zakazujú všetku diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia a zaručujú 
osobám so zdravotným postihnutím rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z 
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Ak je štát zmluvnou stranou Prvého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu 
OSN o občianskych a politických právach, alebo prijal právo na podanie petície 
jednotlivca na základe Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem 
rasovej diskriminácie, Medzinárodného dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien alebo Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, môžu 
jednotlivci predkladať sťažnosti príslušným výborom. 
 
Mimovládne organizácie by sa okrem toho mali prostredníctvom alternatívnych 
hlásení, obežníkov a písomných podaní ubezpečiť, že upozornia výbory skúmajúce 
pravidelné správy štátov na základe dohovorov ICCPR, ICERD, CEDAW, CRC a 
CRPD o prípadoch diskriminácie alebo nedostatočného vykonania povinností štátov 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie. 
 
V roku 2006 ustanovila Rada OSN pre ľudské práva systém tzv. univerzálneho 
periodického hodnotenia (UPR). Je to unikátny postup, ktorý zahŕňa hodnotenie 
správ o ľudských právach od všetkých 192 členských štátov OSN a prebieha vždy 
raz za štyri roky. Rezolúcia valného zhromaždenia OSN 60/251 poverila Radu 
vykonávaním univerzálneho periodického hodnotenia na základe objektívnych a 
spoľahlivých informácií, ktoré sa zaoberá plnením povinností a záväzkov každého 
štátu týkajúcich sa ľudských práv, a to spôsobom, ktorý zabezpečuje univerzálnosť 
pokrytia a rovnaké zaobchádzanie, čo sa týka všetkých štátov. 
 
V kontexte UPR majú mimovládne organizácie významnú úlohu pri účasti v týchto 
rozpravách na domácej úrovni, ako aj pri príprave správ za príslušný štát, a okrem 
toho musia byť schopné predkladať informácie, ktoré možno pridať k správam iných 
spoluúčastníkov, ktoré sa počas hodnotenia preskúmavajú.  Môžu tiež povzbudzovať 
vlády, ktorým záleží na ľudských právach, aby pri hodnotení upozornili na konkrétne 
problémy. Na informácie poskytnuté mimovládnymi organizáciami sa môžu odvolávať 
všetky členské štáty zúčastňujúce sa na interaktívnej diskusii počas hodnotenia na 
stretnutí pracovnej skupiny. Mimovládne organizácie sa takisto môžu zúčastniť na 
stretnutiach pracovných skupín UPR a môžu vydávať prehlásenia na pravidelných 
stretnutiach Rady OSN pre ľudské práva pri diskusii o výsledku hodnotení štátov. 
 
Materiály použité v tejto časti: 
Výňatky z relevantných častí preskúmavania periodických správ štátov podaných 
výborom CEDAW, ICERD, CRC a HRC. 
 
Úrad vysokého komisára pre OSN, Technical guidelines for the submission of 
stakeholders. 
 
Delegácia Medzinárodnej federácie pre ľudské práva (FIDH), The Universal Periodic 
Review handbook (2009). 
                                                                                                                                                         

akýchkoľvek dôvodov. 3. V záujme presadenia rovnosti a odstránenia diskriminácie zmluvné strany 
podniknú všetky príslušné kroky na zabezpečenie poskytovania primeraných úprav. 4. Osobitné 
opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na urýchlenie alebo dosiahnutie faktickej rovnosti osôb so 
zdravotným postihnutím, sa v zmysle tohto dohovoru nepovažujú za diskrimináciu. 
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2 ÚVOD: PRÁVNY RÁMEC EURÓPSKEHO ANTIDISKRIMINAČNÉHO PRÁVA  
 
Uvedeným účelom smernice o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod (2000/43/ES) je „ustanovenie rámca boja proti 
diskriminácii na základe rasového alebo etnického pôvodu, so zámerom uplatniť 
zásady rovnakého zaobchádzania v členských štátoch“. Uvedeným účelom smernice 
o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (2000/78/ES) je „ustanovenie 
všeobecného rámca pre boj proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe 
náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, s 
cieľom zaviesť v členských štátoch uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania“. 
Smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami 
(2006/54/ES – prepracovaná smernica – zamestnanie a povolanie a 2004/113/ES 
– prístup k tovaru a službám) majú viac-menej rovnaký účel. Celkovo teda 
antidiskriminačné smernice EÚ predpisujú:  
 
• minimálnu úroveň ochrany proti diskriminácii, ktorá má byť zakotvená vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch,  
• minimálne povinnosti členských štátov pri prijímaní ustanovení a mechanizmov 

na implementáciu a uplatňovanie týchto právnych predpisov a podporovanie 
rovnakého zaobchádzania. 

 
Nižšie sú zhrnuté hlavné ustanovenia smernice o rovnakom zaobchádzaní s osobami 
bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod a smernice o rovnakom zaobchádzaní v 
zamestnaní a povolaní. Tento stručný súhrn nemožno pokladať za konečné 
vyjadrenie práva. Hoci sa autori pokúsili byť k dátumu publikácie (máj 2012) čo 
najpresnejší, oblasť práva týkajúca sa nediskriminácie sa neprestajne vyvíja.  Tento 
súhrn má slúžiť ako podklad k hlavným častiam tejto príručky. 
 
2.1 Definície diskriminácie 
 
Smernice (článok 2) zakazujú priamu, ako aj nepriamu diskrimináciu na základe 
rasového alebo etnického pôvodu (smernica 2000/43/ES) a zdravotného postihnutia, 
náboženského vyznania alebo viery, veku a sexuálnej orientácie (smernica 
2000/78/ES), ktoré sa v tejto časti príručky budú ďalej označovať ako „chránené 
dôvody“. 
 
2.1.1 Priama diskriminácia  
 
Priama diskriminácia (článok 2(2)(a) je definovaná ako konanie, keď sa s jednou 
osobou (B) zaobchádza menej priaznivo ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo 
by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou (C) v porovnateľnej situácii, a to z 
ktoréhokoľvek chráneného dôvodu.  
 
• Neexistuje žiadne všeobecné zdôvodnenie priamej diskriminácie, s výnimkou 

diskriminácie na základe veku. 
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• Motív alebo zámer osoby, ktorá sa dopustila diskriminácie (A) nie je podstatný, 
je dôležité iba to, či s osobou B bolo zaobchádzané menej priaznivo. 

• Menej priaznivé zaobchádzanie môže znamenať odmietnutie, opovrhnutie, 
vylúčenie, ponúknutie menej priaznivých okolností a podmienok alebo menej 
kvalitné služby, odopretú možnosť alebo príležitosť. 

• Na preukázanie priamej diskriminácie je potrebné určiť skutočnú alebo 
hypotetickú referenčnú osobu (C), ktorej pomery sú rovnaké alebo približne 
rovnaké, ale s ktorou sa zaobchádza, zaobchádzalo, alebo by sa mohlo 
zaobchádzať priaznivejšie ako s osobou B. 

• Nie je nevyhnutné, aby sa príslušný dôvod diskriminácie týkal osoby (B), s 
ktorou sa zaobchádza menej priaznivo. Osoba B môže byť, bez ohľadu na to, či 
je to pravda alebo nie, vnímaná tak, že sa jej príslušný chránený dôvod týka 
(diskriminácia na základe dojmu) alebo môže byť spájaná s niekým, koho sa 
chránený dôvod týka, alebo môže byť pokladaná za niekoho, koho sa príslušný 
dôvod týka (diskriminácia na základe asociácie),13 

• Priamou diskrimináciou je aj akákoľvek propagácia zámeru zaobchádzať z 
niektorými ľuďmi menej priaznivo na základe ktoréhokoľvek chráneného 
dôvodu.14 

 
2.1.2 Nepriama diskriminácia  
 
Nepriama diskriminácia (článok 2(2)(b) predstavuje navonok neutrálny predpis, 
kritérium alebo prax, ktoré určitým spôsobom znevýhodňujú osoby, ktorých sa 
týka niektorý chránený dôvod, v porovnaní s inými osobami. Výnimkou je, ak má 
príslušný predpis, kritérium alebo prax objektívne odôvodnenie. Aby boli predpis, 
kritérium alebo prax objektívne odôvodnené, musia sledovať oprávnený 
záujem a musia byť primerané a nevyhnuté na dosiahnutie takého záujmu.  
 
• Predpis, kritérium alebo prax sa musia javiť ako neutrálne v súvislosti so 

všetkými chránenými dôvodmi (napríklad nutnosť mať výšku nad určitou 
hodnotou alebo bývať v oblasti viac ako dva roky). Ak zreteľne odkazuje alebo 
sa zameriava na ktorékoľvek chránené dôvody (napríklad, nutnosť byť beloch), 
pravdepodobne je to priama diskriminácia. 

• Predpis, kritérium alebo prax môžu byť formálnymi požiadavkami, napríklad 
požiadavka pri ponuke práce alebo prijímaní na školu alebo univerzitu. Môžu 
predstavovať dohodnutý postup, napríklad kritériá výberu pri prepúšťaní z 
dôvodu nadbytočnosti, môžu mať neformálne pravidlo alebo postup, napríklad 
pri ústnom prijímaní. 

• V niektorých prípadoch je nevýhoda zjavná a nesporná, napríklad formálny 
štandard oblečenia zakazujúci nosenie pokrývky hlavy by znevýhodňoval 
moslimské ženy a sikhských mužov, alebo požiadavka mať päťročnú prax by 
znevýhodňovala mladých uchádzačov o zamestnanie. 

                                                 
13  Coleman v Attridge Law and Steve Law – konanie vo veci C-303/06, 17. júla 2008.  
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV – konanie vo 

veci C-54/07, 10. júla 2008. 



 

 
25 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

• V iných prípadoch je niekedy potrebné zozbierať určité údaje, aby sa poukázalo 
na nevýhodu, napríklad výber pracovníkov na čiastočný pracovný pomer pri 
prepúšťaní kvôli nadbytočnosti ako prvých bude znevýhodňovať 
zamestnankyne, čo možno preukázať tým, že nepomerne viac žien ako mužov 
pracuje na čiastočný úväzok, ale nie menej mužov ako žien pracuje na plný 
úväzok. 

• Predpis, kritérium alebo prax môžu byť objektívne odôvodnené v jednej situácii, 
zatiaľ čo v inej situácii tomu tak nie je.  
 
Tzv. test proporcionality,15 ktorý vyžadujú smernice (otázka, či predpis, kritérium 
alebo prax vybraté údajnou osobou, ktorá sa dopustila diskriminácie, slúžia 
primeraným a nevyhnutným spôsobom na dosiahnutie oprávneného záujmu), je 
nutné použiť pri hodnotení každého prípadu. Napríklad požiadavka na 
uchádzača o zamestnanie, že musí mať vodičský preukaz minimálne tri roky, 
bude pravdepodobne nepomerne znevýhodňovať osoby s určitým zdravotným 
postihnutím a v niektorých spoločnostiach ženy. Ak ide o pracovnú pozíciu 
šoféra z povolania, táto požiadavka je odôvodnená. Ak sa však na tejto 
pracovnej pozícii vyžaduje iba občasné šoférovanie, napríklad pri vykonávaní 
kontrol alebo pri dochádzaní na stretnutia v inom meste, pravdepodobne nie je 
vyžadovanie vodičského preukazu primerané a nevyhnutné na dosiahnutie 
tohto záujmu, hoci by mohlo sledovať oprávnený záujem, napríklad aby sa 
príslušná osoba mohla premiestňovať na rôzne miesta. Je možné, že k 
dispozícii sú iné, menej diskriminačné postupy, ktoré predstavujú pre 
zamestnávateľa iba malú dodatočnú záťaž. 
 

2.1.3 Obťažovanie 
 
Na základe smernice (článok 2(3)) je obťažovanie formou diskriminácie, pri ktorej sa 
uskutočňuje nechcené správanie súvisiace s ktorýmkoľvek chráneným dôvodom za 
účelom alebo s následkom zníženia ľudskej dôstojnosti osoby (B) a vytvorenia 
zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zosmiešňujúceho alebo ofenzívneho 
prostredia.  
 
• Pri skúmaní, či došlo k obťažovaniu, nie je potrebné určiť referenčnú osobu. 
• „Nechcené“ má v podstate ten istý význam ako „nepríjemné“ alebo „nežiaduce“. 
• Nežiaduce správanie môže zahŕňať akýkoľvek spôsob správania, vrátane 

slovného alebo písomného vyjadrenia alebo urážok, obrázkov, graffiti, fyzických 
gest, výrazov tváre, mimiky, posmeškov, žartov a fyzického kontaktu. 

• Obťažovaniu sa môže rovnať aj jedna udalosť, ktorá je dostatočne závažná.  
• Správanie bude súvisieť s chráneným dôvodom, ak sa príslušný dôvod týka 

osoby B alebo ak existuje nejaká súvislosť s chráneným dôvodom. Voči osobe 
B môže dochádzať k obťažovaniu, pretože je vnímaná nesprávne ako osoba, 
ktorej sa týka príslušný dôvod alebo pre jej blízky vzťah s niekým, koho sa tento 

                                                 
15  R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; Bilka-

Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz – konanie vo veci 170/84 [1986]. 
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dôvod týka, napríklad s rodinným príslušníkom alebo priateľom, alebo sa o 
osobe B vie, že podporuje ľudí, ktorých sa príslušný dôvod týka. 

• Ak sa osoba (A) prejavuje nechceným správaním so zámerom znížiť ľudskú 
dôstojnosť osoby B a vytvoriť zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, 
zosmiešňujúce alebo útočné prostredie, ide o obťažovanie bez ohľadu na 
skutočný účinok, akým pôsobí na osobu B. 

• Ak má nežiaduce správanie osoby A tento účinok, ide o obťažovanie dokonca 
aj v prípade, že osoba A nemala tento zámer. Pri posudzovaní, či má určité 
správanie tento účinok, vezme súd pravdepodobne do úvahy, ako toto 
správanie vníma osoba B a ďalšie relevantné okolnosti. 
 

2.1.4 Pokyn na diskrimináciu  
 
Podľa smerníc (článok 2(4)) predstavuje pokyn na diskrimináciu na základe 
ktoréhokoľvek chráneného dôvodu formu diskriminácie. 
 
• Takýmto pokynom môže byť pokyn na priamu diskrimináciu, napríklad na 

odmietnutie alebo vylúčenie ktorejkoľvek osoby, ktorej sa príslušný chránený 
dôvod týka, alebo na nepriamu diskrimináciu, napríklad pokyn použiť kritérium, 
ktoré znevýhodní osoby, ktorých sa príslušný dôvod týka. 

• Môže ísť o pokyn osobe v rámci organizácie alebo pokyn, ktorý dá jedna 
organizácia druhej, kde sa očakáva, že druhá organizácia bude plniť pokyny 
prvej, napríklad zamestnávateľ dá pracovnej agentúre inštrukcie, aby 
neodporúčala osoby s určitým etnickým pôvodom. 

• Ak príslušná osoba vyhovie diskriminačnému pokynu, je pravdepodobné, že 
bude konať diskriminačne. 

• Ak táto osoba odmietne pokyn splniť a následne s ňou bude zaobchádzané 
menej priaznivo, môže si uplatňovať nárok na uznanie priamej diskriminácie z 
chráneného dôvodu, ktorým bol predmet diskriminačného pokynu. 

 
2.1.5 Viktimizácia (neoprávnený postih) 
 
Na základe smerníc nie je viktimizácia (neoprávnený postih) považovaná za formu 
diskriminácie. Smernice (2000/43/ES, článok 9 a 2000/78/ES, článok 11) však 
požadujú, aby vnútroštátne právne poriadky jednotlivých krajín obsahovali opatrenia, 
ktoré sú „nevyhnutné na ochranu jednotlivcov pred nepriaznivými dôsledkami alebo 
nepriaznivým zaobchádzaním“ ako dôsledku podania alebo podporovania sťažnosti 
alebo konania, aby sa zabezpečil súlad so smernicami, resp. vnútroštátnymi 
antidiskriminačnými zákonmi. Mnohé členské štáty zaraďujú viktimizáciu k ďalším 
formám zakázaného správania, aby splnili túto požiadavku.  
 
• V krajinách, kde sa viktimizácia považuje sa formu zakázaného správania, sa 

často úkon podania sťažnosti alebo vznesenia alebo podporovania konania za 
účelom zabezpečenia súladu so smernicami alebo antidiskriminačnými zákonmi 
príslušného štátu zvyčajne označuje ako „chránený úkon“. 

• Chránený úkon sa môže týkať ktorejkoľvek osoby, a to nielen osoby, ktorá 
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podala sťažnosť alebo vzniesla návrh na konanie, ale aj osoby, ktorá je ochotná 
podať dôkazy alebo podporovať obeť v jej veci pred súdom. 

• Podobne aj viktimizácie sa môže dopustiť ktorákoľvek osoba, a nie iba 
zamestnávateľ alebo poskytovateľ služieb, voči ktorému bola sťažnosť 
vznesená, ale napríklad aj prípadný budúci zamestnávateľ.  

• Pri dokazovaní, či bola určitá osoba vystavená nepriaznivému zaobchádzaniu v 
dôsledku chráneného úkonu, nie je potrebné určiť referenčnú osobu. 

• K viktimizácii môže dôjsť aj vtedy, keď sa skončil vzťah, ktorého sa týka 
chránený úkon, napríklad keď osobe, ktorá sa sťažovala na diskrimináciu v 
predchádzajúcom zamestnaní, odmietne predchádzajúci zamestnávateľ dať 
odporúčanie, alebo keď ju neprijmú v novom zamestnaní.16  

 
Ak členské štáty nezahrnuli viktimizáciu medzi formy zakázaného správania, mali by 
v rámci svojich vnútroštátnych právnych poriadkov a postupov prijať iné metódy, 
ktorými zabezpečia požadovanú ochranu. 
 
2.2 Vecný rozsah pôsobnosti smerníc 
 
Smernica 2000/78/ES (článok 3) zakazuje diskrimináciu v nasledujúcich oblastiach: 
 
• prístup k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti a povolaniu (vrátane 

postupu v zamestnaní), 
• prístup k odbornej príprave a vzdelávaniu zamestnancov, 
• zamestnanecké a pracovné podmienky, vrátane podmienok výpovede a 

mzdových podmienok, 
• členstvo a angažovanosť v zamestnaneckých, zamestnávateľských alebo iných 

profesijných organizáciách.  
 
Smernica 2000/43/ES (článok 3) poskytuje omnoho rozsiahlejšiu ochranu proti 
diskriminácii a zahŕňa nasledujúce oblasti: 
 
• prístup k zamestnaniu, samostatnej zárobkovej činnosti a povolaniu (vrátane 

postupu v zamestnaní), 
• prístup k odbornej príprave a vzdelávaniu zamestnancov, 
• zamestnanecké a pracovné podmienky, vrátane podmienok výpovede a 

mzdových podmienok, 
• členstvo a angažovanosť v zamestnaneckých, zamestnávateľských alebo iných 

profesijných organizáciách,  
• vzdelávanie, 
• sociálna ochrana, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, 
• sociálne výhody, 
• prístup k tovaru a službám, ktoré sú dostupné verejnosti, vrátane bývania. 

 

                                                 
16  Coote v Granada  – konanie vo veci C-185/1997, 22. septembra 1998. 
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Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní má oveľa užší vecný 
rozsah pôsobnosti, pretože sa vzťahuje iba na oblasť zamestnávania.   
 
2.3 Osobný rozsah pôsobnosti smerníc 
 
Smernice zakazujú diskrimináciu fyzickými osobami a právnickými osobami vo 
verejnom ako aj v súkromnom sektore. Znamená to, že jednotlivec vlastniaci firmu 
má rovnakú zodpovednosť nediskriminovať na základe ktoréhokoľvek chráneného 
dôvodu ako veľká súkromná spoločnosť, samosprávna časť alebo oddelenie na 
ministerstve.  
 
Smernice pred diskrimináciou chránia jednotlivcov, teda fyzické osoby. Okrem toho 
smernica 2000/43/ES (odôvodnenie 16) stanovuje, že v štátoch, kde je to v súlade s 
vlastnými tradíciami a postupmi, sa ochrana pred diskrimináciou vzťahuje aj na 
organizácie, ktoré majú status právnickej osoby a ktorej členovia sú vystavení 
diskriminácii na základe svojho rasového alebo etnického pôvodu.  
 
Štátna príslušnosť 
 
Smernice chránia akúkoľvek osobu, ktorá sa zdržiava v členskom štáte EÚ, pred 
diskrimináciou, bez ohľadu na to, akú má táto osoba štátnu príslušnosť. Ak by 
teda osoba s ukrajinskou alebo čínskou štátnou príslušnosťou bola diskriminovaná v 
Maďarsku na základe ktoréhokoľvek chráneného dôvodu, bola by na základe 
smerníc chránená rovnakým spôsobom, ako maďarský občan v Maďarsku, ktorý by 
bol diskriminovaný z rovnakých dôvodov.  
 
Smernice (článok 3(2)) však vyslovene vylučujú ochranu pred diskrimináciou na 
základe štátnej príslušnosti vo vzťahu k stanoviskám imigračnej kontroly. Väčšina 
členských štátov vo vnútroštátnych zákonoch zahŕňa štátnu príslušnosť medzi oblasti 
chránené pred diskrimináciou. Skutočnosť, že smernice vylučujú ochranu pred 
diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti, umožňuje členským štátom, aby vo 
vzťahu k štátnej príslušnosti uplatnili výnimky, ktoré nemožno uplatniť na oblasti 
diskriminácie, ktoré sú chránené na základe smerníc. Na rozdiel od 
antidiskriminačných smerníc poskytuje právo občanov členských štátov EÚ na voľný 
pohyb v rámci EÚ občanom a ich rodinám určitú ochranu pred diskrimináciou na 
základe štátnej príslušnosti (napríklad na základe smernice 2004/38/ES z 29. apríla 
2004 o práve občanov Únie a ich členov rodiny na voľný pohyb a pobyt v rámci 
územia členských štátov. Ďalšia legislatíva EÚ (napríklad smernica 2003/109/ES 
alebo 2003/86/ES) poskytuje určité právo na rovnosť pre niektorých štátnych 
príslušníkov tretích krajín a ich rodín, ktoré sídlia a pracujú v členských štátoch EÚ. 
 
2.4 Pozitívny postup  
 
Smernice (článok 5 smernice o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod, článok 7 smernice o rovnakom zaobchádzaní v 
zamestnaní a povolaní) uznávajú, že za účelom dosiahnutia úplnej rovnosti v praxi je 
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potrebné vykonať viac než len zákaz súčasnej alebo budúcej diskriminácie. Preto 
povoľujú prijímanie opatrení, ktoré majú zabrániť nevýhodám alebo kompenzovať 
historické nevýhody spojené s ktorýmkoľvek chráneným dôvodom.  
 
• Takéto nevýhody sa môžu prejavovať napríklad ako nepomerný nedostatok 

prístupu k zamestnaniu alebo k verejným alebo súkromným službám, nízkou 
účasťou na zamestnaní alebo na rôznych aspektoch občianskeho života alebo 
špeciálnymi potrebami. 

• Opatrenia pozitívneho postupu musia byť proporcionálne, to znamená, že 
musia byť primerané a nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, aby sa zabránilo určitej 
nevýhode príslušnej skupiny, alebo aby sa táto nevýhoda kompenzovala, a 
nesmú nepomerne znevýhodňovať ostatných. 

• Opatrenia pozitívnej akcie by mali mať určený časový harmonogram a mali by 
sa pravidelne kontrolovať, či sú stále proporcionálne. 

 
2.5 Primerané prispôsobenia osobám so zdravotným postihnutím 
 
Na uplatnenie zásady rovnosti vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím 
smernica 2000/78/ES (článok 5) vyžaduje, aby zamestnávatelia vykonali primerané 
opatrenia tam, kde je to v konkrétom prípade potrebné, aby umožnili osobám so 
zdravotným postihnutím vstúpiť, zúčastňovať sa alebo postupovať v zamestnaní 
alebo absolvovať odbornú prípravu, pokiaľ by také opatrenia nepredstavovali pre 
zamestnávateľa neúmerné bremeno. Od zamestnávateľov sa očakáva, že budú 
vedieť zhodnotiť, či môžu uskutočniť príslušné opatrenia v prípade, že osoba so 
zdravotným postihnutím je znevýhodnená vo vzťahu k zamestnaniu alebo 
odbornému vzdelávaniu, a to na základe nariadenia, kritéria alebo praxe, fyzických 
čŕt alebo nedostatku vhodných pomôcok. 
 
• Smernica (článok 2(2)(b)(ii)) zdôrazňuje spojenie medzi povinnosťou poskytnúť 

primerané úpravy v prípade, že osoba so zdravotným postihnutím je, alebo by 
mohla byť, znevýhodnená na základe nariadenia, kritéria alebo praxe a 
potrebou predísť nepriamej diskriminácii na základe zdravotného postihnutia. 
Zamestnávateľ len ťažko objektívne odôvodní príslušné nariadenie, kritérium 
alebo prax v prípade, že existuje možnosť primeranej úpravy podmienok, ktorú 
môže zamestnávateľ poskytnúť. 

• Zamestnávateľ nemôže tvrdiť, že zaťaženie, vrátane finančného zaťaženia, 
ktoré by preňho uskutočnenie primeraných úprav pre osobu so zdravotným 
postihnutím znamenalo, je neúmerné, ak má možnosti získania príspevku z 
verejných prostriedkov alebo inej pomoci. 

 
Príklady primeraných prispôsobení: 

 
• Po pracovnom úraze zamestnanec nie je schopný ďalej pracovať manuálne. 

Zamestnávateľ by mohol poskytnúť zamestnancovi primerané zaškolenie a 
preradiť ho na prácu v kancelárii. 
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• Uchádzač o zamestnanie na invalidnom vozíku podá na základe inzerátu 
žiadosť o miesto administratívneho zamestnanca. Sídlo firmy je na štvrtom 
poschodí. Ak má zamestnávateľ priestory na viacerých poschodiach vrátane 
prízemia, mohol by zariadiť, aby sa práca administratívneho pracovníka 
vykonávala v kancelárii na prízemí a presunúť na štvrté poschodie iného 
zamestnanca, ktorý môže chodiť po schodoch. Ak má však zamestnávateľ 
kancelárie len na štvrtom poschodí a v budove nie je výťah, potom 
zamestnávateľ pravdepodobne nedokáže prijať nijaké opatrenia, aby tento 
uchádzač mohol vykonávať túto prácu, bez neúmerného bremena na svojej 
strane. 

• Aby zamestnávateľ umožnil nevidiacej osobe, ktorá používa vodiaceho psa, aby 
sa dostala ľahšie do práce, vo väčšine prípadov preňho nebude predstavovať 
nepredstaviteľné zaťaženie, ak zmení tejto osobe pracovný čas tak, aby do 
práce nemusela dochádzať počas dopravnej špičky. 

 
2.6 Výnimky zo zákazu diskriminácie stanovené v smerniciach 
 
Keďže účelom smerníc je zabezpečiť rámec pri boji proti diskriminácii, smernice 
povoľujú diskrimináciu len za určitých konkrétnych okolností, na uplatnenie ktorých 
musia byť splnené prísne podmienky. 
 
2.6.1 Skutočné požiadavky na povolanie 
 
Smernice (článok 4 smernice o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod a článok 4(1) smernice o rovnakom zaobchádzaní v 
zamestnaní a povolaní) obsahujú výnimky, ktoré umožňujú diskrimináciu, ak má za 
cieľ splnenie skutočných požiadaviek na povolanie. Tieto výnimky umožňujú 
zamestnávateľovi pri výbere uchádzača na určité pracovné miesto, aby určitú osobu 
znevýhodnil na základe ktoréhokoľvek chráneného dôvodu, ak je to odôvodnené 
povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto 
činnosti vykonávajú. Tieto charakteristiky predstavujú „skutočné a rozhodujúce 
požiadavky na povolanie“, pokiaľ je ich cieľ oprávnený a požiadavka primeraná. 
Napríklad, filmovému režisérovi by bolo umožnené diskriminovať osoby na základe 
rasového alebo etnického pôvodu, ak by požiadavka na herca zosobňujúceho 
postavu Nelsona Mandelu vo filme, aby bol černoch, bola skutočnou a určujúcou 
požiadavkou.   
 
Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (článok 4(2)) tiež 
umožňuje, aby cirkvi a iné organizácie, ktorých duch je založený na náboženstve 
alebo viere, uplatňovali rozdielne zaobchádzanie na základe náboženského vyznania 
alebo viery, keď podľa povahy týchto činností alebo v kontexte, v ktorom sa 
vykonávajú, tvorí náboženstvo alebo viera osoby pravú, oprávnenú a odôvodnenú 
požiadavku povolania s ohľadom na duch organizácie. Smernica tiež cirkvám a iným 
organizáciám, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere, umožňuje, aby 
od osôb, ktoré pre ne pracujú, vyžadovali konanie v dobrej viere a lojalitu s duchom 
organizácie. 
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Zamestnávateľ, ktorý môže preukázať, že sa v prípade určitej pracovnej pozície 
odvoláva na skutočné požiadavky na povolanie, môže použiť výnimku z diskriminácie 
na základe jedného dôvodu, akým je napríklad náboženské vyznanie, nesmie sa 
však dopustiť diskriminácie na základe akéhokoľvek iného dôvodu, napríklad 
sexuálnej orientácie, pokiaľ sa však príslušnej pozície netýka aj iná, odlišná skutočná 
požiadavka povolania. 
 
Dlhodobo zakorenené predstavy o type osoby, ktorý je potrebný na výkon určitého 
zamestnania, však nemusia prejsť testom pravej požiadavky na povolanie. Napríklad 
zamestnávateľ pravdepodobne nebude úspešný pri dokazovaní, že recepčná alebo 
recepčný v hoteli musia byť „mladí a energickí“. Takáto požiadavka by bola 
diskriminačná na základe veku a zdravotného postihnutia.  
 
2.6.2 Rozdielne zaobchádzanie na základe veku  
 
Vnútroštátne právne poriadky môžu na základe smernice o rovnakom zaobchádzaní 
v zamestnaní a povolaní (článok 6(1)) povoľovať diskrimináciu na základe veku, ak 
je rozdiel v zaobchádzaní objektívne odôvodnený oprávneným 
záujmom(vrátane oprávnenej zamestnaneckej politiky, pracovného trhu a odborného 
vzdelávania) a ak sú prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa primerané a 
nevyhnutné. Na základe smernice môže rozdielne zaobchádzanie na základe veku 
zahŕňať tieto možnosti: 
 
• nastavenie osobitných podmienok prístupu k zamestnaniu a odbornému 

vzdelávaniu, v zamestnaní a pri výkone povolania, a to vrátane podmienok 
prepúšťania a mzdových podmienok, u mladých ľudí, starších zamestnancov a 
u ľudí, ktorí sa starajú o ďalšie osoby za účelom ich ochrany alebo podpory ich 
pracovnej integrácie,  

• stanovenie minimálneho veku, skúseností alebo odpracovaných rokov pri 
prístupe k zamestnaniu alebo výhodám spojeným so zamestnaním, 

• stanovenie maximálnej vekovej hranice pre prijatie do zamestnania, ak táto 
hranica vyplýva z požiadaviek na odborné školenia pre príslušnú pozíciu, alebo 
z potreby primeranej doby zamestnania pred odchodom do dôchodku. 
 

Väčšina členských štátov má vnútroštátne zákony týkajúce sa zamestnávania, ktoré 
obsahujú ustanovenia súvisiace s vekom. V poslednej dobe sa vnútroštátne súdy, 
ako aj Súdny dvor so stúpajúcou mierou stretajú s otázkou, či takého ustanovenia 
môžu byť odôvodnené vzhľadom na článok 6(1).17 
 
Smernica (článok 6(2)) ďalej stanovuje, že pevné určenie veku na prijatie do 
zamestnania alebo prepustenie do penzie alebo invalidné príspevky alebo použitie 
kritéria veku pri poistných výpočtoch nepredstavuje diskrimináciu na základe veku, 
                                                 
17  Pozri napríklad: Palacios de la Villa konanie vo veci C-411/05  [2007] ECR I-8531, The 

Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of 
State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, konanie vo veci C-388/07, 5. marca 2009; 
Kucukdeveci v Swedex GmbH & Co LG, C-555/07, 19. januára 2010. 
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pod podmienkou, že výsledkom takýchto postupov nie je diskriminácia na základe 
pohlavia. 
 
2.6.3 Ďalšie výnimky alebo vylúčenie zákazu diskriminácie 
 
Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (článok 3(4)) povoľuje, 
aby vnútroštátne zákony vylúčili ochranu pred diskrimináciou v prípade ozbrojených 
síl, a to na základe zdravotného postihnutia a veku.  
 
Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (článok 3(3)) 
stanovuje, že táto smernica sa netýka vyplácania sociálneho zabezpečenia alebo 
iných štátnych dávok.   
 
Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (článok 2(5)) 
stanovuje, že nebude mať žiadny vplyv na opatrenia vo vnútroštátnom práve, ktoré 
sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejnosti, zabezpečenie 
verejného poriadku, prevenciu trestných činov a na ochranu zdravia a ochranu práv a 
slobôd druhých. Táto smernica nebude mať žiadny vplyv na vnútroštátne zákony 
týkajúce sa veku odchodu do dôchodku a manželského stavu a príspevkov závislých 
od manželského stavu (odôvodnenie 22). 
 
2.7 Ochrana práv: prístup k spravodlivosti 
 
V každom členskom štáte musia byť k dispozícii súdne a administratívne metódy 
presadzovania práv pre všetky osoby, ktoré sa domnievajú, že sa s nimi zaobchádza 
diskriminačne na základe ktorejkoľvek smernice, dokonca aj vtedy, ak sa skončil 
vzťah, v ktorom k údajnej diskriminácii došlo (smernica 2000/43/ES, článok 7, 
smernica 2000/78/ES, článok 9). 
 
Obidve smernice stanovujú, že združenia a organizácie s oprávneným záujmom na 
zabezpečovaní súladu so smernicami môžu podporovať obete diskriminácie alebo 
podniknúť právne kroky v ich mene (s ich schválením). Kritériá určujúce, ktoré 
organizácie majú oprávnený záujem, sú stanovené vo vnútroštátnom práve.  
 
2.8 Posun v dôkaznom bremene 
 
Smernice (smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový 
alebo etnický pôvod, článok 8, smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a 
povolaní, článok 10) vyjadrujú, za akých podmienok sa dôkazné bremeno v 
konaniach týkajúcich sa občianskej alebo administratívnej diskriminácie presunie z 
navrhovateľa na odporcu.  
 
• Ak navrhovateľ (alebo ktorákoľvek osoba v jeho mene) predloží fakty, na 

základe ktorých môže súd alebo iný kompetentný orgán predpokladať, že 
jedným z dôvodov správania obžalovaného voči navrhovateľovi bola 
diskriminácia (priama alebo nepriama), súd určí, že je na obžalovanom, aby 
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preukázal, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania nedošlo. Pokiaľ 
obžalovaný nevie dokázať, že v jeho správaní k navrhovateľovi nešlo v 
žiadnom prípade o diskrimináciu, musí súd alebo iný kompetentný orgán 
vyhovieť požiadavke navrhovateľa.  

• Ak navrhovateľ nedokáže podať domnienku, že mohlo dôjsť k diskriminácii, v 
tom prípade musí súd alebo iný orgán jeho tvrdenie zamietnuť. 

 
Posun dôkazného bremena sa nikdy netýka trestných konaní, dokonca ani vtedy, 
keď sa tieto konania vzťahujú na tvrdenie o diskriminácii alebo obťažovaní. V 
niektorých členských štátoch sa to netýka preverovacích postupov.  
 
2.9 Sankcie  
 
V procese transpozície smerníc (smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, článok 15, smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní, článok 17) majú členské štáty povinnosť 
zabezpečiť, aby ich vnútroštátne právne poriadky obsahovali sankcie za porušenie 
antidiskriminačných zákonov a aby sa tieto sankcie uplatňovali. Sankcie v prípadoch 
diskriminácie musia byť efektívne, proporcionálne a majú mať odstrašujúci efekt. To 
znamená, že by mali zabezpečiť primerané odškodnenie pre obeť diskriminácie a 
zároveň by mali odradiť respondenta a ďalšie osoby od diskriminačného správania v 
budúcnosti. Sankcie môžu pozostávať z povinnosti zaplatiť odškodnenie, pre ktoré 
nesmie existovať horná hranica.  
 
2.10 Zvyšovanie povedomia, šírenie informácií a zapojenie občianskej 

spoločnosti 
 
Smernice uznávajú, že v boji proti diskriminácii a pri podporovaní rovnakého 
zaobchádzania predstavuje prijatie vnútroštátnych zákonov iba prvú fázu. Členské 
štáty majú preto povinnosť zvyšovať povedomie a podporovať pochopenie a 
začlenenie rovnakého zaobchádzania u širokej verejnosti a za týmto účelom zapojiť 
mimovládne organizácie a sociálnych partnerov. Členské štáty sú okrem toho 
povinné zabezpečiť, aby zákony, predpisy a dohody, ktoré usmerňujú činnosti v 
rámci pôsobnosti smerníc, neboli v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania. 
 
• Členské štáty musia (smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez 

ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, článok 10, smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní, článok 12) dať do pozornosti 
občianskej spoločnosti existujúce zákony týkajúce sa rovnakého zaobchádzania 
a nediskriminácie a všetky nové opatrenia, ktoré prijmú z dôvodu zosúladenia 
svojho vnútroštátneho práva so smernicami. Na to musia použiť „všetky 
dostupné prostriedky na celom území štátu“. Znamená to, že tieto informácie je 
nutné poskytnúť všetkým komunitám a musia byť podané takou formou, ktorá 
bude prístupná a zrozumiteľná pre všetky spoločenské skupiny a vyjde v ústrety 
ľuďom s rôznym zdravotným postihnutím a jazykovými potrebami. 

• Od členských štátov sa očakáva, že budú podporovať dialóg s mimovládnymi 
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organizáciami, ktoré majú oprávnený záujem prispieť v boji proti diskriminácii na 
základe ktoréhokoľvek z chránených dôvodov (definovaných vo vnútroštátnom 
práve) (smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový 
alebo etnický pôvod, článok 12, smernica o rovnakom zaobchádzaní v 
zamestnaní a povolaní, článok 14). Takýto dialóg by mal byť viac než len 
symbolický a mal by sa uskutočňovať pravidelne. Táto povinnosť členských 
štátov ponúka mimovládnym organizáciám rozhodujúcu príležitosť zabezpečiť 
zlepšenie krokov podniknutých vládou na zosúladenie vnútroštátneho práva so 
smernicami. 

• Členské štáty okrem toho musia podporovať aj sociálny dialóg medzi dvoma 
stranami priemyslu so zámerom podporiť rovnaké zaobchádzanie (smernica o 
rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, 
článok 11, smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní, 
článok 13). Môže zahŕňať sledovanie pracovných postupov na pracovisku, 
kolektívnych zmlúv, kódexov správania a prostredníctvom výskumu 
podporovanie výmeny skúseností a správnych postupov. Ak je to v súlade s 
tradíciami a postupmi jednotlivých štátov, očakáva sa, že členské štáty budú 
povzbudzovať také kolektívne zmluvy, ktoré ustanovujú antidiskriminačné 
pravidlá rešpektujúce minimálne požiadavky zakotvené v smerniciach a 
vnútroštátnych právnych poriadkoch. 

• Členské štáty musia určiť prioritu vnútroštátnym zákonom, ktoré presadzujú 
tieto smernice (smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na 
rasový alebo etnický pôvod, článok 14, smernica o rovnakom zaobchádzaní v 
zamestnaní a povolaní, článok 16), pred inými zákonmi a predpismi a zrušiť 
všetky zákony a predpisy, ktoré sú v rozpore s princípom rovnakého 
zaobchádzania. Na zabezpečenie jednotného prístupu k nediskriminácii a 
rovnosti musia členské štáty navyše zabezpečiť, aby sa ustanovenia v 
zmluvách, kolektívnych zmluvách, vnútorných pravidlách podnikov alebo 
pravidlách ovplyvňujúcich profesie, zamestnanecké alebo zamestnávateľské 
organizácie, ktoré sú v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, 
pozmenili alebo vyhlásili za neplatné. 

 
2.11 Orgány zaoberajúce sa rovnosťou  
 
Smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický 
pôvod (článok 13) ukladá každému členskému štátu povinnosť určiť orgán alebo 
orgány, ktoré budú podporovať rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod. Tieto orgány môžu tvoriť súčasť vnútroštátnych inštitúcií 
zaoberajúcimi sa ľudskými právami alebo iných orgánov vytvorených za účelom 
ochrany práv jednotlivcov. Členské štáty ustanovili rozličné typy orgánov a priradili im 
rôzne funkcie. Smernica určuje minimálne kompetencie takýchto orgánov, a to 
konkrétne:  
 
• Poskytovanie nezávislej pomoci obetiam diskriminácie.  
• Uskutočňovanie nezávislých prieskumov a štúdií.  
• Publikovanie nezávislých správ a navrhovanie odporúčaní týkajúcich sa 
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problémov súvisiacich s diskrimináciou. 
 
V rámci Smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní nie je 
požiadavka na určenie vnútroštátneho orgánu obsiahnutá. V mnohých členských 
štátoch však orgány zaoberajúce sa rovnosťou pokrývajú širšie oblasti diskriminácie 
na základe vnútroštátneho práva, vrátane diskriminácie na základe pohlavia.18  
 
2.12 Podávanie správ  
 
Členské štáty sú povinné každých päť rokov podávať hlásenia Európskej komisii o 
uplatňovaní týchto dvoch smerníc (smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami 
bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, článok 17, smernica o rovnakom 
zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní, článok 19). Komisia pri príprave správy 
Európskemu parlamentu vezme do úvahy stanoviská Agentúry pre základné práva, 
príslušných sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. Správa Komisie musí 
navyše podať hodnotenie toho, aký dopad na ženy a mužov mali opatrenia prijaté 
jednotlivými členskými štátmi. 
 
Zdroje a literatúra: 
 
Smernica 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého 
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. 
 
Smernica 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. 
 
Agentúra EÚ pre základné práva a Európsky súd pre ľudské práva – Rada Európy, 
Handbook on European non-discrimination law, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(dostupná aj vo francúzštine a nemčine). 
 
Publikácie európskej siete expertov na právo v oblasti nediskriminácie, napríklad 
European Anti-discrimination Law Review, www.non-discrimination.net/publications.  
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18  Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.equineteurope.org/. Smernice týkajúce sa 

rodovej rovnosti stanovujú podobnú požiadavku na vytvorenie špecializovaného orgánu alebo 
orgánov zaoberajúcich sa diskrimináciou na základe pohlavia.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.equineteurope.org/
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3 ÚLOHA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ V BOJI PROTI DISKRIMINÁCII 
 
Zamýšľané výsledky školení: 
 
Účastníci sa oboznámia s úlohami, ktoré by mimovládne organizácie (MVO) mohli a 
zároveň mali zohrávať pri ovplyvňovaní zlepšovania a podporovaní efektívneho 
vykonávania politík v oblasti rovnosti a boja proti diskriminácii. 

 
3.1 Čo je mimovládna organizácia? 
 
Mimovládna organizácia predstavuje miestnu, vnútroštátnu alebo medzinárodnú 
skupinu so stanovami vypracovanými v súlade so zákonom, ktorá sleduje 
jednoznačný cieľ a vykonáva viditeľné aktivity, a ktorej riadiaci orgán má oprávnenie 
vyjadrovať sa v mene jej členov. Zvyčajne je to nezisková organizácia, ktorá sa 
nespája so žiadnym vládnym subjektom alebo subjektom súkromného sektora či 
politickou stranou. Medzi ciele MVO zvyčajne patrí úsilie podporovať napredovanie 
spoločnosti tým, že sa zameriavajú na riešenie sociálnych a právnych problémov a 
že sa snažia zohrávať rovnocennú úlohu s ostatnými demokratickými inštitúciami pri 
rozvíjaní a pokroku občianskej spoločnosti.  
 
3.2 Úloha mimovládnych organizácií v oblasti boja proti diskriminácii  
 
Pri uvažovaní o tom, akú úlohu môžu MVO zohrávať v boji proti diskriminácii, by mali 
využiť osobitné výhody, ktoré im boli pridelené v zmysle článkov 7 a 12 smernice 
Rady 2000/43/ES a článkov 9 a 14 smernice Rady 2000/78/ES.  
 
MVO sú nevyhnutné pre úspešný rozvoj jednotlivých krajín a pre dosiahnutie cieľov 
krajín v oblasti zachovania mieru, demokracie, dobrého spravovania krajiny, zdravia, 
prosperity a rovnosti.  
 
Medzi úlohy mimovládnych organizácií ako nástrojov občianskej spoločnosti v boji 
proti diskriminácii môže patriť: 
 
• Poskytovanie prostriedkov na vyjadrenie a aktívne riešenie potrieb ľudí, ktorí 

sú vystavení diskriminácii. 
• Podpora obetí diskriminácie v prístupe k spravodlivosti, a to aj 

prostredníctvom strategického vedenia súdnych sporov. 
• Podpora rôznorodosti a rovnosti v spoločnosti prostredníctvom aktivít na 

zvyšovanie povedomia. 
• Vytváranie mechanizmov na ovplyvňovanie rozhodovacích procesov. 
• Začlenenie nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania do politickej 

agendy. 
• Oslovenie štátnych orgánov a podnikateľského sektora, aby aktívne vystúpili 

proti diskriminácii.  
• Monitorovanie, dokumentovanie a kritika diskriminačných praktík. 
• Udržanie problematiky rovnosti v politickej agende a podpora mobilizácie. 
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• Presadzovanie prijatia efektívnych metód na dosiahnutie rovnosti a 
nediskriminácie. 

• Monitorovanie a hodnotenie vykonávania politík na dosiahnutie rovnosti a 
nediskriminácie. 

 
Mimovládna organizácia môže: 
 
• spolupracovať s inými MVO na dosiahnutí spoločných cieľov, 
• splnomocniť skupiny, aby sa angažovali v kampaniach a presadzovaní 

vlastných cieľov a aby trvali na svojich právach a domáhali sa ich, 
• spolupracovať, ak je to vhodné, so štátnymi orgánmi pri dosahovaní spoločných 

cieľov a záujmov, 
• konať, ak je to potrebné, proti štátny orgánom, keď tieto orgány podporujú 

politiky, ktoré sú v rozpore s cieľmi MVO, ktorými je podporovanie rovnosti a 
nediskriminácie, 

• ak je to vhodné, efektívne a účinne poskytovať služby v rámci vládnych politík a 
prijímať stratégie konzultované a dojednané medzi mimovládnymi 
organizáciami a vládou, 

• efektívne a účinne poskytovať služby mimo rámec vládnych politík, ak je to 
potrebné a vhodné na podporovanie cieľov mimovládnej organizácie a ak je to 
vhodné, prijímať stratégie, ktoré idú proti vládnym politikám, 

• zaistiť koordináciu vlastných služieb a zapojiť vládu do diskusií týkajúcich sa 
koordinácie a poskytovania služieb medzi vládou a mimovládnymi 
organizáciami, 

• poskytovať patrične odborne podložené poradenstvo vláde týkajúce sa 
problematiky, ktorá je predmetom záujmu, 

• obhajovať a verejne podporovať zmenu, ktorá reaguje na existujúce potreby, 
• usmerňovať a významnou mierou prispievať k procesom prijímania legislatívy a 

politík prostredníctvom odborne podloženého poradenstva a poskytovania 
informácií vládnym i opozičným politikom a iným vplyvným osobám, 

• správať sa ako ostražitý „strážny pes“ – upozorňovať na oblasti, v ktorých sa 
štátne orgány a podnikový sektor dopúšťajú aktívnej diskriminácie alebo 
nedodržiavajú svoje záväzky v boji proti diskriminácii alebo v ktorých by mali 
zlepšiť svoje vystupovanie. Slúžiť na presadzovanie používania systému kontrol 
a protiváh, ktorý charakterizuje demokratickú spoločnosť. Pri plnení tejto úlohy 
sa musia mimovládne organizácie zamerať na vládu a podnikový sektor 
vyvíjaním nátlaku, lobovaním a vyjednávaním tak, ako je to potrebné, 

• pomocou vhodne zvolených mechanizmov činnosti protestovať proti 
opomenutiam, administratívnym praktikám alebo politikám, ktoré sú v rozpore s 
cieľom presadzovania rovnosti a nediskriminácie, 

• sledovať a zabezpečiť využitie všetkých noviniek, ktoré sa objavia v boji proti 
diskriminácii, napr. nová legislatíva (vnútroštátna, únijná a medzinárodná), nové 
politiky (vnútroštátne, únijné a medzinárodné), nové zdroje financovania a 
významné súdne rozhodnutia (na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ a 
medzinárodnej úrovni),   
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• byť otvorená, transparentná a zodpovedná voči svojej členskej základni a 
verejnosti, 

• posilňovať angažovanosť mimovládnych organizácií v občianskej spoločnosti 
vytváraním sietí a koalícií a podporovaním originálnych aktivít a riešení.  
Umožňuje to zmierniť predsudky existujúce v rámci spoločnosti, a tak podporuje 
rovnosť,  

• pracovať otvorene a spoločne s ostatnými MVO, ktoré pôsobia v príbuzných 
oblastiach a prechádzať konfliktom a hádkam medzi MVO,  

• vyvíjať nátlak na štátnu moc, aby ratifikovala medzinárodné nástroje, ktoré 
umožňujú vykonávať medzinárodný dohľad nad vládnymi praktikami,  

• poskytovať vnútroštátnym a medzinárodným orgánom dôležité a správne 
informácie, s ktorých by mali vychádzať pri hodnotení situácie daného štátu v 
oblasti diskriminácie. 

 
Celkovo možno zhrnúť, že úlohou mnohých MVO môže byť kontrola, monitorovanie 
a kritika konania vlády a súkromných spoločností, dopĺňanie úlohy vlády v boji proti 
diskriminácii a pomoc jednotlivcom a skupinám pri presadzovaní ich práv.   
 
3.3 Čo potrebuje mimovládna organizácia, aby mohla plniť svoje úlohy? 
 
• ľudské zdroje; 
• zručnosti, vedomosti, odbornosť;  
• otvorenosť, transparentnosť, zodpovednosť (MVO sa nachádzajú v popredí 

diskusie týkajúcej sa zodpovednosti a transparentnosti, ktoré sú kľúčovými 
otázkami dobrovoľníckej činnosti); 

• financovanie a príslušné materiálne zdroje a informačné technológie; 
• nediskriminačné postoje a metódy zabezpečujúce rôznorodosť v rámci vlastnej 

organizácie; 
• príslušný vnútroštátny legislatívny a politický rámec zabezpečujúci: 

o slobodu informácií vo veciach verejného záujmu,  
o transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí štátnymi orgánmi,  
o účasť občianskej spoločnosti na diskusiách a procesoch prijímania 

rozhodnutí pri rozvíjaní verejných politík, 
o lobovanie a vyvíjanie nátlaku dobrovoľníckymi skupinami, 
o zaručenie práva byť vypočutý ako svedok (locus standi) v konaní 

týkajúcom sa diskriminácie. 
 
3.4 V čom majú mimovládne organizácie výhodu oproti iným organizáciám v 

boji proti diskriminácii?   
 
• Dobrovoľné organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu v angažovaní sa v rámci 

komunít na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.   
• Zatiaľ čo odcudzenie od politiky narastá, angažovanie sa v dobrovoľných a 

komunitných aktivitách predstavuje spôsob, ako môžu ľudia prispieť do 
verejného života a to tak, že poskytnú svoj čas alebo peniaze a podporia 
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riešenie problémov, o ktoré sa zaujímajú.  
• Dobrovoľnícke organizácie sa stávajú miestom, kde ľudia môžu diskutovať a 

angažovať sa pri riešení otázok, ktoré sa ich týkajú, a kde majú pocit, že môžu 
podporiť zmenu. 

• Vzhľadom na to, že MVO sú oddané verejnému záujmu, môžu rozvíjať odborné 
znalosti, ktoré sú potrebné pri práci na zlepšovaní dopadu a efektívnosti politík 
na dosiahnutie rovnosti a nediskriminácie. 

 
3.5 Aké prekážky stoja mimovládnym organizáciám v ceste a ako sa dajú 

prekonať? 
 
• Zložité pravidlá súvisiace s požiadavkami, ktoré musia MVO splniť, aby boli 

zaregistrované. Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú zaregistrovať, by sa 
mali podrobne oboznámiť s týmito pravidlami a podniknúť správne kroky a 
získať všetky potrebné dokumenty, aby vyhoveli podmienkam registrácie. 

• Zákaz vykonávania určitých činností platný pre organizácie, ktoré nie sú 
zaregistrované. Organizácie sa musia rozhodnúť, do akej miery je to pre ne 
dôležité a či sa majú zaregistrovať alebo nie.  

• Zákaz určitých činností dokonca aj po zaregistrovaní. MVO musia byť v súlade 
s vnútroštátnym právom, alebo ak je toto právo svojvoľné a neprimerané, musia 
vzniesť voči nemu námietky prostredníctvom príslušných mechanizmov.  

• Nespôsobilosť na účasť v relevantných politických debatách. Mimovládne 
organizácie by sa mali ubezpečiť, že spolupracujú s jednotlivcom alebo 
organizáciou, ktorí sa týchto debát môžu zúčastniť.   

• Chýbanie vhodného právneho rámca, ktorý by sa týkal prístupu k informáciám 
vo veciach verejného záujmu, transparentnosti pri prijímaní rozhodnutí, 
verejných konzultácií, lobovania a vyvíjania nátlaku, vrátane právneho rámca 
pre dobrovoľnícke skupiny. Keďže chýbanie regulačného rámca, ktorý by 
mimovládnym organizáciám umožnil uspokojivé vykonávanie činností, je 
významnou prekážkou účinnosti úsilia MVO, bude potrebné, aby MVO 
kreatívne aplikovali existujúcu legislatívu a spolu s ďalšími skupinami vyvíjali 
nátlak za prijatie príslušných noriem. 

• Nespôsobilosť na podávanie sťažností. MVO môžu podporovať a pomáhať tým, 
ktorí sú na to spôsobilí, alebo sa môžu snažiť zmeniť pravidlá strategickým 
vedením súdnych sporov.  

• Vnímanie prepojenia s vládou alebo politickou stranou ohrozuje akceptovanie 
mimovládnej organizácie ako nezaujatého obhajcu danej problematiky. 
Efektívna MVO by pri obhajovaní kauzy mala byť opatrná, aby predišla 
potenciálnemu spájaniu s politickou stranou a mala by na to podniknúť potrebné 
kroky.   

• Nedostatok vedomostí a zručností, predovšetkým pokiaľ ide o organizačný a 
finančný manažment alebo používanie informačných technológií, často 
zapríčinené využívaním dobrovoľníkov alebo veľkou fluktuáciou zamestnancov. 
MVO by si mali byť isté, že chápu význam dobrého organizačného a finančného 
manažmentu.  
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• Nedostatok financií a obmedzené zdroje, nedostatok informácií a usmernení 
týkajúcich sa prístupu k finančným zdrojom na vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ 
alebo medzinárodnej úrovni.  Je potrebné kontaktovať vnútroštátne orgány 
zaoberajúce sa rovnosťou, orgány pre koordináciu činností mimovládnych 
organizácií, miestne zastúpenia EÚ a medzinárodných sponzorov v regióne, 
aby bolo možné identifikovať vhodné zdroje financovania.   

• Nedostatok efektívneho partnerstva medzi vládou a mimovládnymi 
organizáciami. Vláda prijíma a presadzuje pravidlá a predpisy, ktoré vymedzujú 
politické prostredie potrebné pre aktivity mimovládnych organizácií. Komerčné 
podniky môžu ponúknuť know-how, zdroje a technickú pomoc, zatiaľ čo MVO 
ponúkajú praktické vedomosti, vzťahy a implementačné systémy potrebné na 
to, aby bol finálny výsledok trvalo udržateľný. 

• Nedostatočné využitie potenciálnej podpory z komerčného sektora. MVO by sa 
mali usilovať dosiahnuť angažovanosť komerčných firiem.  
V súčasnosti narastá počet MVO, ktoré angažujú podniky do partnerstiev s 
cieľom spoločne riešiť kľúčové problémy.   

• Neschopnosť osloviť niektoré časti komunity z dôvodu ľahostajnosti, stanovenia 
zvonku vybraných právnych alebo politických cieľov, kultúrnej alebo jazykovej 
bariéry. MVO by mali zabezpečiť, aby ich vlastné organizácie disponovali 
rozmanitým personálom vyškoleným v problematike týkajúcej sa diskriminácie, 
s dostatočnými vedomosťami z oblasti sociálnej a politickej histórie, vrátane 
histórie sociálnej marginalizácie a diskriminácie určitých skupín v rámci 
komunity a aby ich pracovníci mali dostatočných rozsah jazykových znalostí.  

• Slabé schopnosti pri lobovaní a presadzovaní cieľov, obmedzené znalosti pri 
využívaní nových médií. Mimovládne organizácie, a najmä MVO pracujúce so 
zraniteľnými skupinami, by mali veľmi opatrne voliť komunikačné stratégie, aby 
reagovali na potrebu ochraňovania práv týchto skupín a súčasne zvyšovali 
povedomie a vzdelávali tak všeobecnú populáciu, ako aj cieľové skupiny, 
vrátane médií. 
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4 ŠKOLIACE MODULY/ČINNOSTI MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ  
 
Vnútroštátne organizácie samotné predložili počas posudzovania potrieb, ktoré sa 
uskutočnilo vo všetkých účastníckych krajinách, rad námetov na školenie ako otázky 
národného záujmu. Výber školiacich modulov zahŕňajúcich otázky, ktoré vo väčšine 
prípadov identifikovali národní experti, bol navrhnutý do rámca tohto projektu:  
 
1) Zbieranie informácií a plánovacia činnosť  
2) Monitorovanie 
3) Presadzovanie 
4) Partnerstvá   
5) Médiá 
6) Vykonávanie situačných testov 
7) Kódexy správania 
 
Cieľom prvého modulu (4.1) týkajúceho sa zbierania informácií a plánovacej činnosti 
je poskytnúť mimovládnym organizáciám vhodné nástroje na lepšiu implementáciu 
a ovplyvňovanie politík zo strategického uhla.  Tento modul bude spoločným 
modulom pre všetky krajiny.  
 
Šesť nasledujúcich modulov dopĺňa a vylepšuje tento spoločný modul tým, že 
poskytujú ďalšie účinné prostriedky na rozvoj strategického prístupu k nediskriminácii 
a rovnosti. 
 
Všetky moduly boli navrhnuté so zreteľom na národné požiadavky identifikované 
pomocou dotazníka zameraného na posudzovanie potrieb. 
 
Pri príprave týchto modulov sme sa spoliehali na viacero zdrojov, ktoré sú uvedené 
na strane 90 a ďalej. 
 
4.1 Zbieranie informácií a plánovacia činnosť  
 
„Mal som šesť čestných sluhov, 
naučili ma všetko, čo viem, 
volali sa ČO a  
KEDY a KDE  
a AKO a PREČO a KTO.“  
Rudyard Kipling 
 
„Myšlienka, ktorá nevedie k činu, neznamená veľa, a čin, ktorý nepochádza 
z myšlienky, neznamená vôbec nič.“  
Georges Bernanos  
 



 

 
42 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

4.1.1 Definícia 
 
„Informácia“ znamená v tejto príručke poznatok, ktorý je potrebný na prijatie opatrení. 
„Strategické plánovanie“ znamená formálne posúdenie budúcich činností organizácie 
so zreteľom na dostupné informácie, financie, ľudské a materiálne zdroje.    
Konečným cieľom takejto analýzy je vypracovať strategický plán vo všeobecnosti 
a/alebo s cieľom implementovať špecifikáciu.  
 
4.1.2 Ciele 
 
Tento projekt si kladie za cieľ zvýšiť vplyv a efektivitu organizácií občianskej 
spoločnosti vzhľadom na implementáciu politík rovnosti a nediskriminácie. Dôležitým 
odrazovým mostíkom pre každé výkonné opatrenie MVO je strategické plánovanie. 
Žiadny strategický plán sa nemôže vypracovať bez toho, aby sa v súlade s týmito 
informáciami neposúdili dostupné informácie a plánovacia činnosť. Cieľmi tohto 
modulu sú: 
 
• MVO získajú znalosti a zručnosti na to, aby začali svoje činnosti strategicky 

plánovať: určiť, na vykonanie ktorých činností majú prostriedky a na zapojenie 
sa do ktorých činností prostriedky NEMAJÚ. To im umožní šetriť čas a peniaze 
a nájsť ohnisko svojho záujmu.  

• Mimovládnym organizáciám sa ponúknu najlepšie možné nástroje na 
maximalizáciu ich sociálneho vplyvu. Pochopia väzby medzi existujúcimi 
a žiaducimi informáciami a plánovanými činnosťami. 
 

4.1.3 Rozsah pôsobnosti 
 
V tomto module sa hovorí o spôsobe, akým MVO môžu začať strategické plánovanie 
tým, že zladia informácie s činnosťou. Posudzuje sa v ňom vo všeobecnosti, čo je 
nevyhnutné pri navrhovaní, plánovaní a vykonávaní rôznych činností a monitorovaní 
a hodnotení výsledkov a dosahu.   
 
Strategické plánovanie sa môže vykonať na všeobecnej úrovni, ako aj v súvislosti 
s rôznymi druhmi činností zahrnutými v iných moduloch v tejto príručke. Tento modul 
slúži ako východiskový bod pri plánovaní týchto činností, ale o nich sa nebude 
podrobne diskutovať.  Namiesto toho sa dôraz kladie na podporu jednotlivých obetí, 
vrátane súdneho sporu – z hľadiska ktorého je dôležitá identifikácia rôznych druhov 
diskriminácie. Avšak v tomto module sa nehovorí o rôznych druhoch diskriminácie, 
pretože MVO môžu plánovať činnosť (a zvyčajne aj plánujú) bez predchádzajúcej 
podrobnej právnej analýzy. 
 
Tento modul sa nebude zaoberať financovaním či budovaním kapacít. Pripraví sa 
podkladový materiál potrebný na identifikáciu diskriminácie (pozri napríklad v tejto 
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školiacej príručke a v Príručke pre postup podávania žalôb za diskrimináciu, ktorú 
uverejní európska sieť právnych expertov v oblasti nediskriminácie). 19  
 
Úlohy uvedené v tomto module by sa mali prispôsobiť podľa vášho vnútroštátneho 
kontextu. 
 
4.1.4 Obsah 
 
CVIČENIE: Formou brainstormingu prediskutujte tieto otázky: 
 
a) Čo je diskriminácia? 

• Ktoré osoby sa jej dopúšťajú? 
• Kto sú jej obete? 
• V ktorých oblastiach k nej dochádza? 
• Z akých dôvodov k nej dochádza? 

 
Vyhodnotenie:  
• Na čo sa vzťahuje vaša vnútroštátna antidiskriminačná legislatíva?   
• Na čo sa vzťahuje európska antidiskriminačná legislatíva?   

 
CVIČENIE: Formou brainstormingu prediskutujte tieto otázky: 
 
b) Čo môžu mimovládne organizácie robiť v oblasti boja proti diskriminácii? 

• zvyšovať povedomie; 
• monitorovať diskrimináciu/verejné politiky/preventívne opatrenia (vrátane 

ich neexistencie); 
• oznamovať prípady diskriminácie; 
• presadzovať politiku a právo;  
• podporovať jednotlivcov, ktorí boli diskriminovaní (vrátane súdnych 

sporov);  
• viesť kampane za zavádzanie zmien; 
• sieť.  

 
Vyhodnotenie:  
• objasnite, ktoré opatrenia by mali zodpovedať ktorej širšej oblasti činností 
 

c) Čo mimovládna organizácia potrebuje na to, aby mohla plniť svoje úlohy? 
• vízia/poslanie; 
• informácie; 
• ľudské zdroje; 

                                                 
19  European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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• materiálne zdroje; 
• stratégia na konanie; 
• financie. 
 
Vyhodnotenie: 
• objasnite rôzne prvky týchto potrieb (napríklad: odborné znalosti 

a skúsenosti môžu patriť k ľudským zdrojom); 
• požiadajte účastníkov, aby klasifikovali potreby MVO vzhľadom na 

strategické plánovanie.  
 

d) Aké informácie mimovládne organizácie musia mať, aby mohli plniť svoje 
úlohy? Aké sú zdroje informácií?  

 
Druh informácií Zdroj informácií 
Sčítanie ľudu  Hlavný štatistický úrad 
Sociologické prieskumy Výskumné ústavy 
Novinové články Médiá  
Akademické články Akademické inštitúcie 
Televízne a rozhlasové 
reportáže 

Televízia alebo rozhlas 

Výpovede vašich 
klientov 

Klient  

Svedecké výpovede Svedok  
Dokumenty  Potenciálny páchateľ 
Štatistika  Verejná správa/inštitúcie 
Znalecké posudky Zisťovanie faktov 
Zvukové nahrávky 
alebo videozáznamy 

YouTube, sociálne médiá 

Fotografie   
Politické dokumenty (Miestna) samospráva  
Zákony   Internet  
Výsledky situačných 
testov 

Účastníci testov 

Správy monitorujúcich 
organizácií 

Organizácia Spojených národov, Rada Európy, 
Agentúra EÚ pre základné ľudské práva, domáce 
a medzinárodné MVO 

Odpovede na verejné 
informačné dopyty 
alebo dotazníky 

 

 
CVIČENIE: Napíšte druhy informácií a druhy činností MVO na rôznofarebné lepiace 
poznámkové papieriky. Požiadajte účastníkov, aby priradili informácie k činnostiam. 

 
e) Ako získať prístup k informáciám a/alebo zbierať informácie 
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Pokiaľ ide o informácie vo verejnej oblasti, hľadajte na internete, žiadajte informácie 
verejného záujmu na základe vnútroštátnych právnych predpisov o prístupe 
k informáciám/verejným údajom a/alebo sami zisťujte fakty – napr. navštívte inštitúciu 
či spoločnosť, ktorých členovia uchovávajú relevantné informácie a urobte s nimi 
rozhovor.   
 
CVIČENIE: Požiadajte účastníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti pri získavaní 
prístupu k informáciám alebo pri zbieraní informácií.  
 
PRÍKLAD DOBREJ PRAXE: prípadová štúdia bola prevzatá z: článku XIX a 
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for 
empowerment, s. 27 – 28, dostupné na http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-
empowerment-right.pdf.  
 
Thajsko: právo na vzdelanie 
 
V roku 1998 sa rodič dieťaťa, ktoré nebolo prijaté na štátom financovanú základnú 
školu s dobrou povesťou Kasetsart Demonstration School, domáhal práva zverejniť 
tajné prijímacie konanie.  Prijímacie konanie na školu, ktorej študentský orgán 
pozostával prevažne z dek sen, alebo z detí z elitných rodín, zahŕňalo prijímaciu 
skúšku. Komisia pre oficiálne informácie rozhodla, že prijímacie testy 120 prijatých 
študentov sú verejnými informáciami. Po zverejnení sa zistilo, že 38 študentov, ktorí 
neuspeli pri testoch, bolo prijatých na základe korupcie – platby uskutočnili rodičia 
v prospech školy.  Dotyčný rodič teda podal žalobu a poradný orgán vlády pre oblasť 
práva, ktorý rozhodol v prospech tohto rodiča, uznal, že bola porušená doložka 
thajskej ústavy o rovnosti. Taktiež požiadal všetky štátom financované školy, aby 
upustili od korupčných a diskriminačných politík. 
 
f) Ako priradiť informácie k činnosti – podporovanie jednotlivých obetí 

 
Diskriminácia sa môže dokázať na súdnych konaniach alebo mimo nich. V 
občianskoprávnych prípadoch alebo v prípadoch z oblasti pracovného práva je 
všeobecným pravidlom, že každá strana znáša bremeno dokazovania tých faktov, 
ktoré uvádza a z ktorých odvodzuje priaznivé právne dôsledky. Vo všeobecnosti sa 
na civilnom alebo pracovnom súde musí dokázať, že žaloba za diskrimináciu je skôr 
pravdepodobnejšia než nepravdepodobnejšia – aby nastolené fakty viedli rozumného 
človeka k úsudku, že k diskriminácii došlo.  V správnych a trestných prípadoch je 
zvyčajne úlohou orgánov, aby vyšetrili a predložili fakty podľa rôznych stupňov istoty. 
Orgány pre rovnaké zaobchádzanie buď dodržiavajú administratívne postupy, alebo 
vyšetrujú sťažnosti v súlade so svojimi internými pravidlami.  
 
Typické dôkazy vo všetkých druhoch konaní zahŕňajú svedecké výpovede, 
dokumenty alebo všeobecne známe skutočnosti. Jednotlivci podávajúci žalobu za 
diskrimináciu majú pri všetkých konaniach povinnosť predložiť dôkazy, ktoré majú. 
V mnohých prípadoch sa predpoklad diskriminácie potvrdzuje na základe 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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svedeckých výpovedí a dokumentov či informácií získaných od osôb, ktoré sa 
dopustili diskriminácie. 
 
V smerniciach o nediskriminácii sa definujú rôzne druhy diskriminácie.  Bez ohľadu 
na druh diskriminácie je potrebné, aby obete pri podávaní žaloby poskytli základné 
informácie.  
 
CVIČENIE: Uveďte účastníkom príbeh a na hárok papiera zhromaždite základné 
informácie.  
 
Predstavitelia miestnych Rómov vás upozornili na skutočnosť, že rómske deti v ich 
meste sa môžu zapísať iba do školy, ktorá je najbližšie k miestnej rómskej osade. 
Taktiež tvrdia, že niekoľkým rómskym deťom, ktorých rodičia sa pokúšali o zápis 
v iných školách, bola odporúčaná škola v blízkosti osady. Táto škola sa riadi 
osnovami navrhnutými pre deti s mentálnym postihnutím. Predstavitelia Rómov vám 
tvrdia, že nie všetky deti sa počas svojho vzdelávania v škole podrobujú testom, 
pokiaľ ide o ich mentálne schopnosti. Škola sa riadi politikou prijímania žiakov, ktorá 
je v platnosti vo vašej krajine. 
 

Otázky Odpovede  
1. Kto urobil?  
2. Čo?  
3. Komu?  
4. Kedy?  
5. Kde?  
6. Ako?  
7. Aký je výsledok nesprávneho konania?   
8. Kto je zodpovedný za toto nesprávne 
konanie?  

9. Kto videl, počul nesprávne konanie alebo bol 
jeho svedkom?  

10. Existujú dokumenty, štatistika alebo 
znalecké posudky na dokázanie žaloby?  

11. Aký je chránený dôvod obete: rasový alebo 
etnický pôvod, vek, zdravotné postihnutie, 
sexuálna orientácia, náboženské vyznanie 
alebo viera? Je reálny, predpokladaný, 
pridružený, viacnásobný? 

 

12. Kto je kontrolnou osobou alebo skupinou, s 
ktorou by sa zaobchádzanie, ktoré obeť 
zakúsila, mohlo porovnať?   
V prípadoch obťažovania, neoprávneného 
postihu, pokynu na diskrimináciu či 
neschopnosti zabezpečiť primerané 
prispôsobenie nie je potrebné určiť 
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komparátora.  
V niektorých členských štátoch sa 
diskriminácia môže potvrdiť vo vzťahu 
k ideálnemu minimálnemu štandardu 
zaobchádzania, napríklad správanie 
požadované na základe rešpektovania ľudskej 
dôstojnosti. 
13. Spadá tento prípad do (európskeho) 
antidiskriminačného práva?  

 
CVIČENIE: Opýtajte sa účastníkov, či si v svojich MVO uchovávajú alebo 
neuchovávajú záznamy o sťažnostiach, a ak áno, aký vzor používajú. Bol by tento 
vzor užitočný na sledovanie sťažností, podávanie správ o svojich činnostiach a na 
delenie sa o informácie s inými MVO? 
 
Opýtajte sa ich, aké práva boli v tomto prípade porušené a prečo si myslia, že je táto 
situácia nesprávna? Je tento problém individuálny alebo systémový?  Aké základné 
informácie chýbajú a aký ďalší dôkaz potrebujú získať a ako?  
 
Požiadajte účastníkov, vedúc ich k strategickému plánovaniu, aby identifikovali 
otázky v tomto prípade, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé rómske deti a rodičov, a tiež 
otázky, ktoré odhaľujú všeobecnú prax a vedú k štrukturálnej diskriminácii. Opýtajte 
sa ich, či sa ich vlastná MVO zaoberá jednotlivými prípadmi, štrukturálnymi 
problémami alebo aj jednotlivými prípadmi aj štrukturálnymi problémami. Ak 
prichádza do úvahy druhá možnosť, ako vyvažujú svoje činnosti medzi individuálnou 
a všeobecnou úrovňou? 
 
Existujú rôzne dôkazy, ktoré môžu uvoľniť tlak na obete diskriminácie v súvislosti 
s tým, aby dokázali svoju žalobu, vrátane využitia štatistiky, vykonania situačných 
testov, využitia požiadavky na poskytnutie verejných údajov/informácií, zvukové 
nahrávky alebo videozáznamy, posudky súdnych znalcov a vyvodenie záverov 
z nepriamych dôkazov.  
 
Vykonávanie situačných testov pozri v module o vykonávaní situačných testov (4.3). 
Ďalšie informácie týkajúce sa vykonávania situačných testov si prečítajte v: Proving 
discrimination cases, the role of situation testing, dostupné na internetovej stránke: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Ďalšie informácie týkajúce sa dôkazov pozri 
v Príručke o postupe pri podávaní žaloby za diskrimináciu (uverejnené európskou 
sieťou právnych expertov v oblasti nediskriminácie).20 

 
4.1.5 Čo je strategické plánovanie? 

 
PREDSTAVENIE  

                                                 
20 pozri poznámku pod čiarou číslo 20. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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Strategické plánovanie je postup organizácie, ktorým definuje svoje smerovanie 
a rozhodovanie o prideľovaní ľudských a finančných zdrojov na uplatňovanie tejto 
stratégie. Pri strategickom plánovaní sa môžu používať rôzne techniky, vrátane 
analýzy SWOT (silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia), analýzy PEST 
(politické, ekonomické, sociálne a technologické faktory), analýzy STEER (sociálno-
kultúrne, technologické, ekonomické, ekologické a regulačné faktory) a EPISTEL 
(faktory životného prostredia, politické, informačné, sociálne, technologické, 
ekonomické a právne). Celé strategické plánovanie sa zaoberá aspoň jednou z troch 
kľúčových otázok: 
 
a) Čo robíme? 
b) Pre koho to robíme? 
c) Ako vynikáme? 

 
V mnohých organizáciách sa strategické plánovanie vníma ako postup na stanovenie 
smeru, ktorým sa organizácia bude uberať počas nasledujúceho roku alebo – čo je 
častejšie – troch až piatich rokov (dlhodobé), hoci niektoré organizácie rozširujú 
svoju víziu až na 20 rokov. Aby organizácia mohla určiť smer, ktorým sa uberá, 
potrebuje presne vedieť, kde sa nachádza a potom určiť, kam chce ísť a ako sa tam 
dostane. Výsledný dokument sa nazýva „Strategický plán“. Existuje mnoho prístupov 
k strategickému plánovaniu, avšak bežne sa môže použiť trojfázový postup:  
 
• Situácia – zhodnotiť súčasnú situáciu a ako k nej došlo; 
• Cieľ – definovať zámery a/alebo ciele (niekedy nazývané ideálny stav);  
• Cesta/Návrh – rozvrhnúť možnú cestu na dosiahnutie týchto zámerov a cieľov. 

 
Alternatíva sa nazýva Pozri – Mysli – Nakresli  
 
• Pozri – aká je dnešná situácia? 
• Mysli – definuj zámery/ciele. 
• Nakresli – zmapuj cestu na dosiahnutie zámerov/cieľov. 

 
Analýza SWOT je najužitočnejším prístupom k strategickému plánovaniu. Hlavným 
účelom tohto nástroja je analyzovať interné strategické faktory, silné a slabé stránky 
pripisované organizácii a externé faktory mimo kontroly organizácie, ako napríklad 
príležitosti a ohrozenia.  
 
Jedným zo základných zámerov pri navrhovaní strategického plánu je rozpracovať 
ho takým spôsobom, aby bol ľahko prenosný do akčných plánov. Väčšina 
strategických plánov je určená pre iniciatívy na vysokej úrovni a zastrešujúce 
zámery, avšak nedajú sa prekladať do každodenných projektov a úloh, od ktorých sa 
bude vyžadovať splnenie plánu. 
 
Konkrétne, časovo obmedzené vyhlásenia o plánovaných budúcich výsledkoch 
a všeobecné a priebežné vyhlásenia o plánovaných budúcich výsledkoch sa 
označujú buď ako zámery, alebo ciele. Ľudia majú zvyčajne niekoľko zámerov 
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súčasne. Najlepšie je zabezpečiť, aby sa zámery navzájom dobre kombinovali. Zdá 
sa zámer A zlučiteľný so zámerom B? Hodia sa k sebe tak, aby vytvorili jednotnú 
stratégiu?  
 
Na základe jedného prístupu sa odporúča mať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 
zámery.  V tomto modeli sa dá očakávať, že krátkodobé zámery sa môžu pomerne 
ľahko dosiahnuť: sú iba mierne mimo dosahu. V druhom krajnom prípade sa 
dlhodobé zámery javia veľmi ťažké, temer nemožné dosiahnuť. Použitie jedného 
zámeru ako odrazového mostíka k ďalšiemu znamená zoradenie zámerov. Osoba 
alebo skupina začína dosahovaním ľahkých, krátkodobých zámerov, potom 
pristupuje k strednodobým a nato k dlhodobým zámerom. Zoradením zámerov sa 
môže vytvoriť „schodisko zámerov“. V organizačnom prostredí môže organizácia 
koordinovať zámery tak, aby neboli navzájom v rozpore. Zámery jednej časti 
organizácie by mali byť kompatibilne v súlade so zámermi iných častí organizácie. 
 
Prvky základného strategického cyklu sa môžu použiť v širokých, dlhodobých 
stratégiách, ako aj v krátkodobej strategickej činnosti.  
 
CVIČENIE: Na základe schémy uvedenej nižšie (s. 52) predveďte postup 
strategického plánovania na príklade o vzdelávaní Rómov. Hoci sa tento modul 
zameriava na právnu pomoc vrátane súdneho sporu, účastníci si možno budú chcieť 
vybrať stratégiu neprávnej povahy. Majte na pamäti, že jedna MVO môže viesť celú 
špirálu strategického plánovania, ktorá prechádza od právnych služieb po zvyšovanie 
povedomia atď., alebo naopak. 
 
Pripomeňte účastníkom rozdiely medzi službami právnej pomoci a strategickými 
súdnymi spormi. Opýtajte sa ich, či existujú ďalšie MVO/orgány pre rovnaké 
zaobchádzanie, ktoré im môžu pomôcť pri riešení prípadov. Ponúkame niekoľko 
otázok na vedenie diskusie: 
 
• Čo robí vaša MVO? 
• Akú má vaša MVO podporu: finančnú, personálnu, inú? 
• Čo chcú obete? 
• Je to v súlade so zámermi vašej MVO? 
• Ako ďaleko je vaša MVO ochotná zájsť? 
• Kto má úlohu pri riešení tohto prípadu a na akej úrovni? 
• Čo by museli robiť ostatní? 
 
Strategické súdne spory verzus právne služby 
 
Strategické súdne konania, niekedy nazývané aj účinné súdne konania, zahŕňajú 
výber a predloženie prípadu súdu s cieľom vyvolať v spoločnosti širšie zmeny. Ľudia, 
ktorí podávajú strategické súdne žaloby, chcú využiť právo na to, aby predmetnú 
záležitosť nielen vyhrali, ale aj zanechali trvalú stopu. To znamená, že v prípadoch 
strategických súdnych sporov ide tak o účinky, aké budú mať na väčšiu časť 
populácie a na samosprávy, ako o konečné výsledky prípadov samotných. 
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Strategické súdne spory verzus právne služby. Avšak je dôležité si uvedomiť, že 
strategické súdne spory sú veľmi odlišné od mnohých tradičnejších predstáv o 
právnych službách. Organizácie poskytujúce tradičné právne služby poskytujú 
jednotlivým klientom cenné služby a usilovne pracujú, aby týchto klientov zastupovali 
a radili im v akýchkoľvek záležitostiach, s ktorými za nimi prídu.  Ale preto, že 
tradičné právne služby sú orientované na klienta a sú obmedzené zdrojmi 
poskytujúcej organizácie, často neexistuje príležitosť preskúmať prípady zo širšieho 
pohľadu.   Na druhej strane strategické súdne spory sú zamerané na zmenu politík 
a širšie modely správania. Preto nie sú strategické súdne spory určené na 
poskytovanie tých najlepších služieb najväčšiemu počtu ľudí, ako by boli tradičné 
právne služby. 
 
Presadzovanie. Zástancovia sociálnej spravodlivosti môžu podaním žalôb využiť 
súdy na to, aby sa zaviedli právne a sociálne zmeny. Je to často súčasť celej 
podpornej kampane určenej na zvyšovanie povedomia o určitom probléme alebo na 
podporu práv znevýhodnenej skupiny. Mnoho skupín alebo jednotlivcov, ktorí 
podávajú strategické súdne žaloby, sa taktiež snaží presvedčiť ostatných, aby sa 
zapojili do ich prípadu alebo ovplyvniť vládu, aby zmenila svoje zákony.   
 
Výsledky. Ak sa strategický súdny spor úspešne využije, môže priniesť prevratné 
výsledky. Môže to podnietiť vládu, aby prijala opatrenia na poskytovanie základných 
služieb jej občanom, na zaručenie rovnakých práv menšín alebo na zastavenie 
realizácie činnosti poškodzujúcej životné prostredie. Neexistujú žiadne stanovené 
obmedzenia, pokiaľ ide o to, čo sa môže strategickým súdnym sporom dosiahnuť.21  
V záverečnej vyhodnocovacej fáze preukážte väzby medzi vzorom otázok, 
strategickým kruhom, druhmi opatrení účastníkov, ktoré môžu prijať a informáciami, 
ktoré potrebujú. 

                                                 
21 Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London 
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4.2 Monitorovanie 
 
„Vedecká myseľ ani tak neposkytuje správne odpovede, ako kladie správne otázky.“  
Claude Levi-Strauss 
 
4.2.1 Predmet 
 
Tento modul sa zameriava na strategické monitorovanie a posudzovanie vplyvov 
postupov a politík orgánov verejného/súkromného sektora týkajúcich sa rovnosti 
a nediskriminácie na rovnosť.  
 
Tento modul umožní mimovládnym organizáciám lepšie pochopiť, čo je strategické 
monitorovanie a posudzovanie vplyvov na rovnosť. MVO budú navyše schopné 
vypracovať a naplánovať monitorovací projekt. A na záver, MVO budú lepšie chápať 
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úlohy spoločenstva MVO pri monitorovaní a posudzovaní vykonávanom inými 
subjektmi (verejné a súkromné orgány, akademická obec atď.). 
 
4.2.2 Definície 
 
Monitorovanie, hodnotenie, posudzovanie – tieto termíny často používajú rôzne 
agentúry a inštitúcie, používajú sa vo vede a v sektore MVO.  
 
V rôznych kontextoch majú odlišné významy. Napriek existencii mnohých definícií, 
my chápeme tieto termíny takto: 
 
Monitorovanie sa často definuje ako starostlivé pozorovanie situácie či jednotlivého 
prípadu vykonávané s cieľom určiť, aké ďalšie opatrenia je potrebné prijať.22  
 
V tomto module hovoríme o strategickom monitorovaní MVO, ktoré sa dá 
definovať ako plánované a systematické vyšetrovanie vybraného fragmentu 
sociálnej reality (v našom prípade zamerané na ľudské práva a ešte presnejšie 
povedané na problémy v oblasti rovnosti a nediskriminácie), vedené v súlade so 
schváleným rámcom a cieľom zlepšenia.23 
 
Posudzovanie vplyvov je posudzovanie vplyvu, ktorý príslušné politiky a postupy 
majú (alebo by navrhnuté politiky či postupy mohli mať) na tých, ktorí sú nimi 
dotknutí.   
 
V tomto module sa zameriavame na posudzovanie vplyvov na rovnosť (EIA), 
ktoré by sa mohlo definovať ako dôkladná a systematická analýza súčasnej alebo 
plánovanej politiky (písanej či nepísanej, formálnej či neformálnej), postupu, projektu 
alebo služby a ich vplyvu na rôzne rovnocenné skupiny charakterizované podľa veku, 
zdravotného postihnutia, pohlavia, príslušnosti k rase a etnického pôvodu, 
náboženského vyznania alebo viery či sexuálnej orientácie, ako aj na iné sociálne 
znevýhodnené skupiny.    
 
4.2.3 Rozsah pôsobnosti 
 
Vzhľadom na obmedzenia modulu sa zameriavame hlavne na monitorovanie 
dodržiavania ľudských práv vykonávané mimovládnymi organizáciami (s dôrazom na 
monitorovanie týkajúce sa rovnosti a diskriminácie) a iba čiastočne na posudzovanie 
vplyvov na rovnosť.   
 
Nezameriavame sa na monitorovanie a hodnotenie MVO, ktoré pôsobia v oblasti 
boja proti diskriminácii – systematické zhromažďovanie a analýza informácií 

                                                 
22  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, s. 5. 
23  Adopted from M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human 

Rights, Warsaw 2004, s. 13. 
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o priebehu daného projektu alebo pokroku organizácie a porovnávanie výsledkov 
a vplyvov projektu na jej zámery a ciele.   
 
4.2.4 Obsah  

 
A. Monitorovanie 

 
Prečo monitorovať? 
 
Existujú rôzne dôvody, prečo by sa MVO mali chcieť zapojiť do monitorovania.  
Všeobecná odpoveď je: aby sa celkovo zistilo viac o konkrétnej skutočnosti. Rovnosť 
a zákaz diskriminácie sú často právne normy. Avšak v životoch ľudí nie je dôležitý 
zákon na papieri, ale sociálna realita.   
 
MVO by mali využívať poznatky získané o sociálnej realite ako nástroj na 
ovplyvňovanie zmien, aby zlepšili danú situáciu.  Osobitné monitorovanie môže mať 
rôzne funkcie. 
 
Vyšetrovacia funkcia – chceme jednoducho vedieť, aká je situácia v danej oblasti, 
pretože máme nedostatok informácií. Projekt sa môže viesť s cieľom získať 
zdokumentované poznatky o charaktere a rozsahu diskriminácie. 
 

Príklady: Nevieme toho veľa o obvyklých postupoch pri prepúšťaní 
zamestnancov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, a plánujeme ich preskúmať. 
Počuli sme, že existujú prípady, kedy ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek, sú 
nútení k tomu, aby opustili svoje zamestnanie, ale nevieme, či je to skutočný 
problém alebo iba jeden či dva prípady; nepoznáme rozsah problému.  
 
Vieme, že sa príležitostne objavujú ponuky práce, v ktorých je zmienka o veku 
(a pohlaví), čo naznačuje úmysel zamestnávateľa diskriminovať, ale nevieme, 
do akej miery sa táto prax uplatňuje.  Rozhodli sme sa, že zorganizujeme 
monitorovací projekt, aby sme sa dozvedeli, aká je skutočná situácia. Je to 
vážny problém? V prípade, že je, aká je povaha a rozsah tohto problému a aké 
riešenia si vyžaduje?  

 
Doplnková funkcia – podieľať sa na nejakej inej činnosti s cieľom uskutočniť 
zmenu: máme už pomerne presné poznatky o povahe a rozsahu diskriminácie, 
máme informácie pochádzajúce z rôznych možných zdrojov (napríklad mediálne 
správy, sťažnosti, rozhovory atď.), ale chceme mať tvrdé fakty. Potrebujeme 
zhromaždiť fakty, mať dôkazy, mať presvedčivé argumenty založené na dôkazoch.  
 

Príklady: Vieme z viacerých zdrojov (ako sú napríklad mediálne správy, 
jednotlivé prípady, neoficiálne sťažnosti, iné projekty), že ľudia z komunity 
LGBT (komunita lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov) sú na 
pracovisku často obťažovaní. Vieme, že to je skutočný a vážny problém. Mohli 
by sme odporúčať riešenia, zmeny politík alebo praxe na základe existujúcich 
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poznatkov, avšak my chceme podoprieť naše požadovanie zmien tvrdými 
faktami. Chceme ukázať plný rozsah tohto problému a dokázať našim kritikom, 
že vieme, o čom hovoríme.    
 
Je všeobecne známe, že konkrétna náboženská skupina je v našej krajine 
diskriminovaná. Z médií a zo sťažností tejto skupiny vieme, že majú problémy 
so získaním povolenia na výstavbu náboženského centra a problémy s 
prenájmom verejného priestoru na náboženské podujatia atď. Aby sme presadili 
zmeny, rozhodujeme sa vykonať monitorovaciu štúdiu, na základe ktorej by sa 
preukázalo, akým ťažkostiam čelí táto skupina, aj v porovnaní s inými 
skupinami.   

 
Preventívna funkcia – zatiaľ čo vo všeobecnosti je cieľom monitorovania vyšetrovať, 
zhromažďovať údaje a dokumentovať, vyskytujú sa situácie, keď MVO chcú v prvom 
rade ovplyvniť konkrétnu situáciu, ktorú monitorujú.  Vieme, že samotný fakt, že sú 
rôzne orgány pozorované, môže ovplyvniť ich správanie. To odlišuje monitorovanie 
MVO od číreho výskumu (ktorý tiež môže mať vedľajšie účinky, ale odlišného 
charakteru).   
 

Príklady: Rôzne druhy pozorovaní poskytujú dobré príklady preventívneho 
monitorovania. Cieľom pozorovateľa MVO, ktorý monitoruje súdne konanie, je 
často zaistiť spravodlivý proces a poskytnúť morálnu podporu jednej zo 
zúčastnených strán.  
 
Pozorovateľ pri sledovaní procesov proti zástupcom určitej etnickej menšiny 
s cieľom zistiť možné ohrozenie ich práv alebo ich diskrimináciu takto môže 
samotnou svojou prítomnosťou ovplyvniť proces a správanie súdnych činiteľov. 
Zjavné alebo nápadné pozorovanie môže zabrániť tomu, aby došlo k 
diskriminácii alebo ohrozeniu práv.  
 
Pozorovanie volieb (napríklad z hľadiska prístupu ľudí so zdravotným 
postihnutím do volebných miestností) by mohlo mať podobný účinok. 
V skutočnosti prítomnosť pozorovateľov okrem dokumentovania situácie často 
zabezpečí, že sú splnené štandardy slobodných a demokratických volieb.  
 
Nakoniec, keď monitorujeme verejné zhromaždenia, ako sú napríklad stretnutia 
náboženských skupín, pochody, demonštrácie alebo pochody homosexuálov (z 
hľadiska práva na slobodu zhromažďovania a povinnosti štátu zabezpečiť 
bezpečnostné opatrenia a ochranu účastníkov), naším cieľom je objektívne 
zdokumentovať situáciu, ale taktiež, jednoducho prostredníctvom prítomnosti 
pozorovateľov (zvyčajne s odznakmi alebo iným viditeľným označením, niekedy 
prizvaní policajnými silami) chceme zabezpečiť, aby orgány zaručili, že sa so 
zhromaždenou verejnosťou bude zaobchádzať v súlade s požadovanými 
štandardmi.   
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CVIČENIE: Uveďte príklady rôznych monitorovacích projektov, ktoré majú najmä 
vyšetrovacie, doplnkové a/alebo preventívne funkcie (existujúce projekty, ktoré 
poznáte alebo vymyslené projekty).  
 
Čo monitorovať? 
 
V podstate môžeme monitorovať čokoľvek, o čo sa zaujímame – od malých 
monitorovacích projektov na miestnej úrovni zameraných na jeden vybraný problém 
(ako je napríklad monitorovanie segregácie konkrétnej etnickej menšiny v jednej 
miestnej škole) po rozsiahle a náročné výskumné projekty (ako je napríklad 
monitorovanie situácie tejto menšiny z hľadiska diskriminácie vo vzdelávaní v celej 
krajine, alebo nie iba v oblasti vzdelávania, ale v celom rade oblastí).  
 
Avšak pred tým, ako urobíme konečné rozhodnutia týkajúce sa vykonávania 
monitorovania, je dobré odpovedať si na niekoľko základných otázok: 
  
• Prečo chceme monitorovať? Ako sa to zhoduje s poslaním a stratégiou našej 

organizácie, našimi celkovými zámermi a cieľmi? Čo chceme pomocou 
monitorovania dosiahnuť? Je cieľom získať poznatky (vyšetrovacia funkcia), 
podoprieť našu už vytvorenú stratégiu a ciele presadzovania pomocou tvrdých 
faktov (doplnková funkcia) alebo zabrániť, aby došlo k diskriminácii 
v konkrétnom prípade (preventívna funkcia)? 

• Je potrebné uskutočniť monitorovací projekt? Existujú iné, lepšie, ľahšie, 
lacnejšie prostriedky alebo metódy dosiahnutia nášho cieľa? Mali by sme 
napríklad skontrolovať existujúce údaje a poznatky – ostatní už môžu 
monitorovať situáciu (verejné orgány, orgány pre rovnaké zaobchádzanie, 
akademická obec, medzinárodné organizácie, iné MVO).  Nemali by sme z toho 
žiadny úžitok, keby sme zdvojili toto úsilie, namiesto toho by sme mali využiť 
všetky existujúce informácie.  

• Ako sa chystáme využiť výsledky monitorovania? Máme jasnú predstavu 
o tom, ako by sme mohli my alebo iní využiť zhromaždené fakty, dôkazy 
a informácie?  

• Na záver, musíme si odpovedať na otázky týkajúce sa našich zdrojov – sme 
dostatočne kompetentní? Sme pripravení z organizačného hľadiska? Máme 
dostatok pracovníkov a materiálnych zdrojov na uskutočnenie efektívneho, 
užitočného monitorovacieho projektu? Potrebujeme externú pomoc? Ak áno, od 
koho? Máme náležité kontakty alebo v prípade potreby peniaze? 
 

Výber konkrétneho monitorovacieho subjektu bude samozrejme závisieť od poslania 
a stratégie našej organizácie, miestneho či vnútroštátneho kontextu, existujúcich 
potrieb, medzier v informáciách atď. Okrem tém uvedených vyššie sa nižšie uvádza 
niekoľko ďalších príkladov problémov, ktorých monitorovanie by mohlo byť užitočné 
a možné konkrétne monitorovacie projekty.   
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Všeobecne: 
 
• ako verejné inštitúcie (miestna samospráva, poskytovatelia verejných služieb, 

polícia, väzenská správa atď.) rešpektujú (implementujú) osobitné práva 
menšín;  

• ako konkrétne súkromné orgány (zamestnávatelia, poskytovatelia služieb atď.) 
rešpektujú osobitné práva menšín;  

• ako určitý zákon (alebo politika) ovplyvňuje dodržiavanie práv menšín (pred 
tým, ako nadobudol účinnosť alebo po určitom časovom období). Ďalšie 
informácie o tom si pozrite v oddiele B o posudzovaní vplyvov na rovnosť, 
uvedenom nižšie.  

 
Predovšetkým: 
 
• monitorovanie diskriminácie na základe veku v zamestnaní konkrétnym 

zamestnávateľom(-mi) – podmienky (mzda, dovolenka), podpora a prístup 
k vzdelávaniu;  

• monitorovanie obťažovania ľudí z komunity LGBT políciou; 
• monitorovanie diskriminácie v oblasti vzdelávania – prístup k vzdelaniu 

konkrétnej etnickej menšiny; 
• monitorovanie dostupnosti určitých služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím;  
• monitorovanie práva vyznávať náboženstvo v uzavretých alebo otvorených 

inštitúciách (väznice, nemocnice, vojenské zariadenia a iné miesta, kde sa ľudia 
zdržujú).  

 
CVIČENIE: Identifikujte subjekt (alebo subjekty), ktorý je podľa vášho názoru dôležitý 
a mal by sa vyšetriť formou monitorovania. Odpovedajte na „základné otázky“ 
týkajúce sa jeho vzťahu s poslaním a stratégiou, potrebou, možným využitím 
výsledkov a zdrojov organizácie.  
 
Kto by mal vykonať monitorovanie politík a praktík uplatňované v oblasti 
rovnosti a diskriminácie?  
 
Sú MVO, ktoré pôsobia v oblasti rovnosti a boja proti diskriminácii, povinné 
vykonávať monitorovacie projekty? Môžeme ľahko argumentovať, že odpoveď na 
túto otázku je „Nie“.  
 
Existuje rad inštitúcií, ktoré by mali zbierať údaje, vyšetrovať a vykonávať 
prieskumy.  V niektorých prípadoch sú inštitúcie povinné monitorovať, zatiaľ čo 
v iných prípadoch to, či tak urobia, bude závisieť od ich vôle a rozhodnutia to urobiť.  
Kto sú? Zoznam možných orgánov môže zahŕňať: 
 
• národné štatistické úrady a ich plány ročných prieskumov;  
• orgány pre rovnaké zaobchádzanie by v súlade so smernicami EÚ mali 

vykonávať nezávislé prieskumy týkajúce sa diskriminácie, uverejňovať 
nezávislé správy a vydávať odporúčania týkajúce sa akéhokoľvek problému 
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súvisiaceho s takouto diskrimináciou (pozri napríklad článok 13 smernice 
2000/43/ES); 

• iné vnútroštátne alebo miestne verejné orgány (v závislosti od miestneho 
kontextu), ktoré by mali zhromažďovať štatistické údaje a iné informácie 
a hodnotiť ich politiky a výsledky ich politík a praktík; 

• medzinárodné inštitúcie a organizácie, ktoré musia mať porovnávacie údaje 
rôznych krajín, vrátane: 
o Európskej komisie (dlhodobé projekty, ako aj samostatné štúdie, na 

základe ktorých sa vyšetruje množstvo problémov, špeciálne siete 
odborníkov, ktorí podávajú správy o vývoji v svojich krajinách);24  

o Rady Európy, OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe), OSN (zhromažďovanie údajov, objednávanie rôznych štúdií); 

• vedci a akademici, univerzity a iné výskumné inštitúcie, strediská odborníkov, 
ktorí robia mnoho sociálnych výskumov; 

• súkromné orgány, ako napríklad spoločnosti, ktoré zhromažďujú údaje a robia 
výskum týkajúci sa ich klientov a potenciálnych klientov a ich zamestnancov; 

• médiá – do určitej miery, hoci médiá príležitostne vykonávajú celkom pôsobivé 
vyšetrovacie a monitorovacie činnosti.   

 
Takže aká je úloha mimovládnych organizácií? MVO majú úlohu najmenej na 
štyroch rôznych úrovniach:  
 
• Inšpirácia. MVO by nemali nahrádzať iné orgány pri ich monitorovacích 

povinnostiach. Namiesto toho by MVO mali inšpirovať, slúžiť ako spúšť, klásť 
skúmavé otázky a podnecovať iné inštitúcie (verejné, súkromné, akademickú 
obec), aby zhromažďovali údaje, vykonávali prieskumy a monitorovali politiky.  
MVO môžu poskytovať príklady a deliť sa o osvedčené postupy z iných krajín. 

• Spolupráca. MVO sa môžu zúčastniť monitorovacích projektov organizovaných 
inými stranami. Môžu poskytovať informácie a dôkazy zo svojej práce, môžu 
konať ako partneri alebo slúžiť ako miestne či národné kontaktné miesta pri 
medzinárodnom porovnávacom prieskume.  Členské štáty EÚ napríklad musia 
podporovať dialóg s mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú v oblasti boja 
proti diskriminácii s cieľom podporiť zásadu rovnakého zaobchádzania (článok 
12 smernice 2000/43/ES a článok 14 smernice 2000/78/ES).   Preto by sa MVO 
mali požiadať o radu vždy, keď sú ich poznatky a skúsenosti relevantné.  

• Úloha „strážneho psa“ (Watch dog work). Niekedy je zhromažďovanie 
informácií a vykonávanie monitorovania povinnosťou príslušných inštitúcií (ako 
sú napríklad orgány pre rovnaké zaobchádzanie), avšak v praxi sa niekedy 
ukazuje, že verejné inštitúcie si v niektorých prípadoch neplnia svoju úlohu 
primerane.  MVO sa môžu a mali by sa ujať úlohy typu „strážneho psa“, aby 
posúdili, či (a ako) si konkrétne inštitúcie plnia tieto povinnosti. V skutočnosti 
MVO môžu realizovať monitorovací projekt, aby zistili, či si iné inštitúcie plnia 
svoje monitorovacie povinnosti. 

                                                 
24 Informácie týkajúce sa rôznych sietí odborníkov a štúdií objednaných Európskou komisiou si 

pozrite na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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• Vykonávanie nezávislého monitorovania mimovládnymi organizáciami. Ak je 
nedostatok údajov, existuje medzera v dostupných informáciách alebo je 
narušená dôveryhodnosť iného výskumu, MVO sa môžu zapojiť do nezávislého 
monitorovania.  MVO sú niekedy jednoducho na vykonanie tejto práce 
vhodnejšie, pretože sú bližšie k obetiam diskriminácie, sú dôveryhodnejšie ako 
iné inštitúcie a majú lepší prístup k citlivým údajom. Vykonávanie monitorovania 
preto zahŕňa zhromažďovanie údajov, ale aj, v rámci stratégie presadzovania, 
poskytovanie spätnej väzby/odporúčaní monitorovaným verejným 
inštitúciám/orgánom, a tiež oboznamovanie verejnosti so zisteniami (podávanie 
správ).  

 
CVIČENIE 
 
1. Vypracujte zoznam inštitúcií (alebo ich typy), ktoré by mali v kontexte vašej 

krajiny monitorovať, zhromažďovať údaje, vyšetrovať a vykonávať prieskumy.  
2. Kto by podľa vášho názoru mal alebo mohol monitorovať, zhromažďovať údaje 

a vykonávať prieskum v určitej oblasti záujmu vašej organizácie (napríklad 
diskriminácia na pracovisku na základe veku či obťažovanie ľudí z komunity 
LGBT)? Identifikujte príslušné inštitúcie a urobte ich zoznam. Plnia si svoje 
povinnosti?  

 
CVIČENIE: Diskutujte o tom, ako by mohli MVO ovplyvniť ostatných (príslušné 
inštitúcie uvedené v zozname) pri plnení svojej monitorovacej úlohy?  
 
Ako monitorovať – monitorovanie krok za krokom  
 
V schéme uvedenej v prílohe 1 (Schéma – fázy monitorovania) sú zobrazené 
jednotlivé fázy projektu strategického monitorovania, ktoré je potrebné starostlivo 
naplánovať. Monitorovanie je samozrejme prístup, ktorý MVO môžu využívať rôznymi 
spôsobmi; vyskytnú sa pomerne jednoduché, malé, krátkodobé projekty (ako 
napríklad pozorovanie jednej ukážky alebo monitorovanie obsahu miestnych novín 
počas jedného mesiaca) a komplexnejšie, zložitejšie projekty (ako napríklad prístup 
k vzdelaniu jednej alebo viacerých konkrétnych etnických menšín v celej krajine).  
 
Aké sú hlavné kroky pri príprave a implementácii monitorovania? 
 
1. Formulovanie predmetu monitorovania  
2. Definovanie toho, čo sa chceme dozvedieť (problémy a otázky na 

monitorovanie) 
3. Vypracovanie právnej analýzy a sekundárny výskum („spoza stola“)  
4. Výber metód a vývoj nástrojov na monitorovanie 
5. Plánovanie (logistika)  
6. Riadenie a zdokonaľovanie nástrojov 
7. Zber/spracovanie/analyzovanie zhromaždených údajov 
8. Podávanie správ/poskytovanie spätnej väzby/oznamovanie 
9. Využitie výsledkov monitorovania 
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Príklad: pri stručnom definovaní vyššie uvedených fáz monitorovania použijeme aj 
príklad jedného nápadu na možný monitorovací projekt. Konkrétne prvky 
monitorovania sa v závislosti od oblasti záujmu MVO budú samozrejme líšiť. 
V našom príklade predstavujeme malú miestnu MVO, ktorá okrem iného podporuje 
ľudí so zdravotným postihnutím a ktorá obvykle pôsobí na úrovni samosprávnej 
obce, ale spolupracuje aj s inými organizáciami v rámci sietí na vnútroštátnej úrovni.  
Naša organizácia má niekoľko zamestnancov na skrátený pracovný úväzok, pár 
dobrovoľníkov, a tiež podporovateľov.  
 
Formulovanie predmetu monitorovania  
 
Formulovanie zahŕňa špecifikovanie toho, čo je potrebné monitorovať a aké 
informácie sa hľadajú, ktoré je založené na skúsenostiach z našej práce a našich 
predchádzajúcich sekundárnych výskumov.  
 
Našu organizáciu často žiadajú, aby podporila ľudí so zdravotným postihnutím v ich 
úsilí odstraňovať bariéry, ktoré obmedzujú prístup k službám v našej obci. Výsledkom 
jednotlivých sťažností a výziev v rámci obce sú iba malé zmeny, neinvestuje sa dosť 
peňazí a stále existuje množstvo prekážok.  Miestna samospráva tvrdí, že sa 
usilovne snaží a robí všetko, čo je za daných okolností možné. Aby sme mohli 
naplánovať stratégiu presadzovania v rámci obce, rozhodli sme sa vykonať 
monitorovanie. Chceme monitorovať prístup ľudí so zdravotným postihnutím do 
verejných budov, ktoré vlastní obec, ako aj k službám, ktoré sa v týchto budovách 
poskytujú.  Plánujeme sa zamerať na dva prvky: bariéry, ktoré stále existujú a je 
potrebné ich odstrániť, a súčasný vývoj, v prípade že k nejakému dochádza 
(skontrolovať, čo sa za posledných pár rokov urobilo).  
 
Definovanie toho, čo sa chceme dozvedieť (problémy a otázky na 
monitorovanie) 
 
Identifikácia predmetu nášho monitorovania je zvyčajne iba prvým krokom.  
Následne sa musí rozdeliť na niekoľko prvkov/otázok/problémov a musia sa 
sformulovať konkrétne otázky, na ktoré sa budú hľadať odpovede. To je miesto, kde 
sa v skutočnosti robia rozhodnutia o rozsahu monitorovania.   
 
Rozhodli sme sa monitorovať verejné budovy a budovy, ktoré vlastní obec, napríklad: 
miestne správne budovy, policajné stanice, súdy, pošty, plavárne, školy, zdravotné 
strediská a nemocnice.  Chceme vedieť, či sú – budovy a služby – prístupné pre ľudí 
s rôznym zdravotným postihnutím, problémami s pohyblivosťou (napríklad ľudia na 
invalidných vozíkoch alebo s barlami), so zrakovým postihnutím alebo inými 
problémami. 
 
Nachádza sa tam niekoľko budov a rad služieb. Pre každú z nich musíme formulovať 
konkrétne otázky, napríklad pokiaľ ide o architektonické bariéry, môžeme sa pýtať, či 
má pošta prístup pre invalidné vozíky a ak má, či je vyhovujúci a či ho využívajú 
používatelia invalidných vozíkov.   Ak nie, existujú nejaké riešenia pre používateľov 
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invalidných vozíkov, ktorí chcú využiť služby pošty? Je priehradka pošty dostatočne 
nízko pre používateľov invalidných vozíkov? Ak nie, akým spôsobom sú obslúžení? 
 
Druhá skupina otázok sa týka súčasného vývoja. Môže sa napríklad rozhodnúť 
o tom, že sa skontroluje to, čo sa urobilo za uplynulé tri roky (keď sa dostala k moci 
súčasná miestna samospráva). V súvislosti s každou monitorovanou inštitúciou teda 
potrebujeme vedieť, čo sa za uplynulé tri roky zmenilo z hľadiska prístupnosti, kto to 
urobil, kto to zaplatil atď.   
 
Keďže sa rozhodlo o monitorovaní niekoľkých rôznych budov, ktoré poskytujú rôzne 
služby, zoznam otázok by bol dlhý.   
 
Vypracovanie právnej analýzy a sekundárny výskum („spoza stola“)  
 
Aby sme mohli monitorovať praktiky a politiky, ktoré sú v rozpore s právnymi 
normami, potrebujeme spoznať a pochopiť súčasné právne postavenie. To sa 
zvyčajne uskutoční s pomocou právnikov MVO. Právna analýza zahŕňa rôzne 
právne zdroje súvisiace s našimi problémami a otázkami na monitorovanie (a hĺbka 
analýzy bude závisieť od týchto problémov), od medzinárodného a ústavného práva 
cez zákony parlamentu a vládne nariadenia (vnútroštátne aj miestne) po rôzne druhy 
interných predpisov v rámci rôznych inštitúcií. Môže zahŕňať aj súdne rozhodnutia.  
 
Podrobná analýza pravdaže nebude potrebná pri všetkých projektoch: pri realizácii 
mnohých monitorovacích projektov by bolo dostatočné, ak by existovalo povedomie 
o základných právach súvisiacich s problémami, na ktoré sa monitorovanie 
zameriava. Vo všeobecnosti by sa počas celej realizácie projektu mal monitorovať 
dôležitý vývoj v právnej oblasti, aby nám neunikli žiadne významné zmeny v oblasti 
práva či v súdnych rozhodnutiach, ktoré by sa mohli využiť v našom úsilí súvisiacom 
s výskumom a presadzovaním.   
 
Sekundárny výskum („spoza stola“) (zber a analýza existujúcich údajov, 
zahŕňajúcich všetky druhy podstatných informácií, materiálov, dôkazov, publikácií, 
správ, mediálneho spravodajstva atď.) je niečo, čo pravidelne robia organizácie, 
ktoré sa zaujímajú o konkrétny problém.  Mal by sa vykonávať podrobnejšie a mal by 
byť zameraný viac na začiatok monitorovacieho projektu.  
 
Často existujú dokumenty, ktoré možno nepoznáme alebo sme na ne zabudli (ak 
pochádzajú z minulosti). Vždy je prospešné identifikovať všetky materiály súvisiace 
s predmetom monitorovania, aby sa zabezpečila kompetencia, získala sa inšpirácia 
a vykonali sa porovnania. V sekundárnom výskume by sa navyše malo pokračovať 
aspoň v priebehu doby trvania projektu, pretože v prípade, že sa objaví nový materiál 
(alebo bol práve objavený), mali by sme byť o tom informovaní a v prípade potreby 
ho použiť.   
 
V našom prípade sa právna analýza môže zamerať na dva prvky – všeobecné 
antidiskriminačné štandardy, ktoré si vyžadujú opatrenia prijaté vládou, aby sa 



 

 
61 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

odstránili bariéry (ako napríklad dohovory OSN) a miestne zákony. Existujú v tejto 
súvislosti nejaké povinnosti prameniace z vnútroštátnych zákonov a právnych 
predpisov, na ktoré by sme mohli poukázať?   
 
Sekundárny výskum by mal zahŕňať niekoľko vecí. Vykonal v minulosti ešte niekto 
iný podobné monitorovanie? V iných obciach? Na vnútroštátnej úrovni? V iných 
krajinách? Existuje nejaká metodika, ktorú môžeme použiť? Existujú nejaké správy 
vypracované miestnou samosprávou, akékoľvek dokumenty, plány, rozpočty, sľuby, 
protokoly zo stretnutí miestnej rady, v ktorých sa hovorí o danom probléme?  Existujú 
nejaké porovnávacie údaje zozbierané na vnútroštátnej úrovni, ktoré by nám umožnili 
ukázať prípad našej obce v porovnaní s inými?   
 
Výber metód a vývoj nástrojov na monitorovanie 
 
Monitorovanie vykonávané mimovládnymi organizáciami nie je vedeckým výskumom. 
Avšak zvyčajne využíva nástroje vedeckého výskumu a niekedy si môže vyžiadať 
pomoc od sociológa alebo štatistika.  
 
Monitorovanie MVO často závisí od kvalitatívnych údajov založených na 
prípadových štúdiách, rozhovoroch alebo svedectvách obetí.  Najmä v oblasti 
rovnosti a nediskriminácie nie je vždy možné zistiť spoľahlivé kvantitatívne údaje 
(čísla a štatistiky). V závislosti od problému je pravdepodobné, že v niektorých 
prípadoch budú najlepšie dostupnými informáciami kvalitatívne údaje. Napríklad 
v oblasti zamestnanosti bude pomerne ľahké zozbierať kvantitatívne údaje o pohlaví 
a veku zamestnancov, avšak je vysoko nepravdepodobné, že budú k dispozícii 
porovnateľné údaje o sexuálnej orientácii.  Preto by sme mali starostlivo a dokonca 
citlivým spôsobom naplánovať získanie kvalitatívnych údajov.  
 
Samozrejme existujú informácie (zo sťažností, médií, správ vypracovaných inými 
atď.), ktoré organizácie pravidelne zbierajú a analyzujú. Pri plánovaní strategického 
monitorovania je však dôležité pokúsiť sa vyvinúť systematickejší spôsob zberu, 
výberu, analyzovania a spracovania požadovaných informácií.  
 
Aké sú metódy získavania informácií mimovládnymi organizáciami? Tu sú zahrnuté 
niektoré možné metódy:  
 
• pokračovanie v sekundárnom výskume; 
• analýza sťažností (ľudí, ktorí boli diskriminovaní); 
• analýza médií (tlač, internet, audiovizuálne médiá); 
• analýza existujúcich štatistických údajov;  
• analýza verejných záznamov (ako sú napríklad súdne spisy, dokumentácia 

verejných inštitúcií, archívy); 
• počúvanie a zaznamenávanie osobných skúseností:  

o voľné pohovory/neformálne diskusie; 
o skupinové rozhovory (s niekoľkými jednotlivcami súčasne);  
o riadené rozhovory (čiastočne štruktúrované);  
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o rozhovory založené na dotazníkoch (s otázkami 
otvorenými/uzavretými/s možnosťou výberu odpovede); 

• prieskumy založené na dotazníkoch:  internetové, zasielané poštou atď. 
(respondenti odpovedajú na otázky sami písomne); 

• dokumentovanie prípadov (prípadové štúdie); 
• pozorovanie (jednotlivcov, miest, udalostí), externé alebo so spoluúčasťou; 
• fyzikálne merania (budov, zariadení, vybavenia); 
• experiment (napríklad vykonávanie situačných testov).  
 
Ak sme po sekundárnom prieskume stále presvedčení, že nemáme odpovede na 
všetky predtým formulované otázky a že dôležité informácie stále chýbajú, musí sa 
prijať rozhodnutie týkajúce sa spôsobu, ako ich získať. Existuje mnoho možných 
a doplňujúcich spôsobov: voľné a na dotazníkoch založené rozhovory s ľuďmi so 
zdravotným postihnutím o ich osobných skúsenostiach, s manažérmi a 
zamestnancami určitých budov a služieb, zástupcami miestnej samosprávy; 
ohniskové skupiny s ľuďmi so zdravotným postihnutím; pozorovania budov založené 
na vzore s pevnými ukazovateľmi a analýzy verejných záznamov týkajúcich sa 
vývoja, zostavovania rozpočtov atď. Môžu sa zbierať porovnávacie údaje (ak sú 
dostupné) o situácii v iných obciach. 
  
Môžu sa vykonávať experimenty: je možné požiadať ľudí so zdravotným postihnutím, 
aby sa pokúsili o vstup do budovy a získanie prístupu k službe a zdokumentovali 
svoje pokusy.  Môžu sa použiť fyzikálne merania a dokumentácia na základe 
fotografického materiálu týkajúceho sa architektonických prekážok.    
 
Plánovanie (logistika)  
 
Strategické monitorovanie si vyžaduje dôkladné, starostlivé plánovanie. Existuje rad 
záležitostí, o ktorých sa musí rozhodnúť, pokiaľ ide o to, kto sa chystá urobiť čo, ako 
a kedy, koľko času to zaberie a koľko peňazí je potrebných.  Vždy je vhodné 
vypracovať podrobný plán činnosti (aj vtedy, keď to sponzor nevyžaduje). 
Implementácia plánu by sa mala monitorovať.  
 
V závislosti od predchádzajúceho výberu by sa malo rozhodnúť, kto má vyvinúť 
nástroje pre empirický výskum, kto ich má skúšať a zdokonaľovať, kto má 
uskutočňovať rozhovory alebo návštevy budov, kto má analyzovať údaje a písať 
správy, kto má pripraviť analytické dokumenty, prospekty s výsledkami atď. a kedy sa 
majú tieto činnosti odohrať. Rozhodnúť sa musí aj o nasledujúcich záležitostiach. Ako 
by sa mali správy zverejňovať a rozširovať? Kedy by sa mali prezentovať výsledky? 
Existuje nejaká obzvlášť vhodná doba/dátum (načasovanie je niekedy rozhodujúce)? 
Je dosť personálu a/alebo dobrovoľníkov? Potrebujú byť vyškolení? Aké vybavenie je 
potrebné – fotoaparát, hlasový záznamník? Koľko peňazí je potrebných a na čo? 
Implementácia plánu projektu by sa mala monitorovať. Je vhodné vypracovať 
jednoduchú tabuľku iba so štyrmi stĺpcami, v ktorých sa bude uvádzať, kto je za čo 
zodpovedný a stav plnenia úlohy.  
 



 

 
63 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

Riadenie a zdokonaľovanie nástrojov  
 
Je veľmi dôležité, aby sa nástroje, bez ohľadu na to, aký druh nástrojov sa vyvinul či 
schválil na zber informácií (dotazníky, pokyny, šablóny atď.), skúšali.  Potrebujeme 
vedieť nasledujúce: 
 
Rozumejú ľudia (osoby zhromažďujúce údaje aj ľudia, s ktorými sa uskutočňujú 
rozhovory) týmto nástrojom? Sú pokyny a otázky dostatočne jasné? Umožňuje 
použitie konkrétneho nástroja získanie daného druhu hľadaných informácií? Je voľba 
možných odpovedí (skupina daných odpovedí v uzavretých otázkach) vhodná? 
Kompletná? Sú príliš dlhé, príliš krátke? 
 
Skúšanie nástrojov sa často nazýva „pilotný projekt“. Po vyskúšaní by sa výsledky 
mali analyzovať a nástroje by sa mali primerane upraviť tak, aby sa zmenili, 
aktualizovali či niekedy by sa ich používanie malo ukončiť alebo by sa malo 
rozhodnúť o vyvinutí nových nástrojov. 
 
Realizáciou pilotnej štúdie a preskúšania nástrojov sa môžu odstrániť chyby, ktoré by 
sa inak urobili a môže sa zabrániť tomu, aby sa vykonala nepotrebná práca.  
 
V prípade, že sa prijme rozhodnutie využiť rozhovory založené na dotazníkoch alebo 
schémy návštev budov, vtedy sa musia vyskúšať, aby sa zistilo, či sa sformulovali 
správne otázky, čo sa môže vynechať a aké otázky sa majú odstrániť alebo doplniť.  
 
Zber/spracovanie/analyzovanie zhromaždených údajov 
 
Všetko závisí od druhu monitorovacieho projektu, do ktorého sme zapojení. Situácia 
bude odlišná pri projekte jedinej štúdie (keď sa niečo robí iba raz), projekte, ktorý sa 
pravidelne opakuje (a porovnávajú sa výsledky) a trvalom monitorovaní (niekedy 
trvajúcom roky, s pravidelnými správami).  
 
Existuje niekoľko dôležitých otázok, ktoré by mimovládne organizácie mali v priebehu 
zhromažďovania údajov zvážiť.  
 
• Dokumentovať zdroje informácií z dôvodov dôveryhodnosti, ale nie vždy ich 

odhaľovať; 
• chrániť identitu ľudí, ktorí by mohli byť ohrození (profesijne alebo z hľadiska ich 

dobrej povesti) pre monitorovanie, nevystavovať ich žiadnemu riziku priamej 
alebo nepriamej identifikácie bez ich plného písomného súhlasu;   

• overovať údaje a pozmeňovať metódy zhromažďovania informácií – rôzne 
metódy sa navzájom dopĺňajú; 

• pri zbere informácií sa nezamerať iba na informácie o súčasnom stave, ale 
snažiť sa preniknúť hlbšie – k dôvodom, ktoré spôsobili súčasný stav, 
k vysvetleniam alebo odporúčaniam založeným na súčasnom stave;  

• hľadať a zaznamenať prípady, ktoré jasne ukazujú problémy monitorovania 
alebo zaujímavé výroky, ktoré by mohli byť dobrými príkladmi;  
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• byť objektívni, monitorovať situáciu takú, aká je, nezaznamenávať iba porušenia 
práv (ako majú niektoré MVO tendenciu robiť), ale aj dobré skúsenosti, 
zlepšenia, pokúšať sa študovať problém z hľadiska rôznych 
aktérov/zúčastnených strán. 

 
Spracovanie kvantitatívnych údajov závisí od použitých metód a veľkosti vzorky. 
Niekedy stačí kúsok papiera a pero, niekedy je potrebná kalkulačka a niekedy sa 
vyžaduje odborný štatistický softvér a pomoc odborníkov, ktorí vedia, ako ho 
používať.   Existuje však jedno všeobecné pravidlo: je dôležité vedieť, akým 
spôsobom sa údaje spracujú ešte pred tým, ako sa použijú nástroje na výskum.  
 
Je nebezpečné zostaviť pekný, dlhý dotazník, jeho prostredníctvom zhromaždiť 
údaje a až potom začať rozmýšľať o spôsobe ich spracovania.  Nástroje na 
spracovanie údajov a nástroje na monitorovanie by pri kvantitatívnom výskume mali 
ísť ruka v ruke a mali by sa navrhnúť spoločne.  
 
V našom projekte bude pravdepodobne mnoho kvalitatívnych informácií – 
o skúsenostiach konkrétnych ľudí so zdravotným postihnutím, skutočné príbehy. 
Keďže sme sa však rozhodli monitorovať niekoľko budov, môžeme sa rozhodnúť 
urobiť aj niekoľko kvantitatívnych analýz, aby sme ukázali rozsah problému 
(napríklad v 70 percentách obecných budov neexistuje žiadny prístup pre osoby na 
invalidných vozíkoch).  Pri tomto rozsahu by nám na výpočet pravdepodobne stačilo 
pero a papier a nebol by potrebný žiadny špeciálny softvér.   
 
Podávanie správ/poskytovanie spätnej väzby/oznamovanie 
 
Monitorovacie správy môžu vyzerať odlišne a to v závislosti od projektu, prístupu 
organizácie, miestnych zvyklostí, použitých metód a cieľovej skupiny/cieľových 
skupín.   Tieňové správy pre mechanizmus vyjednávania by si vyžadovali od správy 
zameranej na politikov alebo osoby s rozhodovacou právomocou rôznu štruktúru. 
Správa pre širokú verejnosť a médiá by vyzerala inak ako špecializovanejšia správa 
určená na podporu činností súvisiacich so strategickým súdnym sporom pred 
vnútroštátnym alebo medzinárodným súdom.  
 
Napriek tomu tu je niekoľko spoločných prvkov:  
 
• obsah; 
• krátky úvod, v ktorom sa vysvetľuje, prečo je monitorovanie potrebné, uvádzajú 

sa ciele monitorovania a predkladajú sa niektoré základné informácie týkajúce 
sa autorov monitorovania, jeho rozsahu, časového rámca atď.;  

• uznania a poďakovania ľuďom, ktorí monitorovanie umožnili, spolupracovali 
počas monitorovania, súhlasili s rozprávaním alebo s rozhovormi s nimi a ktorí 
poskytli dôkazy atď.; 

• hlavné závery a hlavné odporúčania (alebo zhrnutie) na začiatku alebo na konci 
správy;  

• analýza práva – aké sú štandardy (ústavné, medzinárodné, miestne); 
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• hlavná časť správy – údaje, dôkazy, prípadové štúdie, zistenia prezentované 
zaujímavým spôsobom;  

• závery; 
• podrobnejšie odporúčania;  
• informácie o metodike, ktorá sa použila počas monitorovania (niekedy veľmi 

podrobné, vrátane príkladov pripojených monitorovacích nástrojov); 
• bibliografia.  
 
Vo fáze plánovania monitorovania a počas jeho realizácie by sa mala venovať 
pozornosť správe. To, čo potrebujeme pre správu, sú napríklad dobré citáty, 
fotografie, prípadové štúdie atď. Takisto by sa malo rozhodnúť o tom, či je správa 
sama o sebe dostatočná alebo či by sa zišlo samostatné zhrnutie (ktoré je potrebné 
vypracovať), alebo či má význam vyhotoviť ďalšie dokumenty, ako napríklad 
analytický dokument, návrh pre mestskú radu, leták o zisteniach či prezentáciu 
v programe PowerPoint.    
 
Využitie výsledkov monitorovania 
 
Distribúcia monitorovacej správy by mala predstavovať záver projektu (nanešťastie 
v skutočnosti je to niekedy tento prípad: písomné správy končia na policiach, nie 
vždy sa dostanú na internet, účty za projekt sú vybavené a organizácia sa venuje 
iným výzvam).   
 
Výsledky monitorovania môžu byť spúšťou presadzovania. Výsledky by sa mali 
využiť v každej snahe týkajúcej sa presadzovania a v prípade potreby by sa mali 
znovu zdôrazňovať. Ako sa môžu použiť výsledky monitorovania? Existuje mnoho 
možných spôsobov, vrátane týchto:  
 
• pri presadzovaní, lobizme (stretnutia, semináre, okrúhle stoly, práca s médiami, 

analytické dokumenty, informačné letáky, návrhy zákonov atď.);  
• pri podávaní správ, vrátane tieňových správ pre medzinárodné orgány;   
• pri súdnych sporoch (dôkazy, argumenty, konkrétne prípady zistené počas 

monitorovania); 
• pri zvyšovaní povedomia, vzdelávaní.  
 
Mala by sa navrhnúť mediálna a informačná stratégia, v ktorej by sa identifikovalo, 
kedy a komu chceme najprv prezentovať výsledky nášho monitorovania – miestnym 
médiám, mestskej rade, okrúhlemu stolu atď. 
 
CVIČENIE: Plánovanie monitorovacieho projektu 
 
Zvoľte si tému v závislosti od oblasti odborného zamerania alebo záujmu vašej 
organizácie. 
Aký je váš strategický cieľ? Pracovný cieľ? 
Aká je vaša výskumná úloha (predmet monitorovania)? Aké sú výskumné problémy 
a otázky (aké informácie potrebujte a prečo)?  
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Aké metódy na získanie týchto informácií sú vhodné/najlepšie (ako tieto informácie 
získate)?  
Aký je rozsah plánovaného monitorovania (geograficky, vzorka, časový rámec atď.)? 
Aké zdroje sú potrebné (financie, ľudia, iné)? 
 
CVIČENIE: Navrhnite monitorovací nástroj podľa svojho výberu (pokyny na 
uskutočňovanie rozhovorov alebo dotazník, kontrolný zoznam atď.). 
 
CVIČENIE: Aké sú podobnosti a rozdiely medzi monitorovaním vykonávaným MVO 
a sociálnym výskumom, pokiaľ ide o: ciele, metódy, vzorky, výsledky, odporúčania, 
presadzovanie atď.? 
 
B. Posudzovanie vplyvov na rovnosť 
 
Čo je posudzovanie vplyvov na rovnosť? 
 
Posudzovanie vplyvov na rovnosť (Equality Impact Assessment – EIA) je účinný 
spôsob, ako sa pozerať na súčasné a nové politiky, projekty a služby do hĺbky, aby 
sme zistili, aký vplyv môžu mať na rôzne rovnocenné skupiny.   Jeho účelom je 
informovať príslušné inštitúcie: 
 
• o tom, či rovnocenná skupina (alebo skupiny) je alebo pravdepodobne bude 

znevýhodňovaná navrhnutou alebo súčasnou politikou, alebo praktikami 
inštitúcie;  

• ako by sa politiky alebo praktiky inštitúcie mohli zlepšiť alebo účinnejšie 
poskytnúť rovnaké príležitosti.  
 

EIA by sa nikdy nemalo považovať za cieľ sám o sebe; inštitúcia by mala na 
základe informácií získaných z EIA prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa 
zabezpečilo, že jej politiky alebo praktiky nediskriminujú a skutočne prispievajú 
k presadzovaniu rovnosti.  
 
EIA je dobre rozvinuté iba v niektorých krajinách EÚ; v mnohých iných je to nový 
alebo dokonca neznámy koncept. Posúdenie vplyvov na rovnosť sa prvý krát použilo 
– na základe formálnej požiadavky vykonať posúdenia vplyvov na rovnosť – v roku 
1998 v Severnom Írsku a v roku 2001 v Anglicku, Walese a Škótsku.  
 
EIA vykonávajú hlavne verejné orgány a inštitúcie poskytujúce verejné služby. EIA by 
sa v prípade možnosti malo vykonať pred tým, ako verejný orgán rozhodne 
o budúcich opatreniach (na základe ktorých sa prijíma nová politika, mení sa 
súčasná politika) a malo by sa zabudovať do procesu rozvoja danej politiky.  
 
Päť fáz EIA v priebehu procesu rozvoja politík  
(zdroj: Komisia pre rovnosť a ľudské práva, Spojené kráľovstvo) 
 
• Fáza 1: Rozvoj predbežných politík alebo plánovanie revízie politík 
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o (i) Rozhodnutie, či si politika alebo služba vyžadujú vykonanie EIA 
o (ii) Stanovenie rozsahu EIA 

• Fáza 2: Navrhnutie politiky a posúdenie vplyvov 
• Fáza 3: Zavedenie monitorovania, hodnotenia a hodnotiacich postupov 
• Fáza 4: Schválenie a uverejnenie politiky 
• Fáza 5: Monitorovanie a revízia akčného plánu 
 
Ak sú politika alebo praktiky už zavedené, na základe EIA sa organizácii poskytnú 
rovnaké informácie a poukáže sa na to, či je potrebná zmena, aby boli v súlade 
s právnymi predpismi.    
 
Ako funguje postup EIA?  
 
Neexistuje jediný spôsob posudzovania vplyvu na rovnosť, ktorý by mohli všetky 
inštitúcie vo všetkých prípadoch používať. Závisí od sledovanej konkrétnej politiky 
alebo praktík a od funkcií daného orgánu alebo inštitúcie, ich veľkosti a zdrojov.  
Príslušné inštitúcie by mali vypracovať svoju vlastnú metodiku EIA tak, aby plne 
odrážala charakter a ciele ich firmy a zabezpečovala zhodu. Rôzne inštitúcie 
používajú rôzne prístupy.  Napriek tomu existuje niekoľko základných otázok 
a problémov, ktorým by sa malo EIA venovať a ktoré sú viac alebo menej všeobecne 
platné.  
 
• Mohli by mať rozhodnutie, politika alebo postup negatívny vplyv: 

o  na rovnosť príležitostí pre akúkoľvek skupinu (podľa veku, pohlavia, 
sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, etnickej príslušnosti atď.); 

o  na vzťahy medzi členmi rôznych rovnocenných skupín alebo medzi 
členmi jednej rovnocennej skupiny a inými ľuďmi? 

• Mohol by negatívny vplyv znamenať priamu alebo nepriamu diskrimináciu či iné 
porušenie ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa diskriminácie? 

• Mohli by byť rozhodnutie, politika či postup účinnejšie pri presadzovaní rovnosti 
príležitostí pre všetkých alebo pre určité skupiny? 

• Mohli by byť rozhodnutie, politika alebo postup účinnejšie pri pestovaní dobrých 
vzťahov medzi členmi rôznych rovnocenných skupín alebo medzi členmi jednej 
rovnocennej skupiny a inými ľuďmi?   

• Je potrebný ďalší výskum, angažovanosť či konzultácie? Boli by uskutočnenie 
výskumu, angažovanie či konzultácie úmerné významu danej politiky či 
postupu?  Je pravdepodobné, že by to viedlo k inému výsledku? 

 
Rôzne príklady praktických nástrojov vyvinutých na vykonávanie EIA nájdete 
v materiáloch uvedených na konci modulu (s. 94). Niektoré príklady ukazujú, že 
jednotlivé organizácie využívajú posúdenia vplyvov na rovnosť ako základ činnosti, 
čo je skutočnou myšlienkou EIA.  
 
Otázky EIA, na ktoré sa má odpovedať, budú závisieť od toho, aké hľadisko služby či 
verejnej funkcie sa má posudzovať. Posudzovanie vplyvov na rovnosť by sa mohlo 
vykonávať v súvislosti s akoukoľvek politikou národnej vlády alebo miestnej 
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samosprávy či akoukoľvek politikou poskytovania služieb alebo verejnými funkciami, 
ako je napríklad kontrola.  Posudzovať by sa mohli aj politiky alebo praktiky 
vzdelávacích inštitúcií či zdravotníckych zariadení.  
 
Aby bolo možné odpovedať na otázky EIA, môže sa použiť niekoľko metód 
uvedených vyššie v časti o monitorovaní.  
 
Úloha mimovládnych organizácií pri posudzovaní vplyvov na rovnosť 
 
K dnešnému dňu sa väčšina záznamov týkajúcich sa EIA zameriava na povinnosti 
verejných inštitúcií, aby sa vedelo, posúdenie vplyvov na rovnosť čoho robia alebo 
navrhujú urobiť. Kým MVO sa málokedy spomínajú, je tu úloha pre MVO, ktorých 
vlastná, často špecializovaná skúsenosť by sa mala vložiť do postupu verejného 
orgánu týkajúceho sa EIA.  
 
Ako uviedla Komisia pre rovnosť a ľudské práva v Spojenom kráľovstve: „Informácie 
a postrehy, ktoré možno získať z účasti a konzultácií sú pre posudzovania vplyvov na 
rovnosť veľmi dôležité, keďže umožňujú tým, ktorí sú dotknutí spôsobom, akým 
verejný orgán plní svoje funkcie, mať reálny vstup, čím sa zlepšujú výsledky a dáva 
sa právomoc používateľom služieb aj zamestnancom.  […] Takáto širšia účasť a 
konzultačné prístupy by mali zahŕňať spoločenstvá a skupiny, na ktoré sa vzťahujú 
povinnosti vo verejnom sektore a širšie rovnocenné skupiny. Mnohé z týchto skupín 
čelia konkrétnym prekážkam účasti, čo znamená, že môžu byť potrebné špecifické, 
cielené podporné činnosti a pomoc.”25 
 
Uvedená situácia sa vzťahuje na súvislosť s určitou krajinou, v ktorej sa EIA stalo 
formálnou povinnosťou. Možná úloha mimovládnych organizácií v súvislosti s EIA by 
sa mala prediskutovať, najmä v krajinách, v ktorých neexistuje tradícia vykonávania 
EIA. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by tento druh prieskumu nemohli vykonávať 
MVO, najmä ak inštitúcie verejného alebo súkromného sektora posúdenia vplyvov na 
rovnosť nevykonávajú. V praxi je to forma štruktúrovaného monitorovania rovnosti, 
ktoré vedie k opatreniam zameraným na zmeny, ktoré, ako rôzne formy 
monitorovania uvedené vyššie, môžu MVO použiť na informovanie a podporu svojej 
práce týkajúcej sa presadzovania. 
 
CVIČENIE 
 
1. Aká je možná úloha mimovládnych organizácií v súvislosti s EIA (napríklad 

MVO ako aktér inšpirujúci druhých, aby vykonali posúdenia vplyvov na rovnosť 
a šírili myšlienku EIA; MVO ako aktér, ktorý sa napríklad zúčastňuje na 
posudzovaniach vplyvov na rovnosť vykonávaných inými, zapája sa do 
cieľových skupín, poskytuje orgánom informácie a spätnú väzbu, navrhuje 
zmeny politík a praktík; MVO, ktorá vykonáva EIA ako externý hodnotiteľ)? 

                                                 
25 Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step 

guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review, November 2009, s. 
15.  
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2. Aká je možná úloha konkrétnej MVO v súvislosti s konkrétnou krajinou? 
Rozhodnite o možných činnostiach v súvislosti s EIA a navrhnite plán činnosti.  

 
4.3 Vykonávanie situačných testov 
 
„Test má rozpoznať chybu, priznať ju a opraviť ju. Snažiť sa niečo urobiť a zlyhať je 
oveľa lepšie, ako snažiť sa neurobiť nič a uspieť.“   
Dale E. Turner  
 
Cieľmi tohto modulu sú: 
 
• MVO získajú znalosti a zručnosti na organizovanie a vykonávanie situačných 

testov; 
• mimovládnym organizáciám sa poskytne možnosť vyskúšať si vykonávanie 

situačných testov a prediskutovať ich silné a slabé stránky.  
 

Tento modul je čiastočne založený na „Testing for Discrimination: Identifying and 
Prosecuting Human Rights Abuses, Bea Bodrogi, 2007, vydal the New Tactics 
Project of the Center for Victims of Torture, dostupné na internetovej stránke 
http://www.newtactics.org. 
 
4.3.1 Definícia 
 
Situačný test v tomto manuáli znamená druh dôkazu, ktorý sa môže použiť na 
potvrdenie alebo overenie diskriminácie pri súdnom spore, pri zvyšovaní povedomia, 
presadzovaní stanovísk a kampaniach. 
 
4.3.2 Obsah 
 
CVIČENIE: Formou brainstormingu diskutujte o tom, čo je vykonávanie situačných 
testov, v akých oblastiach sa môže používať a z akých dôvodov a čo pri testovaní 
sledovať. 
 
a) Čo je vykonávanie situačných testov 

 
Vykonávanie situačných testov je dôkaz, ktorý sa môže použiť na dokázanie (priame) 
diskriminácie. Používa sa v prípade, keď sa predpokladá, že sa so sťažovateľom, 
ktorý má určitú chránenú vlastnosť (etnická príslušnosť, farba pleti, zdravotné 
postihnutie, pohlavie alebo vek), zaobchádzalo menej priaznivo ako sa zaobchádza 
alebo sa zaobchádzalo s inou osobou s podobnými vlastnosťami a vzhľadom, 
AVŠAK motív alebo dôvod v pozadí tohto odlišného zaobchádzania nie je jasný.  
 
Podstatou vykonania situačného testu je, že účastník testu, ktorý má určitú chránenú 
vlastnosť (etnická príslušnosť, farba pleti, zdravotné postihnutie, pohlavie alebo vek) 
identickú s vlastnosťou sťažovateľa a iný účastník testu podobný sťažovateľovi vo 

http://www.newtactics.org/
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všetkých jej alebo jeho vlastnostiach okrem chránenej vlastnosti (kontrolná testovaná 
osoba) sa obracajú na rovnakú inštitúciu s rovnakým cieľom a rovnakými otázkami. 
 
Pri reakcii na sťažnosť týkajúcu sa etnickej diskriminácie v zamestnaní, sa 
najprv pošle uchádzať sa o zamestnanie účastník testu z etnickej menšiny a čoskoro 
(podľa možnosti v ten istý deň) sa za ním pošle (kontrolný) účastník testu z etnickej 
väčšiny.    Ak bol účastník testu zastupujúci menšinu odmietnutý a kontrolný účastník 
testu prijatý, vykonanie situačného testu dokazuje oprávnenosť žaloby za 
diskrimináciu.   
 
Vzhľadom na to, že táto metóda je dosť drahá, nemá cenu vykonávať situačný test, 
ak sa môže diskriminácia preukázať inými prostriedkami a na základe dôkazov, ako 
napríklad na základe svedeckých výpovedí, listinného dôkazu atď.  
 
b) Ako vykonávať situačné testy? 
 
Koordinátor testovania 
 
Pred vykonaním situačného testu sa vždy uskutoční dôkladný rozhovor 
so sťažovateľom a dôkladné zisťovanie faktov. Vykonávanie situačného testu riadi 
koordinátor testovania.  Jeho/jej úlohou je urobiť rozhovor so sťažovateľom, dôkladne 
objasniť fakty a vybrať účastníkov testu. Pripravuje choreografiu vykonania testu 
a analýzu výsledkov situačného testu. Povinnosťou koordinátora testovania je 
primerane pripraviť účastníkov testu na ich úlohu a poskytnúť im všetky potrebné 
informácie.  Zisťuje pred testom fakty s cieľom identifikovať všetky relevantné 
informácie týkajúce sa organizácie alebo spoločnosti, ktoré sa majú testovať.  
 
Pri testovaní napríklad krčmy sa môže ukázať ako nevyhnutné navštíviť dané miesto 
a lokalizovať vchod, aby sa zistilo, ako pracujú pracovníci bezpečnostnej služby 
a zistili sa otváracie hodiny.   
 
V prípade, že sa účastníci testu dostanú počas realizácie testu do problémov, 
povinnosťou organizácie, ktorá koordinuje situačný test, je zabezpečiť im právnu 
pomoc.  
 
Situačné testy sa môžu vykonávať mimo miesta bydliska účastníkov testu. V takom 
prípade je koordinátor zodpovedný za zorganizovanie cesty a ubytovania.  Musí sa 
vždy pokúsiť sprevádzať účastníkov testu, aby im v prípade potreby poskytol pomoc.  
 
Príprava účastníkov testu 
 
Pred situačným testom sa účastníkom testu musí jasne vysvetliť prípad, aj s presným 
scenárom situačného testu, ktorý sa pripravuje, a objasnia sa im úlohy pri jeho 
realizácii. Účastníci testu musia byť informovaní o týchto pokynoch: 
 
• obliecť sa primerane a správne; 
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• vždy spolupracovať so zamestnávateľmi, majiteľmi barov atď.; 
• neukazovať svoje emócie a vyhýbať sa provokácii;  
• vašou jedinou úlohou je podať správu o vašich skúsenostiach; 
• nikdy neinformovať zamestnávateľa, personál atď. o tom, že je testovaný, ani 

sa im nesťažovať; 
• je vašou povinnosťou oznámiť všetko o vašich skúsenostiach v dotazníku;  
•  v prípade potreby je vašou povinnosťou poskytnúť svedeckú výpoveď pred 

súdom alebo orgánom; 
• je vašou povinnosťou dodržiavať prísahu mlčanlivosti. Žiadny účastník testu 

nemá dovolené rozprávať sa s treťou stranou o danom prípade, situačnom 
teste alebo akejkoľvek informácii či dojme získaných počas situačného testu; 

• účastníci testu môžu robiť vyhlásenia o situačných testoch výlučne s vedomím 
a súhlasom koordinátora situačného testu.  
 

Dotazník  
 
Účastníci testu vyplnia hneď po situačnom teste dotazník. Dotazník obsahuje otázky 
týkajúce sa informácií, ktoré zamestnávateľ poskytol o ponúkanom pracovnom 
mieste alebo o spoločnosti samotnej. Sú v ňom ďalšie otázky o chovaní a reakciách 
zamestnávateľa (Bol účastník testu požiadaný, aby počkal? Boli privítaní, keď 
vstúpili? Predstavil sa zamestnávateľ a podal si s účastníkom testu ruky?).  
Odpovede účastníka testu môžu jasne preukázať nesúlad medzi zaobchádzaním 
s uchádzačom zastupujúcim menšinu a uchádzačom zastupujúcim väčšinu. 
Vyplnenie dotazníka je vždy povinné, keďže obsahuje informácie, na ktoré si 
účastník testu bude musieť spomenúť pri súdnom alebo správnom konaní, 
potenciálne roky po uskutočnení situačného testu.    
 
Dotazník môže zabezpečiť, aby sa nad rámec subjektívnych dojmov účastníkov testu 
podala aj správa o konkrétnych udalostiach a že účastníci testu samotní môžu zistiť 
rozdiely medzi subjektívnymi a objektívnymi prvkami. Dotazníky vždy vypĺňajú aj 
pôvodní sťažovatelia. Počas analýzy sa porovnávajú výsledky účastníkov testu 
zastupujúcich menšinu aj väčšinu, ako aj účastníkov testu a pôvodného sťažovateľa.  
 
Vyslanie účastníkov testu 
 
Pri príprave choreografie je najdôležitejšie rozhodnutie týkajúce sa poradia vyslania 
účastníkov testu a toho, či je, alebo nie je potrebné, aby boli dostatočne blízko, aby 
boli svedkami – aby počuli a videli – čo sa stane s tým druhým. 
 
Počas situačných testov v zamestnaní je zlatým pravidlom vyslať najprv účastníka 
testu zastupujúceho menšinu, aby sa mohol zdôvodniť najčastejší dôvod 
odmietnutia, t. j. že pracovné miesto je už obsadené.   Ak je účastník testu 
zastupujúci menšinu z toho dôvodu odmietnutý a 30 minút neskôr účastník testu 
zastupujúci väčšinu prijatý, diskriminácia je dokázaná. 
 



 

 
72 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

V prípadoch týkajúcich sa prístupu k službám sa situačné testy musia naplánovať 
tak, aby kontrolný účastník testu zastupujúci väčšinu bol v dosahu, aby počul a bol 
svedkom toho, čo sa deje:   dovolili pracovníci bezpečnostnej služby účastníkom 
testu zastupujúcim menšinu vstúpiť? Sú potom v krčme alebo v reštaurácii 
obslúžení? Aj keď sa účastníkom testu zastupujúcim menšinu odmietne vstup, 
kontrolní účastníci testu zastupujúci väčšinu idú dnu a vyskúšajú dané miesto.  
 
Choreografia vždy závisí od situácie a pôvodného sťažovateľa. 
 
Faktory, ktoré je potrebné sledovať počas situačného testu: 
 
• parametre testovanej spoločnosti, organizácie alebo inštitúcie: adresa, vzhľad, 

koľko miestností, usporiadanie, otváracie hodiny, počet bezpečnostných 
pracovníkov a iného personálu atď.; 

• osoba(-y) konajúca(-e) v mene inštitúcie alebo na ktoré sa narazí počas testu, 
ich mená, hodnosť/funkcia alebo stav, vzhľad, vek; 

• ich správanie a reakcie voči účastníkovi testu: milé alebo nepriateľské, hrubé 
alebo slušné, či účastníka testu privítali alebo neprivítali, či mu ponúkli alebo 
neponúkli miesto, kávu, či použili formálne alebo neformálne oslovenie, či sa 
usmievali, alebo nie; 

• kto povedal to, čo súviselo so situačným testom a aké informácie sa poskytli: 
Sú tu voľné pracovné miesta? Je vstup povolený?  
 

Právne vzťahy s účastníkmi testu 
 
Účastníkov testu je vždy nutné požiadať, aby dali svoje povolenie organizácii, ktorá 
vykonáva testovanie, na spracovanie a postúpenie svojich citlivých údajov, ako je 
napríklad etnická príslušnosť, farba pleti, sexuálna orientácia či zdravotné 
postihnutie, príslušnému súdu alebo orgánu.  Pred každým situačným testom sa 
medzi organizáciou a účastníkmi testu musí vypracovať zmluva, zahŕňajúca osobné 
údaje účastníkov testu, ich povinnosti, dejisko testovania, povinnosť účastníkov testu 
konať ako svedkovia a odmenu, ktorú dostanú za svoju prácu. Organizácia 
vykonávajúca testovanie sa musí zaviazať, že poskytne účastníkom testu právnu 
ochranu proti ujme, ktorú počas testovania utrpia.  Účastníci testu musia podpísať aj 
dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa daného situačného testu 
a prípadu.   
 
Varovanie  
 
Situačné testy sú nákladné a vyžadujú si dôkladné plánovanie a organizáciu.  
Organizácie nesmú plánovať vykonávanie testov v zariadeniach, o ktorých je známe, 
že sa tam pred tým použila fyzická sila. Nikdy nesmú vyslať účastníkov testov do 
klubov, v ktorých bezpečnostní pracovníci predtým zbili alebo urazili návštevníkov 
pochádzajúcich z menšiny.  
 



 

 
73 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

• Nikdy nevykonávajte test v zariadeniach, o ktorých viete, že sa tam predtým 
použila fyzická sila.  

• Pracujte iba s takými účastníkmi testov, ktorí môžu zabezpečiť nezaujaté, 
zdržanlivé správanie a dodržiavanie pokynov. 

• Pri prijímaní nových účastníkov testov sa uistite, že sa vďaka svojej osobnosti 
na túto prácu hodia. 

• Nevysielajte účastníkov testov, ktorí sa predtým dostali do konfliktu na 
diskotéke, v krčme alebo spoločnosti.  

• V prípade potreby zapojte verejné orgány, v ktorých kompetencii je zaoberať sa 
diskrimináciou v danej oblasti a požiadajte ich, aby vypracovali úradnú správu 
o daných zisteniach.   
 

Psychická pohoda účastníkov testov 
 
Všetci účastníci testov sa môžu počas postupu cítiť hlboko citovo zasiahnutí.  
Koordinátori musia venovať osobitnú pozornosť účastníkom testov s chránenými 
vlastnosťami, keďže v prípade, že je situačný test „úspešný“, zažijú diskrimináciu 
a útok na svoju ľudskú dôstojnosť.   
 
Koordinátorovou povinnosťou je zabezpečiť, aby účastníci testov mali po situačnom 
teste a vyplnení dotazníkov čas veci prediskutovať a zamyslieť sa nad svojimi 
emóciami. 
 
Keď sa účastníci testov vrátia ku koordinátorovi, aby vyplnili dotazníky v jeho/jej 
prítomnosti a prediskutovali udalosti, koordinátorovou povinnosťou je upriamiť ich 
pozornosť na možný citový dosah, ktorý na nich môže situačný test mať.   
Keď sa do evidencie koordinátora dostane nový účastník/účastníčka testov, 
koordinátor sa musí uistiť, že je po psychickej stránke vhodný na plnenie svojich 
povinností.  Samozrejme účastníci testov musia byť schopní posúdiť, či budú zvládať 
citový stres. 
 
V ideálnych prípadoch budú mať organizácie, ktoré vykonávajú situačné testy, 
v zásobe dostatočne veľký počet účastníkov na výber, aby sa účastníci testov mohli 
striedať.  Ak to tak nie je, účastníkom testov sa musí poskytnúť sociálna 
a psychologická pomoc, aby sa po vykonaní testov vyrovnali so svojimi emóciami.  
 
Formou BRAINSTORMINGU prediskutujte vlastnosti dobrého účastníka testov. 
 
Vlastnosti dobrého účastníka testov 
 
Počas vykonávania testov je organizácia odkázaná iba na účastníkov testov. 
Výsledok prípadu, v ktorom je situačný test hlavným dôkazom, sa stanoví na základe 
výpovedí účastníkov testov. Vzhľadom na to, ako veľa závisí od účastníkov testov, je 
veľmi dôležité, aby sa na túto prácu vybrali tie najvhodnejšie osoby. Účastníci testov 
musia sami seba dobre poznať a musia byť schopní primerane zvládať svoje emócie, 
keďže môžu byť inzultovaní a môžu byť objektom ponižujúceho zaobchádzania. Za 
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extrémnych podmienok ich bezpečnostní pracovníci môžu fyzicky napadnúť. Môže 
byť potrebné, aby boli tvoriví, nezávisle rozmýšľali a v prípade konfliktu sa rýchle 
rozhodovali. Aj keď je pripravená choreografia vykonávania testu, môže dôjsť 
k neočakávaným udalostiam, v ktorých sú účastníci testov ponechaní sami na seba.  
Dobrý účastník testov musí mať tieto vlastnosti: 
 
• schopnosť vykonávať objektívne pozorovania; 
• bez predsudkov či uvedomovania si predsudkov a schopnosť potláčať ich;  
• spoľahlivý; 
• dôveryhodný; 
• dá sa mu veriť, že sa angažuje na dlhšie časové obdobie; 
• nestranný; 
• schopnosť potláčať počas situačných testov vlastné pocity; 
• rozvážny, nie je náchylný reagovať na provokáciu; 
• zdravé sebavedomie; 
• schopnosť nezávisle myslieť a robiť vlastné rozhodnutia;  
• kreatívny; 
• nikdy nemal nič do činenia s testovaným zariadením alebo inštitúciou; 
• možní účastníci testov preukážu, že majú čistý trestný register. 

 
Subjektivita a vykonávanie situačných testov  
 
Skúsenosti s vykonávaním testov ukazujú, že okrem možných stereotypov môže 
rozhodnutia účastníkov testov ovplyvniť mnoho subjektívnych prvkov. Viac 
účastníkov testov alebo párov zúčastňujúcich sa testov poskytuje objektívnejšie 
výsledky. Účastníci testov môžu byť pri svojich pozorovaniach subjektívni.  
Koordinátori musia zabezpečiť, aby sa v dotazníkoch nachádzali otázky na čo najviac 
objektívnych údajov!  
 
Pred tým, než sa začne navrhovať choreografia, stojí za to premyslieť si subjektívne 
faktory určitého prípadu alebo scenára. Hoci nám je známe, že v našich 
každodenných životoch existuje voči menšinám diskriminácia a stereotypy, 
nemôžeme ignorovať osobné sympatie, ktoré sa môžu medzi určitým uchádzačom 
a zamestnávateľom vyvinúť.  Samozrejme naše najvnútornejšie stereotypy majú 
vplyv na toho, koho máme radi – či už pochádza z menšinovej skupiny, alebo nie.  
Zároveň náš pohľad na druhých je tiež ovplyvnený spôsobom, akým sa obliekajú 
a aký majú účes. Môže sa nám zdať, že nás odrádza ich spôsob rozprávania, ich 
vzhľad alebo dokonca ich podanie ruky. Výsledky testovania ukazujú, že určitý 
zamestnávateľ môže odmietnuť jedného žiadateľa pochádzajúceho z menšiny 
a zamestnať iného. Je určite ťažké rozlíšiť medzi skutočnou diskrimináciou 
a nešťastným výberom účastníkov testov.  
 
Je nutné mať na pamäti, že účastníci testov môžu mať subjektívne dojmy a emócie. 
Jeden účastník testu môže cítiť, že zamestnávateľ mu v danej situácii dáva pocítiť 
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jeho menšinový pôvod, zatiaľ čo iný účastník testu pochádzajúci z menšiny takýto 
prístup nemusí postrehnúť.    
 
Hoci subjektívne faktory sa nedajú úplne vylúčiť, je nutné sa vždy usilovať o 
dosiahnutie jasných a presvedčivých výsledkov. Ideálnym spôsobom na tento účel je 
použitie dotazníka. V dotazníku je nutné klásť otázky, na ktoré sa môže odpovedať 
áno alebo nie. Napríklad privítali vás pri vstupe? Ponúkli vám, aby ste si sadli? Ako 
dlho ste museli čakať? Vysielanie viacerých účastníkov testov alebo párov 
zúčastňujúcich sa testov či vykonávanie viacerých testov prináša objektívne 
výsledky. Skúsenosti ukazujú, že jeden test zvyčajne neprináša jasné výsledky. 
 
CVIČENIE: Africké tam-tamy s cieľom preukázať, koľko si pamätáme alebo 
nepamätáme. Uveďte skupinám pozostávajúcim zo 6 – 8 osôb krátky príbeh, ktorý 
má niekoľko riadkov. Požiadajte prvého účastníka, aby si ho prečítal a pošepkal ho 
rýchlo do ucha účastníkovi vedľa neho (môžete požiadať skupiny, aby súťažili o čas). 
Opýtajte sa posledného účastníka(-čky), čo počul(-a).  Povedzte skupinám pôvodný 
príbeh. Prediskutujte, ako môže vnímavosť jednotlivca prekrútiť informácie. 
 
Vykonávanie testov prostredníctvom telefónu  
 
Sťažovatelia si môžu sami otestovať konkrétneho zamestnávateľa pred tým, ako 
vyhľadajú pomoc organizácie.  Mohli zamestnávateľovi povedať, že patria k menšine 
a pravdepodobne im bolo povedané, aby neprišli na pohovor. Pre sťažovateľa to bola 
zrejmá diskriminácia. Prax ukazuje, že vykonávanie testov cez telefón môže byť 
niekedy zavádzajúce, keďže počas osobného stretnutia môžu zamestnávatelia 
eventuálne žiadateľa prijať. Osobný kontakt a dobrý dojem môžu v týchto prípadoch 
prekonať stereotypy.  Takže je dôležité byť pri využívaní testovania cez telefón či pri 
samotnom vykonávaní testu cez telefón opatrný. 
 
Je taktiež dôležité mať na pamäti, že sťažovateľ so zamestnávateľom nielen hovoril 
cez telefón, ale sa s ním alebo s ňou aj stretol, takže vtedy nie je vhodné testovať 
situáciu prostredníctvom vykonávania testu cez telefón.  
 
Sťažovatelia by sa mali odrádzať od toho, aby prezrádzali svoj menšinový pôvod cez 
telefón. Nepomáha to pri objasňovaní faktov ani pri podávaní žalôb, ak sa ukáže, že 
to je potrebné. Reakcie počas osobnej návštevy alebo rozhovoru sú vždy 
rozhodujúcejšie. 
 
c) Situačné testy ako dôkaz 

 
Judikatúra vo väčšine európskych krajín nie je v tom, či prijímať situačné testy ako 
dôkaz na trestných alebo civilných súdoch, jednotná.  Avšak ak sa na základe 
procesného práva tieto druhy dôkazov, ktoré súdy môžu vziať do úvahy, 
neobmedzujú, vtedy by sa výsledky testovania nemali vylúčiť per se. Svedectvo 
účastníkov testov a dotazníky sa môžu tiež predložiť ako dôkaz. 
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Hlavným problémom je, že na základe situačného testu vykonaného po tom, ako 
došlo k diskriminácii, sa táto predchádzajúca udalosť nemôže definitívne dokázať.  
Avšak ak pôvodný sťažovateľ a účastníci testov podajú svedectvá v rovnakom 
zmysle a s rovnakými podrobnosťami, môže to oslabiť pozíciu obžalovaného, ktorý 
zvyčajne tvrdí, že nediskriminácia je jeho zvyčajnou štandardnou praxou.  Situačné 
testy môžu slúžiť na to, aby dokázali, že nerovnaké zaobchádzanie nie je náhodné, 
ale systematické.  
 
Účastníci testov sa môžu na súd dostaviť ako žalujúce strany a požadovať za seba 
náhradu škody. Avšak v Európe sú niektoré krajiny, ktoré poskytujú účastníkom 
testov menšiu alebo vôbec žiadnu kompenzáciu – tvrdiac, že porušenie ich ľudskej 
dôstojnosti mohli ako súčasť svojej práce očakávať. 
 
Na základe situačných testov sa môžu zabezpečovať aj dôkazy, ktoré sa môžu 
použiť na účely zvyšovania povedomia, kampane a na presadzovanie stanovísk. 
 
Kritika vykonávania situačných testov 
 
Najbežnejšou kritikou vykonávania testov je, že je to platená provokácia. „Platení 
špehovia organizácie vstúpia do spoločnosti alebo do krčmy, aby tajne 
zhromažďovali informácie.“ „Zapíšu si na kúsok papiera niečo, čo môže byť pre 
všetkých, ktorí sa o to zaujímajú, výmyslom, a potom sa to predloží súdu, kde platení 
svedkovia slúžia na účely organizácie.“   
 
Je ťažké odhadnúť, ako sa bude vykonávanie testov posudzovať v krajinách, kde je 
táto metóda nová. Je úlohou právnikov presvedčiť súdy, že účastníci testov 
a organizácie konajú v dobrej viere. Zapojenie štátnych orgánov do vykonávania 
situačných testov môže prípadu pomôcť, aspoň v počiatočných fázach. Je aj na 
žalujúcich stranách, aby sa dovolávali precedentného práva z krajín, ktoré umožňujú 
vykonávanie testov. 
 
Formou BRAINSTORMINGU prediskutujte situačné testy v zamestnaní a/alebo pri 
prístupe k verejným službám. 
 
d) Príklady 
 
Vykonávanie situačných testov sa môže využívať na odhaľovanie diskriminácie pri 
zápise do školy, ale nemôže sa využívať na odhaľovanie obťažovania založeného na 
sexuálnej orientácii – alebo iba v prípade, že je na dennom poriadku vo firme 
a zamestnanec je pripravený a ochotný otestovať situáciu. 
 
Konkrétne kroky pri vykonávaní testu týkajúceho sa diskriminácie v 
zamestnaní 
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• Dôkladný rozhovor s pôvodným sťažovateľom: kedy a s kým sa rozprávali; aký 
je popis práce; aké kvalifikácie a úroveň skúseností sa požadujú; uvedený 
dôvod ich odmietnutia; 

• získať inzerát o voľnom pracovnom mieste: aby sa mohla naplánovať logistika 
testu, musí byť známy presný text;  

• zavolať na číslo uvedené v inzeráte o voľnom pracovnom mieste bez toho, aby 
sa uviedlo meno, aby sa zistilo, či je pracovné miesto stále voľné alebo už nie. 
Situačné testy sa nemôžu vykonávať, ak sťažovateľ prichádza príliš neskoro 
a pracovné miesto je už obsadené; 

• vybrať vhodných účastníkov testu a plán logistiky;  
• stručne oznámiť účastníkom testu všetky potrebné informácie; 
• analyzovať dotazníky; 
• ďalší krok: spoločnosť môže požiadať každého uchádzača, aby počkal pár dní 

na odpoveď. V takom prípade účastníci testu musia o pár dní neskôr 
zatelefonovať do spoločnosti a informovať sa o výsledkoch. 
 

Pri vykonávaní testu týkajúceho sa diskriminácie v zamestnaní je po rozhovore so 
žalobcom dôležité hneď vybrať účastníkov testu a pripraviť ich na test.  Je podstatné, 
aby účastníci testu boli vo všetkých významných a viditeľných vlastnostiach identickí, 
ako aj pokiaľ ide o vlastnosti potrebné na splnenie úlohy, napríklad pohlavie, vek, 
jazykové znalosti a odborné kvalifikácie.  Ak sa v testovaní pokračuje, účastníci testu 
sa požiadajú, aby zamestnávateľovi zatelefonovali, a potom navštívili spoločnosť, 
pričom sa správajú tak, akoby boli bežnými uchádzačmi o zamestnanie.   
 
Konkrétne kroky pri vykonávaní testu týkajúceho sa diskriminácie v oblasti 
prístupu k službám  
 
• Dôkladný rozhovor s pôvodným sťažovateľom: adresa a názov zariadenia; kedy 

presne ho navštívil(-a); platí sa tam vstupné; sú tam bezpečnostní pracovníci; 
ak áno, koľko; aká je politika v oblasti vstupovania do zariadenia; aký dôvod 
odmietnutia bol uvedený; pýtal(-a) si sťažovateľ(-ka) knihu sťažností, dostal(-a) 
ju; aké služby sa poskytujú (diskotéka, súkromný večierok, kasíno); bol(-a) tam 
už predtým a bol(-a) pri tejto príležitosti odmietnutý(-á); pozná osobne personál, 
majiteľa, manažéra; mal(-a) tam predtým nejaký konflikt; pil(-a) alkohol v daný 
deň; ako bol(-a) oblečený(-á); bol(-a)sám/sama alebo s partnerom(-
kou)/spoločnosťou; utrpel(-a) slovné alebo fyzické napádanie; ak áno, od koho; 
mali bezpečnostní pracovníci na sebe uniformy; ak áno, bol na ich uniforme 
nejaký nápis; predložil(-a) formálnu žiadosť nejakému orgánu; ak áno, s akým 
výsledkom? 

• oboznámiť sa so zariadením: otváracie hodiny, vstupné, bezpečnostný 
personál, poloha miesta, politika v oblasti vstupovania do zariadenia;  

• vyšetriť predchádzajúce fyzické alebo slovné napadnutie spôsobené 
bezpečnostným personálom. Existuje tam nejaké potenciálne nebezpečenstvo 
pre účastníkov testu? 

• vybrať vhodných účastníkov testu a pripraviť ich na úlohu; 
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• naplánovať logistiku, pričom sa vezmú do úvahy všetky okolnosti (vstupné, 
bezpečnostný personál atď.);  

• zabezpečiť, aby sa dotazníky vyplnili hneď po vykonaní situačného testu; 
• analyzovať dotazníky. 
 
CVIČENIE: naplánovať situačný test zodpovedajúci sťažnosti v prípade vzdelávania 
Rómov. Ak máte počas školenia čas, požiadajte účastníkov, aby predviedli situačný 
test. Poskytnite im tento vzorový dotazník: 
 
Dotazník na vykonanie testu školy 
 
Identifikácia účastníka testu 
1. Meno účastníka 

testu:…………………………………………………………………….. 
2. Štátna príslušnosť, etnická príslušnosť účastníka 

testu:……………………………………… 
3. Vek:........................... 
4. Pohlavie:............................ 
5. Farba pleti:…………………. 
6. Iné viditeľné znaky:……………………………………………………. 
7. Náboženstvo:....................................................................... 
 
Identifikácia dieťaťa 
1. Meno:……………………………………………………………………………. 
2. Vek:............. 
3. Etnická príslušnosť:…………………………………………………………. 
4. Náboženské vyznanie:....................................................................... 
5. Doterajšie školské výsledky (priemerné hodnotenie, súťaže): 
6. Správanie (pokarhanie, pochvala): 
7. Ktorú školu navštevuje? ……………………… 

 
Škola 
1. Názov:............................................................................................ 
2. Adresa:........................................................................................... 
3. Dátum vykonania testu…………………………… 
 
Dohoda cez telefón 
1. Dátum:………………………………………………………………………………. 
2. S kým ste sa rozprávali? …………………………………………… 
3. Ako konverzácia prebiehala? Bolo ľahké dohodnúť návštevu u riaditeľa(-ky)? 
4. Koľko času uplynulo medzi telefonickým rozhovorom a osobným stretnutím? 
5. Aký bol telefonát (informatívny, priateľský, vyjadroval ochotu spolupracovať, 

ignorantský atď.)? 
 
Osobné stretnutie 
1. Ktorý zamestnanec školy s vami pri vstupe rozprával (meno a funkcia)? 
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2. Kde sa stretnutie konalo (adresa, miestnosť, kancelária, trieda, chodba atď.)? 
3. Ako dlho trvalo? 
4. Ponúkli vám počas stretnutia, aby ste si sadli? 

Áno – Nie  
5. Ponúkli vám počas stretnutia kávu alebo nápoje? 

Áno – Nie 
6. Prešli ste sa po škole? Ukázal vám zamestnanec školy školu? 

Áno – Nie 
7. Čo ste povedali o sebe, svojej rodine a svojom dieťati? 
8. Aké otázky vám položili? 
9. Aké informácie vám poskytli bez opýtania? 
10. Aké otázky týkajúce sa školy ste položili? Aké boli odpovede? 
11. Čo ste sa dozvedeli o politike prijímania, kritériách na prijatie, školskom živote, 

praktikách, organizácii a počte odmietnutých študentov? 
12. Čo ste sa dozvedeli o sociálnom pôvode študentov (počet detí 

z chudobnejšieho prostredia, rómskych detí, nadaných detí atď.)? 
13. Čo ste sa dozvedeli o stupňoch, známkach a výsledkoch, počte študentov, ktorí 

pokračovali vo svojom štúdiu, školách, na ktorých väčšina študentov ďalej 
študuje a o ich príležitostiach? 

14. Čo ste sa dozvedeli o školskom štipendiu, poukážkach na stravovanie, 
poukážkach na knihy? Dostali ste formuláre, aby ste ich vyplnili? 

15. Čo ste sa dozvedeli o iných školách v meste? 
16. Aká bola nálada (nezdvorilá, priateľská, neutrálna, svedčiaca o ochote 

spolupracovať, úprimná, ponižujúca atď.)? 
17. Robil niekto počas konverzácie narážky na vašu etnickú príslušnosť, na Rómov 

ako na menšinovú skupinu alebo na rómskych študentov? 
18. Žiadala od vás osoba, ktorá s vami hovorila, odporúčanie (od inštitúcie, učiteľa 

či kňaza)? 
Áno – Nie  

19. Niečo iné, čo chcete oznámiť: 
 
Dátum   
Podpis 
 
4.4 Kódexy správania 
 
„Etika nie je predmet, je to život preverený v tisíckach denných okamihov.“ 
Paul Tillich: posúdil J. Heywood Thomas  
 
Cieľom tohto modulu je: 
 
• definovať kódexy správania a ich typológiu; 
• uviesť príklady najlepšej praxe týkajúcej sa kódexov správania 

v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj pri prístupe k tovaru a službám 
vo verejnom aj v súkromnom sektore; 
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• diskutovať o rôznych modeloch a metódach, ako sa uistiť, že sa kódexy 
správania prijali a uplatňujú sa;   

• diskutovať o úlohách mimovládnych organizácií pri presadzovaní kódexov 
správania a zabezpečení ich vhodnej implementácie; 

• identifikovať povinné prvky platných kódexov správania. 
 
4.4.1 Definícia 
 
Hoci termín kódex správania má rôzne významy v rôznych súvislostiach a v rôznych 
krajinách, na účely tohto školenia sa bez ohľadu na tieto rôzne formy môže definovať 
ako dobrovoľný nástroj odzrkadľujúci minimálne normy prijateľného správania 
a základných hodnôt subjektu v reakcii na rad výziev, zahŕňajúcich rozmanitosť jeho 
klientely (zamestnanci, používatelia, klienti, partneri). Kódex správania sa vzťahuje 
na všetky aspekty firemného správania a týka sa správania tak jednotlivcov, ako aj 
celej organizácie.  Kódexy správania sa podľa tohto modulu chápu ako príklad, 
ktorým sa posilňuje význam snáh stanovených v kódexoch etiky. Sú obzvlášť 
dôležité v súvislosti s nediskrimináciou a rovnosťou, tak ako sú podstatné pri tom, 
keď sa pracovné prostredie tvaruje a tvorí sa z neho komplexné prostredie pre 
všetkých. 
 
V tejto súvislosti organizácia prijíma kódex etiky/etický kódex v snahe pomôcť 
tým, ktorí vyzývajú k tomu, aby sa rozhodlo o chápaní rozdielu medzi „správnym“ a 
„nesprávnym“ a o tom, ako sa toto chápanie týka ich rozhodnutí.  Kódexy etiky môžu 
byť zamerané na sociálne problémy a stanovené všeobecné zásady týkajúce sa 
presvedčenia organizácie, pokiaľ ide o také záležitosti ako napríklad poslanie, 
kvalita, súkromie, rozmanitosť či prostredie.  
 
4.4.2 Rozsah pôsobnosti 
 
Hovorí sa tu o rôznych modeloch kódexov správania, kódexov etiky, hodnotových 
vyhláseniach a ich hmotnoprávnych ustanoveniach, ako aj o činnosti, ktorá vedie 
k ich prijatiu, ich presadzovaniu a monitorovaniu ich implementácie.  Nie je tu 
zahrnutý rozvoj kompetencií na riadenie diverzity vo všeobecnosti. Okrem toho sa 
v tomto module nebude hovoriť o spoločenskej zodpovednosti firiem, ktorá sa chápe 
ako zastrešujúci pojem, ktorý znamená, že etické podnikanie musí pôsobiť ako 
zodpovedný občan spoločenstiev, v ktorých pôsobí, dokonca aj na úkor zisku či iných 
zámerov. Zatiaľ čo kódexy správania zvyčajne zahŕňajú politické vyhlásenia, ktorými 
sa definujú etické normy týkajúce sa radu problémov, ako napríklad životné 
prostredie, detská práca, ľudské práva, sloboda združovania, pracovné normy, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, korupcia a podplácanie, tento modul je 
zameraný na doložky, na základe ktorých sa zaručuje nediskriminácia a rovnosť. 
 
4.4.3 Obsah 
 
1. Čo sú to kódexy etiky/kódexy správania/vyhlásenia o hodnotách/politiky 

odlišnosti? Aké druhy kódexov existujú? 
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Zatiaľ čo diskusie o morálke a o podstate dobra a zla sa vracajú k Aristotelovi 
a gréckym filozofom, obchodná etika, ako aplikovaná forma etiky, ktorá posudzuje 
etické zásady a morálne či etické problémy, ktoré vznikajú v podnikateľskom 
prostredí, je novším vývojom, ktorého rozširovanie sa výrazne zrýchlilo počas 80. 
a 90. rokov 20. storočia.    
 
V tom čase mnoho medzinárodných spoločností začalo vytvárať svoje interné kódexy 
v snahe vyvážiť správanie zamerané na maximalizáciu zisku s neekonomickými 
záujmami v reakcii verejnosti na rozšírenú kontrolu obchodných a finančných praktík 
spoločností.  
 
V kódexoch etiky sa opisujú široké etické snahy a je možné ich definovať ako 
„Desatoro prikázaní“ subjektu. Všeobecne znamenajú dokumenty na troch úrovniach: 
a. podniková alebo firemná etika – kódexy podnikovej etiky alebo podnikové kódexy; 
b. kódexy správania zamestnancov – dokument určený na to, aby ovplyvnil 
správanie zamestnancov a c. kódexy profesijnej zodpovednosti alebo kódexy praxe 
schválené profesiou alebo vládnou či mimovládnou organizáciou s cieľom stanoviť 
pravidlá pre túto profesiu. Na základe kódexu správania sa poskytuje základ pre 
snahy uvedené v kódexe etiky tým, že sa uplatňujú na konkrétne situácie.  
 
Stručná typológia: 
 
a. V podnikových kódexoch etiky sú vyjadrené základné hodnoty a sú určené 

na to, aby identifikovali očakávania pracovníkov spoločnosti a poskytli pokyny 
na zvládnutie niektorých všeobecnejších etických problémov, ktoré by sa v 
priebehu podnikania mohli vyskytnúť. Spoločnosti ich môžu prijať dobrovoľne 
alebo ako odozvu na povinné pokyny na zabezpečenie súladu s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi (napr. v USA sú to Federálne zásady ukladania trestov).   

b. V kódexe správania sa opisujú pravidlá, na základe ktorých sa vysvetľujú 
zodpovednosti jednotlivca alebo organizácie či ich správna prax, prijateľné 
správanie v špecifických situáciách, ktoré môžu nastať, ako napríklad: politické 
príspevky a zapojenie sa do verejných služieb, prekrútenia a nepravdy, 
diskriminácia a obťažovanie zamestnancov, hospodárska súťaž, bezpečnosť a 
životné prostredie, vzťahy zamestnancov a konflikty záujmu.  

 
Kódexy správania sa môžu definovať aj ako: 
 
„Princípy, hodnoty, normy či pravidlá správania, podľa ktorých sa riadia rozhodnutia, 
postupy a systémy organizácie spôsobom, ktorý (a) prispieva k blahu jej kľúčových 
akcionárov a (b) rešpektuje práva všetkých zložiek, na ktoré má jej prevádzka vplyv.“   
 
Medzinárodná federácia účtovníkov (2007) Medzinárodné pokyny o osvedčených 
postupoch, Definovanie a vytvorenie efektívneho kódexu správania pre organizácie  

 
c. V profesijných kódexoch etiky sa vysvetľujú ideály profesie, minimálne 

štandardy prijateľného správania, a taktiež zahŕňajú ustanovenia, aby pomohli 
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členom profesie rozpoznať konflikty záujmov, otázky kolegiality a diskrétnosti a 
iné profesijné zodpovednosti. Kým najznámejším príkladom je Hippokratova 
prísaha lekárov, inžinieri, účtovníci, letci, právnici a učitelia si taktiež vypracovali 
svoje vlastné profesijné kódexy. Medzinárodné hnutie Červeného kríža a 
Červeného polmesiaca prijalo zreteľný Kódex správania pre mimovládne 
organizácie v reakcii na katastrofy v roku 1994. 

 
Napríklad v Kódexe etiky Národnej asociácie sociálnych pracovníkov (NASW) 
v Spojených štátoch sa uvádza šesť etických zásad na usmerňovanie správania: 
služba, sociálna spravodlivosť, dôstojnosť a hodnota človeka, význam ľudských 
vzťahov, integrita a schopnosti. V podrobnejšom Kódexe správania NASW sa 
vysvetľuje, že sociálni pracovníci získajú od klientov informovaný súhlas týkajúci sa 
účelu poskytnutých služieb, príslušných nákladov a alternatív zaobchádzania. Kódex 
správania NASW sa zameriava aj na situácie zahŕňajúce konflikty záujmov, 
dôvernosť, prístup k záznamom, sexuálne vzťahy, sexuálne obťažovanie, hanlivý 
jazyk a ukončenie služieb. 
 
Denis Collins (2009), Essentials of business ethics: Creating an organisation of high 
integrity and superior performance, Essentials Series, Wiley. 
 
Obmenami týchto kategórií môžu byť inštitucionálne alebo podnikové kréda, ktoré 
sú stručnými verziami kódexov alebo vyhlásení o hodnotách odrážajúcich záväzky 
spoločností týkajúce sa základných hodnôt či opísanie snáh.    
 
Výňatky z Kréda spoločnosti Johnson & Johnson 
 
Veríme, že našou prvotnou zodpovednosťou je zodpovednosť k lekárom, zdravotným 
sestrám a pacientom, matkám a otcom a všetkým ostatným, ktorí používajú naše 
výrobky a služby.  
 
Pri uspokojovaní ich potrieb všetko, čo robíme, musí byť vysoko kvalitné. 
 
Sme zodpovední voči našim zamestnancom, mužom a ženám, ktorí s nami pracujú 
po celom svete. 
 
Každý musí byť posudzovaný ako jednotlivec. 
 
Musíme rešpektovať ich dôstojnosť a uznať ich zásluhy. 
 
Musia mať pocit istoty vo svojom zamestnaní. 
 
Odmena musí byť spravodlivá a primeraná a pracovné prostredie čisté, usporiadané 
a bezpečné. 
 
Musíme dbať na to, ako pomáhať našim zamestnancom plniť ich rodinné povinnosti. 
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Zamestnanci musia mať možnosť slobodne podávať návrhy a sťažnosti. 
 
Musí existovať rovnaká príležitosť na zamestnanie, vývoj a postup pre tých, ktorí sú 
kvalifikovaní. 
 
Musíme zabezpečiť kompetentné vedenie a konanie vedúcich pracovníkov musí byť 
spravodlivé a etické. 
 
Sme zodpovední voči spoločnostiam, v ktorých žijeme a pracujeme, a taktiež voči 
svetovému spoločenstvu. 
 
Musíme byť dobrými občanmi – podporovať dobrú prácu a niesť svoj spravodlivý diel 
daní. 
 
Musíme podporovať spoločenský pokrok, lepšie zdravie a vzdelanie. 
 
Musíme udržiavať v dobrom stave majetok, ktorý máme právo užívať, chrániť životné 
prostredie a prírodné zdroje.  
 
Ak budeme konať podľa týchto zásad, mali by mať akcionári spravodlivý zisk. 
 
Iným spôsobom chápania kódexov správania, ktoré sa vzťahujú na nositeľov 
povinností, môže byť rozlišovanie medzi kódexmi na interné účely a kódexmi 
zavedenými pre zásobovateľov a dodávateľov v prípade, že je nositeľom povinností 
externá strana.   Keď je nositeľom povinností subjekt samotný, vydáva špeciálne 
dokumenty (uvedené ako „kódexy správania“), v ktorých sa vysvetľujú hodnoty 
spoločnosti, zásady a pokyny v rade oblastí. Pre spoločnosti existujú prostriedky, ako 
jasne a verejne oznámiť svojim zamestnancom, zákazníkom, používateľom služieb, 
spotrebiteľom, akcionárom a dodávateľom spôsob, akým chcú podnikať. Ak sú 
nositelia povinností tretími stranami, ktoré súhlasia s jednotlivými štandardmi ako so 
súčasťou zmluvného vzťahu, Ministerstvo práce Spojených štátov stanovuje tieto 
ďalšie kategórie: 
 
• obežníky pre všetkých zásobovateľov, dodávateľov a/alebo nákupcov , 

v ktorých sa uvádzajú politiky spoločnosti týkajúce sa určitého problému; 
• osvedčenia o zhode, na základe ktorých sa od zásobovateľov, nákupcov či 

dodávateľov vyžaduje, aby písomne potvrdili, že dodržiavajú štandardy 
spoločnosti;  

• objednávky alebo akreditívy, vytvárajúce súlad zmluvnej povinnosti dodávateľov 
s politikou spoločnosti.  

 
2. Prečo potrebujeme kódexy správania? Prečo sú kódexy správania dôležité v 

kontexte zvyšovania povedomia a boja proti diskriminácii? 
 

Subjekt by mohol prijať kódex správania, aby vyjadril totožnosť značky, jej krédo 
a filozofiu; aby podporil a chránil svojich zákazníkov; aby podnietil a podporil dialóg 
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s partnermi a rôznymi objektmi; aby vzdelával svojich vlastných zákazníkov a širokú 
verejnosť; aby vyškolil svojich vlastných zákazníkov na účely PR (public relations – 
vzťahy s verejnosťou) v reakcii na krízu poškodzujúcu povesť subjektu; aby sa vyhol 
zodpovednosti alebo ju obmedzil v prípade možných sťažností tým, že preukáže, že 
sa prijali všetky opatrenia, aby sa jeho zamestnancom ukázalo vhodné správanie a 
aby dodržal normatívny predpis, na základe ktorého je prijatie kódexov alebo 
vzdelávanie zamestnancov pre určité druhy podnikania (ak sa uchádza o verejné 
obstarávanie) alebo v určitých oblastiach povinné. 

 
Na základe prieskumu OECD z roku 2001 sa zistilo, že záležitostiam týkajúcim sa 
antidiskriminácie a rovnosti sa venovala pozornosť v 60 percentách kódexov, ktoré 
sa podrobili prieskumu, zatiaľ čo na základe dánskej štúdie z roku 2005 o kódexoch 
sa zistilo, že väčšina dánskych kódexov zahŕňa doložku o nediskriminácii a rovnosti.  
Takéto doložky sa môžu sformulovať vo všeobecnejšom jazyku alebo môžu byť pri 
definovaní dôvodov a rozsahu pôsobnosti úplne všeobecné. 
 
Príklady doložiek o nediskriminácii:  
 
„Spoločnosť od svojich dodávateľov očakáva, že sa vyhnú účasti na akomkoľvek 
druhu diskriminácie na základe pohlavia, náboženského vyznania, rasy atď. 
K diskriminácii nedochádza pri prijímaní do zamestnania, odmeňovaní, prístupe 
k vzdelávaniu, služobnom postupe, ukončení pracovného pomeru či odchode do 
dôchodku.“  
 
Od Dánskeho inštitútu pre ľudské práva (2005), Corporate codes of conduct in 
Denmark – an examination of their CSR content. 

 
3. Kto potrebuje kódexy správania?  

 
Kódexy sa vyskytujú prevažne vo verejnom sektore, pričom sa na ich základe 
stanovujú pravidlá pre rôzne aspekty rôznych verejných funkcií alebo rôznych 
činností verejného záujmu, ako je napríklad vzdelávanie, zdravotnícke služby, 
sociálna pomoc, bývanie či polícia. Prijaté sú profesijné kódexy pre sudcov, 
právnikov, účtovníkov, sociálnych pracovníkov a učiteľov a nedodržiavanie etických 
a právnych ustanovení týchto kódexov vedie vo väčšine európskych štátov k 
disciplinárnym sankciám až po vylúčenie z povolania.  
 
Zvláštnou kategóriou je napríklad kategória kódexov praxe, ktoré zverejnili orgány 
pre rovnaké zaobchádzanie v Spojenom kráľovstve podľa príslušných právnych 
predpisov o rovnosti, aby pomohli zamestnávateľom a poskytovateľom služieb, 
zamestnancom či používateľom služieb pochopiť právne predpisy a poskytli im 
usmernenie zamerané na to, čo by mali zamestnávatelia a poskytovatelia služieb 
urobiť, aby konali v súlade s týmito právnymi predpismi. Súdy musia vziať do úvahy 
obsah schváleného kódexu v prípade, že je to z hľadiska záležitosti predloženej 
tomuto súdu relevantné. Na základe kódexov praxe sa môže odporúčať, aby 
zamestnávatelia/poskytovatelia služieb vypracovali svoje vlastné kódexy správania 
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ako jeden spôsob pokúsiť sa zabezpečiť súlad s právnymi predpismi. 
 
Orgány pre rovnaké zaobchádzanie zverejňujú spolu so schválenými kódexmi praxe 
nepovinné usmernenie, ktoré by mohlo v niektorých prípadoch slúžiť ako vzor kódexu 
správania.  
 
Súkromný sektor, vrátane mimovládnych organizácií, prijíma kódexy ako osvedčený 
postup v reakcii na krízu či očakávania, ale aj ako odpoveď na normatívne 
požiadavky. 
 
Kódexy praxe vypracovala Komisia pre rovnosť a ľudské práva vo Veľkej 
Británii a Komisia pre rovnosť pre Severné Írsko. 
 
Materiály Komisie pre rovnosť a ľudské práva zahŕňajú: 

 
• Kódex praxe v oblasti rovnakého odmeňovania; 
• Kódex praxe v oblasti zamestnania; 
• Kódex praxe v oblasti služieb, verejných funkcií a združení; 
• Kódex praxe pre oblasť ďalšieho vzdelávania;  
• Kódex praxe pre školy; 
• Pokyny pre výkon zdravotníckych organizácií. 

 
Materiály Komisie pre rovnosť pre Severné Írsko zahŕňajú:  
 
• Kódex praxe v oblasti diskriminácie na základe zdravotného postihnutia 

pre školy; 
• Kódex praxe o rasovej rovnosti v oblasti bývania (návrh); 
• Kódex postupov na odstránenie rodovej predpojatosti pri nábore a výbere 

zamestnancov;  
• Kódex postupov na odstránenie diskriminácie; 
• Sprievodca dobrou praxou v oblasti zamestnávania migrujúcich 

pracovníkov. 
 
4. Ako môže vzniknúť kódex správania? 

 
Kódexy správania môžu pochádzať buď z normatívnych predpisov, alebo na základe 
právnych odporúčaní, ako je to v prípadoch v Spojených štátoch alebo v Spojenom 
kráľovstve, sa môžu prijať ako právny prostriedok zabezpečený súdnym nariadením 
na základe občianskeho súdneho sporu.  Môžu vzniknúť ako dobrovoľné iniciatívy 
buď verejných alebo súkromných subjektov samotných alebo na základe práce 
mimovládnych organizácií, ktoré môžu vypracovať kódexy, ktoré budú používať 
potenciálni páchatelia, ako napríklad zamestnávatelia, učitelia, polícia, vládni 
predstavitelia či členovia pohraničnej stráže. 
V roku 1991 boli napríklad vydané Federálne zásady ukladania trestov v Spojených 
štátoch so zámerom podnietiť vedúcich pracovníkov, i keď im to nenariadiť, aby 



 

 
86 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

zaviedli najlepšie etické postupy. Federálne zásady ukladania trestov sú uplatniteľné 
na neziskové subjekty, zväzy, partnerstvá, trasty a univerzity, ako aj podniky 
v Spojených štátoch.  
 
Vo väčšine prípadov je po prijatí kódexov veľmi dôležité zaviesť výkonnú podporu pri 
príprave účinných kódexov, tým že sa úzko spoja s etickými programami, vrátane 
tréningu v oblasti manažmentu diverzity a bude pokračovať ich implementácia. 
 
MVO pôsobiace v oblasti antidiskriminácie sa môžu podieľať na prijatí kódexov 
správania, zahŕňajúcich jasné ustanovenia týkajúce sa nediskriminácie a rovnosti 
tým, že: a) lobujú u povoľujúcich orgánov, aby sa takéto kódexy stali v určitých 
oblastiach záväznými; b) presadzujú, aby manažéri ľudských zdrojov a riadiaci 
pracovníci súkromných subjektov takéto kódexy prijali; c) argumentujú na súde v 
prípadoch diskriminácie, ktorej sa dopustili zástupcovia verejných alebo súkromných 
subjektov, že prijatie kódexov a tréning v oblasti diverzity a nediskriminácie by bolo 
vhodným opatrením; d) zvyšujú povedomie medzi širokou verejnosťou tým, že 
zavedú ocenenia za kódexy správania a e) vypracovávajú pre rôzne subjekty kódexy 
správania súvisiace s citlivými problémami v oblasti ich odbornosti. 
 
a) MVO môžu lobovať u vládnych činiteľov (zákonodarcovia, ministri práce 

a sociálnej ochrany, vnútroštátne orgány pre rovnaké zaobchádzanie atď.), aby 
zaviedli kódexy ako povinné požiadavky pre určité typy súkromných alebo 
verejných subjektov (spoločnosti poskytujúce verejné služby alebo 
zúčastňujúce sa verejného obstarávania). MVO môžu pri tomto úsilí vytvárať 
partnerstvá s odborovými zväzmi, obchodnými a priemyselnými komorami, 
akademickými inštitúciami a profesijnými sieťami.  

b) MVO môžu taktiež vykonávať presvedčovaciu činnosť u manažérov pre ľudské 
zdroje a vedení nadnárodných alebo domácich spoločností v oblasti prijímania 
dobrovoľných kódexov. Môžu poskytovať pomoc pri príprave rámca kódexov, 
uľahčovať proces prípravy, dodávať príklady osvedčených postupov a viesť 
tréningy diverzity. Môžu sa podieľať aj na šírení informácií týkajúcich sa 
kódexov vedením informačných kampaní.  

c) Ďalšou možnosťou pre mimovládne organizácie je využívať strategické súdne 
spory s cieľom, v prípade, že je to možné, usilovať sa o prijatie kódexov ako 
opatrenia v prípadoch diskriminácie.   

d) MVO pôsobiace v oblasti antidiskriminácie, ktoré zastupujú rôzne zraniteľné 
skupiny a pracujú v partnerstve, môžu vyzvať firemné spoločenstvo, aby sa 
podieľalo na prijatí účinných kódexov tým, že zorganizuje spoločné podujatia na 
zvýšenie viditeľnosti dodržiavania kódexov a prípravou súťaží či poskytovaním 
ocenení. 

e) MVO môžu využiť svoje odborné znalosti a vypracovať svoje vlastné kódexy 
správania, prezentovať ich pred rôznymi subjektmi a zasadzovať sa o ich 
prijatie.   

 
5. Aké sú základné prvky kódexu správania? 
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Prieskum literatúry týkajúcej sa kódexov správania a etických programov odhaľuje, 
že neexistuje univerzálny prístup. Naopak, keď existujú nejaké prvky, ktoré by sa 
mali zapracovať, niekoľko základných predpokladov má zaistiť, aby bol kódex šitý na 
mieru špecifickej miestnej kultúre (národnej a firemnej), pričom by sa zaoberal 
konkrétnymi citlivými problémami alebo obavami tých najzraniteľnejších a poradiť sa 
s ľuďmi, ktorých sa kódex správania bude pravdepodobne týkať, o obsahu návrhu 
kódexu, aby sa mohol zabezpečiť proces zahŕňajúci prípravu kódexu.  
 
Niektoré spoločné prvky kódexov správania určených na boj proti diskriminácii 
a presadzovanie rovnakých príležitostí zahŕňajú: 
 
a) definovanie základných hodnôt konkrétneho subjektu (napr. spoľahlivosť, 

rešpekt, zodpovednosť, čestnosť, diverzita a integrita); 
b) uvedenie zraniteľných skupín; 
c) definovanie „priestupkov“ a ich primerané vyjadrenie (napr. definovanie 

a sankcionovanie priamej a nepriamej diskriminácie, obťažovania, vrátane 
sexuálneho obťažovania, šikanovania, neoprávneného postihu) obsahujúce 
prinajmenšom definície zakázaného správania vo vnútroštátnych 
antidiskriminačných právnych predpisoch; 

d) zavedenie bezpečného, dôverného a účinného interného mechanizmu 
podávania sťažností; 

e) vytvorenie implementačného mechanizmu: povinnosti, manažéri firemnej etiky, 
príprava tréningov diverzity pre všetkých zamestnancov, pričom všetci 
zamestnanci podpíšu vyhlásenie o dodržiavaní;  

f) uvedenie jasných sankcií. Účinnosť týchto kódexov závisí od miery, do akej ich 
vedenie podporuje prostredníctvom sankcií a odmien.  Pri porušeniach kódexu 
súkromnej spoločnosti by osoba, ktorá kódex porušila, bola vystavená 
nápravným opatreniam organizácie.  Napríklad ak sa kódex vzťahuje na 
zamestnanie, potom by mal odkazovať na disciplinárny kódex zamestnávateľa. 
V kódexoch mnohých zamestnávateľov v Spojenom kráľovstve sa diskriminácia 
alebo obťažovanie v rozpore s kódexom považujú za formu hrubého porušenia 
povinností, ktoré by mohlo oprávňovať k okamžitému prepusteniu; 

g) zavádzanie prvkov, ktoré umožňujú posúdenie a hodnotenie. Napríklad vo 
Federálnych zásadách ukladania trestov v USA sa navrhuje ako kritérium 
účinnosti, že zamestnanci na vysokých postoch musia byť zahrnutí do dohľadu. 
 

Výňatky z Kódexu etiky a podnikateľského správania spoločnosti Lockheed 
Martin Corporation 
 
Podporovať pozitívne pracovné prostredie  
 
Všetci zamestnanci chcú a zaslúžia si pracovisko, kde sa cítia rešpektovaní, spokojní 
a uznaní. Obťažovanie či diskriminácia akéhokoľvek druhu zahŕňajúca najmä 
diskrimináciu na základe rasy, farby, náboženského vyznania, pohlavia, veku, 
národnostného pôvodu, zdravotného postihnutia, štatútu veterána či rodinného stavu 
sú v našom pracovnom prostredí neprijateľné.  
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Zabezpečenie prostredia, ktoré podporuje poctivosť, integritu, rešpekt, dôveru, 
zodpovednosť a občianstvo každého zamestnanca nám poskytuje možnosť 
dosiahnuť na našom pracovisku dokonalosť. Zatiaľ čo každý, kto pracuje pre 
spoločnosť, musí prispievať k vytváraniu a udržiavaniu takéhoto prostredia, naši 
vedúci a riadiaci pracovníci preberajú osobitnú zodpovednosť za podporovanie 
kontextu práce, na základe ktorého všetci vydáme zo seba to najlepšie.   
 
Úprava formátov kódexov sa môže líšiť: Kým niektoré sa podobajú normatívnemu 
modelu, existujú aj modely využívajúce situácie z reálneho života alebo model typu 
„O a O“ (otázky a odpovede), v ktorom sa definuje, čo je alebo nie je v súlade 
s kódexom. Ďalším spoločným prvkom je, že jazyk by mal byť jednoduchý a mal by 
sa vyhýbať právnickému alebo odbornému žargónu a že správy by mali byť kladné, 
pričom by sa v nich uvádzalo, ako by mali ľudia konať, čím by sa vytvorili pozitívne 
očakávania.  Podstatné je, aby nikto, pre koho by bol kódex záväzný, nemal 
pochybnosti o tom, aké správanie je prijateľné a aké nie je. 
 
Dostupnosť kódexu zahŕňa aj jeho distribúciu. Na účel podpory kódexov by ich 
subjekty mali zobraziť v spravodajcoch, na internetových stránkach a vo vysoko 
frekventovaných priestoroch. Formy publikácie a formáty by mali byť primerané, aby 
spĺňali akékoľvek osobitné potreby ľudí so zdravotným postihnutím. Zamestnanci by 
po ich predstavení počas orientácie, etického školenia alebo kurzu manažmentu 
diverzity mali kódexy podpísať. 
 
Navrhované cvičenie na identifikovanie základných hodnôt pri príprave kódexu 
správania. 
 
Predstierajte, že ste MVO, ktorá je zaujatá tým, aby sa ubezpečila, že vytvorí 
pre svojich zamestnancov, dobrovoľných pracovníkov a používateľov dokonalý 
priestor.  Rozdeľte účastníkov na menšie skupiny pozostávajúce z piatich ľudí 
a postupujte podľa krokov uvedených nižšie: 
 
1. Diskutujte formou brainstormingu: zostavte zoznam hodnôt dôležitých pre 

vašu skupinu. Majte na pamäti, že hodnoty sú viacrozmerné. Napríklad 
v akademickom kontexte sa tieto hodnoty rozdelia na rozmery 
zodpovedajúce zainteresovaným subjektom:  fakulta, študenti, správa 
a iné akademické zainteresované subjekty. 

2. Upresnenie: zmenšite svoj zoznam hodnôt na zvládnuteľnú veľkosť (päť 
až sedem). Urobte to preformulovaním, syntézou, skombinovaním 
a vypustením.   Preložte tieto hodnoty do kladných krokov. 

3. Zverejnenie: podeľte sa o svoj zoznam s celou skupinou. 
4. Kontrola: urobte nejaké zmeny na poslednú chvíľu. 
5. Skombinovanie: moderátor zorganizuje losovanie zoznamov. 
6. Voľba: každá osoba zostaví päť najlepších hodnôt. 
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5 ZDROJE 
 
Zbieranie informácií a plánovacia činnosť  
 
− Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations. 

Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf.  

− European Roma Rights Centre (ERRC) (2004),Knowing your rights and fighting 
for them: A guide for Romani activists, 
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf.  

− ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in 
Europe: from principles to practice, 
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198.  

 
Monitorovanie 
 
Materiály k monitorovaniu 
 
− Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights 

Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.  
− Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki 

Foundation for Human Rights, Warsaw (also available electronically: 
www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html).  

− The Advocates for Human Rights (2011) A practitioner’s guide to human rights 
monitoring, documentation and advocacy (advrights.org).  

− The World Bank (2004) Monitoring and evaluation. Some tools, methods and 
approaches (worldbank.org).  

− Faye Jacobsen, A. (ed.) (2008) Human rights monitoring. A field mission 
manual, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.  

 
Materiály k monitorovaniu a evaluácii projektu alebo organizácie 
 
− Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, (Monitorovanie a evaluácia, súbor 

nástrojov), Civicus (civicus.org), dostupné aj vo francúzštine a španielčine. 
 

Materiály na vyhodnotenie dopadov  
 
− Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment 

guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into 
policymaking and review.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198
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− EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  

− Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and 
strategies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City 
Council (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).  

− Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk; 
dorsetforyou.com; 15.04.2011).  

− The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for 
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  

− An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org – 
an interesting website on human rights impact assessment including the eight-
step approach to HRIA (15.04.2011).  

− Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004) 
Methodology and tools for human-rights-based assessment and analyses.  

− Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of 
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights 
Commission, 2010.  
 

Videoklipy na YouTube: 
 
Existuje množstvo zaujímavých videoklipov k monitorovaniu, evaluácii a k 
vyhodnoteniu dopadov – v prípade záujmu je najlepšie použiť vyššie uvedené pojmy 
ako kľúčové slová pri ich vyhľadávaní. 
 
Vykonávanie situačných testov 
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing 
− MPG training pack on Situation Testing 

www.migpolgroup.com.  
 
Videoklipy na YouTube: 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE.  
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1.  
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related.  
 
Kódexy správania 
 
- UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, UN 

norms on the responsibilities of trans-national corporations and other business 
enterprises with regards to human rights, August 2003. 

- OECD, Codes of corporate conduct: Expanded review of their contents, May 
2001. 

http://www.migpolgroup.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE
http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related
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- The World Bank Group, Company codes of conduct and international 
standards: An analytical comparison, Part I and II, October 2003. 

- Danish Institute for Human Rights, Corporate codes of conduct in Denmark – an 
examination of their CSR content, June 2005. 

- European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities, Unit G.4, Continuing the diversity journey – business 
practices, perspectives and benefits, October 2008. 

- European Commission, Trade union practices on anti-discrimination and 
diversity, European Trade Union Anti-Discrimination and Diversity study: 
innovative and significant practices in fighting discrimination and promoting 
diversity, 2010. 

- Mele D. (2009) Business ethics in action: Seeking human excellence in 
organisations. Palgrave Macmillan. 

- Collins, D. (2009) Essentials of business ethics: Creating an organisation of 
high integrity and superior performance (Essentials Series), Wiley. 

- Jenkins, R. (2001) Corporate codes of conduct - self-regulation in a global 
economy, UNRISD. 

- Lagan, L. and Moran, B. (2006) Three dimensional ethics: Implementing 
workplace values, Econtent Management.  
 

Cenné informácie je tiež možné nájsť na nasledujúcich web stránkach:  
  
- University of Minnesota human rights library collection of more than 100 codes 

of conduct of public and private organisations available at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/links/conduct.html.  

- The Business Case for Diversity documents produced by the European 
Commission are available at: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-4.  

- Statutory Codes of Practice under national equality legislation in the United 
Kingdom available at: www.equalityhumanrights.com and www.equalityni.org.  

- ILO, ‘Corporate Codes of Conduct’, Actrav available at: 
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/code/main.htm.  

- General information on diversity in the workplace (mainly in the US) available 
at: 
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discri
mination.htm, www.diversityworking.com and www.diversityatwork.net/.  

- United Nations Research Institute for Social Development, Business 
Responsibility for Sustainable Development, publications available at: 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-
en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=pub
lications.  

- Frey, W. and Cruz-Cruz, J. A. Developing ethics codes and statements of 
values, Connexions.  April 19, 2010 available at: 
http://cnx.org/content/m14319/latest/.  

 

http://www1.umn.edu/humanrts/links/conduct.html
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-4
http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.equalityni.org/
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/code/main.htm
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discrimination.htm
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discrimination.htm
http://www.diversityworking.com/
http://www.diversityatwork.net/
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
http://cnx.org/content/m14319/latest/
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Príloha 1: Schéma: Fázy monitorovania 
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Príloha 2: Súbor nástrojov Krajskej rady v Dorsete na posudzovanie vplyvov na 
rovnosť. Hodnotiaci formulár, august 2010           
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Príloha 3: EIA: procesná schéma. Súbor nástrojov Otvorenej univerzity na 
posudzovanie vplyvov na rovnosť 
 
Open University Equality Impact Assessment – Process Flow Chart 
(www.open.ac.uk/equality-diversity/pics/d101206.doc)  
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Identify main aims of each policy 

Collect and analyse data 
 

Decide if policy is equality relevant 
 

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise 

Analyse data and evidence in greater depth 

Assess likely impact 
 

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact 

Consult formally 
 

Decide whether to amend and other actions 

Make monitoring/involvement arrangements 
 

Stage 2:  
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ssccrreeeenniinngg  ffoorr  
eeaacchh  ppoolliiccyy  

Record findings and produce action plan 

Produce a list of all functions, policies and procedures 
and decide on the approach for your Unit/Office 

 

Publish report 
 

Yes 

No – ensure 
monitoring in 
place, 
review in 
future 

Is there evidence of adverse impact? 
 

No – end 
process, 
review in 
future 

Stage 1: 
IIddeennttiiffyyiinngg  
ppoolliicciieess  
  
  

Yes 

Stage 3: 
PPrriioorriittiissiinngg  
aanndd  ppllaannnniinngg  

Stage 4: 
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ffuullll  iimmppaacctt  
aasssseessssmmeenntt  
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Príloha 4: EIA – Vzor komplexného hodnotenia. Súbor nástrojov Otvorenej 
univerzity na posudzovanie vplyvov na rovnosť 
 
Equality Impact Assessment – Full Assessment Template 
 
Source: The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide 
for managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  
 
This template can be used to record your progress in completing a full equality 
impact assessment of a policy, procedure or project for one equality group and 
will be useful when you come to write your report. 
 
What is the policy (name and brief description)? 
 
What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only) 

 Age    Disability    Gender    Race    Religion    Sexual Orientation 
 
Step Activity 

 
Examples of relevant issues  Comments 

1 Identify aims 
of the policy 
(You should 
have some of 
this 
information 
from your 
screening, 
stage 2) 

 What are the University’s specific 
responsibilities in relation to the policy? 

 Who implements the policy? 
 Who is responsible for the policy? 
 What are the specific outcomes you 

hope to see from the policy? 
 What criteria will you use to measure 

progress towards these outcomes? 

 

2 Consider the 
evidence 
(See Q&A on 
monitoring in 
Appendix C)  

 What information do you have to assess 
that the policy benefits all groups? 

 Is the available information sufficiently 
detailed to permit analysis of disparities 
between individual categories?  

 Is the information up to date, relevant 
and reliable? 

 Do you need to hold an informal 
consultation exercise internally or 
externally at this stage? 

 Are there other units or organisations 
that might want to join you in 
commissioning new data or research or 
consultation exercises?  
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3 Assess likely 
impact 

 Does your analysis of the policy indicate 
possible adverse impact on some 
groups? 

 Are any disparities in the data 
statistically significant and not due to 
chance?  

 Are there other factors that might help 
to explain the adverse impact? 

 Could the policy be amended to better 
promote equality of opportunity or meet 
the positive duties? 

 

4 Consider 
alternatives 

 Would changes to the policy, or the way 
it is put into practice, remove or 
substantially reduce the impact? 

 What changes could be introduced to 
reduce the adverse impact identified 
above? 

 What changes could you introduce to 
promote equality of opportunity? 

 Are there aspects to your proposals that 
could be changed or could you take 
additional measures to reduce or 
remove adverse impact on a particular 
group, without affecting the policy’s 
overall aims? 

 Could this unintentionally result in 
disadvantaging another group? 

 Would you be able to justify this, on 
balance? 
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5 Consult 
formally 
(See Q&A on 
consultation 
in Appendix 
C) 

 Have you identified all the groups 
affected by the policy, directly and 
indirectly?  

 Which organisations and individuals are 
likely to have a legitimate interest in the 
policy? 

 What methods of consultation are most 
likely to succeed in attracting the people 
you want to reach? 

 Have previous attempts to consult 
particular communities been 
unsuccessful? If so, why, and what can 
you do to overcome any obstacles?  

 Have you made resources available to 
encourage full participation by groups 
that have proved hard to reach? 

 How will information, pre and post 
consultation, be made available? 

 

6 Decide 
whether the 
policy needs 
to be revised 
or amended 
in the light of 
the 
consultation 

 Does the consultation show that the 
policy will have an adverse impact on a 
particular group (or groups)?  

 Is it likely to make it difficult to promote 
equal opportunities or good relations 
between different groups? 

 Can the policy be revised or additional 
measures taken, so that it achieves its 
aims, but without risking any adverse 
impact? 

 What are the main findings of your 
consultations and what weight should 
they carry? 

 

7 Make 
monitoring 
arrangements 
(You are 
required to 
monitor the 
impact of all 
equality 
relevant 
policies.)  

 How will the policy be monitored?  
 What sort of data will be collected and 

how often will it be analysed? (Annually 
is recommended) 

 Will the monitoring include qualitative 
methods, such as surveys, or follow-up 
consultations?  

 How will the effects of the policy on 
equality of opportunity and good 
relations be monitored? 

 What criteria will be used to assess 
these? 

 How will any concerns be taken into 
account in any review of the policy?  
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8 Publish 
assessment 
report 
(See Q&A on 
publishing in 
Appendix C) 
 
 

 A good equality impact assessment 
report will: 
o include the best information 

available at the time  
o be clear, concise, balanced and in 

proportion to the policy’s equality 
relevance 

o be a self-contained document 
o use plain and clear language 

 
 See the suggested format in this toolkit. 

 

 
Any other information or comments: 
 
 
 
 
Relevant dates: 
 
Name and contact details for responsible person: 
 
 
Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as 
it may be required for quality control and compliance monitoring purposes. The 
information will help you to write up your impact assessment report for publishing. 
 
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet 
site in the same place as the published policy or procedure and you should forward a 
copy to the Equality and Diversity Office for external publishing. 
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Príloha 5: Posudzovanie vplyvov na rovnosť – vhodné otázky na preverovanie, 
Pokyny NHS pre EIA, 2007 
 
Source: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom). 
 
Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as 
wide a range of issues as possible when screening policies or services for their 
possible impacts on different communities. 
 
RACE 
 
How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use 
your service? (N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the 
section on Religion and Belief as the actions are closely related). You might 
find the following prompts useful:  
 
• How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service? 

Does your printed information take account of different languages and cultures 
and is it easy to understand? 

• Have you publicised your service among minority ethnic communities by making 
it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking 
about your service? 

• Have you decided what core information you need available in other 
languages? 

• Do your staff members know how to access an interpreter for booking 
appointments or how to access telephone interpreting (in situations where it 
may not be possible to arrange an appropriate interpreter)? Do they also know 
where to get advice on material in other languages and formats? 

• Do you routinely record the language that a person speaks so that you can 
send them letters in the right language or ring them instead if they can't read? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and 
translated material? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people from different cultures? 

• Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your 
service is being used by people from minority ethnic backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from a minority ethnic background with respect and dignity? 

• Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any 
other specific requirements that you need to be sensitive to? 

• Have your staff members received EIA training as well as equality and diversity 
training and how they are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
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RELIGION OR BELIEF 
 
How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find 
the following prompts useful: 
 
• How do people from different religious backgrounds find out about your service? 

Is your printed information religiously appropriate/sensitive? 
• Have you publicised your service among various religious communities and 

groups by making it available at different appropriate venues as well as visiting 
them and talking about your service? 

• Do you currently record patients’ religion in order to assist you in identifying 
users and non users of your service from various religious backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from different religions/beliefs/no beliefs with respect and 
dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people 
from various religious backgrounds? If not what approaches would you develop 
to address this? 

• Have you identified any specific dietary or other needs related to a person’s 
religion that you need to be sensitive to? 

• Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when 
visiting patients at home? 

• If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the 
prayer needs or the need for a quiet space for your patients / residents? 

• Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to 
your staff members to avoid arranging appointments / visits etc on any 
particular religious festivals / days / times? 

• Have your staff members received training on religion and belief and how they 
are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
DISABILITY 
 
What will you do to make sure that people with a disability are using and 
benefiting from your service/policy? This includes people with a learning 
disability, people with long-term conditions and mental health problems, and 
people with physical and sensory impairments. You might find the following 
prompts useful: 
 
• How do people with disabilities find out about your service? 
• Does your printed information take account of communication needs of people 

with various disabilities and is it easy to understand? 
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• Have you decided what core information you need available in large print, audio 
tape or Braille? 

• Is your service physically accessible to people with mobility problems or who 
use a wheelchair? 

• Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an 
interpreting service for deaf and hearing impaired people, how to use an 
induction loop and where to get advice on material in different formats? 

• Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for 
referring to when sending out appointments etc? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language 
interpreters, appointment letters/leaflets in Braille etc? 

• Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you 
know how well your service is being used by people with a disability? 

• What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating 
people with disabilities with respect and dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled 
people from minority ethnic groups? If not what approaches would you develop 
to approach this? 

• Have your staff members received disability awareness training in general and 
more specifically in meeting the needs of patients with a learning disability, 
people with mental health difficulties or people with hearing or sight 
impairment? How are they planning to implement this in their work setting? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people with disabilities? 

• Have you considered incorporating disability equality objectives into staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
AGE 
 
If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is 
used by people of all ages? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your 

service? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

age? 
• Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and 

posters that it uses? 
• When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can 

recruit from a wide range of age backgrounds? 
• Do younger and older people in your staff team feel equally valued? 
• Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample 

of the population (or representative within your relevant age group)? 
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• Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger 
people without just cause? 

• What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages 
with dignity and respect? 

• Have you considered including age equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
GENDER 
 
If your service is for men and women, what will you do to make sure that both 
benefit? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for 

example because of where you display leaflets or your opening times? 
• If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of 

your service with gender breakdown and take appropriate action? For example: 
o If you find that men are not accessing your services then you may 

consider improving the way these services are provided to men, possibly 
by targeting men and providing drop-in clinics at sporting events or 
workplaces. 

o Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target 
women from different backgrounds as the services may not be appropriate 
for some women from particularly minority communities 

• Have you considered the possible needs of transgender staff and service users 
in the development of your policy or service? 

• Have your staff members received gender equality training and how are they 
planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal? 
• How would you mainstream these actions into the core business of your 

service? 
 
SEXUALITY26 
 
How will you give positive messages and a positive reception to people who 
are gay, lesbian or bisexual? You might find the following prompts useful: 
 
• Does information about your service use visual images that could be people 

from any background or are the images mainly heterosexual couples? 
• Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian 

and bisexual people? 
• When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about 

their sexuality, if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual? 
                                                 
26  The EIA Guidelines NHS 2007 of National Health Institute refers to “sexuality”. However, the 

authors of this manual prefer the term “sexual orientation” as it is referred to in article 19 of the 
TFEU. 
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• Would staff in your workplace feel comfortable about being ‘out’ or would the 
office culture make them feel that this might not be a good idea? 

• Have your staff had training in sexual orientation and equality and how will they 
put what they have learnt into practice? 

• How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender 
people with dignity and respect? 

• Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
 
INEQUALITIES AND DEPRIVATION 
 
How will you make sure that people from a wide range of socio-economic 
backgrounds can access your service? There are some groups that experience 
persistent inequalities, such as minority ethnic communities or disabled 
people, so this section may overlap with others. However, you may find the 
following prompts useful: 
 
• Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it 

easy for people in these areas to find out about your service and to use your 
service? 

• Is your service easily accessible via existing public transport links? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

background or where they live? 
• Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more 

deprived communities? 
• When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage 

people from more deprived communities to apply? 
• Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area 

or work? 
• How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business 

of your service? 
 
DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 
 
Could your policy or service potentially involve: 
 
• Affecting someone’s right to life? 
• Caring for other people or protecting them from danger? 
• Investigating deaths? 
• The detention of an individual? 
• Inadvertently place someone in a humiliating situation or position? 
• Make people work in an emergency? 
• Dealing with decisions on access to services or appeals? 
• Disciplinary action that leads to criminal offence? 
• Accessing, handling or disclosing personal information? 
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• Dealing with children and families? 
• Provision of medical treatment or social care? 
• Surveillance or investigation? 
• Being in conflict with the religious beliefs of others? 
• Commissioning services from a religious organisation? 
• Working with the media, writing speeches or speaking in public? 
• Policy making? 
• Making decisions on fertility treatment? 
 
If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and 
human rights of staff and service users. 
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1 Profil / expertíza / potreby a problémy mimovládnych organizácií / 
odborov pracujúcich v oblasti rovnakého zaobchádzania 
a antidiskriminácie 

 
Nezávislá mimovládna nezisková organizácia Občan, demokracia a zodpovednosť 
realizovala júli 2011 prieskum mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ochrane 
ľudských práv, rovnakému zaobchádzaniu a (anti)diskriminácii. MVO boli oslovené 
s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý sa týkal predovšetkým profilu organizácií 
z hľadiska ich cieľov, aktivít, výsledkov ich práce, spolupráce, problémov a potrieb pri 
realizácii programov v týchto oblastiach. Zistenia sú štatisticky spracované a využité 
v nasledujúcej analýze a zároveň ako podklad pre aktualizáciu databázy slúžiacej 
pre ďalšiu prácu s týmto segmentom MVO.  
 
V rámci výskumu bolo oslovených 81 MVO a 31 odborov. Celkovo sa zapojilo 31 
MVO a 2 odborové organizácie, čo predstavuje databázu rôznorodých dát 
o aktivitách, problémoch a cieľoch MVO pracujúcich v oblasti rovnakého 
zaobchádzania a antidiskriminácie. Dotazník bol za každú organizáciu vyplnený iba 
raz. V jednotlivých otázkach bola možnosť viacerých odpovedí.    
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2 Profil MVO/ odborov z hľadiska ich pôsobnosti 
 
Väčšina MVO, ktoré na Slovensku pracujú v oblasti antidiskriminácie a rovnakého 
zaobchádzania majú právnu formu občianskeho združenia. Podľa výskumu 28 
zapojených MVO má právnu formu občianskeho združenia a 3 sú nadácie. 
 
MVO, ktoré za zapojili do prieskumu sú sústredené prevažne v hlavnom meste 
a orientujú sa na diskrimináciu vo všeobecnosti a jej viacero dôvodov i oblastí. 
Mnoho z nich pôsobí celoslovensky a viaceré i medzinárodne (Tabuľka 1). 
Regionálne MVO a pobočky celoštátnych MVO prichádzajú častejšie priamo do styku 
s diskriminovanými osobami a intenzívnejšie sa sústreďujú na jednotlivé oblasti 
diskriminácie. Ich aktivity sú prispôsobené a zosúladené so špecifickými potrebami 
jednotlivých regiónov, v ktorých pôsobia, takže projekty sú realizované len v určitých 
slovenských lokalitách (hlavne u MVO zaoberajúcich sa ochranou práv 
národnostných menšín a etnických skupín). 
 
Tabuľka 1 Pôsobnosť MVO: 
 
Celoslovenská 17 
V rámci miesta, kde sídli 5 
Regionálna  5 
Medzinárodná 4 
 
Na rozdiel od MVO, odbory sú situované celoslovensky. Avšak asociácie odborov, 
ktoré sa združujú na základe určitého typu priemyslu, služieb a profesií, sú takisto 
sústredené prevažne v hlavnom meste. 
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3 Profil organizácií z hľadiska cieľov, aktivít a výsledkov v oblasti 
rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie  

 
Výskum bol zameraný predovšetkým na získanie informácií o profile, hlavných 
aktivitách, cieľoch, spolupráci a problémoch ľudskoprávnych MVO, ktoré sa venujú 
oblastiam antidiskriminácie a rovnakého zaobchádzania. Eliminácia diskriminácie 
patrí medzi hlavné poslania viacerých MVO a je odrazovým mostíkom ich cieľových 
aktivít a zámerov. Nenájde sa oblasť diskriminácie, ktorú by slovenské MVO zo 
svojich aktivít vynechali, avšak jednotlivým oblastiam sa venuje rozličná pozornosť. 
Prieskum ukázal, že najviac MVO sa venuje ochrane ľudských práv vo všeobecnosti, 
nasleduje ochrana sociálne znevýhodnených jednotlivcov a skupín, ďalej ochrana 
práv ľudí so zdravotným postihnutím, ochrana práv národnostných menšín a 
etnických skupín, občianska participácia, ochrana práv detí, ochrana práv žien/ 
presadzovanie rodovej rovnosti a ochrana starších ľudí (Tabuľka 2). Niektoré MVO 
sa venujú naraz viacerým oblastiam diskriminácie a len pár z nich pokrýva všetky 
oblasti. 
 
Tabuľka 2 Oblasti, v ktorých MVO realizujú svoje aktivity (v %) 
 
ochrana ľudských práv vo všeobecnosti 52 
ochrana sociálne znevýhodnených jednotlivcov a skupín 45 
ochrana práv ľudí so zdravotným postihnutím 39 
ochrana práv národnostných menšín a etnických skupín 39 
občianska participácia 39 
ochrana práv detí 35 
ochrana práv žien/ presadzovanie rodovej rovnosti 32 
ochrana práv starších ľudí 23 
Iné 10 
ochrana práv príslušníčok a príslušníkov sexuálnych minorít 10 
ochrana náboženských hodnôt  10 
 
Slovenské odbory nie sú vo všeobecnosti veľmi aktívne v oblasti boja proti 
diskriminácii. Dôkazom je aj náš prieskum, v ktorom sa zúčastnili len 2 odborové 
organizácie z 31 oslovených, pričom sa jedna oslovená osoba zúčastnila v minulosti 
na našich tréningových aktivitách. Odbory často krát deklarujú princípy rovnakého 
zaobchádzania vo svojich interných smerniciach, ale len zriedka podnikajú aktivity 
v oblasti antidiskriminácie. Zameriavajú sa najmä na ochranu práv žien a starších 
ľudí a rod, pohlavie, materstvo a vek sú hlavné dôvody diskriminácie, ktorými sa 
zaoberajú pri svojej práci. Vzdelávanie a trh práce sú hlavné oblasti, v ktorých odbory 
realizujú svoje aktivity. 
 
Oblasti aktivít a cieľových skupín sú úzko prepojené na dôvody diskriminácie, ktorým 
sa jednotlivé MVO venujú. Je to predovšetkým rasová a etnická príslušnosť, 
nasleduje zdravotné postihnutie a tretím najčastejším dôvodom diskriminácie je 
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pohlavie, rod, materstvo (Tabuľka 3). Až 55 % MVO uviedlo, že sa zaoberajú 
viacnásobnou diskrimináciou.  
 
Tabuľka 3  Dôvody diskriminácie, ktorými sa MVO zaoberajú vo svojej práci 
(v %)  
 
rasa, príslušnosť k etnickej skupine 45 
zdravotné postihnutie 42 
pohlavie, rod, materstvo 26 
Vek 25 
náboženstvo, viera 23 
sexuálna orientácia 19 
Iné 13 
 
Hlavnou oblasťou, v rámci ktorej sa realizujú aktivity zamerané na rovnaké 
zaobchádzanie a antidiskrimináciu je trh práce, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie 
a zdravotná starostlivosť(Tabuľka 4). Avšak väčšina MVO sa sústredí svoje aktivity 
na viacero oblastí naraz (iba 4 MVO z prieskumu sa zameriavajú len na 1 oblasť).  
 
Tabuľka 4 Oblasti aktivít MVO zameraných na rovnaké zaobchádzanie 
a antidiskrimináciu (v %) 

 
trh práce (vrátane prístupu na trh práce) 74 
vzdelávanie  64 
sociálne zabezpečenie 58 
zdravotná starostlivosť  48 
Iné 39 
poskytovanie tovarov a služieb 29 
 
Najrozšírenejšou aktivitou ľudskoprávnych MVO je vzdelávanie, nasledujú 
advokačné aktivity (najmä poradenstvo a kampane - mobilizačné, informačné, 
podporné apod.), občiansky monitoring a výskum (Tabuľka 5). Spomedzi 
advokačných aktivít viac ako polovica MVO uviedla poradenstvo a až 26 MVO (84%) 
pracuje priamo s obeťami diskriminácie.  
Tabuľka 5 Druhy aktivít MVO realizované v oblasti rovnakého zaobchádzania  
a antidiskriminácie (v %) 

 
vzdelávanie 68 
advokačné aktivity: poradenstvo pre potenciálne obete diskriminácie 
(napr. právne konzultácie, sociálne poradenstvo) 

61 

občiansky monitoring (kontrola uplatňovania princípu rovnosti v praxi, 
sledovanie/ vyhodnocovanie verejných politík) 

52 

advokačné aktivity: kampane (mobilizačné, informačné, podporné, a i.) 48 
výskum 45 
advokačné aktivity: iné 26 
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advokačné aktivity: zastupovanie obetí diskriminácie pred súdmi  13 
Iné 13 
testovanie (overovanie v praxi či dochádza k diskriminácii) 13 
 
Takmer všetky MVO sú formálne registrované (okrem niekoľkých neformálnych 
združení, ktoré nie sú registrované a tým pádom sa nemôžu uchádzať o finančné 
granty a pracujú len na dobrovoľníckej báze). Pri registrácii odborovej organizácie 
a občianskeho združenia platia rovnaké podmienky.  
 
Registrácia občianskeho združenia nie je vo všeobecnosti komplikovaný proces. Ak 
zakladatelia/ky splnia všetky právne náležitosti občianskeho združenia, Ministerstvo 
vnútra je povinné ho zaregistrovať. Avšak pre niektorých potencionálnych/ne 
zakladateľov/ky (obzvlášť pre ľudí pochádzajúcich zo znevýhodnených skupín alebo 
pre zamestnancov/kyne malých podnikov) môže byť oboznámenie sa s právnymi 
náležitosťami týkajúcimi sa registrácie, fungovania a financovania MVO veľmi 
náročné a takisto vyžaduje určité zručnosti a kvalifikáciu potrebné na dlhodobé a 
efektívne fungovanie organizácie. Založenie ostatných foriem MVO má prísnejšie 
pravidlá a na zakladateľov/ky sú kladené aj finančné požiadavky. 
 
Veľkosť MVO je rôzna a líši sa počtom osôb zamestnaných na plný a čiastočný 
úväzok. MVO zapojené do nášho prieskumu mali najviac 
zamestnancov/zamestnankýň na plný úväzok (max. 15) a dohodu o činnosti (max. 
5). Vo veľkom rozsahu využívali prácu dobrovoľníkov/dobrovoľníčiek (1-100 osôb) 
a externých spolupracovníkov / spolupracovníčok (1-20 osôb). Objavili sa aj prípady 
osôb pracujúcich na živnosť. Vo všeobecnosti sa dá usúdiť, že MVO, ktoré pôsobia 
celoslovensky majú viac zamestnancov / zamestnankýň ako organizácie pôsobiace 
regionálne. Odborové organizácie sú často oveľa väčšie ako MVO (najväčšia 
z oslovených organizácií má približne 3400 členov/členiek). 
 
Takmer všetky MVO zapojené v prieskume realizujú svoje aktivity v spolupráci so 
slovenskými MVO rovnakého alebo podobného zamerania (94%) (Tabuľka 6). 
Vzorec horizontálnej spolupráce je veľmi rozšírený. Viacero MVO (65%) realizuje 
aktivity v oblasti rovnakého zaobchádzania/antidiskriminácie aj na medzinárodnej 
úrovni (napr. organizovanie medzinárodných konferencií, spolupráca so 
zahraničnými partnermi na projektoch, kampane atď.). Spolupracujú so susednými 
krajinami ako napr. Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko, ale aj s inými 
krajinami EÚ ako Slovinsko, Lotyšsko, Bulharsko, Litva, Francúzsko, Anglicko, 
Nemecko, Dánsko a aj s ostatnými krajinami z celého sveta v rámci OSI (Open 
Society Institute) ako Kanada, USA atď. Mnohé MVO sú teda schopné pracovať 
a komunikovať aj v anglickom jazyku, výnimkou sú len niektoré malé regionálne 
MVO. Frekventovanejšia spolupráca prevažuje hlavne medzi MVO, ktoré sú 
zamerané na ochranu práv národnostných menšín a etnických skupín a na ochranu 
práv žien. Takisto MVO, ktoré sa zaoberajú viacerými oblasťami diskriminácie vedia 
zužitkovať vzájomnú spoluprácu pri vytváraní tlaku na verejný sektor (napr. pri 
pripomienkovanie návrhov zákonov týkajúcich sa rôznych oblastí diskriminácie). 
Miera spolupráce klesá v prípade kľúčových aktérov tzv. „stakeholders“, ktorí však 
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môžu byť pri riešení problémov súvisiacich s diskrimináciou a rovným 
zaobchádzaním veľmi dôležití. Spoluprácu s orgánmi štátnej správy uviedlo 71% 
MVO (Úrad vlády, UPSVaR, ministerstvá, Inšpektorát práce, Podpredseda vlády SR 
pre ľudské práva a národnostné menšiny atď.), orgány miestnej/regionálnej 
samosprávy uvádza 65%, spoluprácu so Slovenským národným strediskom pre 
ľudské práva len 23 %, s úradom verejného ochrancu práv len 13% a odborové 
organizácie tiež uviedlo len 13%. Tieto čísla poukazujú na pomerne slabú 
„zosieťovanosť“ aktivít MVO s inými relevantnými subjektami, ktoré by mohli reálne 
prispieť k riešeniu problémov cieľových skupín. Z praxe pritom vieme, že nedostatok 
záujmu o takúto spoluprácu je skôr na strane aktérov spomedzi „stakeholders“, nie 
na strane MVO. MVO však majú veľmi limitovaný priestor motivovať či donútiť druhú 
stranu k spolupráci.  
 
Tabuľka 6 Inštitúcie, s ktorými MVO spolupracujú  
 
MVO rovnakého alebo podobného zamerania na Slovensku 94 
Orgány štátnej správy 71 
MVO podobného zamerania v iných krajinách 65 
Orgány miestnej/regionálnej samosprávy 62 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 23 
Úrad verejného ochrancu práv 13 
Odborové organizácie doma alebo v zahraničí 13 
 
Aj v prípade, že takáto spolupráca existuje, ide predovšetkým o neformálne kontakty 
a stretnutia, neformálnu výmenu informácií a skúseností a nie inštitucionalizovanú 
spoluprácu. Dá sa teda predpokladať, že spolupráca stojí a padá s osobnými 
kontaktmi a preto nemusí byť trvalo udržateľná. Vtiahnutie „stakeholderov“ do 
implementácie antidiskriminančnej legislatívy a do spolupráce s ľudskoprávnymi 
MVO je jednou z ciest k jej vyššej efektivite. 
 
Odborové organizácie spolupracujú najmä s Konfederáciou odborových zväzov SR 
(ale vzájomná spolupráca medzi odbormi je takisto bežná). Avšak spolupráca je 
založená prevažne na neformálnych vzťahoch (jedine KOZ SR pracuje na 
spoločných projektoch s inými odbormi a MVO). 
 
Väčšina expertov/expertiek v oblasti antidiskriminácie aktívne pôsobí v mimovládnom 
sektore (vzdelávanie občianskej spoločnosti a verejného sektora, kampane, 
publikačná činnosť, výskumy). MVO sa snažia aktívne zapájať do tvorby legislatívy 
a verejných politík, avšak veľakrát je ich účasť na týchto procesoch sťažená alebo 
celkom znemožnená vďaka rôznym prekážkam zo strany štátnych orgánov.  
 
V prípade odborov, verejnosť nie je dostatočne informovaná o ich účinnosti. Ľudia 
často ani nevedia, ako by im mohli byť odbory nápomocné v boji proti diskriminácii 
(odbory sú v malej miere aktívne v informovaní verejnosti o ich právach 
a možnostiach v tejto oblasti). V súčasnosti sa pozícia odborových organizácií 
upevňuje a ich vplyv narastá vďaka čoraz väčšej spolupráci s vládou, avšak je 



 

8 
 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

otázne, či tieto vzťahy využijú aj na presadzovanie antidiskriminácie a rovnakého 
zaobchádzania. Zatiaľ však skôr možno konštatovať, že pre odbory na Slovensku 
(anti)diskriminácia ešte stále nie je v popredí záujmu.  
 
Predpokladom spolupráce MVO s inými organizáciami a inštitúciami sú vzájomne 
funkčné vzťahy. Vzťahy s inými MVO v oblasti rovnakého zaobchádzania 
a antidiskriminácie sú takmer u všetkých MVO (97%) minimálne na úrovni 
neformálnych kontaktov, stretnutí, neformálnej výmeny informácií a skúseností. U 
nadpolovičnej väčšiny MVO funguje aj odkazovanie členov/iek cieľových skupín MVO 
na iné MVO (55%) a spolupráca na spoločných projektoch (52%), ako aj pri tvorbe 
a zmenách verejných politík, koncepcií a legislatívy. 13% MVO je finančne 
podporovaných inou MVO, no zaznel aj postoj vyjadrujúci snahu o finančnú 
nezávislosť. 
 
Tabuľka 7  Vzťahy MVO s inými MVO v oblasti rovnakého zaobchádzania 
a antidiskriminácie sú na úrovni: (v %) 
 
neformálnych kontaktov a stretnutí, neformálnej výmeny informácií 
a skúseností 97 
odkazovania členov/iek cieľových skupín MVO na iné MVO (za účelom 
poskytovania pomoci alebo podpory, ktorú oslovené MVO neposkytujú) 
a naopak  55 
spolupráce na spoločných projektoch 52 
spolupráce na úrovni vzájomného poskytovania expertízy expertmi/kami 
MVO 

39 

finančnej alebo inej podpory oslovenej MVO zo strany inej MVO 13 
iné  10 
 
Vzťahy MVO s verejnými inštitúciami sú, ak vôbec, väčšinou na úrovni neformálnych 
kontaktov; 61% so štátnou správou a 55% so samosprávou. Takmer polovica MVO 
(42%) je zo strany štátu aj podporovaná, a 26% MVO spolupracuje so štátnou 
správou na spoločných projektoch. V procese tvorby a/alebo pripomienkovania 
programových či legislatívnych dokumentov v oblasti rovnakého zaobchádzania 
a antidiskriminácie majú MVO podstatne intenzívnejšiu spoluprácu s orgánmi štátnej 
správy (nad 50% MVO) než s orgánmi miestnej / regionálnej správy (pod 30%). 
Jedna MVO spomenula, že orgánom miestnej / regionálnej správy ponúka možnosť 
vzdelávania a konzultácii v oblasti menšinových práv a integrácie cudzincov, o ktoré 
však často nejavia záujem. 
 
Tabuľka 8 Vzťahy MVO s orgánmi štátnej správy v oblasti rovnakého 
zaobchádzania a antidiskriminácie sú na úrovni: (v %) 
 
neformálnych kontaktov a stretnutí, neformálnej výmeny informácií 
a skúseností 61 
spolupráce v procesoch tvorby a/alebo pripomienkovania programových 
dokumentov 61 
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spolupráce v procesoch tvorby a/alebo pripomienkovania legislatívnych 
dokumentov 58 
podpory MVO zo strany štátnych orgánov 42 
spolupráce na spoločných projektoch 26 
iné  6 
 
Tabuľka 9  Vzťahy MVO s orgánmi miestnej / regionálnej správy v oblasti 
rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie sú na úrovni: (v %) 
 
neformálnych kontaktov a stretnutí, neformálnej výmeny informácií 
a skúseností 55 
spolupráce v procesoch tvorby a/alebo pripomienkovania programových 
dokumentov 29 
podpory MVO zo strany týchto orgánov 26 
spolupráce na spoločných projektoch 23 
spolupráce v procesoch tvorby a/alebo pripomienkovania legislatívnych 
dokumentov 19 
iné  6 
 
Vzťahy MVO s úradom verejného ochrancu práv takmer neexistujú. U 10 MVO sú na 
úrovni neformálnych kontaktov, z toho 1 podáva aj podnety o porušení základných 
práv a slobôd orgánmi verejnej správy a 1 niekedy konzultuje prípady. Niekoľké MVO 
uvádzajú, že s úradom verejného ochrancu práv nemajú žiadnu osobnú skúsenosť 
a už vôbec nie spoluprácu.  
 
Vzťahy MVO so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP – 
Equality Body)) sú taktiež slabé; u 11 MVO sú na úrovni neformálnych kontaktov, 4 
MVO spolupracujú so SNSĽP v procesoch tvorby a/alebo pripomienkovania 
programových dokumentov, 1 spolupracuje na spoločných projektoch, 1 získava 
podporu zo strany SNSĽP. Jedna MVO poskytovala informácie na účely výročnej 
správy SNSĽP o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku či právnu pomoc 
v prípade, ktoré SNSĽP riešilo. Iná MVO prichádza so SNSĽP do kontaktu, keď žiada 
o štatistiky, ktoré však nie sú dôsledne spracovávané. Viaceré MVO hodnotia 
komunikáciu so SNSĽP ako príležitostnú až sporadickú, pričom ich spolupráca sa 
postupne zhoršuje. 
 
Sebahodnotenie predstaviteľov a predstaviteliek ľudskoprávnych organizácií je 
triezve a realistické. Na otázku „ako vo všeobecnosti hodnotíte vašu úspešnosť 
v oblasti boja proti diskriminácii vzhľadom na vaše možnosti“, drvivá väčšina (74,2 %) 
odpovedala ako, že ju hodnotia ako uspokojivú. Žiadna z organizácií nehodnotí svoju 
úspešnosť ako veľmi vysokú, avšak 25,8 % ju hodnotí ako málo uspokojivú. 
Odôvodňujú to rôzne, často vo vzťahu k svojmu profesionálnemu zameraniu či 
problémom, ktorým čelia ich cieľové skupiny. MVO dozerajúca na ochranu práv žien 
je nespokojná s nedostatkom financií, tvorbou neadekvátnej legislatívy, a 
zhoršovaním situácie na regionálnom trhu práce ako aj celkovej sociálnej situácie. 
MVO zaoberajúca sa ochranou práv národnostných menšín a etnických skupín 
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uvádza, že rómska menšina je v príliš zraniteľnej situácii a nedisponuje dostatkom 
prostriedkov, aby sa bránila proti diskriminácii, napr. v súdnom konaní. Prekážkou je 
zároveň nedostatočná aplikácia antidiskriminačného zákona zo strany súdov, ale aj 
malé množstvo MVO, ktoré by pred súdom obete diskriminácie zastupovali. MVO 
ochraňujúca práva cudzincov zatiaľ nie je aktívna v oblasti (anti)diskriminácie, avšak 
jej klienti sa s ňou častou stretávajú, preto sa otázky diskriminácie stále viac 
dostávajú do jej agendy. MVO presadzujúca práva sexuálnych menšín za hlavnú 
prekážku svojej úspešnosti považuje parlamentnú politickú stranu (Kresťansko-
demokratické hnutie). MVO na ochranu práv ľudí s postihnutím vidí prekážky v slabej 
spoločenskej a politickej akceptácii znevýhodnenia a nedostatočnej implementácii 
platnej legislatívy.  
 
Problémy a potreby pri práci a pri realizácii programov v oblasti rovnakého 
zaobchádzania a antidiskriminácie  
 
Ako svoj najčastejší problém až 84% MVO uviedlo nedostatok finančných 
prostriedkov, resp. problémy pri získavaní a administrovaní finančných zdrojov na 
realizáciu svojich aktivít. Toto zistenie nie je prekvapujúce, problémy s financiami sa 
týkajú organizácií neziskového sektora vo všeobecnosti. Problémy finančnej 
udržateľnosti MVO konštatoval aj kvalitatívny výskum vybraných advokačných, 
„watchdog“ a analytických mimovládnych organizácií. Tieto problémy sú síce do istej 
spôsobené odchodom zahraničných donorov, ale veľmi silne na to vplývajú aj ďalšie 
okolnosti, predovšetkým problémy okolo mechanizmov EÚ fondov.  
 
Problémy odborov zatiaľ nie je možné hodnotiť, určite však existujú; napr. podľa 
vyjadrenia jedného z oslovených odborov, sa im napriek snahám nedarí obmedziť 
prepúšťanie starších zamestnancov kvôli situácii na trhu práce a nečinnosti Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny (chýbajú mu kompetencie, ktoré by mohli zabrániť 
hromadnému prepúšťaniu, alebo ho zmierniť).  
 
Tabuľka 10  Problémy, s ktorými sa MVO najčastejšie stretávajú (v %) 
 
nedostatok finančných prostriedkov, resp. problémy pri získavaní 
a administrovaní finančných zdrojov na realizáciu vašich aktivít 

84 

nedostatočná alebo zle fungujúca spolupráca so štátnymi 
a samosprávnymi orgánmi 

42 

nedostatok administratívneho, ekonomického a technického 
personálu vo vašej organizácii 

42 

nedostatok odborného personálu vo vašej organizácii 42 
nedostatok odbornosti a/alebo skúseností v antidiskriminačnej oblasti 
vo vašej organizácii 

19 

nedostatočná alebo zle fungujúca spolupráca s vašimi klientmi / 
cieľovými skupinami 

6 

 
Čo by ľudskoprávne MVO privítali pre zlepšenie svojej práce? Väčšina (61%) 
zástupcov/zástupkýň MVO uviedla vzdelávanie a to najmä v dvoch oblastiach: 
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vzdelávanie v oblasti tvorby /návrhov antidiskriminačných politík, interných pravidiel 
a etických kódexov projektov a v oblasti metodológie zberu dát a monitoringu 
verejných antidiskriminačných politík. Takmer polovica MVO prejavila záujem aj 
o vzdelávanie v (na Slovensku novej) oblasti overovania/ testovania uplatňovania 
antidiskriminačnej legislatívy v praxi. Jedna MVO by uvítala vzdelávanie v oblasti 
podávania verejných žalôb (actio popularis). Menšiemu záujmu (36%) MVO sa tešila 
možnosť získať supervíziu či poradenstvo od iných MVO, prípadne expertov a 
expertiek v antidiskriminačnej oblasti, čo pravdepodobne pramení jednak z celkovo 
krátkej a nerozvinutej histórie supervízie na Slovensku.  
 
Predstavy MVO o zlepšení svojej práce sú dobrou inšpiráciou pre tých, ktorí chcú 
v budúcnosti fungovanie MVO pôsobiacich v oblasti rovnakého zaobchádzania a 
antidiskriminácie skvalitniť:  
 
Tabuľka 11 MVO by pre zlepšenie svojej práce v oblasti antidiskriminácie 
najviac privítali (v %) 
 
vzdelávanie svojich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok  61 
vzdelávanie svojich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok 
v oblasti tvorby/ návrhov antidiskriminačných politík, interných pravidiel 
a etických kódexov  

58 

vzdelávanie svojich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok 
v oblasti metodológie zberu dát a monitoringu verejných 
antidiskriminačných politík 

58 

vzdelávanie svojich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok 
v oblasti národného antidiskriminačného práva 

45 

vzdelávanie svojich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok v 
oblasti overovania/ testovania uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy 
v praxi 

45 

vzdelávanie svojich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok 
v oblasti európskeho a medzinárodného antidiskriminačného práva 

39 

získať supervíziu či poradenstvo od iných mimovládnych organizácií, 
prípadne expertov a expertiek v antidiskriminačnej oblasti 

36 

vzdelávanie Vašich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok v inej 
oblasti  

10 

 
Čo hodnotia MVO ako svoje doterajšie najväčšie úspechy v oblasti rovnakého 
zaobchádzania a antidiskriminácie? 
 
Viaceré MVO považujú za jeden zo svojich najväčších úspechov otvorenie verejnej 
a odbornej diskusie o nutnosti dodržiavania ľudských práv svojej cieľovej skupiny. U 
žien v otázkach ich reprodukčných práv či ochrany pred násilím (napr. monitoring 
plnenia záväzkov vyplývajúcich z CEDAW, vypracovanie tieňovej správy a jej 
obhajoba pred výborom CEDAW, ktorý následne adresoval štátu odporúčania), 
alebo v otázkach scitlivovania a výchovy verejnosti k uplatňovaniu práv žien a 
rodovej rovnosti v mestách a obciach (napr. programy hospodárskeho a sociálneho 
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rozvoja samospráv). U organizácií, ktoré sa venujú právam sexuálnych menšín je 
jedným z úspechov otvorenie diskusie o právach neheterosexuálnych osôb, 
akceptácia ich zástupcov / zástupkýň aj na politickej úrovni a zvrátenie 
nepriateľského prístupu štátu. U organizácií zaoberajúcich sa diskrimináciou 
národnostných menšín, etnických skupín a cudzincov je kľúčovým otvorenie otázky 
súčasného xenofóbneho diskurzu o menšinových právach, potreby väčšej integrácie 
a inkluzívnosti Slovenska, presadzovanie konceptu nových menšín a 
multikulturalizmu, ako aj scitlivovanie zamestnávateľov a pracovníkov/čok verejných 
inštitúcií na menšinové práva.  
 
Mnohé MVO realizovali desiatky prednášok po školách a množstvo kampaní s 
cieľom posilniť myšlienku rovného zaobchádzania s menšinami, pričom dlhodobo 
upozorňujú na postavenie Rómov v spoločnosti, rasizmus a segregáciu (napr. 
rozsiahly monitoring diskriminácie na úseku prístupu k tovarom a službám zahŕňajúci 
aj testing s použitím figurantov). Za úspech viaceré MVO považujú vydanie publikácií 
o právach a obrane pred diskrimináciou, poskytovanie bezplatnej právnej pomoci 
obetiam - vo výnimočných prípadoch - aj formou zastúpenia pred súdom, iniciovanie 
súdnych konaní vo veciach diskriminácie, presadenie návrhov systémových riešení 
už do troch programových vyhlásení vlády, ale tiež vytváranie podmienok pre 
participáciu Rómov a advokáciu v oblasti čerpania štrukturálnych fondov pre 
marginalizované Rómske komunity. Úspechom je i práca na zlepšovaní komunikácie 
medzi obcou a rómskou komunitou zmierňujúca diskriminačné správanie a snaha o 
aktivizáciu Rómov v boji proti diskriminácií. Priaznivý dopad má prezentovanie 
prípadov diskriminácie ľudí z rómskych komunít v novinových článkoch  
 
Prostredníctvom verejných diskusií prišlo aj k posunu v chápaní osôb so zdravotným 
postihnutím – v smere ich vnímania ako rovnocenných partnerov (napr. realizáciou 
občianskej advokácie vo všetkých samosprávnych krajoch a diskusií rodičov detí s 
postihnutím so zástupcami verejnej správy). Úspechy v oblasti legislatívnych iniciatív 
sa odzrkadlili na urýchlení ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, na akceptovaní návrhu opatrovníckej reformy zo strany Ministerstva 
spravodlivosti a na novele školského zákona v zmysle vzdelávania pre všetkých. 
Posuny v edukačných iniciatívach (napr. školenie pacientských organizácii pre 
duševne zdravie v oblasti antidiskriminácii), vo výskume (analýzy súčasného stavu a 
štúdia opatrení nevyhnutných na dosiahnutie faktickej rovnosti); v ďalších oblastiach 
aktivít - program realizácie služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným 
postihnutím na otvorenom trhu práce, lobbing za práva cestujúcich (s postihnutím) na 
národnej úrovni a úrovni EÚ sú viac než viditeľné. MVO zaoberajúca sa rovnosťou 
príležitosti ako takou uviedla ako významný úspech sieťovanie aktivít orgánov štátnej 
správy, samospráv niekoľkých regiónov a MVO pri komunikácii o problémoch s 
diskrimináciou, výmene skúseností a hľadaní riešení.  
 
Úspechy odborov v oblasti antidiskriminácie zatiaľ nie je možné hodnotiť, avšak aj tu 
sa nájdu pozitívne príklady, ako publikovanie Pomôcky pre kolektívnych 
vyjednávačov v oblasti rovnosti príležitostí, ktorej autorkami boli členky Komisie 
rovnosti príležitostí žien a mužov jedného z oslovených odborov. 
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4 Vnútroštátna legislatíva v oblasti antidiskriminácie 
 
4.1 Transpozícia európskych antidiskriminačných smerníc do slovenského 

právneho poriadku 
 
4.1.1 Úvod 
 
Časť európskej antidiskriminačnej legislatívy bola do slovenského právneho poriadku 
inkorporovaná už v procese harmonizácie práva SR v čase pred vstupom do EÚ. 
Konkrétne, Zákonník práce už od roku 2000 obsahoval ustanovenia, ktoré zakazovali 
diskrimináciu v pracovnoprávnych vzťahoch z viacerých dôvodov, ktoré počtom 
presahovali dôvody obsiahnuté v antidiskriminačných smerniciach (avšak na druhej 
strane neobsahovali zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie). Podobne 
Zákon na ochranu spotrebiteľa obsahoval všeobecné ustanovenie zakazujúce 
diskrimináciu spotrebiteľa.  
 
Kľúčovým momentom v procese transpozície Rasovej a Rámcovej smernice bolo 
prijatie 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). Zákon bol prijatý 20. mája 2004 a účinnosť nadobudol 1. 
júla 2004. Smernica o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami bola do 
slovenského právneho poriadku transponovaná prostredníctvom novely 
antidiskriminačného zákona zo dňa 14. februára 2008 (zákon č. 85/2007 Z. z. 
s účinnosťou od 1. apríla 2008). 
 
Významným momentom v procese transpozície antidiskriminačnej legislatívy do 
slovenského právneho poriadku bolo prijatie novely antidiskriminačného zákona dňa 
20. júna 2007 (zákon č. 326/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2007). Táto 
novela odstránila niektoré nedostatky, ktoré slovenskej vláde vytýkala Európska 
komisia. 
 
Novelou antidiskriminačného zákona č. 85/2007 Z. z. bola transponovaná smernica 
2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi 
a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, a tiež boli zapracované 
ďalšie potrebné zmeny. Tento novelizačný proces prebiehal v súčinnosti so 
zástupkyňou združenia Občan a demokracia (teraz Občan, demokracia a 
zodpovednosť) ako zástupkyňou verejnosti.  
 
V minulosti nedostatočná plošná ochrana pred diskrimináciou na základe sexuálnej 
orientácie a niektorých ďalších dôvodov bola novelou antidiskriminačného zákona č. 
85/2008 Z. z. odstránená. 
 
Napriek tomu, že súčasná slovenská antidiskriminačná legislatíva vytvára rámec 
ochrany, ktorý je viac-menej kompatibilný s požiadavkami antidiskriminačných 
smerníc, ešte stále existuje relatívne veľký priestor na zefektívnenie ochrany pred 
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diskrimináciou a tiež na dôslednejšiu transpozíciu európskych antidiskriminačných 
smerníc.  
 
Jedným z hlavných problémov, ktorý v súčasnosti nie je v antidiskriminačnom zákone 
dostatočne vyriešený je skutočnosť, že ochrana pred diskrimináciou je zaručená len 
v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi. Zakotvenie práva na 
rovnosť v podobe práva na rovnaké zaobchádzanie spojeného s právami 
ustanovenými osobitnými zákonmi je na jednej strane praktickým spôsobom, ktorým 
Slovenská republika premietla požiadavky smerníc Európskeho spoločenstva do 
právneho poriadku SR (tieto zákony totiž upravujú právne vzťahy a konkrétne práva 
a povinnosti v oblastiach spadajúcich do vecnej pôsobnosti antidiskriminačného 
zákona). Problematickým je však odkaz na „zákony“ uvedený v § 3 ods. 2 
antidiskriminačného zákona a nie na žiaduce širšie koncipované „právne predpisy“ 
(medzi ktoré patria napríklad všeobecne záväzné nariadenia obcí a vyšších 
územných celkov, nariadenia vlády či vyhlášky ministerstiev). Ak by totiž určité právo 
vyplývalo z právneho predpisu iného než zákon a nebolo by poskytované v súlade so 
zásadou rovnakého zaobchádzania, jednotlivci a jednotlivkyne by mohli mať ťažkosti 
pri domáhaní sa ho. 
 
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, 
ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch 
rokov opakovane narodili dvojčatá má taktiež vážne nedostatky a nepriamo 
diskriminuje najmä rómske ženy. Ustanovuje napríklad, že žene, ktorá bez súhlasu 
ošetrujúceho lekára po pôrode opustí zdravotnícke zariadenie bez dieťaťa, nevznikne 
nárok na príspevok. Takáto skutočnosť nastáva najmä v prípade rómskych žien, 
osobitne žien zo segregovaných komunít, pretože nemocnice sú pre ne cudzím, 
stresujúcim a často diskriminujúcim prostredím, v ktorom sa k nim personál správa 
neprimerane; nemá sa im kto doma postarať o ďalšie deti a pod.1 Zákon o príspevku 
pri narodení dieťaťa tiež podmieňuje nárok ženy na príplatok k príspevku návštevou 
gynekológa na preventívnych prehliadkach raz za mesiac od začiatku štvrtého 
mesiaca tehotenstva až do pôrodu. Takáto požiadavka môže byť tiež ťažšie 
splniteľná alebo nesplniteľná, a preto diskriminačná, v prípade rómskych žien, ktoré 
často z objektívnych príčin prameniacich z ich diskriminácie nemusia mať dôveru 
v gynekológov. Rovnako však diskriminuje aj ženy, ktoré sa samy starajú o deti 
a počas prípadnej prehliadky ich nemajú kde nechať, ženy z vidieka či ženy zo 
sociálne slabých prostredí, ktoré nemusia mať finančné prostriedky na dopravu 
do zdravotníckeho zariadenia.2 
 

                                                
1  Viac pozri v správach o výsledkoch terénnych prieskumov Poradne pre občianske a ľudské práva, 

ktoré sa zameriavali na zisťovanie dôsledkov § 3 ods. 4 zákona č. 235/1998 Z. z.  
2 Viac pozri DEBRECÉNIOVÁ, J.: Štátne sociálne dávky „na podporu rodiny“: Analýza vybraných 

zákonov prijatých v čase krízy. In: Debrecéniová, J., Filadelfiová, J., Maďarová, Z.; Cviková, J. 
(ed.): Rodové dôsledky krízy : Aspekty vybraných prípadov. Bratislava: Aspekt, 2010, s. 69-90. 
Dostupné aj na http://www.aspekt.sk/download/rodove_dosledky_krizy_web.pdf (posledná 
návšteva zo dňa 12. júla 2011).  

http://www.aspekt.sk/download/rodove_dosledky_krizy_web.pdf
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Nedostatky má aj legislatíva týkajúca sa inšpekcie práce v oblasti antidiskriminácie. 
Ide najmä o neexistenciu explicitne zakotveného inštitútu preneseného dôkazného 
bremena vzťahujúceho sa na prípady diskriminácie. Zákon o inšpekcii práce 
neobsahuje jasné a jednoznačné pravidlá dokazovania, na rozdiel napríklad od 
antidiskriminačného zákona alebo antidiskriminačných smerníc EÚ, ktoré pre prípady 
dokazovania porušení zásady rovnakého zaobchádzania upravujú tzv. prenesené 
dôkazné bremeno (k prenesenému dôkaznému bremenu pozri časť 4.2.1 ďalej 
v texte). Zákon o inšpekcii práce v podstate neobsahuje explicitné pravidlá 
dokazovania porušení pracovnoprávnych a ďalších relevantných právnych predpisov. 
Obsahuje iba súbor oprávnení inšpektora práce pri vykonávaní inšpekcie práce. 
 
4.1.2 Zakotvenie práva na rovnosť a zásady rovnakého zaobchádzania 

v slovenskom právnom poriadku 
 
Základný rámec, ktorý na Slovensku zakotvuje princíp rovnosti a zákazu 
diskriminácie, predstavuje Ústava Slovenskej republiky. Ústava v článku 12 
stanovuje, že ľudia sú si rovní v dôstojnosti i v právach. Tiež hovorí, že základné 
práva a slobody sa na území Slovenskej republiky zaručujú všetkým bez ohľadu na 
pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, 
národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, 
majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, 
zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.  
 
Antidiskriminačný zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania 
a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady. Zákon 
stanovuje všeobecný rámec pre uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania. 
Zákon najmä definuje základné pojmy ako zásada rovnakého zaobchádzania 
a diskriminácia, vymenúva oblasti, v ktorých existuje povinnosť dodržiavať túto 
zásadu, ako aj dôvody, na základe ktorých sa zásada rovnakého zaobchádzania 
musí dodržiavať. Výpočet týchto dôvodov sa novelizáciou antidiskriminačného 
zákona v roku 2008 (zákon č. 85/2008 Z. z.) rozšíril a v súčasnosti platí pre všetky 
oblasti. Antidiskriminačný zákon tiež zakotvuje výnimky zo zásady rovnakého 
zaobchádzania a podrobnosti o možnosti obrátiť sa so žalobou na súd v prípade jej 
nedodržania. 
 
V samotnom Antidiskriminačnom zákone je zásada rovnakého zaobchádzania 
zakotvená pre oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, 
poskytovania tovarov, služieb a vzdelávania, a pre oblasť pracovnoprávnych 
a obdobných právnych vzťahov. Povinnosť dodržiavania zásady rovnakého 
zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského 
vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného 
stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo 
sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Povinnosť dodržiavať 
zásadu rovnakého zaobchádzania spočíva ďalej aj v prijímaní opatrení na ochranu 
pred diskrimináciou (bez osobitného odkazu na dôvody diskriminácie) - čo je 
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legislatívne koncipované ako právna povinnosť. Antidiskriminačný zákon ďalej 
ustanovuje, že „pri dodržiavaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné 
prihliadať aj na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou“. 
Antidiskriminačný zákon ustanovuje, že povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 
zaobchádzania v oblastiach ustanovených zákonom sa vzťahuje na „každého“.  
Zásada rovnakého zaobchádzania je zároveň ďalej konkretizovaná v týchto právnych 
predpisoch (niektoré z uvedených zákonov zakotvujú ďalšie možnosti právnej 
ochrany a niektoré aj ďalšie zakázané dôvody diskriminácie): 
 
• Zákon č. 311/2000 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 
• Zákon č. 2000/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení 

niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 

Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 
republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov 

• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 
v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 

• Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 

• Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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• Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 
základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 
4.1.3 Zásada rovnakého zaobchádzania a diskriminácia – definície základných 

pojmov 
 
Vo všeobecnosti možno povedať, že v porovnaní s definíciami rovnakého 
zaobchádzania a diskriminácie obsiahnutými v antidiskriminačných smerniciach sú 
zásada rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie koncipované 
v Antidiskriminačnom zákone širšie a komplexnejšie. Zásada rovnakého 
zaobchádzania totiž v porovnaní so smernicami nezahŕňa len zákaz diskriminácie, 
ale na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou vyžaduje aj prihliadanie na dobré 
mravy a obsahuje v sebe aj preventívny prvok – teda povinnosť prijímať opatrenia na 
ochranu pred diskrimináciou. Koncept diskriminácie zas pozostáva z viacerých 
foriem než tých, ktoré sú obsiahnuté v antidiskriminačných smerniciach, a odráža aj 
relevantnú antidiskriminačnú judikatúru. 
 
Podľa Antidiskriminačného zákona diskriminácia zahŕňa nielen priamu diskrimináciu, 
nepriamu diskrimináciu, obťažovanie a pokyn na diskrimináciu, ako je tomu 
v antidiskriminačných smerniciach, ale pod svoju definíciu subsumuje aj 
neoprávnený postih a nabádanie na diskrimináciu. Zákon tiež prichádza s konceptom 
diskriminácie právnickej osoby z dôvodov, ktoré ustanovuje zákon v § 2 ods. 1 (čiže 
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej 
orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického 
alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo 
iného postavenia). ktorú antidiskriminačné smernice vyslovene neupravujú.  
 
Priama diskriminácia je koncipovaná takmer identicky s definíciou tohto pojmu v 
antidiskriminačných smerniciach. Je definovaná ako konanie alebo opomenutie, pri 
ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo 
alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.  
 
Pojem nepriamej diskriminácie je taktiež definovaný v súlade s antidiskriminačnými 
smernicami. Nepriama diskriminácia predstavuje navonok neutrálny predpis, 
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou 
osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo 
prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané 
a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.  
 
Obťažovanie je definované ako také správanie, v ktorého dôsledku ktorého 
dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, 
zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho 
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prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody 
alebo ľudskej dôstojnosti. 
 
Sexuálne obťažovanie zákon definuje ako verbálne, neverbálne alebo fyzické 
správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť 
narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, 
nepriateľské alebo urážlivé prostredie. 
 
Podľa Antidiskriminačného zákona je pokynom na diskrimináciu konanie, ktoré 
spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby. 
Nabádaním na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie 
osoby na diskrimináciu tretej osoby. Rozlišovacím prvkom na posúdenie, či ide 
o pokyn na diskrimináciu alebo o navádzanie na diskrimináciu, bude spravidla 
skutočnosť, či ide medzi osobou, ktorá na diskrimináciu dáva pokyn alebo k nej 
podnecuje, a osobou, voči ktorej pokyn alebo podnecovanie smeruje, o vzťah 
subordinácie alebo o rovnocenný vzťah.  
 
Pokyn na diskrimináciu je v Antidiskriminačnom zákone špecifikovaný bližšie než 
v antidiskriminačných smerniciach, a na rozdiel od smerníc je za diskrimináciu 
v Antidiskriminačnom zákone považované aj nabádanie k nej.  
 
Neoprávnený postih, na rozdiel od smerníc (v smerniciach sa neoprávnený postih 
označuje pojmom viktimizácia), je považovaný za diskrimináciu, v dôsledku čoho 
prislúcha subjektom, voči ktorým je takýto postih nasmerovaný, rovnaká ochrana ako 
pri ostatných formách porušenia zásady rovnakého zaobchádzania (pozri ďalej). 
Neoprávnený postih je definovaný ako konanie alebo opomenutie, ktoré je pre 
osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí: 
 
a) S domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo 

v mene inej osoby alebo 
b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto 

osoby v  
 konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, 
c) so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. 
 
Za diskrimináciu je považovaná aj diskriminácia právnickej osoby, o ktorú ide 
v prípade, že zásada rovnakého zaobchádzania nie je dodržaná napríklad vo vzťahu 
k členom, spoločníkom, zamestnancom alebo akcionárom tejto osoby.  
Podľa Antidiskriminačného zákona sa pri posudzovaní, či ide o diskrimináciu alebo 
nie, sa neberie do úvahy, či dôvody, ktoré k nej viedli, vychádzali zo skutočnosti 
alebo mylnej domnienky.  
 
Podľa Antidiskriminačného zákona je diskrimináciou z dôvodu rasového pôvodu, 
národnostného alebo etnického pôvodu aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe 
určitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu. Podobne sa za 
diskrimináciu považuje aj diskrimináciu z dôvodu vzťahu k osobe určitého 
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náboženského vyznania či viery či diskriminácia fyzickej osoby bez náboženského 
vyznania. Rovnako sú koncipované aj ustanovenia, ktoré za diskrimináciu považujú 
aj diskrimináciu z dôvodu predchádzajúceho alebo predpokladaného zdravotného 
postihnutia, a ustanovenia, ktoré za diskrimináciu z dôvodu pohlavia považujú 
diskrimináciu z dôvodu tehotenstva a materstva, ako aj diskrimináciu z dôvodu 
pohlavnej alebo rodovej identifikácie. 
 
Osobitným spôsobom rieši antidiskriminačný zákon uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím. Zamestnávatelia sú 
povinní prijať také opatrenia, ktoré umožnia osobám so zdravotným postihnutím 
prístup k určitému zamestnaniu, k výkonu určitej činnosti v zamestnaní, k funkčnému 
či inému postupu v zamestnaní alebo prístupu k odbornému vzdelávaniu. To však 
neplatí, ak by prijatie takýchto opatrení bolo pre zamestnávateľa neprimerane 
náročné.  
 
4.1.4 Výnimky zo zákazu diskriminácie 
 
Antidiskriminačný zákon obsahuje niekoľko výnimiek, pri uplatnení ktorých sa 
rozdielne zaobchádzanie nepovažuje za diskrimináciu. Diskrimináciou napríklad nie 
je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je odôvodnené povahou činností 
vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti 
vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na 
zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná.  
 
Príkladom inej výnimky je možnosť rozdielneho zaobchádzania z dôvodu veku, ak je 
takéto zaobchádzanie odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho 
dosiahnutie nevyhnutné a primerané, ak to ustanovuje osobitný predpis. Takýmito 
povolenými výnimkami sú podľa Antidiskriminačného zákona najmä: 
 
a) ustanovenie minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky pre 

prijatie do zamestnania; 
b) ustanovenie osobitných podmienok na prístup k zamestnaniu alebo odbornému 

vzdelávaniu a osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane 
odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie alebo 
osoby s opatrovateľskými povinnosťami a ak je účelom týchto osobitných 
podmienok podpora pracovného začlenenia týchto osôb alebo ich ochrana;  

c) ustanovenie podmienky minimálnej vekovej hranice, odbornej praxe alebo 
odpracovaných rokov na prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám v 
zamestnaní.  

 
Antidiskriminačný zákon tiež umožňuje, aby sa registrované cirkvi alebo náboženské 
spoločnosti odchýlili od zákazu diskriminácie a uplatňovali rozdielne zaobchádzanie 
z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, ak ide o zamestnanie v týchto 
organizáciách alebo vykonávanie činností pre tieto organizácie a podľa povahy 
týchto činností alebo v kontexte, v ktorom sa vykonávajú, tvorí náboženstvo alebo 
viera osoby základnú oprávnenú a odôvodnenú požiadavku povolania. 
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Medzi ďalšie výnimky zo zákazu diskriminácie patrí napríklad rozdielne 
zaobchádzanie z dôvodu veku, ktoré spočíva v ustanovení rôznych vekových hraníc 
na vznik nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok v systéme sociálneho 
zabezpečenia, ako aj v ustanovení rôznych vekových hraníc v tomto systéme pre 
zamestnancov alebo skupiny zamestnancov, a používanie rôznych spôsobov 
výpočtu týchto dôchodkov, ktoré sú založené na kritériu veku. To neplatí, ak by 
súčasne došlo k diskriminácii z dôvodu pohlavia. 
 
Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia nie je objektívne odôvodnené 
rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení podmienky zdravotnej 
spôsobilosti na prístup k zamestnaniu alebo podmienky na výkon určitých činností v 
zamestnaní, ak to vyžaduje povaha tohto zamestnania alebo činnosti. 
 
Diskriminácia nie je ani rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku alebo zdravotného 
postihnutia pri poskytovaní poisťovacích služieb, ak takéto rozdielne zaobchádzanie 
vyplýva z rozdielnej miery rizika overiteľnej štatistickými alebo obdobnými údajmi a 
podmienky poisťovacích služieb sú primerané tomuto riziku. 
 
Vo vzťahu k pohlaviu diskrimináciou nie je objektívne odôvodnené rozdielne 
zaobchádzanie: 
 
a) spočívajúce v ustanovení rozdielneho dôchodkového veku pre mužov a ženy, 
b) ktorého účelom je ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca 

po pôrode a dojčiacich žien,  
c) spočívajúce v poskytovaní tovarov a služieb výlučne alebo prednostne 

príslušníkom jedného pohlavia, ak sleduje legitímny cieľ a ak sú prostriedky na 
dosiahnutie tohto cieľa primerané a nevyhnutné. 

 
Antidiskriminačný zákon stanovuje ďalšie výnimky zo zákazu diskriminácie týkajúce 
sa stanovenia výšky poistného alebo prijatia dočasných vyrovnávacích opatrení 
orgánmi štátnej správy. 
 
4.2 Možnosti ochrany v prípadoch diskriminácie a prostriedky efektívnej 

implementácie zásady rovnakého zaobchádzania 
 
4.2.1 Prostriedky právnej a inej ochrany v prípadoch diskriminácie 
 
V prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania existuje celá škála 
prostriedkov, ktoré majú diskriminované osoby, ako aj mimovládne organizácie 
zaoberajúce sa antidiskriminačnou problematikou, k dispozícii, počnúc neformálnym 
riešením problému až po využitie vnútroštátnych a medzinárodných prostriedkov 
ochrany, vrátane súdnej ochrany.  
 
 
 
 



 

21 
 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

Neformálne riešenie 
Neformálne riešenie situácie spočívajúcej v porušení zásady rovnakého 
zaobchádzania môže teoreticky nastať v každom z prípadov, avšak v praxi bude 
najúčinnejšie v prípadoch, kedy k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo 
neúmyselne a nevedome, a v prípadoch, kedy vedeniu inštitúcií, v ktorých došlo 
k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania, záleží na jej dodržiavaní. Niektoré 
firmy, verejné inštitúcie a iné subjekty majú vytvorené tzv. etické kódexy, ktoré môžu 
obsahovať ustanovenia o povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania 
a zákaze diskriminácie. V takomto prípade sa možno na ne odvolať. 
 
Mediácia 
Antidiskriminačný zákon ustanovuje, že každý má právo na ochranu svojich práv aj 
mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie, ktorú upravuje zákon č. 420/2004 Z. 
z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Ide o možnosť alternatívneho riešenia 
sporov vzniknutých v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.  
 
Mediácia je proces, pomocou ktorého účastníci a účastníčky sporu za pomoci 
neutrálnej osoby alebo osôb systematicky rozčleňujú sporné otázky s cieľom vytvoriť 
možnosti, zvažovať alternatívy ich riešenia, a tým dosahujú konsenzuálne riešenie, 
ktoré uspokojí ich potreby.3 Mediácia je dôverný, neformálny proces a účasť na nej je 
dobrovoľná. Mediátorka nerozhoduje o tom, ako by mali strany svoj spor vyriešiť.4 
 
Možnosť takto zadefinovanej mediácie sa však vzťahuje len na spory, ktoré vznikajú 
z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových 
vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Vo vzťahu k zásade rovnakého 
zaobchádzania a oblastiam, pre ktoré je na základe antidiskriminačného zákona 
ustanovená povinnosť túto zásadu dodržiavať, sa teda možnosť mediácie bude 
v princípe vzťahovať iba na oblasť pracovnoprávnych vzťahov, oblasť poskytovania 
tovarov a služieb, prípadne aj na oblasť sociálnych výhod a bývania (v závislosti od 
kontextu, v ktorom (ne)budú poskytované).5 
 
Aj keď má mediácia nesporne veľa výhod, jej využívanie môže byť aj pre oblasti, 
v ktorých je mediácia prípustná, v mnohých prípadoch problematické až 
kontraproduktívne. Mediácia sa totiž vyslovene neodporúča v prípadoch, ak: 
 
• existuje výrazná nerovnosť medzi účastníkmi konfliktu, 
• jeden z účastníkov konfliktu zažíva v prítomnosti druhého strach, 
• je konflikt sprevádzaný prítomnosťou hlbokých emocionálnych kríz, 

                                                
3  PRUŽINSKÁ, J.: Proces mediácie. In: PRUŽINSKÁ, J., SZABÓOVÁ, M., LABÁTH, V.: Mediácia - 

príručka pre odbornú a laickú verejnosť. ARK - tréning, poradenstvo, mediácia, s. r. o. v spolupráci 
s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom financií SR. 2006, s. 16. 

4 PRUŽINSKÁ, J.: Proces mediácie. In: PRUŽINSKÁ, J., SZABÓOVÁ, M., LABÁTH, V.: Mediácia - 
príručka pre odbornú a laickú verejnosť. ARK - tréning, poradenstvo, mediácia, s. r. o. v spolupráci 
s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom financií SR. 2006, s. 14. 

5  DEBRECÉNIOVÁ, J.: Antidiskriminačný zákon : Komentár. Bratislava: Občan a demokracia, 2008, 
s. 208 a 209. 
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• súčasťou konfliktu je ohrozovanie základných občianskych alebo ústavných 
práv.6 

 
Ako vidno z výpočtu atribútov sporov, ktoré nie sú vhodné na mediáciu, všetky tieto 
atribúty bývajú frekventovane prítomné v prípadoch porušovania zásady rovnakého 
zaobchádzania. Je preto veľmi potrebné dôsledne zvážiť, či jednotlivé porušenia 
zásady rovnakého zaobchádzania nenapĺňajú niektorý alebo viaceré z vyššie 
uvedených atribútov, a tým nie sú diskvalifikované na riešenie formou mediácie.7 
 
Sťažnosť 
 
V súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych 
vzťahoch má zamestnanec právo podať zamestnávateľovi sťažnosť. Zamestnávateľ 
je povinný na sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, 
upustiť od konania, ktorým sa porušila zásada rovnakého zaobchádzania, a odstrániť 
jeho následky. 
 
Zákon nehovorí, čo presne má takáto sťažnosť obsahovať. Aby ju však 
zamestnávateľ mohol objektívne prešetriť a vykonať nápravu, nemal by v nej chýbať 
opis konania, v dôsledku ktorého k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania 
došlo, a tiež označenie osoby alebo osôb, ktoré sú podľa sťažovateľa za toto 
porušenie zodpovedné. Zákon nehovorí, že zamestnancom, ktorý má právo podať 
takúto sťažnosť, musí byť zároveň obeťou porušenia zásady rovnakého 
zaobchádzania. Z toho vyplýva, že sťažnosť môže podať ktorýkoľvek iný 
zamestnanec alebo zamestnankyňa, ktorí sú svedkami diskriminácie. 
 
Zákon tiež nehovorí o tom, že sťažnosť nemožno podať anonymne (hoci v praxi by 
takáto anonymná sťažnosť znamenala pre zamestnávateľa nemožnosť na ňu 
odpovedať; nič by mu však nebránilo v jej prešetrení a vo vykonaní nápravy 
a opatrení, ktoré by zamedzili tomu, aby sa porušenie zásady rovnakého 
zaobchádzania v budúcnosti opakovalo). 
 
Možnosť podať sťažnosť v prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania 
vyplýva aj zo zákona o službách zamestnanosti. Dotknutá osoba má právo podať 
úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností týkajúcich sa práva na 
prístup k zamestnaniu. Sťažnosť na inú osobu, na úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny alebo na zamestnávateľa sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Úrad je na ňu povinný bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť 
od protiprávneho konania a odstrániť jeho následky. 

                                                
6  HOLÁ, L. (2003) Mediace způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha: Grada. Citované v: 

PRUŽINSKÁ, J., SZABÓOVÁ, M.: Spory nevhodné na mediáciu. In: PRUŽINSKÁ, J., SZABÓOVÁ, 
M., LABÁTH, V.: Mediácia - príručka pre odbornú a laickú verejnosť. ARK - tréning, poradenstvo, 
mediácia, s. r. o. v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a ministerstvom financií SR. 2006, 
s. 25. 

7  DEBRECÉNIOVÁ, J.: Antidiskriminačný zákon : Komentár. Bratislava: Občan a demokracia, 2008, 
s. 208 a 209 a 210. 
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Ak princíp rovnosti porušil pri svojej činnosti orgán verejnej správy (napríklad starosta 
obce alebo zamestnanec obecného úradu, či zamestnanec štátneho orgánu), nie je 
vylúčená ani možnosť podať sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Takúto sťažnosť 
prešetruje vedúci orgánu, na ktorý bola sťažnosť podaná. Sťažnosť musí obsahovať 
meno, priezvisko a adresu sťažovateľa. Tiež z nej musí byť zrejmé, čo je jej 
predmetom a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť je možné podať aj anonymne, 
a nemusí ju podať len osoba, ktorá je porušením zákona priamo poškodená. Orgán, 
ktorý takúto sťažnosť dostane, je povinný ju prešetriť a vybaviť do 60 dní, a výsledok 
prešetrenia písomne oznámiť sťažovateľovi s odôvodnením, či je sťažnosť 
opodstatnená alebo nie. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa musia uviesť aj 
opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie nedostatkov. 
 
Podnet na inšpektorát práce a na Slovenskú obchodnú inšpekciu 
 
V pracovnoprávnej sfére existuje tiež možnosť podať podnet na niektorý 
z inšpektorátov práce, ktoré dozerajú na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, 
a teda aj na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. V prípade zistenia 
porušenia zákona môžu zamestnávateľovi uložiť pokutu až do výšky 100 000 EUR. 
 
V prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v právnych vzťahoch, ktoré 
sú upravené zákonom o ochrane spotrebiteľa, existuje taktiež možnosť obrátiť sa 
s podnetom na príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). SOI 
môže predávajúcemu alebo poskytovateľovi služby, ktorý porušil zákon a nesplnil 
opatrenie na mieste, uložiť pokutu do 66 387,83 EUR. Za opakované nesplnenie 
povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 
165 969,59 EUR. 
 
Žaloba na súd 
 
Ak sa subjekt dotknutý porušením zásady rovnakého zaobchádzania neuspokojí 
s riešením, ktoré nasledovalo po podaní sťažnosti, alebo ak sa rozhodne takúto 
sťažnosť nepodať, potom má každý, kto sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na 
svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách, možnosť obrátiť sa 
na súd. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto zásadu rovnakého zaobchádzania 
porušil, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav, alebo 
poskytol primerané zadosťučinenie. Ak by primerané zadosťučinenie nebolo 
dostačujúce, najmä ak nedodržaním rovnakého zaobchádzania bola značným 
spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie 
dotknutej osoby, môže sa táto osoba domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy 
v peniazoch. Sumu takejto náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej 
nemajetkovej ujmy a na všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku. 
 
Na konanie pred súdom sa vzťahuje Občiansky súdny poriadok, ktorý stanovuje 
postup súdu a účastníkov. Konanie sa začína na návrh osoby dotknutej nedodržaním 
zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý sa nazýva žaloba. Žaloba sa podáva na 
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súd, v obvode ktorého má bydlisko alebo stále pracovisko osoba, proti ktorej žaloba 
smeruje.  
 
Žaloba musí obsahovať identifikačné údaje žalobcu a žalovaného, pravdivé opísanie 
rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva. 
Zo žaloby tiež musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha – teda či žiada 
napríklad ospravedlnenie alebo náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 
 
Práve označenie dôkazov zo strany žalobcu je veľmi dôležité. Ak totiž žalobca 
predloží súdu dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady 
rovnakého zaobchádzania došlo, je povinnosťou žalovaného preukázať, že túto 
zásadu neporušil.  
 
V konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania sa účastník môže 
okrem advokáta alebo inej osoby, ktorú si zvolí, dať zastupovať aj Slovenským 
národným strediskom pre ľudské práva, ktoré zo zákona zabezpečuje právnu pomoc 
obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie. Účastník sa tiež môže dať zastupovať 
inou právnickou osobou (napríklad občianskym združením alebo odborovou 
organizáciou), ktorej cieľom alebo predmetom činnosti je ochrana pred 
diskrimináciou. 
 
Žalobca či žalobkyňa v konaní o porušení zásady rovnakého zaobchádzania nie sú 
oslobodení od súdnych poplatkov. Pri návrhu na začatie konania vo veciach 
súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, ktorým sa neuplatňuje 
náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, sa uhrádza súdny poplatok vo výške 66 
EUR. Ak ide o návrh s náhradou nemajetkovej ujmy, poplatok je vo výške 66 EUR 
a 3% z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy. Súd však môže na návrh priznať 
účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery 
účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie 
alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé 
konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení 
sa však nevracajú. 
 
Fyzické osoby, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne 
služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv, môžu využiť služby Centra 
právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc v občianskoprávnych veciach, 
pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach a v azylových veciach. Podľa č. 
327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení 
neskorších predpisov je právnou pomocou poskytovanie právnych služieb osobe 
oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú 
najmä právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach, spisovanie podaní 
na súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich 
a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených. Oprávnenou osobou 
je fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok priznaný nárok na 
poskytnutie právnej pomoci právoplatným rozhodnutím Centra právnej pomoci. 
Materiálnou núdzou je stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,4-násobok sumy 
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životného minima ustanoveného osobitným predpisom a táto fyzická osoba si 
využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom. 
 
V niektorých prípadoch môžu v konaní pred vnútroštátnymi súdmi, ktoré rozhodujú 
o žalobách vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, vyvstať sporné 
otázky, ktoré súvisia s právom Európskej únie, v tomto konkrétnom prípade 
s interpretáciou či platnosťou jednotlivých ustanovení antidiskriminačných smerníc. 
V takomto prípade sa vnútroštátne súdy môžu, či už z vlastnej iniciatívy alebo na 
podnet účastníkov konania, obrátiť na Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu so 
žiadosťou o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní 
EÚ. Ak sa jedná o potrebu vyriešenia predbežnej otázky pred vnútroštátnym súdom 
najvyššej inštancie, takýto súd je povinný obrátiť sa so žiadosťou o konanie 
o predbežnej otázke na luxemburský súd.  
 
Verejná žaloba 
 
Možnosť využiť inštitút žaloby vo verejnom záujme sa stal súčasťou 
Antidiskriminačného zákona po novelizácii zákonom č. 384/2008 Z. z. s účinnosťou 
od 15. októbra 2008. Tento inštitút je v kontexte antidiskriminačného práva 
progresívnym právnym nástrojom, ktorý odráža skutočnosť, že diskriminácia nie je 
iba individuálny, ale aj štruktúrny problém, a preto by nebolo možné sa s ním 
adekvátne vysporiadať, ak by celé bremeno domáhania sa ochrany pred 
diskrimináciou bolo ponechané iba na diskriminovaných osobách.8 Aktívne 
legitimovanými na podanie žaloby vo verejnom záujme sú právnické osoby podľa § 
10 ods. 1 Antidiskriminačného zákona - t. j. najmä Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti antidiskriminácie. 
 
Pre možnosť iniciovať súdne konanie podaním žaloby vo verejnom záujme podľa 
Antidiskriminačného zákona musí byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok: a) 
porušením zásady rovnakého zaobchádzania by mohli byť dotknuté práva, právom 
chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého počtu osôb, b) porušením 
zásady rovnakého zaobchádzania by mohol byť vážne ohrozený verejný záujem. 
V obidvoch prípadoch stačí možnosť porušenia práv, právom chránených záujmov 
alebo slobôd osôb alebo vážneho ohrozenia verejného záujmu. Žalobou vo verejnom 
záujme sa možno domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého 
zaobchádzania, upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil protiprávny 
stav. 
 
Žaloba na ochranu osobnosti 
 
Ďalšou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy v prípade, že sa určitá osoba 
domnieva, že diskriminačné konanie, ktoré bolo voči nej nasmerované, má za cieľ 
alebo následok zásah do jej ľudskej dôstojnosti, súkromia alebo občianskej cti, je 
možnosť obrátiť sa na súd s tzv. žalobou na ochranu osobnosti. Takúto žalobou 
                                                
8  DEBRECÉNIOVÁ, J.: Antidiskriminačný zákon : Komentár. Bratislava: Občan a demokracia, 2008, 

s. 216. 
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možno podať najmä vtedy, ak diskriminačné konanie nemožno postihnúť žalobou 
v zmysle antidiskriminačného zákona – napríklad preto, že sa diskriminácia udiala 
v oblasti, ktorú antidiskriminačný zákon nepokrýva. Žalobou na ochranu osobnosti sa 
možno najmä domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na 
ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby sa dotknutej 
osobe poskytlo primerané zadosťučinenie. V prípadoch, že bola v značnej miere 
znížená dôstojnosť osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, dotknutá osoba má tiež 
právo domáhať sa náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku takejto náhrady 
by súd určil vždy s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu. V konaní o žalobe na 
ochranu osobnosti sa však na rozdiel od prípadov, kedy by súd rozhodoval 
o porušení zásady rovnakého zaobchádzania, neaplikuje prenesené dôkazné 
bremeno. 
 
Priestupkové konanie 
 
Jednou z možností je tiež iniciovať priestupkové konanie, a to konkrétne podaním 
oznámenia o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Takéhoto 
priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na 
posmech, alebo ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním 
ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým 
správaním. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do 33 alebo do 99 EUR. 
Oznámenie o spáchaní priestupku možno podať na polícii alebo na obvodnom úrade. 
Oznámenie možno podať písomne alebo ústne, prípadne tiež elektronickými 
prostriedkami (tu však musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom). 
Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom, avšak v takom prípade ho treba 
najneskôr do troch dní doplniť písomne alebo ústne do zápisnice . Oznamovateľ 
priestupku má právo požiadať, aby ho správny orgán do jedného mesiaca 
upovedomil o vykonaných opatreniach. 
 
Podnet na ústavný súd 
 
V prípadoch, keď sú diskriminujúcimi subjektmi orgány štátnej správy, orgány 
samosprávy alebo súdy prostredníctvom svojich rozhodnutí, môže sa dotknutý 
jednotlivec obrátiť na Ústavný súd a žiadať o nápravu. Sťažovateľ môže po vyčerpaní 
dostupných opravných prostriedkov namietať porušenie práva na rovnosť. Lehota na 
podanie sťažnosti je dva mesiace od posledného rozhodnutia, postupu alebo 
opatrenia, na ktoré sa občan sťažuje. Pred Ústavným súdom však možno namietať 
porušenie zásady rovnosti len pri uplatňovaní tých základných práv a slobôd, ktoré 
sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Sťažovateľ alebo sťažovateľka musia 
byť zastúpená advokátom. 
 
4.2.2 Verejné inštitúcie pôsobiace v oblasti antidiskriminácie 
 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  
www.snslp.sk 
 

http://www.snslp.sk/
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Vyššie uvedené možnosti ochrany a nápravy v prípadoch diskriminácie, prípadne 
iného porušovania zásady rovnakého zaobchádzania, nie sú vyčerpávajúce. 
Poškodené osoby alebo svedkovia takéhoto zaobchádzania majú možnosť obrátiť sa 
aj na ďalšie inštitúcie, ktorým sa síce možno úplne nepodarí zabezpečiť nápravu 
v konkrétnom prípade, avšak ktorých informovanosť o prípadoch diskriminácie môže 
napomôcť zlepšeniu situácie v tejto oblasti na Slovensku. V tomto kontexte existuje 
možnosť obrátiť sa napríklad na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré 
má podľa zákona povinnosť monitorovať a hodnotiť dodržiavanie ľudských práv 
a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona, 
zhromažďovať a poskytovať informácie o rasizme a xenofóbii, uskutočňovať v oblasti 
ľudských práv rôzne výskumy a prieskumy, zabezpečovať právnu pomoc obetiam 
diskriminácie, vydávať odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady 
rovnakého zaobchádzania a vykonávať nezávislé zisťovania týkajúce sa 
diskriminácie. Stredisko je okrem toho oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo 
veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a má tiež možnosť iniciovať 
súdne konanie podaním žaloby vo verejnom záujme. Stredisko každoročne 
vypracúva a uverejňuje správu o dodržiavaní ľudských práv v SR vrátane porušenia 
zásady rovnakého zaobchádzania.  
 
Verejný ochranca práv 
www.vop.sk  
 
Ďalšou z možností, hoci len v obmedzenom rozsahu, je obrátiť sa na verejného 
ochrancu práv (ombudsmana), ktorý sa podieľa na ochrane základných práv 
a slobôd fyzických a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti 
orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s 
právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Ak by teda 
konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy došlo k 
diskriminácii, potom by sa dotknutá osoba mohla so svojím podnetom obrátiť na 
ombudsmana. Verejný ochranca práv podnet preskúma, a v prípade, že zistí 
porušenie základných práv a slobôd, navrhne orgánu verejnej správy, ktorý ich 
porušil, opatrenia na vykonanie nápravy. Okrem toho ombudsman každoročne 
predkladá parlamentu správu o svojej činnosti, kde informuje o svojej činnosti 
a uvádza informácie o dodržiavaní základných práv a slobôd. 
 
Podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny 
www.vicepremier.sk  
 
Podpredseda vlády usmerňuje a koordinuje plnenie úloh a dbá o presadzovanie 
a dodržiavanie práv v nasledovných oblastiach: a) ľudské práva, b) práva 
národnostných menšín, c) rovnaké zaobchádzanie a rodová rovnosť.  
Podpredseda vlády v rámci svojej pôsobnosti v oblasti rovnakého zaobchádzania 
a rodovej rovnosti plní najmä tieto úlohy: 
 
a) tvorí vládne programy a inštitucionálne mechanizmy, zamerané na 

presadzovanie a dodržiavanie práva na rovnaké zaobchádzanie a rodovej 

http://www.vop.sk/
http://www.vicepremier.sk/
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rovnosti predovšetkým u marginalizovaných, znevýhodnených a inak 
ohrozených skupín obyvateľstva, 

b) podporuje presadzovanie účinnej aplikácie antidiskriminačnej legislatívy a boja 
proti rasovej a etnickej diskriminácii v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, 
bývania, zdravia a sociálnych služieb, 

c) identifikuje a podporuje presadzovanie osvedčených dočasných vyrovnávacích 
opatrení.9 

 
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania 
www.mensiny.vlada.gov.sk  
 
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania je odborným pracoviskom Úradu 
vlády SR, ktoré sa zaoberá problematikou ľudských práv, rovnosti príležitostí, ako aj 
otázkami spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami. V oblasti ľudských 
práv a rovnakého zaobchádzania sekcia zabezpečuje odborný, poradenský a 
iniciatívny servis pre podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné 
menšiny. V medzinárodnom kontexte sekcia zabezpečuje odbornú komunikáciu so 
zahraničnými a medzinárodnými inštitúciami v oblasti ochrany ľudských práv a 
podieľa sa na príprave pravidelných správ vlády SR o plnení záväzkov Slovenskej 
republiky vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov týkajúcich sa ľudských práv. 
Sekcia je spoluautorom antidiskriminačnej legislatívy a aktívne sa podieľa na jej 
implementácii na národnej úrovni ako aj v rámci štruktúr EÚ. 
 
Ako súčasť svojej činnosti Sekcia plní funkciu Sekretariátu Rady vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.10 
 
Organizačne sa sekcia člení na Odbor všeobecných práv a implementácie 
medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a Odbor rovnakého zaobchádzania a 
rodovej rovnosti. 
 
Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť 
www.mensiny.vlada.gov.sk  
 
V súčasnosti sa konštituuje Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Rada je stálym odborným, poradným, 
koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti 
ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv 
národnostných menšín a etnických skupín, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv 
dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, pri presadzovaní zásady 
rovnakého zaobchádzania a princípu rovnosti vrátane rodovej rovnosti. 
                                                
9  Viac pozri na: http://www.vicepremier.sk/data/files/1036_statut-podpredsedu-vlady-sr-pre-ludske-

prava-a-narodnostne-mensiny.rtf (posledná návšteva zo dňa 14. 07. 2011). 
10 Viac pozri na: http://www.mensiny.vlada.gov.sk/24494/sekcia.php (posledná návšteva zo dňa 14. 

07. 2011). 
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Rada bude – okrem iného – zaujímať stanoviská k vnútroštátnemu plneniu 
medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv, 
predovšetkým záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov vrátane 
súvisiacich opčných protokolov ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o 
ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvnou 
stranou a prerokúvať návrhy správ o plnení medzinárodných dohovorov 
ratifikovaných Slovenskou republikou a zmlúv o ľudských právach, ktorých je 
Slovenská republika zmluvnou stranou. 
 
Doposiaľ existujúce poradné orgány pre oblasť ľudských práv, eliminácie 
diskriminácie a rozvoja občianskej spoločnosti boli transformované na výbory novej 
rady a budú mať v rade svojho zástupcu, ktorý bude reprezentovať dotknutú skupinu 
osôb alebo ľudskoprávnu oblasť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť. Ide o nasledovné 
výbory: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre mimovládne 
neziskové organizácie, Výbor pre seniorov, Výbor pre osoby so zdravotným 
postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež. Rada svojou 
vnútornou štruktúrou a spôsobom fungovania plne zabezpečí všetky úlohy, ktoré boli 
doteraz upravené štatútmi doterajších poradných orgánov vlády Slovenskej 
republiky. Súčasne boli zriadené nové výbory: Výbor pre výskum, vzdelávanie a 
výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania a Výbor pre 
predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem 
intolerancie.11 
 
4.2.3 Vnútroštátne verejné politiky v oblasti antidiskriminácie 
 
Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 
 
Program Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie (ďalej len akčný plán) 
predstavoval nástroj vlády Slovenskej republiky v oblasti redukcie rasizmu, 
xenofóbie, intolerancie a diskriminácie. Programový dokument akčného plánu bol 
pravidelne spracovávaný od roku 2000. V začiatkoch bol realizovaný v dvojročných 
cykloch a zaoberal sa predovšetkým úlohami, za ktoré zodpovedali jednotlivé rezorty. 
Postupom času sa do plnenia jednotlivých cieľov a priorít akčného plánu zapojili aj 
subjekty občianskej spoločnosti prostredníctvom realizácie projektov 
spolufinancovaných vládou SR. Od roku 2006 sa tento dokument pripravoval v 
trojročných cykloch a bol každoročne aktualizovaný.12 
 
Akčný plán na obdobie rokov 2009 – 2011 bol v poradí piatym akčným plánom od 
roku 2000.  
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 
                                                
11  Viac pozri na: http://www.mensiny.vlada.gov.sk/22736/rada-vlady-slovenskej-republiky-pre-ludske-

prava-narodnostne-mensiny-a-rodovu-rovnost.php (posledná návšteva zo dňa 14.07.2011). 
12  Viac pozri na: http://www.mensiny.vlada.gov.sk/24944/vseobecne-informacie.php (posledná 

návšteva zo dňa 15.07.2011). 
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V programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010-2014 sa vláda zaviazala, že bude 
dôsledne chrániť a podporovať ľudské práva a napraví reštrikčné legislatívne a 
politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s 
ľudskoprávnymi princípmi. 
 
Vláda SR chce dbať o posilnenie uplatňovania ľudskoprávnych princípov v činnosti 
vlády a štátnych orgánov. Podľa vlády si koncepcia ochrany a podpory základných 
práv a slobôd vyžaduje aktívny prístup a podporu zo strany vlády a štátu, musí byt 
prierezovo zohľadnená pri tvorbe všeobecne záväzných predpisov a implementácii 
medzinárodných noriem.13 
 
Vláda SR sa na základe programového vyhlásenia zaväzuje zasadiť o účinnejšie a 
pružnejšie fungovanie všetkých inštitúcií a mechanizmov slúžiacich na ochranu a 
podporu ľudských práv, napríklad Slovenského národného strediska pre ľudské 
práva a Centra právnej pomoci. Tiež sa zaväzuje posilniť existujúce, prípadne prijať 
nové vládne programy a inštitucionálne mechanizmy zamerané na dôslednú ochranu 
ľudských práv marginalizovaných a znevýhodnených skupín. Pri tvorbe, 
implementácii a vyhodnocovaní vládnych politík a ich dosahov chce „presadzovať 
opatrenia na odstraňovanie rodových diskriminácií“.14 
 
Osobitný dôraz chce vláda SR klásť na uplatnenie nasledujúcich princípov: 
 
• efektívne aplikovanie antidiskriminačnej legislatívy, boj proti rasovej a etnickej 

diskriminácii v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia a 
sociálnych služieb; 

• vyššia angažovanosť samosprávnych celkov a dotknutých obcí s cieľom väčšej 
efektívnosti a adresnosti vyrovnávacích opatrení; 

• podpora účasti Rómov vo verejnom a politickom živote a zvyšovanie ich 
osobnej zodpovednosti; 

• presadzovanie komplexných prístupov rozvoja obcí s rómskymi osídleniami pri 
využívaní fondov EÚ a podpora kontinuity overených a úspešných programov.15 

 
4.2.4 Dôležité webstránky a inštitúcie 
 
www.age-platform.org  
Informačný portál Európskej platformy starších ľudí (European Older People´s 
Platform) – organizácie, ktorej cieľom je obhajovať a podporovať záujmy starších ľudí 
žijúcich v krajinách EÚ a pozdvihovať povedomie o problematike, ktorá sa ich týka. 
Organizácia sa zaviazala bojovať proti všetkým formám diskriminácie súvisiacej s 
vekom a monitorovať vplyv aktivít EÚ na túto oblasť. 
                                                
13  Viac pozri na: http://www.vlada.gov.sk/3-1-ochrana-a-podpora-ludskych-prav/ (posledná návšteva 

zo dňa 15.07.2011). 
14  Viac pozri na: http://www.vlada.gov.sk/3-1-ochrana-a-podpora-ludskych-prav/ (posledná návšteva 

zo dňa 15.07.2011). 
15  Viac pozri na: http://www.vlada.gov.sk/3-1-ochrana-a-podpora-ludskych-prav/ (posledná návšteva 

zo dňa 15.07.2011). 
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www.ageismus.cz  
Stránka slúži ako informačný zdroj pre všetkých záujemcov a záujemkyne o 
problematiku diskriminácie súvisiacej s vekom. Sprístupňuje napríklad poznatky z 
oblasti legislatívy a výskumov uskutočnených v Českej republike i vo svete. 
 
www.aspekt.sk  
Stránka záujmového združenia žien Aspekt, ktoré realizuje množstvo feministických 
vzdelávacích a publikačných aktivít. Na stránke sa nachádza napríklad databáza 
ženských MVO, stručný prehľad aktuálnych správ, ponuka kníh a časopisov, prehľad 
pripravovaných podujatí, on-line katalóg knižnice Aspektu či Glosár rodovej 
terminológie. 
 
www.aozpo.sk  
Portál Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, ktorá združuje 
viaceré mimovládne občianske združenia a zväzy. Jej cieľom je predovšetkým 
presadzovať vytváranie rovnakých podmienok a príležitostí pre osoby so zdravotným 
postihnutím. Stránka sprístupňuje napríklad informácie o aktuálnom právnom stave v 
tejto oblasti v SR. 
 
www.clovekvtisni.sk  
Stránka slovenskej pobočky českej humanitárnej a rozvojovej organizácie Člověk v 
tísni (pobočka bola založená v r. 2004). Vo svojej činnosti kombinuje úroveň 
priamych služieb a pomoci so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky. Jej 
hlavným cieľom je odstraňovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne 
vylúčených rómskych lokalít prostredníctvom spektra programov, zameraných najmä 
na podporu vzdelávania, bývania, zamestnanosti, participácie či budovania 
komunitných centier. Pôsobí najmä v oblasti východného Slovenska, kde je najviac 
vylúčených lokalít - tzv. rómskych osád. 
 
www.concourt.sk  
Stránka Ústavného súdu SR. Stránka okrem iného obsahuje databázu rozhodnutí 
ústavného súdu. 
 
www.curia.eu  
Stránka Súdneho dvora Európskej únie. Obsahuje informácie o úlohách a činnosti 
Súdneho dvora EÚ, umožňuje prístup do databázy jeho rozhodnutí, ale aj do 
judikatúry súdov členských štátov, ktorá sa týka práva EÚ. Súčasťou stránky je aj 
odkaz na vnútroštátne a medzinárodné webové stránky týkajúce sa práva. 
 
www.cvek.sk  
Stránka Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktoré sa zameriava na výskumnú a 
analytickú činnosť vo sfére široko chápanej etnicity a kultúry, ako aj na publikačnú a 
vydavateľskú činnosť v tejto oblasti. 
 
www.diskriminacia.sk  
Portál poskytujúci informácie o zásade rovnakého zaobchádzania, rovnosti, 

http://www.ageismus.cz/
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diskriminácii a jej prejavoch a príčinách, ako aj o možnostiach jej odstraňovania a 
aktéroch a aktérkach, ktorí/é k nemu prispievajú. Zameriava sa na právne predpisy 
SR a EÚ, ako aj na normy medzinárodného práva. Prináša informácie o právnych a 
mimoprávnych prostriedkoch ochrany, sprístupňuje adresár verejných inštitúcií a 
MVO angažujúcich sa v antidiskriminačnej oblasti. Prináša vysvetlenie mnohých 
pojmov súvisiacich s diskrimináciou, odborné texty či prehľad niektorých rozsudkov 
týkajúcich sa diskriminácie. Obsahuje aj aktuálne správy z uvedených oblastí. Portál 
administruje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.  
 
www.dwp.gov.uk/age-positive/ 
Britská vládna stránka zameraná na odstraňovanie diskriminácie súvisiacej s vekom 
a na zlepšovanie podmienok starších ľudí na pracovisku. Stránka poskytuje napríklad 
informácie o britskej legislatíve, príklady dobrej praxe či prípadové štúdie týkajúce sa 
zamestnávania ľudí vo vyššom veku. 
 
www.echr.coe.int  
Stránka Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Obsahuje aj informácie 
o tom, ako podať sťažnosť na Európsky súd (tieto informácie možno na stránke nájsť 
aj v slovenčine). 
 
www.equalrights.org  
Public Interest Law Institute (PILI) a Equal Rights Trust (ERT) spojili svoje sily v boji s 
diskrimináciou. Výsledkom je spoločná databáza antidiskriminačnej legislatívy, 
zákonov a deklarácií upravujúcimi zásadu rovného zaobchádzania s cieľom 
sprístupniť informácie ľuďom z celého sveta. 
 
www.equalrightstrust.org  
Portál nezávislej medzinárodnej organizácie The Equal Rights Trust, ktorej hlavným 
cieľom je bojovať proti všetkým formám diskriminácie a posilňovať rovnosť ako 
základný princíp sociálnej spravodlivosti v spoločnosti. 
 
www.esfem.sk  
Stránka nezávislej feministickej organizácie Esfem, ktorá sa venuje problematike 
ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov. 
 
www.eurongos.org  
Stránka nadnárodnej organizácie „EuroNGOs“ (Európske MVO pre sexuálne a 
reprodukčné zdravie a práva, populáciu a rozvoj – The European NGOs for Sexual 
and Reproductive Health and Rights, Population and Development), ktorá sa 
zameriava na oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia. Dlhodobým cieľom tejto 
organizácie je aplikovanie záverov z Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji 
v Káhire do národných programov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v 
nízkopríjmových krajinách. 
 
www.europa.eu  
Portál Európskej únie, ktorý obsahuje informácie o postavení, spôsobe fungovania a 
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aktuálnych aktivitách Európskej únie, ako aj praktické informácie o živote v EÚ. 
Portál obsahuje adresár webových stránok všetkých európskych inštitúcií vrátane 
odkazov na dokumenty EÚ. 
 
www.europa.sk  
Internetový portál Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Obsahuje 
informácie o EÚ a jej aktivitách, umožňuje zapojiť sa do tvorby verejných politík EÚ a 
ovplyvňovať jej smerovanie prostredníctvom verejných konzultácií. Taktiež ponúka 
možnosť využitia bezplatného právneho poradenstva EUROJUS v otázkach práva 
EÚ v slovenskom alebo anglickom jazyku. 
 
www.forumseniorov.sk  
Stránka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším, zameraného na pomoc 
starším ľuďom v Slovenskej republike. Vo svojich aktivitách sa prioritne zameriava na 
ochranu práv a presadzovanie záujmov starších ľudí, ako aj na pomoc pri 
uspokojovaní ich potrieb a integráciu do verejného života. 
 
www.ganymed.webnode.sk  
Stránka Hnutia za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky, 
ktoré je najstarším občianskym združením reprezentujúcim sexuálne menšiny na 
Slovensku. Jeho poslaním je „presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov 
homosexuálnych občanov, s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické 
zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti“. 
 
www.gaychristians.sk  
Stránka neformálnej iniciatívy tzv. gej-kresťanov. Stránka ponúka pôvodné texty 
týkajúce sa tém súvisiacich s neheterosexuálnou orientáciou, ale i prevzaté texty 
autorov a autoriek z iných webových stránok, rozhovory, príbehy a informácie zo 
Slovenskej republiky a Českej republiky, ako i informácie zo sveta.  
 
www.guttmacher.org  
Stránka Guttmacherovho inštitútu (Guttmacher Institute) zameraného na podporu 
sexuálneho a reprodukčného zdravia v USA a po celom svete pomocou vzájomne 
prepojených programov v oblasti spoločenskovedného výskumu, analýzy politík a 
vzdelávania verejnosti. Programy inštitútu sú naformátované tak, aby generovali 
nové myšlienky, podporovali osvietenú verejnú diskusiu, propagovali rozvoj dobrých 
programov a politík a hlavne prispievali k informovanému rozhodovaniu sa 
jednotlivkýň a jednotlivcov. Počas svojej viac ako 40-ročnej existencie inštitút 
vypracoval širokú škálu informačných zdrojov o témach týkajúcich sa sexuálneho a 
reprodukčného zdravia - mnohé možno nájsť práve na jeho stránke. 
 
www.ilo.org  
Portál Medzinárodnej organizácie práce. Medzi jej strategické ciele patrí podpora a 
realizácia štandardov a základných zásad a práv v zamestnaní, vytváranie lepších 
príležitostí pre ženy a mužov pri získavaní slušného zamestnania a príjmu, 
upevňovanie sociálneho dialógu a posilnenie tripartity. 
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www.inakost.sk  
Stránka občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť, ktorého hlavným poslaním je 
„ochrana ľudských práv a základných slobôd ľudí s homosexuálnou orientáciou a 
zastupovanie menšiny gejov a lesbických žien na Slovensku“. 
 
www.inia.org.mt  
Stránka Medzinárodného inštitútu pre starnutie (International Institute on Ageing), 
ktorý vznikol v roku 1988 na Malte ako autonómny orgán pri OSN. Inštitút poskytuje 
množstvo vzdelávacích aktivít pre tvorcov a tvorkyne politík, programových 
manažérov a manažérky, pedagógov a pedagogičky a pre iných odborníkov a 
odborníčky, ktorí a ktoré pracujú v oblasti boja proti diskriminácii osôb vo vyššom 
veku. Taktiež realizuje výskumnú a poradenskú činnosť. 
 
www.interights.org  
Stránka britskej mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv 
v jednotlivých regiónoch, vrátane ochrany pred diskrimináciou.  
 
www.ivo.sk  
Stránka Inštitútu pre verejné otázky – mimovládnej organizácie, ktorá sa snaží o 
presadzovanie hodnôt otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry. 
Participuje aj na posilňovaní občianskej spoločnosti a verejných aktérov a aktérok v 
oblasti antidiskriminácie na Slovensku. 
 
www.justice.gov.sk  
Stránka Ministerstva spravodlivosti SR. Obsahuje informácie o službách občanom 
a občiankam – napríklad o tom, ako získať bezplatné právne rady, o oslobodení od 
poplatkov, o tom, ako podať žalobu, odvolanie atď. Tiež obsahuje informácie 
o Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu a o tom, ako sa na tento súd 
obrátiť. Nachádza sa na nej aj kontakt na Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje 
právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi.  
 
www.legalaid.sk  
Stránka Centra právnej pomoci ponúka všetky potrebné informácie určené pre 
osoby, ktoré pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. 
 
www.lesba.sk  
Internetový portál lesbických žien na Slovensku, ktorý administruje Prvé lesbické 
združenie MUSEION. Medzi profilové aktivity združenia patrí poskytovanie 
pravdivých informácií verejnosti o spôsobe života lesieb, gejov a iných ľudí patriacich 
k sexuálnym menšinám, snaha o zrovnoprávnenie neheterosexuálnej orientácie vo 
všetkých oblastiach politického, spoločenského a rodinného života a zasadzovanie 
sa za právne riešenie spolunažívania neheterosexuálnych párov na báze 
inštitucionalizovaného partnerstva. 
 
www.materskecentra.sk  
Portál poskytujúci komplexné informácie o živote matiek, detí a rodín v materských 
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centrách na Slovensku aj vo svete. 
 
www.mdac.info  
Portál Advokačného centra pre mentálne postihnutie (Mental Disability Advocacy 
Center) zameraný na právnu pomoc osobám s intelektuálnym a psychosociálnym 
postihnutím. Na dosiahnutie rovnosti a sociálnej integrácie ľudí s mentálnym 
postihnutím Centrum využíva právne a advokačné nástroje. Stránka obsahuje aj 
prehľad judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v tejto oblasti. 
 
www.memo98.sk/obcanrom  
Víziou tejto internetovej stránky združenia MEMO 98 je „sústrediť čo najviac 
informácií na jednom mieste o problematike rómskej menšiny na Slovensku“. Stránka 
prináša informácie o pôvode Rómov, o ich osudoch v prvej ČSR, štatistické údaje a 
databázu webových stránok o Rómoch, ako aj informácie z oblasti legislatívy, 
školstva a činnosti vlády SR v tejto oblasti. 
 
www.mensiny.vlada.gov.sk  
Stránka Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania – „odborného pracoviska 
Úradu vlády SR, ktoré sa zaoberá problematikou ľudských práv, rovnosťou 
príležitostí, ako aj otázkami spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami“ 
a ktoré má zodpovednosti v oblasti tvorby a implementácie antidiskriminačnej 
legislatívy a politík. Na stránke sa nachádzajú napríklad informácie o slovenskej a 
európskej antidiskriminačnej legislatíve, informácie o menšinách, zmienky o 
aktivitách SR a EÚ v oblasti antidiskriminácie či odkaz na možnosť využitia on-line 
konzultácií organizovaných Európskou komisiou k rôznym záležitostiam týkajúcim sa 
Európskej únie vrátane otázok súvisiacich s rovnosťou príležitostí. 
 
www.moznostvolby.sk  
Stránka občianskeho združenia Možnosť voľby, ktoré sa zasadzuje za dodržiavanie 
ľudských práv – najmä ľudských práv žien a detí –, za odstraňovanie všetkých foriem 
diskriminácie žien a za presadzovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi. 
 
www.multikulti.sk  
Stránka Nadácie Milana Šimečku, venovaná fenoménu kultúrnej rozmanitosti a 
spôsobom, akým ju možno vnímať, ako jej možno porozumieť a ako (s) ňou možno 
žiť. Poskytuje priestor na prezentovanie názorov odborníkov/odborníčok aj 
laikov/laičiek, kultivovane, kriticky aj humorne sa zaoberajúcich otázkami 
spolunažívania ľudí rôznych kultúr. Ponúka o.i. aj teoretické východiská a praktické 
postupy, ako možno s kultúrnou rozmanitosťou pracovať v školách i v neformálnych 
vzdelávacích prostrediach. 
 
www.nadaciamilanasimecku.sk  
Stránka Nadácie Milana Šimečku obsahuje informácie z oblastí programového 
zamerania nadácie, ktorými sú najmä obhajoba práv rómskej menšiny, osud obetí 
holokaustu či výchova a vzdelávanie spoločnosti v oblasti ľudských práv. V oblasti 
ľudskoprávnej výchovy a vzdelávania sa nadácia zameriava aj na tému 
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interkultúrneho vzdelávania a interetnických vzťahov. Filozofiou nadácie je prispieť k 
budovaniu demokratickej politickej kultúry cez budovanie fungujúcej a rozvinutej 
občianskej spoločnosti. 
 
www.nrozp.sk  
Stránka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím. Národná rada občanov 
so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianskym združením 
organizácií tvorených občanmi rôznych druhov zdravotného postihnutia. Členstvo 
organizácií v NROZP v SR je založené na vzájomnej spolupráci pri presadzovaní 
lepších životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím na národnej, 
regionálnej a medzinárodnej úrovni.  
 
www.oad.sk  
Stránka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Združenie realizuje 
vzdelávacie a publikačné projekty v oblasti ľudských práv, vrátane antidiskriminačnej 
oblasti. Poskytuje tiež právnu pomoc v prípadoch porušovania ľudských práv, najmä 
ak z týchto prípadov môžu vzniknúť precedentné prípady, ktoré môžu v budúcnosti 
znamenať pozitívny posun v rozhodovaní súdov a ostatných orgánov verejnej správy 
v oblasti ľudských práv a verejného záujmu. 
 
www.ohchr.org  
Stránka Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva. Úlohou vysokej komisárky 
je presadzovať a chrániť práva zakotvené v Charte OSN a v medzinárodných 
ľudskoprávnych zmluvách. 
 
www.ombudsman.europa.eu  
Portál približujúci postavenie, úlohy a spôsob práce Európskeho ombudsmana, na 
ktorého sa môžu občania a občianky obracať so svojimi sťažnosťami na nesprávny 
úradný postup inštitúcií Európskej únie. 
 
www.osce.org/odihr/  
Stránka Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre 
demokratické inštitúcie a ľudské práva so sídlom vo Varšave, ktorý svoju pozornosť 
zameriava na monitorovanie priebehu volieb, demokratického vývoja, ľudských práv, 
tolerancie a antidiskriminácie v 56 členských štátoch OBSE z Európy, Strednej Ázie 
a Severnej Ameriky. 
 
www.pdcs.sk  
Stránka mimovládnej neziskovej organizácie Partners for Democratic Change 
Slovakia (PDCS), ktorej filozofiou je spoluvytváranie a posilňovanie demokratickej 
kultúry, šírenie demokratických prístupov a mechanizmov pre dialóg a predchádzanie 
konfliktom. Na napĺňanie svojich cieľov PDCS poskytuje profesionálne vzdelávacie a 
konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. Organizácia je súčasťou siete 
podobných inštitúcií v 16 krajinách sveta. 
 
www.poradna-prava.cz  
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Stránka Poradne pre občianstvo, občianske a ľudské práva sídliacej v Českej 
republike; okrem iného poskytuje zaujímavé informácie o úspešne vyriešených 
prípadoch diskriminácie. 
 
www.poradna-prava.sk  
Stránka Poradne pre občianske a ľudské práva - mimovládnej organizácie so sídlom 
v Košiciach, ktorá okrem iného realizuje aj viaceré aktivity zamerané na ochranu 
pred rasovou diskrimináciou v rôznych oblastiach života (napr. v zamestnaní, 
službách, zdravotnej starostlivosti a pod). Poradňa organizuje vzdelávacie podujatia 
pre rôzne skupiny obyvateľstva s cieľom zvyšovania povedomia v oblasti ochrany 
pred diskrimináciou. Poradňa poskytuje aj bezplatné právne poradenstvo a vo 
vybraných prípadoch diskriminácie aj bezplatné právne zastupovanie v súdnych 
konaniach. 
 
www.qlf.sk  
Stránka občianskeho združenia Queer Leaders Forum (QLF), ktorého vznik 
iniciovalo Prvé lesbické združenie Museion vytvorením a následnou transformáciou 
časti rovnomennej neformálnej skupiny mladých aktivistov a aktivistiek slovenskej 
LGBTQ (lesbian-gay-bisexual-transgender-queer) komunity. 
 
www.radaeuropy.sk  
Portál poskytuje množstvo informácií o postavení, úlohách a činnosti Rady Európy, 
ktorej primárnym cieľom je ochrana ľudských práv a podpora a upevňovanie 
bezpečnosti a demokracie v Európe. 
 
www.rasizmus.sk   
Stránka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu, ktoré vyvíja rôzne aktivity 
v oblasti boja proti rasizmu, diskriminácii, predsudkom a presadzovania hodnôt 
tolerancie a multikulturality v spoločnosti. 
 
www.rca-za.sk  
Webstránka projektu Regionálneho centra pre autistov (RCA) v Žiline, ktorý vznikol z 
iniciatívy rodičov, pedagógov a pedagogičiek a odborníkov i odborníčok 
zaoberajúcich sa autizmom. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú starostlivosť 
pre ľudí so špeciálnopedagogickými potrebami s diagnózou autizmu a pre ich rodiny. 
RCA prevádzkuje aj Domov sociálnych služieb Život spolu pre deti a dospelých s 
autizmom (zriadilo ho OZ Detská komunita) a zastrešuje Súkromné centrum 
špeciálnopedagogického poradenstva. V jeho priestoroch sa nachádza aj SPOSA-
ŽR - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región. 
 
www.reprorights.org  
Stránka Centra pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights), neziskovej 
organizácie, ktorá sa venuje presadzovaniu a obhajobe reprodukčných práv žien na 
celom svete. Centrum využíva právne nástroje na zlepšovanie reprodukčnej slobody 
ako základného práva, ktoré sú všetky vlády povinné chrániť, rešpektovať a napĺňať. 
V rámci svojich aktivít Centrum napríklad presadzuje prístup k bezpečnej a dostupnej 
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antikoncepcii či k legálnej a bezpečnej interrupcii. Na stránke možno nájsť množstvo 
informácií týkajúcich sa reprodukčných práv žien. 
 
www.rojko.sk  
Portál venovaný ľuďom s mentálnym postihnutím a ľuďom s autizmom i všetkým, 
ktorí s nimi žijú, pracujú alebo ich chcú „len“ spoznať – o veciach, ktoré sa priamo či 
nepriamo dotýkajú ich života. Portál spravuje OZ Bol raz jeden človek, ktoré vzniklo v 
roku 2006 na podnet študentov a študentiek a absolventov i absolventiek Pedagogiky 
mentálne postihnutých a Liečebnej pedagogiky. Združenie realizuje viaceré 
programy – Špeciálne pracovné kurzy, Komunitný byt, Program rozvoja 
dobrovoľníctva ľudí s postihnutím, Robinsonky a i. Snaží sa ovplyvňovať nielen 
zmýšľanie spoločnosti o ľuďoch s mentálnym postihnutím a s autizmom, ale 
predovšetkým zmýšľanie ľudí s postihnutím o sebe samých, podporuje ich 
samostatnosť, integráciu a sebarealizáciu. 
 
www.romainstitute.sk  
Stránka Rómskeho inštitútu - Roma Institute, ktorý je neziskovou organizáciou, ktorá 
vznikla v máji 2007 so zámerom vytvoriť ucelené informačno-dokumentačné centrum 
rómskej reality na Slovensku (zber, spracovávanie a rozširovanie informácii o živote 
a postavení Rómov). Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, 
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so 
zameraním na zlepšenie úrovne a postavenia Rómov v spoločnosti. 
 
www.romovia.vlada.gov.sk  
Stránka Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, 
ktorý plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít. Jednou z úloh 
splnomocnenca je realizovať systémové opatrenia na zlepšenie postavenia Rómov a 
Rómok a ich integrácie do spoločnosti. 
 
www.ruzovyamodrysvet.sk  
Portál zameraný na oblasť rodovo citlivej pedagogiky. Svoju pozornosť upriamuje 
najmä na otázky rodovej kompetencie, uplatňovanie rodovej perspektívy vo 
vzdelávaní a na spravodlivosť v deľbe práce medzi ženami a mužmi. Sprístupňuje 
užitočné materiály a praktické informácie nielen pre pedagogičky a pedagógov. 
 
www.safework.gov.sk  
Stránka Národného inšpektorátu práce, ktorá ďalej odkazuje na jednotlivé pracovné 
inšpektoráty. Na tieto sa možno obrátiť s podnetom v prípade podozrenia z porušenia 
zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ale tiež so 
žiadosťou o bezplatné poradenstvo týkajúce sa okrem iného dodržiavania 
pracovnoprávnych predpisov, a teda aj zásady rovnakého zaobchádzania. 
 
www.sexualorientationlaw.eu  
Informačný portál Európskej komisie pre právo sexuálnej orientácie - ECSOL 
(European Commission on sexual orientation law). ECSOL je mimovládna a 
nepolitická sieť právnych expertov a expertiek. Jej členovia a členky pochádzajú z 
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celej Európy a zastupujú rôzne profesné prostredia – napr. akademické, sudcovské 
či mimovládne. Členovia a členky ECSOLu majú odborné vedomosti o právnych 
otázkach týkajúcich sa sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity a vo svojej praxi 
sa zameriavajú na oblasti ako ľudské práva, antidiskriminačné právo, rodinné právo 
či trestné právo. 
 
www.shetizenjournalist.com  
Portál občianskeho žurnalizmu určený výlučne ženám – fórum pre diskusie o témach 
dôležitých pre ženy, o záležitostiach, ktoré ich priamo alebo nepriamo ovplyvňujú. 
Ženy ho môžu použiť ako nástroj na prinášanie správ a rozvíjanie diskusií, ktoré 
prezentujú ich názory a prispievajú k ich posilňovaniu. Portál sa zameriava na 
mainstreamové správy zo ženského pohľadu, s cieľom povzbudiť ženy, aby s nimi aj 
samy prichádzali - nie sú však len o nich. 
 
www.snslp.sk  
Stránka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Medzi jeho úlohy patrí 
zabezpečovať právnu pomoc obetiam diskriminácie a intolerancie, monitorovať a 
hodnotiť dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, uskutočňovať výskumy a 
prieskumy v oblasti ľudských práv. Stránka obsahuje aj stručný adresár organizácií 
poskytujúcich poradenstvo v rôznych oblastiach. 
 
www.socia.sk  
Stránka Nadácie SOCIA, ktorá má 8-ročné skúsenosti so spravovaním grantových 
programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj sociálnych služieb a podporu 
znevýhodnených skupín obyvateľov a obyvateliek. Nadácia podporuje projekty 
mimovládnych organizácií a samospráv, podporuje individuálnych žiadateľov podľa 
ich aktuálnych potrieb. Realizuje aj vlastné projekty na národnej aj medzinárodnej 
úrovni.  
 
www.spatrick.info  
Stránka je predovšetkým informačným portálom, ktorý poskytuje rôznorodé 
informácie zo života komunity gejov a lesieb. 
 
www.sspr.gov.sk/IVPR  
Stránka Inštitútu pre výskum práce a rodiny, štátnej príspevkovej organizácie, ktorá 
je zriadená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
Prioritnou náplňou činnosti Inštitútu je výskumná činnosť. Ide o aplikovaný sociálny 
výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politiky trhu práce a zamestnanosti, 
zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Výsledky výskumu sú následne využívané zriaďovateľom pri tvorbe zákonov, 
koncepcií, stratégií a programov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky. 
 
www.stop-discrimination.info  
Stránka iniciatívy Európskej únie „Za rozmanitosť: Proti diskriminácii“. Poskytuje 
informácie o otázkach týkajúcich sa boja proti diskriminácií vo všetkých 27 členských 
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štátoch EÚ. 
 
http://tandis.odihr.pl/  
Stránka Informačného systému Tolerancia a nediskriminácia (Tolerance and Non-
Discrimination Information System – TANDIS), ktorú vytvoril Úrad OBSE pre 
demokratické inštitúcie a ľudské práva. Ideou vytvorenia tohto informačného systému 
bolo získavať a sprístupňovať relevantné informácie z rôznych oblastí týkajúcich sa 
diskriminácie od všetkých členských štátov OBSE, občianskej spoločnosti a 
medzivládnych organizácií. Stránka približuje problematiku (in)tolerancie a 
(anti)diskriminácie s dôrazom na vymedzené oblasti (napr. oblasť antisemitizmu, 
oblasť diskriminácie súvisiacej s rodom a pohlavím, oblasť intolerancie vo vzťahu k 
Moslimom, oblasť homofóbie či nenávistných prejavov na internete), v ktorých 
sprístupňuje odborné publikácie a dokumenty. Stránka obsahuje množstvo 
rôznorodých informácií spojených s (in)toleranciou a (anti)diskrimináciou v 
medzinárodnom kontexte, ako aj vo vnútroštátnych kontextoch členských krajín 
OBSE vrátane Slovenska. 
 
www.un.org  
Stránka Organizácie spojených národov.  
 
www.vop.sk  
Stránka verejného ochrancu práv Slovenskej republiky. Poskytuje aj užitočné rady 
ako postupovať pri podávaní podnetu, ak boli porušené naše základné práva a 
slobody pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy na 
Slovensku. 
 
www.zpmpvsr.sk  
Stránka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej 
republike. Súčasťou stránky je aj internetová poradňa zameraná na právne, sociálne 
a špeciálnopedagogické poradenstvo.  
 
4.3 Spoločenské otázky 
 
Zvyšujúca sa rozmanitosť sa stáva aktuálnou politickou otázkou vo väčšine krajín 
moderného sveta vrátane Slovenska. Chápanie pojmu „diverzita“16 však nie je 
jednoznačné a nespája sa s predchádzaním diskriminácii - i keď tento pojem sa 
v súčasnosti používa pomerne často a slovenská spoločnosť je rozmanitá už svojím 
zložením. Táto skutočnosť sa dostatočne neodráža ani v reálnom zastúpení 
diskriminovaných jednotlivcov a skupín vo všetkých verejných a súkromných 
segmentoch spoločnosti, ani v konaní a postojoch politických predstaviteľov. Práve 
vnímanie pojmu rozmanitosť a otázok, ktoré zahŕňa, ako aj – v niektorých prípadoch 
– legislatívny a politický rámec, často poukazujú na nedostatok aktívneho prístupu 
                                                
16  Pre viac informácií pozri BITUŠÍKOVÁ, A: Trvalo udržateľný rozvoj a diverzita v sociálnych vedách: 

mapovanie výskumného priestoru a hľadanie súvislostí. In BITUŠÍKOVÁ, A: (ed): Kultúrna a 
sociálna diverzita na Slovensku. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela,, 
2007, str. 12-27. 

http://tandis.odihr.pl/
http://www.un.org/
http://www.vop.sk/
http://www.zpmpvsr.sk/
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príslušných verejných inštitúcií. Chýba jasná artikulácia oddanosti hodnotám slobody 
a rovnosti nepochopenie ich ľudskoprávneho rozmeru, a teda aj obsahu. Súčasná 
politická reprezentácia sa v nasledujúcom období podujala prijímať účinné politické 
opatrenia s cieľom aktívne implementovať koncept rovného zaobchádzania do života 
spoločnosti, verejných inštitúcií i ďalších spoločenských sfér. Tolerancia a pluralita 
ešte stále nezapustila korene slovenskej spoločnosti. Aj preto je v súčasnosti je 
koncept diverzity viac považovaný za cieľ než za efektívny nástroj či komponent 
tvorby verejných antidiskriminačných politík, ktoré by mali smerovať k uplatňovaniu 
zásady rovného zaobchádzania (mainstreaming).  
 
Jedným z ukazovateľov, aká je v skutočnosti na Slovensku celková situácia v oblasti 
rozmanitosti, je to, ako slovenská populácia vníma „iných“. Prieskumy opakovane 
realizované na Slovensku17 okrem iného poukazujú na vysokú mieru spoločenského 
odstupu majoritného obyvateľstva od Rómov, ktorých trvalo označujú za najmenej 
želaných susedov.18 Homosexuálne páry a rodiny migrantov, Moslimov, Ázijcov, 
Ukrajincov, Maďarov a Židov tiež patria do kategórie, od ktorej si respondenti 
a respondentky udržujú odstup, hoci nie v takej veľkej miere ako v prípade Rómov a 
Rómok.19 Ako konštatujú Mesežnikov a Gyárfášová z Inštitútu pre verejné otázky: 
„Je teda zjavné, že v slovenskej spoločnosti pretrváva určitá uzavretosť voči kultúrnej 
odlišnosti, pričom charakter tejto uzavretosti sa môže líšiť, môže mať historické 
korene (voči skupine Rómov), alebo môže predstavovať problém úplne nového 
charakteru (odstup voči prisťahovalcom).“20 Na druhej strane „výskumné zistenia 
poukazujú na vysokú mieru citlivosti a empatie voči skupinám so zdravotnými 
problémami, s telesným a mentálnym postihnutím, voči starším ľuďom či obetiam 
fyzického násilia.“21  
 
Napätie súvisiace s neschopnosťou akceptovať, resp. tolerovať odlišnosť 
a rozmanitosť narastá. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vo svojich 
                                                
17  GURÁŇ, P.– GERBERY,D. – KOTVANOVÁ,A. – MÜNCNEROVÁ, L.: Záverečná správa projektu 

Reprezentatívny výskum vnímania ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania u dospelej 
populácie v SR. Bratislava: SNSĽP, 2007,; Empirické údaje pochádzajú zo sociologického 
výskumu realizovaného Inštitútom pre verejné otázky, 2006; výskum „Občianstvo a participácia na 
Slovensku 2008“, ktorý sa realizovalo v rámci projektu COPART Centrum excelentnosti SAV pre 
výskum a rozvoj občianstva a participácie. Dáta sú použité so súhlasom hlavného riešiteľského 
pracoviska - Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie (KVSBK) Slovenskej akadémie 
vied. 

18  Napríklad z výskumu IVO/COPART-KVSBK z roku 2008 vyplýva, že 69% respondentov a 
respondentiek by nechcelo za susedov Rómov. 

19  Podľa prieskumu IVO/COPART-KVSBK z roku 2008 (pozri vyššie) 34 % respondentov 
a respondpentiek by nechcelo za susedov gejský pár; 32% moslimskú rodinu; 25% lesbický pár; 
22% ázijskú rodinu; 21% rodinu migrantov; 17% ukrajinskú rodinu; 17 % maďarskú rodinu a 11% 
židovskú rodinu.  

20  MESEŽNIKOV, G. – GYÁRFÁŠOVÁ, O: Národný populizmus na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2008, str. 40. 

21  Tamtiež, citovaná časť prieskumu IVO/COPART-KVSBK z roku 2008 uvedeného v poznámke 3. 
To však neznamená, že uvedené skupiny osôb by boli aj v skutočnosti rešpektované a že by 
nedochádzalo k ich diskriminácii (v prípade diskriminácie je v skutočnosti pravdou opak). Tento 
prieskum tiež uvádza, že medzi skupiny, ktoré si podľa respondentov a respondentiek nezaslúžia 
pomoc spoločnosti, patria bisexuáli a bisexuálky (71%), gejovia (69%) a lesby (68%).  
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správach opakovane potvrdzuje, že sa počet prejavov intolerancie voči 
predstaviteľom a predstaviteľkám rasových, etnických, náboženských a ďalších 
menšín zvýšil.22 Patria sem aj verbálne prejavy zo strany niektorých verejných 
predstaviteľov v médiách. Médiá síce prinášajú informácie o problematike 
intolerancie a nedostatku rešpektu voči rozmanitosti, ktoré verejnosť znepokojujú, 
často však bez pomenovania základných problémov a bez poukázania na 
porušovanie základných ľudskoprávnych princípov. Tým do veľkej miery prispievajú 
k celkovo znepokojivej spoločenskej situácii v tejto oblasti namiesto, aby ju pomáhali 
riešiť tým, že vytvoria dostatočný priestor pre korektnú verejnú diskusiu. Je zrejmé, 
že v médiách v súvislosti so zobrazovaním menšín dochádza k podávaniu 
neobjektívnych, skresľujúcich informácií a že „v spoločnosti naďalej pretrváva trend 
stereotypného podávania informácií o niektorých národnostných menšinách“, čo je 
badateľné predovšetkým v súvislosti s rómskou menšinou. Nedostatočne mediálne 
pokryté sú ďalšie aspekty vnímania menšín, resp. rozmanitosti všeobecne, ako napr. 
diskusie o vplyve hospodárskej krízy na menšiny diskriminované na základe jedného 
alebo viacerých dôvodov. Na Slovensku však žiaľ neexistuje verejná diskusia 
o týchto aspektoch rozmanitosti a (anti)diskriminácie. 
 
Reprezentatívny kvantitatívny výskum IVO23 ukazuje, že diskriminácia je na 
Slovensku závažným spoločenský problémom. Až 17 % ľudí má subjektívny pocit, že 
sú diskriminovaní. Tento subjektívny pocit diskriminácie sa v rôznych skupinách líšil v 
závislosti od veku, povolania a vzdelania. Výskum potvrdil existujúce empirické dáta 
získané v predchádzajúcich výskumoch.24 Ukázal, že starší ľudia sa cítia byť 
diskriminovaní najčastejšie. Starší ľudia, ktorí pochádzajú z viac znevýhodneného 
prostredia, tvrdia, že sú vo vyššej miere vystavení diskriminácii zo všetkých 
zakázaných dôvodov.25 24% respondentov a respondentiek vo vekovej skupine nad 
55 rokov uviedlo, že sa cítia diskriminovaní/é. Na druhej strane, skupina vo veku 18–
25 rokov sa cítila byť diskriminovaná najmenej. Subjektívny pocit diskriminácie sa 
tiež líšil z hľadiska pohlavia: 18% žien a 15% mužov uviedlo, že sa cítia byť 
diskriminovaní. Hoci diskriminácia nie je novým fenoménom, značná časť 
slovenského obyvateľstva mu nerozumie a za diskrimináciou má všeobecne sklon 
považovať akúkoľvek krivdu. Spomedzi prostredí, kde dochádza k diskriminácii, 
väčšina respondentov a respondentiek (79%) uviedla trh práce. Ak vezmeme do 
úvahy diskrimináciu na základe veku, je to ešte výraznejšie, pretože 84% 

                                                
22  Pozri napr. Kolektív autorov – odborných pracovníkov SNSĽP; ZACHOVÁ, A. (ed.): Správa o 

dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 
2008. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2009, str. 113. Pre viac informácií 
pozri str. 113-120. Pozri tiež napríklad ŠUTAJ, Š. – SÁPOSOVÁ, Z.: Národnostné menšiny. In: 
KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M.: Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave 
spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2009, str. 197-203. 

23 Terénny výskum uskutočnila agentúra FOCUS v dňoch 14.- 21. mája 2008 na vzorke 1 209 
respondentov a respondentiek starších ako 15 rokov.  

24 Terénny výskum dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania pri vzniku a skončení pracovno-
právneho vzťahu vybraných kategórií obyvateľov. Bratislava: Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva, 2006.  

25 BÚTOROVÁ, Z: Ona a on na Slovensku zaostrené na rod a vek. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2008. 
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respondentov a respondentiek uviedlo, že diskriminácia z hľadiska veku je na trhu 
práce najčastejším dôvodom diskriminácie. Až 17% respondentov a respondentiek 
uviedlo, že keď sa cítia byť diskriminovaní/é (napr. orgánmi verejnej správy), nerobia 
nič. Pocity bezmocnosti sú častejšie u starších ľudí (až 26% respondentov a 
respondentiek v skupine nad 60 rokov), u ľudí so základným vzdelaním (21%) a u 
ľudí iného ako slovenského alebo maďarského pôvodu, najmä medzi Rómami (28%).  
 
Pojem diskriminácia súčasťou bežnej každodennej komunikácie slovenskej 
verejnosti, je všeobecne známy a často používaný vo verejných diskusiách. Nie vždy 
sa adekvátne používa. Inštitút pre verejné otázky realizoval v čase od marca do mája 
2008 kvalitatívny výskum so zámerom zistiť, či slovenská populácia správne rozumie 
pojmu diskriminácia. Pri formulovaní otázok výskumu26 sa vychádzalo z predpokladu, 
že chápanie diskriminácie a informovanosť o nej sú nedostatočné. Tieto predpoklady 
potvrdzujú aj iné štúdie, ktoré sa venovali uvedenej otázke.27 52% respondentov a 
respondentiek výskumu ďalej uviedlo, že ľudské práva sú dôležité, ale že existujú iné 
oblasti, ktoré treba pokladať za prioritné. Výskum tiež ukázal, že slovenská populácia 
si zachováva rezervovaný prístup k rôznorodosti, k menšinám a k imigrantom a 
imigrantkám, čo podnecuje rôzne predsudky a stereotypy. Vzhľadom na zvyšujúcu 
sa sociálnu, národnostnú a etnickú rôznorodosť na Slovensku výsledky výskumu 
ukazujú nevyhnutnosť väčšieho dôrazu na multikulturalizmus a multikultúrnu 
výchovu. Výsledky tiež naznačujú, že v záujme odstránenia stereotypov a 
predsudkov potrebujeme konzistentnejší prístup a že slovenská populácia sa musí 
stať citlivejšou a lepšie informovanou o ľudských právach a diskriminácii.  
 
Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je síce druhou najčastejšou v rámci 
Európskej únie (51%), ale na Slovensku ju občania a občianky nevnímajú ako 
významnú (50%), na rozdiel od etnického pôvodu. To možno dať do súvislosti s 
výsledkami výskumu o miere akceptácie registrovaných partnerstiev osôb rovnakého 
pohlavia. Dáta získané v roku 2008 ukazujú, že sociálna vzdialenosť voči osobám z 
LGBT komunity je na Slovensku ešte stále dosť veľká.28 Na Slovensku je miera 
uznania práv LGBT párov pomerne nízka, t. j. v rozmedzí od 45% v prípade 
uplatnenia nároku na dôchodok pre pozostalého/ú, do 64% v prípade prístupu k 
informáciám o zdravotnom stave partnera alebo partnerky. Viac ako 45% 
respondentov a respondentiek nesúhlasí (na rozdiel od 42%, ktorí/é súhlasia) s 
registrovaným partnerstvom LGBT párov. Z výsledkov cieleného výskumu z roku 
200229 zameraného na diskrimináciu osôb z prostredia LGBT komunity vyplýva, že 

                                                
26  SEKULOVÁ, M. – GYÁRFÁŠOVÁ, O.: Vieme, čo je diskriminácia? In: Na ceste k rovnosti. 

Bratislava: Občan a demokracia, 2008, str. 60 – 75. 
27  Pre viac informácií pozri výskumy, ktoré realizoval Inštitút pre verejné otázky v rokoch 2005, 2006 

a 2008 a ktoré sú k dispozícii na http://www.ivo.sk/147/sk/aktivity/vyskumy?rok=2006 a na 
http://www.ivo.sk/147/sk/aktivity/vyskumy?rok=2007 (posledná návšteva zo dňa 20. júla 2011). 

28  Pre viac informácií pozri výsledky prieskumu Prieskum verejnej mienky pre Iniciatívu Inakosť, 
Bratislava: Agentúra FOCUS, 2008 (reprezentatívny sociologický výskum realizovaný na 
Slovensku od 3. do 9. júna 2008 na vzorke 1022 respondentov a respondentiek metódou priamych 
rozhovorov).  

29  ŠÍPOŠOVÁ, M. – JÓJÁRT, P. – DAUČÍKOVÁ, A.: Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov, 
bisexuálov a bisexuálok na Slovensku. Ganymedes - Q Archív. Bratislava 2002. 

http://www.ivo.sk/147/sk/aktivity/vyskumy?rok=2006
http://www.ivo.sk/147/sk/aktivity/vyskumy?rok=2007
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na Slovensku 43% gejov, lesieb, bisexuálok a bisexuálov zažilo kvôli svojej sexuálnej 
orientácii obťažovanie a až 15% bolo obeťou minimálne jedného fyzického útoku. 
85% respondentov a respondentiek skrýva zo strachu pred obťažovaním, násilím 
alebo inými negatívnymi dôsledkami svoju sexuálnu orientáciu na verejnosti, a až 
60% tají sexuálnu orientáciu pred aspoň jedným z rodičov (46% ju tají pred oboma 
rodičmi). Podľa tohto výskumu obťažovaniu v zamestnaní muselo čeliť 26%, resp. 
každý štvrtý z opýtaných (z celkového počtu 251 respondentov). Najčastejšie malo 
obťažovanie formu vtipkovania alebo vysmievania. Pomerne často museli 
respondenti a respondentky čeliť agresívnym otázkam. Z ďalších foriem obťažovania 
sa vyskytlo fyzické násilie, vyhrážky, sexuálne obťažovanie a aj iné formy. 
Z výsledkov výskumu tiež vyplýva, že opýtaní pokladajú za najnebezpečnejšie odkryť 
svoju sexuálnu orientáciu pred zamestnávateľmi alebo nadriadenými. Až 52% 
opýtaných uvádza, že svoju sexuálnu orientáciu skrývajú pred všetkými 
zamestnancami. Z uvedených údajov je zrejmé, že veľká väčšina gejov a lesieb 
pokladá za nebezpečné otvorene hovoriť o svojej sexuálnej orientácii, a to najmä 
pred tými osobami, zo strany ktorých môže prísť nejaký postih. 
 
Výskum,30 ktorého výsledky zverejnila Iniciatíva Inakosť v októbri 2009 ukázal, že 
verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o 
životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo 
v septembri 2009 viac ako jeho odporcov. Prijatie zákona o životnom partnerstve 
dvoch osôb rovnakého pohlavia by určite alebo skôr áno podporilo 45% 
respondentov (určite alebo skôr nie 41% a nevie 16%). Potvrdilo sa tiež, že verejnosť 
nemá výhrady k reálnemu obsahu tohto zákona (prístup k informáciám o zdravotnom 
stave partnera/partnerky, nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého 
partnera/partnerky a pod.) Ďalším dôležitým výsledkom je potvrdenie faktického 
stavu slovenskej spoločnosti pokiaľ ide o vnímanie párov rovnakého pohlavia 
v rôznych sociálnych situáciách. Veľkej väčšine spoločnosti by skôr nevadilo alebo 
určite nevadilo, keby stretli LGBT pár v obchode (75%), v kaviarni (74%), na rodinnej 
oslave (54%), ani keby žil v susedstve pár dvoch gejov (59%) alebo lesieb (60%).  
 
Výsledky výskumu vnímania ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania, v 
ktorom sa zisťovala miera sociálneho odstupu a skúsenosť s diskrimináciou kvôli 
sexuálnej orientácií31 ukázali, že sa podiel prepustených zo zamestnania kvôli 
odlišnej sexuálnej orientácií konštantne pohybuje v rozpätí 0,5-0,7%, čo v projekcii 
na celú dospelú populáciu môže predstavovať značný počet prípadov. Najpálčivejším 
problémom je neexistencia mechanizmov na monitorovanie, vyhodnocovanie a 
prijímanie nápravy v prípadoch diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, či 

                                                
30  V rámci projektu Iniciatívy Inakosť „Cesta k zákonu o životnom partnerstve“ realizovala agentúra 

FOCUS, s.r.o. v dňoch 2.-8. septembra 2009 prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke 
obyvateľstva SR - 1039 osôb. Viac informácií na 
http://www.inakost.sk/index.php?page=clanok_detail&id=134&idp=&ids= (Posledná návšteva dňa 
29.3.2010).  

31  GURÁŇ, P. − GERBERY, D. − KOTVANOVÁ, A. − MÜNCNEROVÁ, L.: Reprezentatívny výskum 
vnímania ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania u dospelej populácie v SR. Záverečná 
správa z projektu. Bratislava: SNSĽP, 2007. 

http://www.inakost.sk/index.php?page=clanok_detail&id=134&idp=&ids
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identity. Napriek tomu, že novela antidiskriminačného zákona z roku 2008 posilnila 
ochranu LGBT ľudí aspoň v legislatívnej rovine, naďalej je problematické praktické 
uplatnenie garantovaných práv a chýba i legislatívny rámec upravujúci životné 
partnerstvo LGBT ľudí. V Slovenskej republike v súčasnosti neexistuje samostatný 
poradný organ vlády alebo iná štátna inštitúcia, ktorá by riešila problematiku 
postavenia LGBT ľudí v slovenskej spoločnosti.  
 
Dôležitým indikátorom celkovej situácii v oblasti rozmanitosti je vnímanie “iných ľudí” 
v slovenskej majoritnej populácii. Výskumy, ktoré sa na Slovensku opakovane 
uskutočnili odrážajú okrem iného že respondenti by si udržiavali odstup aj od 
kategórie gejských a lesbických párov.32 Doterajšie výskumy potvrdzujú zároveň i to, 
že širokej a odbornej verejnosti, i (potenciálne) diskriminovaným osobám chýba 
primeraná informovanosť, o práve na rovnosť, o antidiskriminačnej legislatíve 
a o možnostiach, ako sa v prípadoch diskriminácie domáhať ochrany.“33 Na druhej 
strane, „podľa Slovákov, najväčší vplyv v boji proti diskriminácii majú médiá, potom 
škola a na treťom mieste je uvádzaná rodina.“34  
 
Výsledky výskumov zameraných na migrantov a migrantky ukázali, že jednou zo 
základných otázok ich integrácie do spoločnosti a kvality života je diskriminácia, s 
ktorou sa na Slovensku stretávajú. Kvalitatívny výskum z roku 2006 zameraný na 
integráciu na trhu práce a do spoločnosti ukázal, že vo svetle subjektívnej pohody je 
pre migrantov a migrantky jednou z nevýhod života na Slovensku každodenná 
všadeprítomnosť diskriminácie. Cudzinci a cudzinky hlavne inej farby pleti a rasy sú 
vystavení prejavom diskriminácie vo forme posmechu, skrytej diskriminácie 
(prejavujúcej sa obťažovaním a znepríjemňovaním života napríklad pri kontrole 
cestovných dokladov), ako aj pasívnej diskriminácie (k osobe čiernej pleti si v 
električke nikto neprisadne).35 
 
Výsledky novšieho výskumu migrantov a migrantiek zameraného na kultúrnu 
dimenziu procesu začleňovania potvrdili, že na úrovni každodenných interakcií je 
podľa mnohých migrantov ich život na Slovensku naďalej ťažký, a to nielen kvôli 
nedostatku informácií, náročným procedúram a neznalosti jazyka. Problémy im 
spôsobuje rozdielne zaobchádzanie v rôznych oblastiach – pri hľadaní práce, 

                                                
32  Výskum IVO/COPART-KVSBK z roku 2008 naznačil, že až 34 % respondentov by sa cítilo 

nepríjemne keby v ich susedstve býval gejský pár; 32 % keby išlo o muslimskú rodinu; 25 % keby 
išlo o lesbický pár; 22 % keby išlo o rodinu pochádzajúcu z Ázie; 21 % keby išlo o rodinu 
migrantov; 17 % keby išlo o ukrajinskú rodinu; 17 % keby išlo o maďarskú rodinu, a 11 % keby išlo 
o židovskú rodinu.  

33  Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v SR za rok 2008, 
SNSĽP, Bratislava 2009.  

34  GYÁRFÁŠOVÁ, O., SEKULOVÁ, M.: Ľudské práva, diskriminácia a menšiny vo verejnej percepcii, 
in Na Ceste k rovnosti, Bratislava: Občan a demokracia, 2008, pp. 39 – 60. 

35  POPPER, M., BIANCHI, G., LUKŠÍK, I., SZEGY, P.: Potreby migrantov na Slovensku. 
Bratislava:VEDA, 2006. 
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ubytovania alebo pri poskytovaní služieb, ktoré často vyplýva z viditeľnej alebo ľahko 
rozpoznateľnej odlišnosti (farba pleti, oblečenie, cudzo znejúce meno).36  
 
Vážny a pretrvávajúci problém na trhu práce v spojitosti s príslušnosťou 
k národnostnej (či etnickej menšine) na Slovensku je vysoká nezamestnanosť 
Rómov. Jej príčinou je aj existujúca diskriminácia v prístupe k práci a k zamestnaniu 
aj v zamestnávaní.37 V tejto oblasti však v súčasnosti nie sú dostupné štatistiky 
z hľadiska etnickej štruktúry obyvateľstva. Preto sa uvedený problém vysokej 
nezamestnanosti Rómov a Rómok skúma predovšetkým v kontexte sociálnej 
exklúzie a chudoby istých typov rómskych komunít v závislosti od stupňa segregácie. 
Zároveň sa marginalizácia Rómov a Rómok na trhu práce dáva do súvisu s dvojitou 
marginalizáciou v nadväznosti na vyššiu koncentráciu segregovaných rómskych 
komunít v regiónoch s nižšou ekonomickou výkonnosťou, a tým vyššou mierou 
nezamestnanosti. Pokiaľ ide o iné oficiálne uznané menšiny nie je zjavná výrazná 
súvislosť medzi nezamestnanosťou a príslušnosťou k národnostnej menšine, pričom 
v prípade príslušníkov a príslušníčok maďarskej národnostnej menšiny je rovnako 
možné vidieť daný problém optikou regionálnych disparít Slovenska.38 Počas 
pokračujúceho transformačného procesu sa postavenie Rómov na trhu práce 
dramaticky zmenilo, čo spôsobilo obrovský nárast ich nezamestnanosti. Výskum sa 
zameral na skúmanie viacerých faktorov ovplyvňujúcich tento problém, medzi inými 
aj na faktor existujúcej diskriminácie.39 Situácia v oblasti zamestnávania ľudí 
z rómskych komunít zostáva v súčasnosti komplikovaná aj vzhľadom na dopady 
hospodárskej krízy. Existujúca vylúčenosť Rómov a Rómok z trhu práce má často 
inštitucionálnu podobu. „Rómovia v produktívnom veku sú nepokryte diskriminovaní 
na trhu práce. Zamestnávatelia často úprimne priznávajú, že by rómskeho 
uchádzača o zamestnanie a priori neprijali …zároveň však väčšinová spoločnosť 
nerada vidí, že Rómovia sú nezamestnaní.“40  
 
V tejto súvislosti sú relevantné výsledky porovnávacích kvantitatívnych prieskumov, 
ktoré sa na Slovensku sa zameriavali na subjektívne skúsenosti príslušníkov 
a príslušníčky rómskej menšiny s diskrimináciou. Výsledky tohto jedinečného 
výskumu ukázali, že až 80 % opýtaných slovenských Rómov a Rómok si myslí, že 
diskriminácia z dôvodu etnického pôvodu je na Slovensku veľmi alebo pomerne 
rozšírená, čo v porovnaní s mienkou Rómov a Rómok iných krajinách je tretí 
                                                
36  GALLOVÁ – KRIGLEROVÁ E., KADLEČÍKOVÁ J., LAJČÁKOVÁ J.: Migranti. Nový pohľad na stare 

problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku. Bratislava: CVEK, 
2009. Str. 63. 

37 Pozri PULIŠ, P.: Formy a rozsah diskriminácie Rómov na Slovensku, In: Čačipen pal o Roma. 
Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO 2002. str. 413 – 442.  

38  Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v Slovenskej republike. Svetová banka, Nadácia 
S.P.A.C.E., INEKO – Inštitút pre otvorenú spoločnosť. Bratislava: 2002, str. 28. 

39  V tejto súvislosti mnohí rómski respondenti a respondentky uvádzali rasovú diskrimináciu ako 
vážnu prekážku svojho zamestnanosti a jeden z hlavných dôvodov, prečo odmietajú hľadať prácu 
mimo svojich komunít a dedín. Často uvádzali príklady diskriminácie viažuce sa na situáciu, keď 
Rómovia žiadali o prácu telefonicky a hoci im zamestnávateľ sľúbil, že ich prijme, okamžite po tom, 
čo zistil, že sú Rómovia, ich odmietol, tamtiež, str. 31. 

40  HOJSÍK, M.: Rómovia a my: kam priaznivé zmeny nedorazili. In: Kde sme? Mentálne mapy 
Slovenska. Bratislava: IVO, Kaligram, 2010. str. 237. 
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najintenzívnejší pocit. Pritom 84% respondentov a respondentiek nepozná inštitúciu, 
ktorá by mu v prípade diskriminácie mohla poskytnúť pomoc alebo radu.41  
 

                                                
41  EU-MIDIS at a glance. Introduction to the FRA’s EU-wide discrimination survey. European Union 

Agency for Fundamental Rights 2009, dostupné na 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_GLANCE_EN.pdf, (posledná návšteva dňa 
29.6.2010). 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS_GLANCE_EN.pdf
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5 Vzor štrukturovania informácií špecifických vo vzťahu k modulom 
 
5.1 Zber informácií a plánovanie aktivít   
 
1) Prístup verejnosti k informáciám 
 
Základným právnym predpisom, ktorý zaručuje každému právo na informácie je 
Ústava Slovenskej republiky.42 V zmysle čl. 26 Ústavy je právo na informácie 
základným ľudským právom, pričom zahŕňa právo slobodne vyhľadávať, prijímať a 
rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.43 Právo šíriť informácie je 
v zmysle Ústavy možné obmedziť zákonom, a to iba vtedy ak ide o opatrenia v 
demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť 
štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.44  
 
Právnym predpisom stanovujúcim, ktoré informácie majú byť sprístupnené a ktoré sa 
nepovažujú za prístupné verejnosti, i to, ktorých subjektov sa povinné 
sprístupňovanie informácií týka a aký postup majú pri ich sprístupňovaní uplatňovať, 
je zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon).  
 
V zásade platí, že verejne prístupnou je každá informácia, ktorú právne predpisy 
nedefinujú ako tajnú. Jedným z obmedzení prístupu k informáciám je napríklad 
ochrana osobnosti a osobných údajov. V zmysle § 9 ods. 1 infozákona ide 
o „informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, teda ide o 
písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové 
záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy.“ Tie je možné 
sprístupniť v zásade iba s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby, 
resp. ak to ustanovuje osobitný zákon. Medzi ďalšie obmedzenia patria obmedzenia 
pri sprístupňovaní, resp. zverejňovaní utajovaných skutočností v zmysle osobitného 
zákona, bankového, daňového alebo obchodného tajomstva a pod.45 
 
Na prístup k informáciám podľa tohto zákona má každý.46 Na požiadanie musia 
povinné osoby (pozri nižšie) sprístupniť informácie, ktoré majú k dispozícii. Tieto 
informácie sa poskytujú bez potreby preukázať právny alebo iný dôvod alebo záujem, 
pre ktorý je informácia požadovaná.  
 
Povinnosť sprístupňovať informácie majú najmä štátne orgány, obce, vyššie územné 
celky, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať 
o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej 
správy, právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym 
orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona a 

                                                
42 Zákon č. 460/1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky.  
43 Čl. 26 ods. 2 Ústavy SR. 
44  Čl. 26 ods. 4 Ústavy SR. 
45  Pozri § 8 – 13 infozákona. 
46  Podľa § 4 ods. 1 zákona o slobode informácií žiadateľom môže byť ktorákoľvek fyzická alebo 

právnická osoba. 
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napokon aj právnické osoby založené všetkými uvedenými povinnými osobami. 
Vymedzenie týchto subjektov má vplyv aj na zber dát týkajúcich sa zakázaných 
dôvodov diskriminácie resp. ich následné sprístupňovanie.47 
 
2) Zber dát   
 
Povinnosť zberu dát v súvislosti s povinnosťou dodržiavať zásadu rovného 
zaobchádzania vyplýva jednak z medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská 
republika viazaná a jednak z vnútroštátnej právnej úpravy. 
 
Ústava Slovenskej republiky v čl. 7 ods. 5 stanovuje, že „medzinárodné zmluvy o 
ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých 
vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú 
práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred 
zákonmi.“ Ochrana ľudských práv v zmysle medzinárodných dohovorov a zmlúv 
zahŕňa aj zákaz diskriminácie ako jeden zo základných ľudskoprávnych princípov. 
V tejto súvislosti má Slovenská republika pri ochrane základných práv a slobôd 
okrem iného povinnosť prijímať opatrenia zabezpečujúce užívanie garantovaných 
ľudských práv v praxi na základe rovnosti, opatrenia smerujúce k náprave 
porušených práv, kontrole ich dodržiavania a realizácii politík v oblasti 
antidiskriminácie.48 
 
Na vnútroštátnej úrovni je dôležitým právnym predpisom, ktorý stanovuje povinnosť 
zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie, antidiskriminačný zákon. 
Podľa § 2 ods. 3 tohto zákona, dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 
spočíva aj „v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou“. Aj keď zber dát nie 
je v antidiskriminačnom zákone explicitne upravený, v zmysle tohto ustanovenia 
opatrenia na ochranu pred diskrimináciou by mali spočívať napríklad aj v cyklickej 
realizácii prieskumov, monitoringov a auditov slúžiacich na zisťovanie stavu 
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, na mapovanie potrieb oprávnených 
subjektov a na zisťovanie dopadov vykonaných preventívnych opatrení49 – k čomu je 
nevyhnutné zbierať aj dáta súvisiace so zakázanými dôvodmi diskriminácie.  
 
Povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, a teda aj jej preventívnu 
zložku v zmysle § 2 ods. 3 antidiskriminačného zákona (povinnosť prijímať opatrenia 
na ochranu pred diskrimináciou, a teda aj zbierať k tomu relevantné dáta) má 
každý.50 Problém však môže nastať, pokiaľ ide o sprístupňovanie týchto informácií. 
Verejné subjekty na ktoré sa vzťahuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám, 

                                                
47  Pozri Hodoňová, S.: Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa 

zakázaných dôvodov diskriminácie. Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava, 2010. 
Dostupné na: http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1157 (posledná návšteva 16.7.2011). 

48  Pozri zdroj uvedený v poznámke č.47, str. 2. 
49  Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon. Komentár. Občan a demokracia, Bratislava, 2008, str. 

29. 
50  Pozri bližšie § 3 ods. 1 antidiskriminačného zákona.  

http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1157
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majú zákonnú povinnosť sprístupňovať všetky informácie, ktoré nespadajú medzi 
zákonom ustanovené výnimky.51 Súkromné subjekty, na ktoré sa zákon o slobode 
informácií nevzťahuje, sú síce v zmysle antidiskriminačného zákona povinné dáta 
zbierať, avšak ich zverejnenie je skôr na rozhodnutí konkrétneho subjektu 
súkromného sektora.  
 
V súvislosti zo zberom dát – najmä takých, ktoré sa týkajú „citlivých“ údajov – by sa 
antidiskriminačný zákon teoreticky mohol dosať do rozporu so zákonom č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 1 ods. 1 sa tento zákon vzťahuje na 
ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, pričom povinnosť 
dodržiavať tento zákon sa týka všetkých subjektov verejného a súkromného sektora, 
ktoré osobné údaje spracúvajú, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo 
poskytujú osobné údaje na spracúvanie.52 Problematickým sa môže javiť 
ustanovenie § 8 ods. 1 tohto zákona, podľa ktorého sa zakazuje „spracúvať osobné 
údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru 
alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo 
v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života“.  
 
Tu však treba poznamenať, že podľa § 3 zákona o ochrane osobných údajov sú 
osobnými údajmi iba „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, 
pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na 
základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých 
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, 
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“ Z toho vyplýva, že ak 
subjekty povinné dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania zbierajú niektoré 
údaje relevantné z hľadiska preukazovania diskriminácie, resp. z hľadiska prijímania 
opatrení na ochranu pred diskrimináciou (napr. o etnicite, viere, sexuálnej orientácii 
a pod.) na anonymnej a dobrovoľnej báze (teda so súhlasom dotknutej osoby – pozn. 
autorky) a tak, že ani nepriamo nemožno určiť osobu/osoby, ktorej/ktorých sa 
zozbierané údaje týkajú, nejde o porušenie zákona o ochrane osobných údajov 
(keďže nejde o „osobné údaje“ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov).53 
 
Ako vyplynulo z výsledkov prieskumu občianskeho združenia Občan demokracia 
a zodpovednosť,54 verejné inštitúcie nezbierajú, nespracovávajú a neanalyzujú 
údaje o počtoch osôb charakterizovaných zakázanými dôvodmi diskriminácie (s 
výnimkou zhromažďovania dát rozdelených z hľadiska veku a pohlavia v niektorých 
prípadoch). U subjektov, na ktoré sa zákon o slobode informácií nevzťahuje, sa 
nedá s určitosťou tvrdiť, že dáta nezbierajú, pretože nemajú povinnosť ich 
sprístupňovať. Ani subjekty súkromného práva nezhromažďujú dáta o osobách, 
                                                
51  Tieto subjekty majú v zmysle zákona o slobode informácií povinnosť informácie sprístupňovať, 

ktoré majú k dispozícii, nie však zbierať, prípadne zhromažďovať alebo vyhľadávať. 
52  Pozri § 1 ods. 2 zákona č. 428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
53  Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon. Komentár. Občan a demokracia, Bratislava, 2008, str. 

55. 
54  Pozri bližšie Hodoňová, S.: Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich 

sa zakázaných dôvodov diskriminácie. Občan, demokracia a zodpovednosť, marec 2010. 
Dostupné na: http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1157 (posledná návšteva 17.7.2011). 

http://www.diskriminacia.sk/?q=node/1157


 

51 
 

Semináre zvyšujúce povedomie v oblasti nediskriminácie a rovnosti zamerané na organizácie občianskej spoločnosti 

s ktorými prichádzajú do styku, spôsobom relevantným z hľadiska 
antidiskriminačného zákona (t.j. z pohľadu ich členenia na základe zakázaných 
dôvodov diskriminácie). 
 
Relevantné web stránky  
Štatistický úrad Slovenskej republiky:  http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4 
Inštitút pre verejné otázky: www.ivo.sk.55 
 
5.2 Monitorovanie 
 
Právnym predpisom, ktorý sa často nesprávne stáva prekážkou pri zbere dát, 
týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie je zákon č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov. Podľa tohto zákona sa zakazuje spracúvať osobné 
údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru 
alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo 
v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života.56 
Tu však treba poznamenať, že § 3 tohto zákona považuje za osobné údaje iba 
„údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je 
osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 
použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo 
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, 
kultúrnu alebo sociálnu identitu.“ Z toho vyplýva, že ak subjekty povinné dodržiavať 
zásadu rovnakého zaobchádzania zbierajú niektoré údaje relevantné z hľadiska 
preukazovania diskriminácie, resp. z hľadiska prijímania opatrení na ochranu pred 
diskrimináciou (napr. o etnicite, viere, sexuálnej orientácii a pod.) na anonymnej 
a dobrovoľnej báze, t.j. so súhlasom dotknutej osoby a tak, že priamo ani nepriamo 
nemožno určiť osobu/osoby, ktorej/ktorých sa zozbierané údaje týkajú, nejde 
o porušenie zákona o ochrane osobných údajov (keďže nejde o „osobné údaje“ 
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov). Takýto zber dát je dokonca v súlade 
s antidiskriminačným zákonom podľa § 2 ods. 3 tohto zákona.57  
 
Ani prijatie antidiskriminačného zákona nepredstavuje v tomto smere zmenu 
právneho stavu a zber a spracúvanie údajov týkajúcich sa zakázaných dôvodov 
diskriminácie nie je v rozpore so žiadnym z jeho ustanovení. Naopak, mal by byť 
ponímaný ako právny predpis, ktorý rámcovo požaduje zber údajov týkajúcich sa 
diskriminácie – vrátane takých, ktoré mapujú jednotlivé dôvody diskriminácie (ako 
napríklad vek, etnicita, sexuálna orientácia atď.). Hoci zber dát ako jedna 
z povinností subjektov so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie (napríklad 
zamestnávatelia, poskytovatelia služieb, prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení, 
orgány verejnej správy apod.) nie je v antidiskriminačnom zákone explicitne 
upravená, vyplýva z dikcie §2 ods. 3 tohto zákona. Toto ustanovenie ukladá 
povinnosť prijímať „opatrenia na ochranu pred diskrimináciou“. Hoci tieto opatrenia 
                                                
55  Pozri tiež špecializovaný web portál www.diskriminacia.sk a iné relevantné stránky (str. 25 -31). 
56  § 8 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
57  Pozri k tomu Debrecéniová, J.: Antidiskriminačný zákon. Komentár. Občan a demokracia, 

Bratislava, 2008, str. 55. 

http://www.diskriminacia.sk/
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nie sú v zákone bližšie definované, môžu spočívať napríklad v cyklickej realizácii 
prieskumov, monitoringov a auditov slúžiacich na zisťovanie stavu dodržiavania 
zásady rovnakého zaobchádzania, na mapovanie potrieb oprávnených subjektov 
a na zisťovanie dopadov vykonaných preventívnych opatrení58 - čo nemožno 
realizovať bez kvalitných a spoľahlivých dát. Z toho teda vyplýva, že zber dát 
vykonávaný v zmysle antidiskriminačného zákona je potrebné chápať ako povinnosť, 
ktorá je súčasťou preventívnej zložky zásady rovnakého zaobchádzania. 
 
Zákonné obmedzenie zberu dát predstavuje aj zákon č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 62 ods. 3 tohto 
zákona „zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré 
sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, 
členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie.“ Toto 
ustanovenie však taktiež nie je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou. Práve 
naopak, toto ustanovenie bolo prijaté ako prevencia diskriminácie jednotlivých 
uchádzačov/ uchádzačiek o zamestnanie. Znamená to, že zamestnávatelia nesmú 
takéto informácie vyžadovať v rámci výberového konania a to ani so súhlasom 
dotknutých osôb – uchádzačov/ uchádzačiek o zamestnanie. V zmysle § 41 
Zákonníka práce59 zamestnávatelia nesmú od uchádzačov/uchádzačiek vyžadovať 
ani informácie týkajúce sa tehotenstva, rodinných pomerov, bezúhonnosti (s 
výnimkou, ak to vyžaduje osobitný predpis alebo povaha práce), politickej, odborovej 
alebo/a náboženskej príslušnosti. Ani táto právna úprava však nevylučuje zber dát na 
účely antidiskriminačného zákona. Ako však už bolo spomenuté, základnom 
podmienkou zberu dát musí byť, aby boli dáta zbierané na dobrovoľnej báze zo 
zachovaním anonymity dotknutých subjektov, a aby nebolo možné, čo i len nepriamo 
určiť osobu/osoby, ktorej/ktorých sa zozbierané údaje týkajú.  
 
Materiály v podmienkach SR 
 
Monitorovacia Správa o nútených vysťahovaniach Rómov v roku 2006 identifikuje 
prípady núteného vysťahovania Rómov na Slovensku a formuluje odporúčania pre 
zlepšenie aktuálnej situácie.60 Evaluácia programu obecných nájomných bytov 
ukázala, že štát by sa nemal riadiť  stereotypmi o ničení bytov Rómami a na základe 
toho sa vybrať cestou znižovania štandardu bytov. Práve naopak, vláda by mala 
zefektívniť kvalitu výstavby bytov a eliminovať segregáciu Rómov pomocou finančnej 
podpory miestnych samospráv.61 
 
Cieľom monitoringu mimovládnej organizácie CVEK Škola ako geto- Systematické 
nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku je kvantifikovať 
zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím na 

                                                
58  Tamtiež, str. 29. 
59  Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce. 
60  Správa o nútených vysťahovaniach Rómov v roku 2006. Nadácia Milana Šimečku, The Centre on 

Housing Rights and Evictions (COHRE), European Roma Rights Centre (ERRC), 2006. 
61   HOJSÍK, M.F. (2008) Zavádzanie kvalitného cyklu tvorby politiky: Evaluácia programu obecných 

nájomných bytov. Nadácia Milana Šimečku, OSF. 2008. 
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Slovensku a analyzovať faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Týmto spôsobom sa štúdia 
snaží poskytnúť politikom a občianskej spoločnosti na Slovensku, ako aj príslušným 
medzinárodným organizáciám korektný empirický základ pre prijatie opatrení 
zameraných na zmenšenie rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a 
nerómov.62 
 
Publikácia Vypočítaná nespravodlivosť upriamuje pozornosť na rodové dôsledky, 
ktoré vyplývajú aj zo skutočnosti, že starostlivosť o rodinu, resp. o deti je na 
Slovensku stále predovšetkým na pleciach žien, nemajú však slobodu rozhodovať 
o ich počte a čase narodenia. Je to diskriminačné najmä voči tým skupinám žien, u 
ktorých sa kumulujú viaceré znevýhodňujúce charakteristiky.“63 
 
5.3 Etický kódex 
 
Web stránka www.etickykodex.sk informuje o tom, čo je etický kódex, prečo ho treba 
zaviesť a ponúka svoje služby pri jeho tvorbe. Je venovaná “informáciám o tvorbe 
etického kódexu a jeho implementácii, výhodách obmedzeniach etického kódexu, o 
riešení etických problémov a o ďalších otázkach etiky v organizáciách.“64  
 
Na stránke sú ponúkané tieto služby: 
 
• Etický kódex šitý na mieru  
• Poradenstvo pri tvorbe a implementácii etického kódexu  
• Tréningy a „teambuilding“ (zamerané na a predchádzanie vzniku etických 

problémov a ich riešenie a/alebo simuláciu riešenia etických dilem) 
• Riešenie etických problémov spoločnosti a zamestnancov 
• Etická poradňa a poradenstvo v oblasti etických dilem  
• Etický audit  
• Etický web audit  

 
Stránka poskytuje aj odkazy (linky) na zahraničné web stránky týkajúce sa etických 
kódexov a sociálnej zodpovednosti firiem. Ďalej sa stránka snaží vybudovať 
databázu znalostí a vytvoriť platformu, ktorá zbiera informácie o etických kódexoch a 
o spoločenskej zodpovednosti firiem. Ponúka aktivity zamerané na neziskový sektor 
a zároveň aj pomoc firmám pri tvorbe etických kódexov. 
 

                                                
62  FRIEDMAN, E., KRIGLEROVÁ, E., KUBÁNOVÁ, M., SLOSIARIK, M. Škola ako geto- 

Systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. Budapesť: 
Roma Education Fund, 2009. 113 s. ISBN 978-963-9832-09-1. 

63  Vypočítaná nespravodlivosť - zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu 
k antikoncepčným prostriedkom. New York- Bratislava: Center for Reproductive Rights, (USA); 
Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, 2011, 76 s.  

64 Viac informácií na http://www.etickykodex.sk, (posledná návšteva 14.júla 2011). 

http://www.etickykodex.sk/
http://www.etickykodex.sk/
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Organizácia, ktorá spravuje vyššie uvedenú web stránku, spravuje aj stránku na 
sociálnej sieti Facebook s názvom „Podporujem etické správanie firiem, politikov a 
celej spoločnosti.“65 Na tejto stránke je však zatiaľ minimum informácií. 
 
Ďalšia web stránka www.derivat.sk sa zaoberá rôznymi typmi kódexov (napr. 
profesijné, alebo odborové) vo finančných inštitúciách a popisuje postup ich 
zostavovania.66  

 
a) Súčasná situácia na Slovensku nedovoľuje zostaviť konzistentný zoznam 

etických kódexov, ktoré za zameriavajú na antidiskriminačné postupy alebo 
aspoň obsahujú doslovné formulácie antidiskriminačných ustanovení. 
Prostredníctvom prieskumu na internete však bola zmapovaná situácia 
vzhľadom na prostredia, kde by sa podľa slovenskej antidiskriminačnej 
legislatívy mali realizovať preventívne opatrenia a politiky. Nasledujúci text je 
členený podľa týchto prostredí. Obsahuje jednak príklady web stránok, na 
ktorých bolo možné nájsť relevantné informácie, a na dokreslenie situácie i 
niekoľko takých, kde sa povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 
zaobchádzania nevyskytuje. Uvádzame tiež niekoľko autentických výrokov 
štátnych alebo iných relevantných verejných inštitúcií, ktoré sa týkajú 
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v ich činnosti a interných 
predpisoch. 

 
1. Firmy 
 
Etické kódexy publikované na web stránkach firiem sa dajú rozdeliť nasledovne: 
a) Firmy ktoré majú podrobne vypracovaný etický kódex, ktorého súčasťou je aj 

zákaz diskriminácie zamestnancov a garantovaná rovnosť príležitostí.  
 Príklady: US STEEL,67 SKANSKA,68 KOSIT,69 ALFAPRO,70 DEXIABANKA,71 

Slovnaft,72 COOP73 a Železničná spoločnosť Slovensko.74 

                                                
65  Viac informácii na http://www.facebook.com/pages/Podporujem-etick%C3%A9-spr%C3%A1vanie-

firiem-politikov-a-celej-spolo%C4%8Dnosti/152000268173998, (posledná návšteva 18.7.2011). 

66  Viac informácii na http://www.derivat.sk/index.php?PageID=109, (posledná návšteva 18.7.2011). 
67  Pozri čl.3B etického kódexu. Viac informácii na http://www.usske.sk/corpinfo/ussk_ethics.pdf, 

(posledná návšteva 18.7.2011). 
68  Pozri najmä časť: „Zamestnanecké vzťahy - druhý bod etického kódexu. Viac informácii na 

http://www.skanska.sk/global/About%20Skanska/Downloads/eticky_kodex_sk.pdf, (posledná 
návšteva 18.7.2011). 

69  Pozri čl. 1 etického kódexu, časť „diskriminácia“. Viac informácii na http://www.kosit.sk/eticky-
kodex/, (posledná návšteva 18.7.2011). 

70  Pozri čl.5 etického kódexu, Viac informácii na http://www.alfapro.sk/eticky-kodex.html, (posledná 
návšteva 18.7.2011). 

71  Pozri čl.6 etického kódexu. Viac informácii na http://www.dexia.sk/www/home.nsf/s/1064, 
(posledná návšteva 18.7.2011). 

72  Pozri časť „Zákaz diskriminácie“ etického kódexu. Viac informácii na 
http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/nasa_spolocnost/riadenie_spolocnosti/eticky_kodex/, (posledná 
návšteva 18.7.2011). 

73  Pozri časť „Etické zásady v kľúčových vzťahoch, Zamestnávateľ – zamestnanec, bod 7 etického 
kódexu. Viac informácii na http://bweb.coop.sk/index.php?id=1241, (posledná návšteva 18.7.2011). 

http://www.facebook.com/pages/Podporujem-etick%C3%A9-spr%C3%A1vanie-firiem-politikov-a-celej-spolo%C4%8Dnosti/152000268173998
http://www.facebook.com/pages/Podporujem-etick%C3%A9-spr%C3%A1vanie-firiem-politikov-a-celej-spolo%C4%8Dnosti/152000268173998
http://www.derivat.sk/index.php?PageID=109
http://www.usske.sk/corpinfo/ussk_ethics.pdf
http://www.skanska.sk/global/About%20Skanska/Downloads/eticky_kodex_sk.pdf
http://www.kosit.sk/eticky-kodex/
http://www.kosit.sk/eticky-kodex/
http://www.alfapro.sk/eticky-kodex.html
http://www.dexia.sk/www/home.nsf/s/1064
http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/nasa_spolocnost/riadenie_spolocnosti/eticky_kodex/
http://bweb.coop.sk/index.php?id=1241
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 Najlepší príklad je firma US STEEL, ktorá má na web stránke uvedený etický 
kódex zaoberajúci sa aj zákazom diskriminácie aj sexuálnym obťažovaním. 
Zamestnanci majú k dispozícii tzv. “horúcu linku”, na ktorej môžu nežiadúce 
správanie nahlasovať. Etické kódexy s podrobne rozpracovanou časťou 
týkajúcou sa antidiskriminácie a rovnosti príležitostí boli väčšinou vypracované 
spoločnosťami so zahraničnou účasťou, pričom spomínané časti boli evidentne 
prebraté zo zahraničia. Etické kódexy obsahujúce časť týkajúcu sa 
diskriminácie resp. jej prevencie sa vyskytujú aj u slovenských firiem, ale 
v omnoho menšej miere ako u zahraničných. 

b) Etický kódex zameraný len na služby ponúkané klientom a klientkám, či 
zákazníkom a zákazníčkam, ktorý neobsahuje informáciu týkajúcu sa zákazu 
diskriminácie a nerovného zaobchádzania, či už smerom ku klientom 
a klientkám, alebo k zamestnancom a zamestnankyniam.  

 Príklady etických kódexov, ktoré sú orientované len na služby pre klientelu 
a nehovoria nič o zákaze diskriminácie, či už klientiek a klientov, alebo 
zamestnancov a zamestnankýň: VÚB banka,75 Orange,76 REMAX,77 SACKA.78 

 Mnohé ďalšie firmy pravdepodobne majú vnútorne predpisy pre zamestnancov 
a zamestnankyne, ktoré sa zaoberajú okrem iného aj problematikou 
stránkach.79 

 
2. Štátne organizácie 
 
Štátne organizácie a inštitúcie možno rozdeliť na tie, ktoré: 
 
a) majú etický kódex a majú v ňom uvedenú aj povinnosť dodržiavať zásadu 

rovnakého zaobchádzania, napr. Sociálna poisťovňa80 
b) majú etický kódex bez zakotvenia povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania, napr. Ministerstvo vnútra81  

                                                                                                                                                   
74  Pozri článok 2, bod 2 etického kódexu. Viac informácii na 

http://www.slovakrail.sk/fileadmin/Dokumenty/2011_pdf/eticky_kodex_2011.pdf, (posledná 
návšteva 18.7.2011). 

75  Viac informácii na http://www.vub.sk/o-banke/hodnoty-principy/compliance/eticke-kodexy/, 
(posledná návšteva 18.7.2011). 

76  Viac informácii na http://img.orange.sk/orange_sk/data/eticky_kodex/eticky_kodex.pdf, (posledná 
návšteva 18.7.2011). 

77  Viac informácii na http://www.remax-slovakia.sk/eticky-kodex, (posledná návšteva 18.7.2011) 

78  Viac informácii na 
http://www.sacka.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=18, (posledná 
návšteva 18.7.2011). 

79  Z viacerých neoficiálnych rozhovorov so zamestnankyňami firiem na Slovensku vieme, že etické 
kódexy prebraté zo zahraničia sa v praxi neuplatňujú (i keď v nich často sú podrobne rozpracované 
aj otázky týkajúce sa zákazu diskriminácie). Zamestnanci a zamestnankyne o nich veľakrát ani 
nevedia. Často nevedia ani to, na koho sa môžu obrátiť v prípade, že sú diskriminovaní/é. 

80  Pozri článok 6, odst. l etického kódexu. Viac informácii na http://www.socpoist.sk/eticky-
kodex/393s, (posledná návšteva 18.7.2011). 

81  Pozri „Etický kódex príslušníkov policajného zboru“. Viac informácii na 
http://www.minv.sk/?eticky_kodex_policajta, (posledná návšteva 18.7.2011). 

http://www.slovakrail.sk/fileadmin/Dokumenty/2011_pdf/eticky_kodex_2011.pdf
http://www.vub.sk/o-banke/hodnoty-principy/compliance/eticke-kodexy/
http://img.orange.sk/orange_sk/data/eticky_kodex/eticky_kodex.pdf
http://www.remax-slovakia.sk/eticky-kodex
http://www.sacka.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=18
http://www.socpoist.sk/eticky-kodex/393s
http://www.socpoist.sk/eticky-kodex/393s
http://www.minv.sk/?eticky_kodex_policajta
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c) nemajú etický kódex a ani iné interné predpisy, v ktorých by bola zakotvená 
povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, napr. Úrad vlády 
SR,82 Slovenské národne stredisko pre ľudské práva83  

 
Ďalej uvádzame príklady odpovedí na žiadosti o informácie ohľadom existencie 
interných predpisov zameraných na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. 
Úrad vlády SR84: 
 

„Platné interné predpisy Úradu vlády SR neobsahujú explicitnú úpravu zásady 
rovnakého zaobchádzania, prípadne povinností spojených s jej dodržiavaním. 
Služobný poriadok ÚV SR upravuje v čl. 8 – 11 služobnú disciplínu ako 
„dodržiavanie povinností a obmedzení, ktoré zamestnancovi vyplývajú zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zo zákona o štátnej službe a z 
interných predpisov služobného úradu“. Na povinnosť dodržiavania zásady 
rovnakého zaobchádzania sa priamo vzťahuje § 4 zákona o štátnej službe.85 

 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (Equality Body)86: 
 

„Stredisko nemá vypracovaný osobitný interný predpis, ktorý by podrobnejšie 
upravoval povinnosť dodržať zásadu rovnakého zaobchádzania“. 

 
3. Samospráva 
 
Viaceré mestské úrady majú etické kódexy, nevenujú sa však otázkam diskriminácie 
a uplatňovaniu zásady rovnakého zaobchádzania - napr. Mesto Rožňava,87 Mesto 
Martin.88 
 
4. Médiá 
 
Niektoré organizácie združujúce žurnalistov a žurnalistky majú v etickom kódexe 
vymenované zásady predchádzania diskriminácii, napr. Slovenský syndikát 
novinárov89 má vo svojom etickom kódexe nasledovný odstavec: 
 

                                                
82  Viac informácii na http://www.vlada.gov.sk/, (posledná návšteva 18.7.2011). 
83  Viac informácii na http://www.snslp.sk/, (posledná návšteva 18.7.2011). 

84  Odpovedala JUDr. Zuzana Dzurendová z kancelárie vedúceho služobného úradu Úradu vlády SR 
na otázku združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) zaslanú dňa 8.3.2011. 

85  §4 - ten hovorí o zákaze diskriminácie s odvolaním sa na antidiskriminačný zákon. 
86  Odpovedal JUDr. Juraj Horváth, riaditeľ SNSĽP, na otázku združenia Občan, demokracia 

a zodpovednosť (ODZ) zaslanú dňa 30.3.2011. 
87  Napr. „Etický kódex zamestnanca mesta Rožňava “Viac informácii na http://www.roznava.sk/sk/-

eticky-kodex-zamestnanca-mesta, (posledná návšteva 19.7.2011). 
88  Viac informácii na http://www.martin.sk/update/tis/eticky_kodex_2009.pdf, (posledná návšteva 

19.7.2011). 

89  Viac informácii na http://www.ssn.sk/?id=51&num=10&xns=20&lang=sk, (posledná návšteva 
18.7.2011). 

http://www.vlada.gov.sk/
http://www.snslp.sk/
http://www.roznava.sk/sk/-eticky-kodex-zamestnanca-mesta
http://www.roznava.sk/sk/-eticky-kodex-zamestnanca-mesta
http://www.martin.sk/update/tis/eticky_kodex_2009.pdf
http://www.ssn.sk/?id=51&num=10&xns=20&lang=sk
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„Novinár nepodnecuje nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase, 
svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom 
postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine 
informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku 
relevantná“.90 

 
Rada pre reklamu,91 Asociácia hovorcov Slovenska,92 ale napr. ani denník SME93 
povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v etickom kódexe nemajú.  
 
5. Mimovládne organizácie 
 
Mimovládne organizácie väčšinou uvádzajú princípy, ktorými sa riadia vo svojich 
stanovách. Iba niektoré mimovládne organizácie majú vypracovaný etický kódex. 
Možno ich deliť na tie, ktoré: 
 
a) majú v etickom kódexe zakotvenú povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania, napr. Nadácia KOSIT,94 Nadácia Intenda95 a Občianske 
združenie Mamila96 

b) nemajú v etickom kódexe explicitne uvedenú povinnosť dodržiavať zásadu 
rovnakého zaobchádzania, napr. NESsT,97 NOS-OSF98  

 
6. Profesijné združenia 
 
a) Majú v etickom kódexe zakotvenú povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania, napr. Slovenská komora učiteľov99 
b) Nemajú v etickom kódexe povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania, napr. Združenie sudcov Slovenska.100 
 

                                                
90  Článok 4 odstavec 3 etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov. 
91  Viac informácii na http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex, (posledná návšteva 18.7.2011). 
92  Viac informácii na http://www.hovorca.sk/menu/eticky-kodex-hovorcov-slovenska/, (posledná 

návšteva 18.7.2011). 
93  Viac informácii na http://www.sme.sk/c/3498627/eticky-kodex-dennika-sme.html, (posledná 

návšteva 18.7.2011). 
94  Pozri bod 7 etického kódexu. Viac informácii na http://www.nadaciakosit.org/o-nas-2/eticky-kodex/ 

(posledná návšteva 18.7.2011). 
95  Pozri časť pracovné vzťahy, bod 6 etického kódexu. Viac informácii na 

http://www.intenda.sk/sites/default/files/Eticky%20kodex%20Intenda.pdf, (posledná návšteva 
18.7.2011).  

96  Pozri bod 1 etického kódexu. Viac informácii na http://www.mamila.sk/o-mamile/eticky-kodex/, 
(posledná návšteva 18.7.2011). 

97  Viac informácii na http://www.nesst.org/documents/CommitmenttoIntegritySLOVAK_000.pdf, ( 
posledná návšteva 18.7.2011). 

98  Viac informácii na 
http://www.osf.sk/o_nas/spravna_rada_poradcovia_a_experti_eticky_kodex/eticky_kodex/, 
(posledná návšteva 18.7.2011). 

99   Pozri časť „Práva a povinnosti učiteľa voči kolegom”, bod 6 etického kódexu. Viac informácii na 
http://komoraucitelov.org/sekcia-6-kodex.html, (posledná návšteva 18.7.2011). 

100 Viac informácii na http://www.zdruzenie.sk/Eticky-kodex, (posledná návšteva 18.7.2011). 

http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex
http://www.hovorca.sk/menu/eticky-kodex-hovorcov-slovenska/
http://www.sme.sk/c/3498627/eticky-kodex-dennika-sme.html
http://www.nadaciakosit.org/o-nas-2/eticky-kodex/
http://www.intenda.sk/sites/default/files/Eticky%20kodex%20Intenda.pdf
http://www.mamila.sk/o-mamile/eticky-kodex/
http://www.nesst.org/documents/CommitmenttoIntegritySLOVAK_000.pdf
http://www.osf.sk/o_nas/spravna_rada_poradcovia_a_experti_eticky_kodex/eticky_kodex/
http://komoraucitelov.org/sekcia-6-kodex.html
http://www.zdruzenie.sk/Eticky-kodex
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7. Školy 
 
Veľa web stránok je zameraných najmä „Etický kódex študenta“, ale len veľmi málo 
obsahuje aj etický kódex zamestnankýň a zamestnancov univerzít. Školy ktoré majú 
etický kódex možno vo všeobecnosti rozdeliť na tie, ktoré:  
 
a) majú v etickom kódexe vymenované aj povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania, napr. Univerzita Mateja Bela – ekonomická fakulta101 
b) nemajú v etickom kódexe povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého 

zaobchádzania, napr. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne102 

 
8. Odbory  
 
Na dostupných webových stránkach odborárskych organizácií sa etické kódexy 
nenachádzajú. 
 
Existujúci „Etický kódex štátneho zamestnanca“ neobsahuje ustanovenia o zákaze 
diskriminácie a ani o povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania. 
Východiskom pre tento etický kódex je „Zákon o štátnej službe“ 400/2009 Z.z., ktorý 
sa v §4 odvoláva na antidiskriminačný zákon.  
 
Podobne ani „Etický kódex pracovníka štátnej správy“ nehovorí nič o zákaze 
diskriminácie a ani o povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania. 
Rovnako „Etický kódex zdravotníckeho pracovníka“, či „Etický kódex lekárnika“ sa 
touto problematikou nezaoberajú. 
 
5.4 Situačné testovanie 
 
Slovenská právna úprava nedefinuje a ani nepoužíva pojem „testing“ („situation 
testing“). Rovnako neobsahuje ani ustanovenia, ktoré by túto metódu jednoznačne 
povoľovali alebo naopak zakazovali.  
 
V zmysle § 125 Občianskeho súdneho poriadku103 sa za najbežnejšie používané 
dôkazy považujú najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia 
orgánov, fyzických osôb a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. 
Tento výpočet však nie je taxatívny, a teda v zmysle ustanovení Občianskeho 
súdneho poriadku ako dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť 
stav veci.104 Z toho vyplýva, že použitie testingu slovenský právny poriadok 
nevylučuje a hodnotenie samotných dôkazov ponecháva na úvahe súdu. 

                                                
101  Pozri čl.1. etického kódexu. Viac informácii na http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1142, 

(posledná návšteva 18.7.2011). 
102  Viac informácii na http://fsev.truni.sk/uploads/media/Eticky_kodex_FSEV_TnUAD.pdf, (posledná 

návšteva 18.7.2011). 
103  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
104 § 125 Občianskeho súdneho poriadku. 

http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1142
http://fsev.truni.sk/uploads/media/Eticky_kodex_FSEV_TnUAD.pdf
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V tejto súvislosti je často diskutovanou otázkou aj použitie nahrávky, či už telefónom, 
diktafónom alebo iným nosičom zvuku a obrazu na súde ako dôkazu, ktorý bol 
získaný testingom. Odporcovia metódy testingu, najmä protistrany v súdnych 
konaniach o porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, tvrdia, že vyhotovovanie 
zvukových záznamov je v rozpore s ustanoveniami o ochrane osobnosti, ktorá je 
upravená v § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka,105 a preto by ich súdy nemali 
v súdnych konaniach akceptovať. V zásade však platí, že použitie zvukového 
záznamu ako dôkazu je v civilnom konaní dovolené a pomerne bežné. Ako vyplýva 
zo samotnej právnej úpravy a aj z judikatúry súdov, ak bol zvukový, či obrazový 
záznam získaný na verejnom priestranstve a ak zachytáva napríklad poskytovanie, 
resp. odmietnutie služieb, alebo ak zachytáva komunikáciu diskriminovaného 
zamestnanca či zamestnankyne so svojím zamestnávateľom (ktorá z povahy veci 
nepredstavuje prejavy osobnej povahy), nie je dôvod na to, aby ho súd vyhodnotil 
ako získaný nezákonným spôsobom a následne nepoužil.106 107 V opačnom prípade 
by totiž často vôbec nebolo možné ani čiastočne preukázať diskriminačné 
zaobchádzanie.  
 
Istú formu testingu umožňuje slovenská právna úprava vykonávať aj správnym 
orgánom. Napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, vo veciach spadajúcich do jej 
vecnej pôsobnosti v zmysle osobitného zákona,108 môže v rámci vlastnej kontroly 
vytvoriť porovnateľnú situáciu, pri ktorej zisťuje, či dochádza k diskriminácii v prístupe 
k tovarom a službám.109  
 
V súvislosti s vyhotovovaním audiozáznamov je potrebné upriamiť pozornosť aj na § 
377 Trestného zákona,110 ktorý upravuje trestný čin porušenia dôvernosti ústneho 
prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Toto ustanovenie chráni neverejne 
prednesené slová alebo iný prejav osobnej povahy pred ich neoprávneným 
zachytením záznamovým zariadením a následným sprístupnením tretej osobe alebo 
                                                
105 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podľa týchto ustanovení má fyzická osoba právo na 

ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj 
súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Ako Občiansky zákonník ďalej uvádza, 
písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce 
sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej 
privolením. 

106 Mitrová, A., Kovaľová, Z.: Príručka o právnych prostriedkoch ochrany pred diskrimináciou. Poradňa 
pre občianske a ľudské práva, september 2006, str. 35. Dostupné na http://www.poradna-
prava.sk/dok/manual2010-web.pdf ( posledná návšteva 16.7. 2011). 

107 Pozri k tomu napríklad uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18.marca 2010, sp. zn. 
1Co/334/2008-238. In: Vybrané rozhodnutia súdov vo veciach práva na rovné zaobchádzania, 
Poradňa pre občianske a ľudské práva, 2010, str. 13 a nasl. Dostupné na 

 http://www.poradnaprava.sk/dok/zbornik%20web.pdf?PHPSESSID=09bc6f385d2ef7c4dfe1f37a48
457834 (posledná návšteva 16.7. 2011). 

108 Pozri napríklad zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

109 Pozri napríklad § 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

110 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

http://www.poradna-prava.sk/dok/manual2010-web.pdf
http://www.poradna-prava.sk/dok/manual2010-web.pdf
http://www.poradnaprava.sk/dok/zbornik%20web.pdf?PHPSESSID=09bc6f385d2ef7c4dfe1f37a48457834
http://www.poradnaprava.sk/dok/zbornik%20web.pdf?PHPSESSID=09bc6f385d2ef7c4dfe1f37a48457834
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iným použitím, ktoré by inému spôsobili vážnu ujmu na právach.111 Podmienkou 
trestnosti teda je, že dôjde k zachyteniu dôverného ústneho prejavu (teda nie 
napríklad pracovného rozhovoru zamestnávateľa so zamestnankyňou) alebo prejavu 
osobnej povahy na neverejne prístupnom mieste (teda nie napríklad v reštaurácii 
alebo obchode) a zároveň je týmto konaním spôsobená vážna ujma na právach 
dotknutej osoby. Aj napriek tomu, že testing nespadá pod takého protiprávne 
konanie, a v zásade ho súdna prax ako dôkaz prijíma, už samotná neexistencia 
jednoznačnej zákonnej úpravy testingu ako metódy, ktorá by umožnila 
preukazovanie nerovného zaobchádzania, môže odradiť potenciálne obete 
diskriminácie od zabezpečenia spoľahlivých dôkazov práve z dôvodu obáv pred 
trestným stíhaním.  
 
Dôkazy získané ako výsledky testingu (obrazové alebo zvukové záznamy, svedecké 
výpovede jednotlivcov, ktorí boli svedkami diskriminačných situácií a boli na ne 
vopred pripravení) sú v zásade slovenskými súdmi prijímané, aj keď prípadov, 
v ktorých bol použitý dôkaz vyplývajúci z testingu, nebolo na Slovensku zatiaľ veľa. 
Príkladom sú prípady z oblasti prístupu k tovarom a službám, kde v zásade existuje 
väčšia možnosť uplatnenia testingu (vykonávanie vlastnej kontroly správnymi 
orgánmi, verejná prístupnosť miesta a pod.).  
 
V dnešnej dobe už existuje niekoľko súdnych rozhodnutí, v ktorých súd akceptoval 
práve dôkaz získaný testingom. Jedným z nich je napríklad rozsudok Okresného 
súdu v Michalovciach z 29. januára 2008. V konaní, ktoré tomuto rozhodnutiu 
predchádzalo, súd akceptoval prepis zvukového záznamu ako dôkazu, ktorý bol 
získaný práve vyššie uvedenou metódou. Argumentoval, že „žiadne ustanovenie 
O.s.p. [Občianskeho súdneho poriadku – pozn. autorky] ani iného právneho predpisu 
nebráni vykonanie takéhoto dôkazu – prepisu zvukového záznamu, ktorý bol 
vyhotovený na verejnosti a ktorý žiadnym spôsobom nezasahuje do súkromia 
účastníkov konania alebo tretích osôb.“112 Taktiež uznesením Krajského súdu 
v Košiciach z 18.marca 2010 bol akceptovaný audiozáznam, získaný testingom, 
kde súd sa vyslovil, že„išlo o súkromný audiozáznam urobený v prevádzke 
žalovaného v 2. rade, t.j. v priestore určenom pre verejnosť, ktorý sa netýkal 
súkromia zúčastnených osôb, a jeho použitie ako dôkazu v občiansko-právnom 
konaní nie je viazané na ich súhlas. Ani to, že žalobca sa takto pripravil na možnosť 
preukázania diskriminačného konania, tento dôkaz nediskvalifikuje ako 
neprípustný.“113 

                                                
111 § 377 Trestného zákona. 
112  Rozsudok Okresného súdu v Michalovciach z 29. januára 2008 sp. zn. 12C/139/2005-158. In 

Zásada rovnakého zaobchádzania a jej ochrana – teória a prax vybraných európskych krajín 
a Slovenska.(Komparatívna štúdia). Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava, 
2010, str.142. Dostupné na http://www.snslp.sk/files/SNSLP_-_studia_-_FINAL.pdf (posledná 
návšteva 16.7. 2011). 

113 Pozri v poznámke č.98. 

http://www.snslp.sk/files/SNSLP_-_studia_-_FINAL.pdf
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