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Obsah tohto materiálu nemusí odrážať názor alebo stanovisko Generálneho riaditeľstva 
Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti. Európska 
komisia ani žiadna osoba konajúca v jej mene nezodpovedá za spôsob, akým môžu byť 
informácie uvedené v tejto publikácii použité. 
 
 
Táto publikácia vznikla na objednávku Európskej komisie v rámci Akčného programu 
Európskeho spoločenstva na boj proti diskriminácii (2001-2006). Tento program vznikol 
s cieľom podporiť účinnú implementáciu novej antidiskriminačnej legislatívy EÚ. Šesťročný 
program sa zameriava na všetky zainteresované strany, ktoré môžu pomôcť pri formulovaní 
vhodnej a účinnej antidiskriminačnej legislatívy a politík v členských štátoch EÚ-25, 
členských štátoch EFTA a v kandidátskych krajinách EÚ. 
 
Tréningové príručky môžu byť použité na ďalších antidiskriminačných seminároch ako i seminároch 
manažmentu rozmanitosti a môžete si ju stiahnuť na stránke Európskej komisie:  
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_sk.htm#train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt tréningu antidiskriminácie a rozmanitosti bol riadený holandskou organizáciou 
Human European Consultancy (humanconsultancy.com) v konzorciu s organizáciami   
Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) a International Society for Diversity 
Management – idm (www.idm-diversity.org).  
 
Aktivity na národnej úrovni realizovalo občianske združenie Občan a demokracia (Citizen 
and democracy, www.oad.sk ).  
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II.  Úvod 
 
Prvý seminár na tému antidiskriminácie sa na Slovensku uskutočnil v Tatranskej Štrbe pod názvom 
Postavenie mimovládnych a odborových organizácii v boji proti diskriminácii. Seminára, ktorý sa 
konal v dňoch 22. a 23. novembra 2007, sa zúčastnilo 36 účastníkov/čok, z ktorých muži tvorili 29% 
a ženy 71%. Tridsať jeden percent účastníkov/čok zastupovalo MVO so sídlom v hlavnom meste 
a šesťdesiatdeväť percent reprezentovalo mimo bratislavské MVO. Podiel mimovládnych 
a odborových organizácií bol 74 a 26%.  Väčšina účastníkov/čok zastupovala MVO, ktoré sa 
zaoberajú diskrimináciou na základe veku (89%), zdravotného postihnutia (80%), polovica 
zastúpených MVO sa zaoberá diskrimináciou na základe rasového a etnického pôvodu. Uspokojivo 
boli zastúpené aj MVO, ktoré bojujú proti diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie (31%) 
a diskriminácii na základe náboženstva (23%).  
 
Druhý seminár sa konal v dňoch 12. až 14. marca 2008 v Poprade. Seminára sa zúčastnilo 43 
účastníkov/čok, z ktorých muži tvorili 23 % a ženy 77 %. Tridsať jeden percent účastníkov/čok 
zastupovalo MVO so sídlom v hlavnom meste a šesťdesiatdeväť percent reprezentovalo mimo 
bratislavské MVO. Podiel mimovládnych a odborových organizácií bol 98 a 2%. Väčšina 
účastníkov/čok zastupovala MVO, ktoré sa zaoberajú diskrimináciou na základe rasového a etnického 
pôvodu (56%) a zdravotného postihnutia (63%), polovica (51%) zúčastnených MVO sa zaoberá 
diskrimináciou na základe veku. Na seminári boli zastúpené aj MVO, ktoré bojujú proti diskriminácii 
z dôvodu sexuálnej orientácie (24%) a diskriminácii na základe náboženstva (17%).   
 
Väčšina zúčastnených organizácií sa venuje prevažne inej ako právnej činnosti (až 100%), právne 
služby poskytuje len 49% z nich. Viac ako 80% realizuje aktivity zamerané na zvyšovania verejného 
povedomia a osvetovú činnosti, približne 30% zúčastnených organizácií poskytuje pomoc konkrétnym 
obetiam, resp. sa zapája do monitorovania politiky a práva.  Asi 20% organizácií sa zaoberá tzv. 
litigáciou.  
 
Seminár zameraný na manažment rozmanitosti, alebo diversity management, sa konal 12. februára 
2008 v Bratislave. Seminára sa zúčastnilo 25 účastníkov/čok, z ktorých muži tvorili 24 % a ženy 76 %. 
Tridsaťdva percent účastníkov/čok zastupovalo spoločnosti, ďalších 32 percent zastupovalo 
vzdelávacie a poradenské organizácie a 36 percent poskytovateľov verejných služieb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Antidiskriminačné semináre 
 

a) a)Národné antidiskriminačné semináre 
 
Obsahové zameranie seminárov a zostavenie programu  
 
Pred uskutočnením seminárov koordinátorka projektu zhromaždila pomerne podrobné informácie 
o organizáciách, z ktorých boli vyslaní účastníci/ky seminára, a o forme a okolnostiach diskriminácie, 
s ktorými sa predstavitelia/ky ich cieľových skupín najčastejšie stretávajú. Okrem manuálu, ktorý 
zabezpečila Európska komisia, každý/á účastník/čka dostal aj doplnkové materiály, ktoré vydal Občan 
a demokracia, a to najmä publikácie týkajúce sa základnej problematiky právneho poriadku Európskej 
únie, vrátane otázky ochrany ľudských práv v rámci legislatívy EK a informácií o ochrane pred 
diskrimináciou v slovenskom právnom poriadku a EÚ. 
 
Oboch seminárov sa zúčastnili zástupkyne inštitúcií zodpovedných za implementáciu 
antidiskriminačnej legislatívy na vládnej úrovni. Slovenské národné centrum pre ľudské práva  plní 
dôležité úlohy v súvislosti s monitorovaním a osvetovou činnosťou v oblasti boja proti diskriminácii 
a tiež úlohy súvisiace s poskytovaním pomoci obetiam nedodržiavania zásady o rovnakom 
zaobchádzaní. Seminárov sa zúčastnila predstaviteľka regionálnej kancelárie Strediska aj 
predstaviteľka Kancelárie verejného ochrancu práv. Medializácia seminárov bola zabezpečená formou 
tlačových správ a niekoľkých stretnutí so žurnalistami. 
 
Na úvod seminárov sa účastníci/čky a školitel/ky navzájom zoznámili a oboznámili sa s cieľmi 
a obsahom seminára. Keďže už táto fáza bola interaktívna, účastníci/ky mali možnosť okamžite začať 
pracovať formou networkingu. Úvodná časť seminárov bola tiež príležitosťou pre zástupkyne oboch 
inštitúcií zodpovedných za implementáciu antidiskriminačnej legislatívy priblížiť úlohy, ktoré plnia 
v oblasti antidiskriminácie. V prípade druhého seminára po úvodnej časti nasledovala prezentácia 
výsledkov výskumu realizovaného v priebehu projektu spoločne so zúčastnenými mimovládnymi 
a odborovými organizáciami.  
 
Program prvého seminára pokračoval prezentáciou základných konceptov diskriminácie vo 
vnútroštátnom kontexte. Účastníci/ky seminára mali príležitosť získať základné informácie 
o európskych antidiskriminačných smerniciach a o problematike diskriminácie tak, ako ju chápu tieto 
smernice. Školitel/ky pripravili modelové situácie. Účastníci/ky mali za úlohu určiť dôvody a formy 
diskriminácie, ktoré v každom z prezentovaných prípadov prichádzajú do úvahy, a podrobne ich 
prediskutovať. Program pokračoval lekciou, ktorá sa venovala úlohám MVO v boji proti diskriminácii 
zameraným na občiansku participáciu a spoločenskú zodpovednosť. Následne účastníci/ky seminára 
identifikovali hlavné úlohy a hlavné činnosti, ktoré MVO vo všeobecnosti vykonávajú v oblasti boja 
proti diskriminácii. Druhý deň seminára bol venovaný programovým modulom zameraným na úlohy 
mimovládnych a odborových organizácií v boji proti diskriminácii. Jedna z lekcií sa zamerala na 
opravné prostriedky na národnej aj európskej úrovni. Účastníci/ky riešili modelovú situáciu 
v pracovnej oblasti, ktorá obsahovala aj dôvody na začatie súdneho konania vo veci diskriminácie 
a snažili sa ich identifikovať. Nasledovala odborná prezentácia dostupných opravných prostriedkov 
a inštitúcií, na ktoré je možné sa obrátiť na národnej i európskej úrovni.  
 
V rámci druhého seminára program po úvodnom stretnutí pokračoval príkladmi osvedčených 
postupov, tzv. good practice, v oblasti spolupráce MVO s verejným sektorom. Vystúpenie právnej 
expertky sa okrem iného zameralo na aktuálnu (2008) novelizáciu slovenskej antidiskriminačnej 
legislatívy. Účastníci/ky získali prehľad o rozsahu ochrany, ktorú zákon poskytuje, a tiež podrobne 
rozoberali ako bol v priebehu roka 2007 novelizovaný. Program pokračoval časťou, ktorá sa venovala 
úlohám MVO pri tvorbe preventívnych opatrení a postupov v boji proti diskriminácii zameraných na 
občiansku participáciu a spoločenskú zodpovednosť. V modelovej situácii mali účastníci za úlohu 
prediskutovať a vypracovať antidiskriminačnú politiku na miestnej úrovni – v škole.  Po skončení sa 
uskutočnila prednáška o úlohe preventívnych politík v oblasti rovnakého zaobchádzania.  
 



 

Príprava seminárov 
 
Počas prípravy prvého seminára od septembra do novembra 2007 sa školiteľky a školiteľ niekoľkokrát 
stretli, aby podrobne prediskutovali jeho obsah a rozdelenie príslušných úloh s prihliadnutím na 
prostredie, z ktorého prichádzajú účastníci/ky seminára. Školiteľ/ky sa opakovane stretávali aj pri 
príprave programu druhého seminára. Tento program bol vypracovaný na základe údajov získaných 
prostredníctvom dotazníkov zaslaných MVO. Školiteľ/kám išlo o náležité rešpektovanie špecifík 
národných, etnických, rodových, kultúrnych, náboženských a ďalších menšín. Na základe hodnotenia 
prechádzajúcich seminárov zo strany účastníkov/čok sa rozhodlo, že celý seminár bude venovaný 
praktickým otázkam ich činnosti. Školitel/ky teda pociťovali dostatočnú pružnosť v skladbe školiacich 
modulov a pri tvorbe obsahu seminára, ktorého základným predpokladom je, že špecifiká menšín budú 
rešpektované.   
 
Realizácia seminárov 
 
Školiteľ/ky oceňovali, že účastníci/ky sa veľmi aktívne zapájali do práce na seminároch, čo im 
umožnilo naučiť sa účinne rozlišovať jednotlivé formy diskriminácie a identifikovať opatrenia, ktoré 
sú potrebné na odstránenie diskriminačného správania. Za slabšiu stránku prvého seminára je možné 
považovať rozdielnu úroveň chápania antidiskriminačnej problematiky ako i rôznu mieru citlivosti 
zástupcov/kýň mimovládnych a odborových organizácii na túto problematiku. Školiteľ/ky viedli 
účastníkov/čky k tomu, aby pracovali v menších skupinách a diskutovali o otázkach súvisiacich 
s úlohou, ktorú MVO môžu zohrať v boji proti diskriminácii. Zámerom bolo definovať potrebné 
opatrenia ako i analyzovať vzdelávacie a výchovné potreby. Ďalším dôležitým cieľom bolo diskutovať 
o podmienkach pre poskytovanie právnej pomoci obetiam, pre poskytovanie sociálnej pomoci, 
monitorovanie, komunitnú prácu, organizovanie kampaní a realizáciu výskumu.   
 
V priebehu druhého seminára už boli rozdiely v úrovni chápania antidiskriminačnej problematiky a v 
citlivosti zástupcov/kýň MVO menšie. Uvedené možno zároveň považovať za silnú stránku druhého 
seminára, keďže zloženie malých skupín účastníkov/čok bolo vyváženejšie a lekcie v rámci seminára 
prebiehali hladko a efektívne. Za slabinu druhého seminára možno považovať neúčasť odborových 
organizácií (seminára sa zúčastnil len jeden zástupca odborov), hoci prvý seminár v novembri 2007 
naznačil, že odbory majú pre boj proti diskriminácii silnú motiváciu.  
 
Takmer všetci účastníci/ky oboch seminárov sa vyjadrili, že sa im podarilo splniť stanovené ciele a že 
v tomto ohľade boli semináre prínosom pri zabezpečení potrebnej informačnej výbavy. Tiež uvádzali, 
že aj všetky ostatné materiály, ktoré im boli poskytnuté, boli veľmi užitočné. Školiteľ/ky využívali 
tréningové príručky na začiatku aj v priebehu oboch seminárov.  
 
Chránené skupiny, s ktorými účastníci pracujú, zameranie a činnosť ich organizácií ako aj znalosti 
a skúsenosti účastníkov/čok sa líšili. Väčšina organizácií, ktoré sa seminárov zúčastnili, sa vo 
všeobecnosti zaoberajú činnosťou mimo oblasti právneho poradenstva. Národnej koordinátorke sa 
podarilo zabezpečiť účasť organizácií a jednotlivcov, ktorí pracujú so zdravotne postihnutými osobami 
a homosexuálmi. Účasť zástupcov rómskej komunity bola relatívne vysoká. Medzi účastníčkami bolo 
niekoľko rómskych žien, ktoré upriamili pozornosť skupiny na problém viacnásobnej diskriminácie.  
Pre nadväzujúce aktivity je k dispozícii databáza MVO, ktoré sa venujú otázkam boja proti 
diskriminácii, ktorá je prístupná na internetovej adrese www.diskriminacia.sk . Databáza môže slúžiť 
ako užitočný a efektívny nástroj networkingu pre všetky zúčastnené MVO a mnohých ďalších aktérov, 
ktorí sa venujú príprave politík v oblasti antidiskriminácie a rovnosti príležitostí.  
 



 

Získané poznatky 
Keď vezmeme do úvahy čas vymedzený na školenie, školiteľ/ky považovali rozsah tém, ktoré boli  
prezentované v rámci prvého seminára, za príliš široký. Ostalo príliš veľa cieľov, ktoré sa nepodarilo 
v plnej miere naplniť. Jedným z dôsledkov takého širokého tematického záberu bolo, že školiteľ/ky 
nemohli ísť pri jednotlivých témach príliš do hĺbky a nemali čas, aby odpovedali na všetky otázky 
účastníkov/čok. Po prvom seminári školiteľ/ky odporučili zredukovať a zreorganizovať vzdelávacie 
priority tak, aby sa ešte viac prispôsobili potrebám zúčastnených MVO, a zamerať sa na vybrané 
oblasti. Podľa ich názoru je potrebné venovať sa niektorým témam podrobnejšie a do väčšej hĺbky. 
Čas vyhradený pre jednotlivé lekcie by sa mal prispôsobiť vzdelávacím prioritám a úrovni a rozsahu 
poskytovaných informácií.  
 
Účastníci/ky sa po prvom seminári vyjadrili v tom zmysle, že by privítali viac príkladov z praxe, a to 
najmä príkladov nepriamej / skrytej / viacnásobnej / inštitucionálnej diskriminácie. Okrem toho by sa 
chceli dozvedieť viac o konkrétnych spôsoboch boja proti diskriminácii, o „presadzovaní 
antidiskriminačných opatrení pri kolektívnom vyjednávaní“ či „prijímaní aktívnych preventívnych 
opatrení a stratégií pre riešenie diskriminácie na úrovni organizácií“.  
Tematický záber druhého seminára bol užší. Školiteľ/ky to vnímali ako výhodu, ktorá im umožnila 
detailnejšie sa zaoberať určitými témami, resp. komplexnejšie rozvíjať dôležité zručnosti. Rozsah 
cieľov dvojdňového školenia bol  stanovený lepšie ako pri prechádzajúcich seminároch, preto ich bolo 
možné v plnej miere naplniť.  
 
Potreby, očakávania a skúsenosti jednotlivých zástupcov/kýň MVO boli zistené vopred. To pri 
príprave konceptov jednotlivých lekcií druhého seminára umožnilo zohľadniť ich aktuálnu situáciu. 
Druhý seminár ukázal, že školenia prispôsobené potrebám zúčastnených MVO a zamerané na vybrané 
oblasti nie sú len efektívnejšie a prínosnejšie, ale majú aj silnejší potenciál pre networking a ďalšiu 
spoluprácu. Ak sa určitým témam venuje viac pozornosti a čas vymedzený pre jednotlivé lekcie sa 
prispôsobí prioritám vzdelávania, úroveň a rozsah podávaných informácií a rozvíjaných zručností je 
možné lepšie definovať a účastníci ich v konečnom dôsledku absorbujú efektívnejšie.  



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 
b) Prieskum mimovládnych organizácií / odborov pracujúcich v oblasti rovnakého 

 zaobchádzania a antidiskriminácie. 
 
Nezávislá mimovládna nezisková organizácia Občan a demokracia ako jednu zo svojich aktivít 
rozbehla na jar 2007 rozsiahly výskum mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú otázkam ľudským 
práv, rovnakého zaobchádzania a diskriminácie. V prvom kroku oslovila desiatky takýchto MVO 
s prosbou o vyplnenie rozsiahlejšieho dotazníka, ktorý sa týkal predovšetkým profilu organizácií 
z hľadiska ich cieľov a aktivít; problémov a potrieb pri práci a pri realizácii programov v týchto 
oblastiach a tiež profilu organizácie z hľadiska právnej formy, veľkosti a finančných otázok. Výsledky 
tejto akcie majú dvojaké využitie – v nasledujúcej analýze využívame niektoré výsledky v štatistickom 
spracovaní a zároveň bude vypracovaná databáza pre ďalšiu prácu s týmto segmentom MVO.  
 
Druhá fáza tohto výskumu prebehla počas seminára organizovaného OaD v máji 2007 vo Vysokých 
Tatrách. Účastníčky a účastníci seminára boli požiadané/í vyplniť krátky dotazník zameraný viac na 
hodnotenie jednotlivých aktivít daných organizácií a hodnotenie verejných politík na Slovensku.  
 
Do prvej fáze výskumu sa celkovo zapojilo 56 MVO, čo predstavuje unikátnu databázu o aktivitách, 
problémoch a cieľov MVO pracujúcich v oblasti rovnakého zaobchádzania a antidiskriminácie. Keďže 
sa dotazník pýta na konkrétne aktivity, za každú organizáciu bol vyplnený iba raz.   
 
V druhej fáze výskumu – na seminári OaD – sme získali odpovede od 55 účastníkov a účastníčok 
reprezentujúcich ľudsko-právne MVO. Keďže sa dotazník pýta na osobné názory ľudí pracujúcich 
v treťom sektore, mohli ho vyplniť aj viaceré osoby z rovnakej organizácie.  
 
 
1. Počet organizácií zapojených do 1. fáze výskumu  56 
2. Počet respondentov/tiek v 2.fáze výskumu  55 
 
 
I. Profil organizácií z hľadiska cieľov, aktivít a výsledkov v oblasti rovnakého 

zaobchádzania a antidiskriminácie  
 
Prvá časť výskumu bola zameraná predovšetkým na získanie informácií o profile, hlavných aktivitách 
a cieľoch ľudskoprávnych MVO. Prieskum ukázal, že najviac MVO sa venuje ochrane práv ľudí so 
zdravotným postihnutím, nasleduje ochrana sociálne znevýhodnených jednotlivcov a skupín, ďalej 
ochrana práv žien, ochrana ľudských práv vo všeobecnosti, ochrana práv národnostných menšín a 
etnických skupín, občianska participácia, ochrana práv detí a starších ľudí  (Tabuľka 1).  Ďalšie 
aktivity a cieľové skupiny sú zastúpené len okrajovo. Pritom väčšina MVO (68 %) sa presadzovaniu 
princípu rovnosti a boju proti diskriminácii venuje len ako jednej zo svojich aktivít, menej ako tretina 
uviedla, že toto je hlavným cieľom a predmetom aktivít ich organizácie.  



 

Tabuľka 1 V akých oblastiach realizuje vaša organizácia svoje aktivity? Možnosť viacerých  
odpovedí. (v %)  

 
ochrana práv ľudí so zdravotným postihnutím 44,6 
ochrana sociálne znevýhodnených jednotlivcov a skupín 42,9 
ochrana práv žien 32,1 
ochrana ľudských práv vo všeobecnosti 28,6 
ochrana práv národnostných menšín a etnických skupín 28,6 
občianska participácia 26,8 
ochrana práv detí 26,8 
ochrana práv starších ľudí 16,1 
iné 14,3 
ochrana práv príslušníčok a príslušníkov sexuálnych minorít 8,9 
ochrana náboženských hodnôt  1,8 
 
Oblasti aktivít a cieľových skupín sú úzko prepojené na dôvody diskriminácie, ktorým sa jednotlivé 
MVO venujú. Je to predovšetkým zdravotné postihnutie, nasleduje rasová a etnická príslušnosť, tretím 
najčastejším dôvodom diskriminácie je pohlavie, rod, materstvo (Tabuľka 2). Až 73,9 % MVO 
uviedlo, že sa zaoberajú viacnásobnou diskrimináciou.  
 
Tabuľka 2  Dôvody diskriminácie, ktorými sa MVO zaoberajú vo svojej práci Možnosť 

viacerých odpovedí. (v %)  
 
zdravotné postihnutie 55,4 
rasa, príslušnosť k etnickej skupine 35,7 
pohlavie, rod, materstvo 32,1 
Vek 25,0 
sexuálna orientácia 12,5 
náboženstvo, viera 7,1 
Iné 17,9 
 
Hlavnou oblasťou, v rámci ktorej sa realizujú aktivity zamerané na rovnaké zaobchádzanie                      
a antidiskrimináciu je vzdelávanie, trh práce, sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť.   
 
Tabuľka 3 Oblasti aktivít zameraných na rovnaké zaobchádzanie a antidiskrimináciu.  

Možnosť viacerých odpovedí. (v %) 
 
vzdelávanie  69,6 
trh práce (vrátane prístupu na trh práce) 66,1 
sociálne zabezpečenie 55,4 
zdravotná starostlivosť  44,6 
poskytovanie tovarov a služieb 26,8 
iné 23,4 
 
Najrozšírenejšou aktivitou ľudskoprávnych MVO je vzdelávanie, nasleduje komunitná práca 
a z advokačných aktivít kampane (najmä mobilizačné, informačné, podporné apod.) (Tabuľka 4). 
Spomedzi advokačných aktivít tretina MVO uviedla poradenstvo, avšak iba desatina poskytuje aj 
zastupovanie obetí pred súdom. Až 87 % MVO pracuje priamo s obeťami diskriminácie.  
 



 

Tabuľka 4 Druhy aktivít realizované v oblasti rovnakého zaobchádzania  
a antidiskriminácie? Možnosť viacerých odpovedí. (v %) 
 

vzdelávanie 58,9 
komunitná práca 51,8 
advokačné aktivity: kampane (mobilizačné, informačné, podporné, 
a i.) 

35,7 

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

33,9 

výskum 25,0 
advokačné aktivity: iné 19,6 
materiálna alebo iná forma priamej pomoci 19,6 
advokačné aktivity: zastupovanie obetí diskriminácie pred súdmi  10,7 
iné 16,1 
 
Slovenské MVO majú aj medzinárodný presah – 50% - z nich realizuje aktivity v oblasti rovnakého 
zaobchádzania/antidiskriminácie aj na medzinárodnej úrovni (napr. organizovanie medzinárodných 
konferencií, spolupráca so zahraničnými partnermi na projektoch atď.).    
 
S ktorými inštitúciami ľudskoprávne MVO spolupracujú? Drvivá väčšina spolupracuje s inými MVO 
na Slovensku. Tento vzorec spolupráce – nazvime ju horizontálna  - je veľmi rozšírený. Miera 
spolupráce však klesá v prípade ďalších aktérov, ktorí však môžu byť riešenie problému diskriminácie 
a rovného zaobchádzania veľmi dôležití. Ide o tzv. stakeholders, ktorí mali antidiskriminačnú 
legislatívu uplatňovať v praxi. Spoluprácu s miestnou samosprávou uviedlo 58,9 % MVO, orgány 
štátnej správy uvádza 44,6 %, spoluprácu  so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva len 
14,3 %, s úradom verejného ochrancu práv len 7,1 % a odborové organizácie tiež len 7,1 % (Tabuľka 
5). 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 „stakeholders“, nie na strane MVO. 
MVO však majú veľmi limitovaný priestor na motiváciu druhej strany k spolupráci.  
 
Tabuľka 5 Inštitúcie, s ktorými MVO spolupracujú  
 
MVO rovnakého alebo podobného zamerania na Slovensku 82,1 
Orgány miestnej/regionálnej samosprávy 58,9 
MVO podobného zamerania v iných krajinách 44,6 
Orgány štátnej správy 44,6 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 14,3 
Úrad verejného ochrancu práv 7,1 
Odborové organizácie doma alebo v zahraničí 7,1 

 
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.  
Sebahodnotenie predstaviteľov a predstaviteliek ľudskoprávnych organizácií je triezve a realistické. 
Na otázku „ako vo všeobecnosti hodnotíte vašu úspešnosť v oblasti boja proti diskriminácii“ drvivá 
väčšina (80,4 %) odpovedala ako uspokojivú, vzhľadom na vaše možnosti a externé podmienky, 17,6 
% hodnotí svoju úspešnosť ako málo uspokojivú. Len celkom marginálna časť (2,0 %)  hovorí, že ich 
úspešnosť je veľmi vysoká.  



 

II. Problémy a potreby pri práci a pri realizácii programov v oblasti rovnakého 
zaobchádzania a antidiskriminácie  

 
Ako svoj najčastejší problém až 80,4 % 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 organizcácií 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 fondov1.  
 
Tabuľka 6  S akými problémami sa najčastejšie stretávate? Možnosť viacerých odpovedí. ( 

v %) 
 
nedostatok finančných prostriedkov, resp. problémy pri získavaní 
a administrovaní finančných zdrojov na realizáciu vašich aktivít 

80,4 

nedostatočná alebo  zle fungujúca spolupráca so štátnymi a samosprávnymi orgánmi 35,7 
nedostatok odbornosti a/alebo skúseností v antidiskriminačnej oblasti vo vašej 
organizácii 

32,1 

nedostatok administratívneho, ekonomického a technického personálu vo vašej 
organizácii 

32,1 

nedostatok odborného personálu vo vašej organizácii 28,6 
nedostatočná alebo zle fungujúca spolupráca s vašimi klientmi / cieľovými 
skupinami 

14,3 

 
Ďalšie dve otázky sa týkajú budúcich aktivít a cieľov ľudskoprávnych MVO. Predovšetkým, odhad, 
ktoré aktivity považujú za kľúčové vo vzťahu k efektívnejšiemu presadzovaniu svojich cieľov. Dve 
tretiny zástupcov/zástupkýň ako prioritnú aktivitu vidí  intenzívnejšiu  prácu na zvyšovaní 
informovanosti verejnosti o otázkach súvisiacich s diskrimináciou a citlivosti k nim. Nasleduje 
celkové zintenzívnenie práce a doterajšieho úsilia (Tabuľka 7). Podstatne nižšie sú percentá v prípade 
intenzívnejšej spolupráce s orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej/regionálnej samosprávy, so 
Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, odborovými organizáciami a s úradom verejného 
ochrancu práv, ombudsmana. Pritom práve v týchto oblastiach je zatiaľ spolupráca slabá (pozri 
tabuľku 5), pričom v prípade výraznejšieho zapojenia týchto aktérov (stakeholderov) by mohlo byť 
úsilie o implementáciu antidiskriminačnej legislatívy účinnejšie.  
 

                                                 
1 Lýdia Marošiová – Oľga Gyárfášová: HLAS  VYBRANÝCH  ADVOKAČNÝCH / WATCHDOG / THINK TANK 
ORGANIZÁCIÍ (kvalitatívna sonda do problémov špecifického typu MNO). 2005/006, rukopis.  



 

Tabuľka 7  Ktoré z nasledujúcich aktivít považujete za kľúčové vo vzťahu k lepšiemu  
presadzovaniu vašich      cieľov v oblasti rovnakého zaobchádzania 
a antidiskriminácie? Možnosť viacerých odpovedí. (v %) 

 
intenzívnejšie pracovať na zvyšovaní informovanosti verejnosti 
o otázkach súvisiacich s diskrimináciou a citlivosti k nim 

66,1 

realizovať ďalšie aktivity/druhy aktivít alebo zintenzívniť existujúce 
úsilie 

55,4 

intenzívnejšie spolupracovať s MVO rovnakého alebo podobného 
zamerania na Slovensku 

42,9 

intenzívnejšie spolupracovať s vašimi súčasnými alebo budúcimi 
klientkami alebo klientmi / cieľovými skupinami 

41,1 

intenzívnejšie spolupracovať s orgánmi štátnej správy 33,9 
intenzívnejšie spolupracovať s orgánmi miestnej/regionálnej 
samosprávy 

32,1 

intenzívnejšie spolupracovať s MVO rovnakého podobného zamerania 
v iných krajinách 

26,8 

intenzívnejšie spolupracovať s so Slovenským národným strediskom 
pre ľudské práva 

25,0 

intenzívnejšie spolupracovať s odborovými organizáciami 14,3 
intenzívnejšie spolupracovať s úradom verejného ochrancu práv 14,3 
iné 8,9 

 
Čo by ľudskoprávne MVO privítali pre zlepšenie svojej práce? Viac ako polovica zástupcov/zástupkýň 
uviedla tri oblasti: vzdelávanie v oblasti národného antidiskriminačného práva, vzdelávanie v oblasti 
tvorby a predkladania návrhov projektov a získať supervíziu či poradenstvo od iných MVO, prípadne 
expertov a expertiek v antidiskriminačnej oblasti. Predstavy MVO sú výbornou spätnou väzbou pre 
tých, ktorí chcú v budúcnosti skvalitniť prácu MVO pôsobiace v oblasti rovnakého zaobchádzania a 
antidiksriminácie.  
 
Tabuľka 8  Ktoré z nasledujúcich možností by ste najviac privítali pre zlepšenie práce vašej 

organizácie v oblasti antidiskriminácie? Možnosť viacerých odpovedí. (v %) 
 
vzdelávanie Vašich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok v oblasti národného 
antidiskriminačného práva 

55,4 

vzdelávanie Vašich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok v oblasti tvorby 
a predkladania návrhov projektov 

51,8 

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

50,0 

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

35,7 

vzdelávanie Vašich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok v oblasti tvorby 
legislatívnych návrhov a návrhov politík v oblasti antidiskriminácie 

28,6 

vzdelávanie Vašich zamestnancov/kýň alebo spolupracovníkov/čok v inej oblasti 3,6 
 
 



 

II. Fáza výskumu  
 
Počas seminára v Tatranskej Štrbe sme realizovali tzv. sprevádzajúci výskum. Dotazník vyplnilo 
a odovzdalo na anonymné spracovanie 55 účastníkov a účastníčok seminára.   
Až 70,9% predstaviteľov/liek MVO považuje situáciu na Slovensku za skôr alebo veľmi zlú.  
Iba jedenkrát (1,8%) sa vyskytla odpoveď veľmi dobrá! Neutrálne hodnotenie (ani, ani) zaznelo od 
27,3 % opýtaných. 
Drvivá väčšina MVO pôsobiacich v oblasti rovnakého zaobchádzania a antidiksriminácie sa stretáva s 
priamou formou diskriminácie, vyše polovica s nepriamou. Iné formy sú menej časté.  
  
Tabuľka 1   S ktorými formami diskriminácie sa vo svojej praxi stretávate najčastejšie? 

Možnosť viacerých odpovedí. (v %) 
Priama 72,7 
Nepriama 60,0 
Obťažovanie 21,8 
Pokyn na diskrimináciu 21,8 
Neoprávnený postih 20,0 
Nabádanie na diskrimináciu 18,2 
 
Ďalej sme zisťovali, akým aktivitám sa MVO bežne venujú. Najčastejšie ide o sociálnu pomoc 
obetiam diskriminácie, nasleduje psychologická a právna pomoc obetiam diskriminácie a vzdelávanie. 
Len veľmi okrajovo sú zastúpené účasť na tvorbe legislatívny v tejto oblasti a výskumné aktivity (len 
každá desiata MVO).  
 
Tabuľka 2  Oblasti, ktorým sa MVO venujú (% odpovedí „bežne sa tejto sfére venujeme“) 
 
Aktivita  Bežne sa jej venujeme 
Sociálna pomoc obetiam diskriminácie 38,0 
Psychologická pomoc obetiam diskriminácie 36,7 
Právna pomoc obetiam diskriminácie 26,0 
Vzdelávacie aktivity (školenia,  semináre...)             25,0 
Realizácia kampaní 22,0 
Komunitná práca 22,4 
Účasť na tvorbe legislatívy 12,2 
Výskumné aktivity 10,2 
 
Ktoré z  oblastí, v ktorých dochádza k diskriminácii alebo k inému porušovaniu zásady rovnakého 
zaobchádzania, považujú predstavitelia a predstaviteľky MVO podľa svojich skúsenosti za 
najdôležitejšie z hľadiska naliehavosti riešenia? Prioritu majú prístup na trh práce vrátane podmienok a 
spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania, prístup k vzdelávaniu a výkon zamestnania. Viac ako 
50 % opýtaných tiež uviedlo oblasť sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod, skoro polovica 
uviedla prístup k tovarom a službám vrátane bývania, a prístup k zdravotnej starostlivosti. 



 

Tabuľka 3 Najdôležitejšie oblasti z hľadiska naliehavosti riešenia  
 
Naliehavosť riešenia diskriminácie v /vo  je veľmi dôležitá 
prístupe k zamestnaniu a povolaniu (vrátane podmienok  
a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania) 

62,0 

oblasti vzdelávania (vrátane prístupu k vzdelaniu) 54,0 
výkone zamestnania (vrátane pracovných podmienok,   
odmeňovania a prepúšťania zo zamestnania)  

53,1 

oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod 51,0 
prístupe k tovarom a službám vrátane bývania 48,1 
zdravotnej starostlivosti 47,1 
prístupe k odbornému vzdelávaniu  39,6 
 
V ďalšom išlo o určenie, ktoré dôvody diskriminácie by mali byť viac rozpracované vo verejných 
politikách. Ako najnaliehavejšie vychádzajú verejné politiky aplikované v oblastiach, kde dochádza 
k diskriminácii z dôvodu pohlavia (patrí sem aj diskriminácia z dôvodu rodu, tehotenstva alebo 
materstva); zdravotného postihnutia; rasového pôvodu; národnostného alebo etnického pôvodu, 
a veku. Každú z týchto oblastí uviedlo viac ako 40 % opýtaných. Menšia miera naliehavosti sa týka 
ďalších dôvodov diskriminácie - manželského  stavu a  rodinného stavu; sexuálnej orientácie a 
náboženského vyznania alebo viery.  
 
Tabuľka 4 Vo vzťahu ku ktorým dôvodom by mala byť antidiskriminácia viac 

rozpracovaná vo verejných politikách? Označte mieru naliehavosti na stupnici 
pričom  0 znamená, že oblasť nie je dôležitá, a 5 znamená, že je prioritná. (% 
odpovedí „5“)   

 
Verejné politiky v oblasti antidiskriminácie  z dôvodu .....  
pohlavia (patrí sem aj diskriminácia z dôvodu rodu,  
tehotenstva alebo materstva) 

52,9 

zdravotného postihnutia 50,0 
rasového pôvodu 43,1 
národnostného alebo etnického pôvodu 42,9 
Veku 40,0 
manželského  stavu a  rodinného stavu 39,2 
sexuálnej orientácie  34,0 
náboženského vyznania alebo viery 14,0 
 
Na záver sme sa účastníkov a účastníčok seminára spýtali, ktorým aktivitám v oblasti 
antidiskriminácie a rovnakého zaobchádzania by sa chceli v budúcnosti hlbšie venovať.  
Viac ako dve tretiny sa chcú venovať vzdelávaniu, ďalej komunitnej práci, advokačným aktivitám 
a právnej pomoci. Ak si pozrieme tabuľku 2, čiže čomu sa MVO bežne venujú, vidíme jasnú snahu 
(predstavu) posilniť práve tie aktivity, ktoré sú v ich portfóliu slabšie zastúpené.  
 
Tabuľka 5 Aktivity, ktorým sa chcú MVO v budúcnosti hlbšie venovať  
 
vzdelávanie 69,1 
komunitná práca 45,5 
advokačné aktivity 30,9 
právna pomoc 30,9 
spolupodieľanie sa na tvorbe antidiskriminačnej legislatívy 23,6 
psychologická pomoc 18,2 
iné 12,7 
 



 

c) Diskriminácia vo vnútroštátnom kontexte 
 
1. Transpozícia európskych antidiskriminačných smerníc do slovenského právneho 

poriadku 
 
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. Novelizovaná smernica o rovnakom zaobchádzaní s mužmi 
a ženami zatiaľ nebola na Slovensku oficiálne transponovaná, hoci k transpozícii de facto už do veľkej 
miery došlo. 
 
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. 
 
V súčasnosti prebieha proces ďalšej novelizácie antidiskriminačného zákona, ktorý je zameraný 
jednak na transpozíciu smernice 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi 
mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, a tiež na zapracovanie ďalších 
potrebných zmien. Tento novelizačný proces prebieha v súčinnosti so zástupkyňou združenia Občan 
a demokracia ako zástupkyňou verejnosti.  
 
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 diskrimináciou a tiež na dôslednejšiu transpozíciu 
európskych antidiskriminačných smerníc. V súčasnosti napríklad na Slovensku stále neexistuje plošná 
ochrana pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie; definícia sexuálneho obťažovania 
zakotvená v Zákonníku práce aj na účely antidiskriminácie je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora 
ES, ktorá definovala zdravotné postihnutie na účely ochrany pred diskrimináciou v zamestnaní; 
výnimka zo zásady rovnakého zaobchádzania pri skutočných a rozhodujúcich požiadavkách na výkon 
určitého zamestnania sa neuplatňuje z dôvodu pohlavia; v oblasti služieb sa zákaz diskriminácie 
vzťahuje len na dôvod pohlavia a rasového, národnostného alebo etnického pôvodu, čím sa v rozpore 
s transpozičnými požiadavkami európskych antidiskriminačných smerníc zúžil rozsah predtým 
garantovanej všeobecnej ochrany pred diskrimináciou v oblasti služieb. 
 
 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, ustanovuje osoby, ktoré sú povinné zásadu rovnakého 
zaobchádzania dodržiavať, vymenúva oblasti, v ktorých existuje povinnosť dodržiavať túto zásadu, 
a pri týchto oblastiach vymenúva dôvody, na základe ktorých sa zásada rovnakého zaobchádzania 
musí dodržiavať. 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, poskytovanie tovarov, služieb a vzdelávania, a pre 
oblasť pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov. V oblasti sociálneho zabezpečenia, 
zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov, služieb a vzdelávania je zásada rovnakého 
zaobchádzania garantovaná osobám bez ohľadu na ich pohlavie, rasový pôvod, národnostný alebo 
etnický pôvod. V oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov je diskriminácia zakázaná 
z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného alebo 
etnického pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. 
Dôvody, na základe ktorých je v slovenskom právnom poriadku diskriminácia zakázaná, sú pre 
väčšinu z vyššie uvedených oblastí rozšírené v osobitných zákonoch. Napríklad zákon o vysokých 
školách a zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) rozširujú garanciu práv 
ustanovených týmito zákonmi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania rovnako všetkým aj bez 
ohľadu na ich pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, 
jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, odborovú činnosť, národný alebo sociálny pôvod, zdravotné 
postihnutie, vek, majetok, rod alebo iné postavenie.  
 
Zásada rovnakého zaobchádzania je zároveň ďalej konkretizovaná v  týchto právnych predpisoch 
(niektoré z uvedených zákonov zakotvujú ďalšie možnosti právnej ochrany): 
 
• Zákon č. 311/2000 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
• Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác 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. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov 
• Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 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. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriadení rezortných, odvetvových, podnikových 
a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
 
Na ujasnenie vzťahu medzi Antidiskriminačným zákonom a ostatnými vyššie uvedenými zákonmi, 
v ktorých je zakotvená zásada rovnakého zaobchádzania, Antidiskriminačný zákon ustanovuje, že pri 
uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania sa použijú ustanovenia Antidiskriminačného zákona, 
a tiež ustanovenia osobitných zákonov, ak tieto zákony ustanovujú ďalšie dôvody, na základe ktorých 
sa diskriminácia zakazuje. 
 
 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. 
Subjektmi, ktoré sú túto zásadu v oblastiach upravených Antidiskriminačným zákonom povinné 
dodržiavať, sú orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy, 
fyzické a právnické osoby.  
 
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, čo je v porovnaní s antidiskriminačnými 
smernicami taktiež nóvom.   
 
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 dochádza alebo môže dôjsť 
k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby a ktorého úmyslom alebo 
následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti. 
 
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 alebo vysvetlenia. 
 
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. Podobnými sú ustanovenia zákona týkajúce sa rovnakého zaobchádzania 
v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré za diskrimináciu považujú aj diskrimináciu vo vzťahu k osobe 
určitého náboženského vyznania či viery. 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 osobe so zdravotným postihnutím. Zamestnávatelia sú povinní prijať také opatrenia, ktoré 
umožnia osobe 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.  
 
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 z dôvodu náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia alebo veku, 
sexuálnej orientácie, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu2, 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 
oprávnený a požiadavka primeraná.  

                                                 
2 Možnosť uplatniť túto výnimku vo vzťahu k pohlaviu a ostatným dôvodom, na základe ktorých je v slovenskom právnom 
poriadku zakotvený zákaz diskriminácie, v novelizovanej antidiskriminačnej legislatíve chýba (hoci pred novelizáciou 
antidiskriminačného zákona v júni 2007 sa možnosť uplatňovať túto výnimku vzťahovala všeobecne na všetky dôvody, vo 
vzťahu ku ktorým ukladá slovenská legislatíva povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania. Domnievame sa, že 
touto novelizáciou sa zúžil rozsah predtým garantovanej ochrany. 



 

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. 
 
2. Možnosti ochrany v prípadoch diskriminácie a prostriedky efektívnej implementácie 

zásady rovnakého zaobchádzania 
 
V prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania existuje celá škála prostriedkov, ktoré majú 
obete nerovnakého zaobchádzania, 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.  
 
1. 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, ktoré sú povinnými  osobami podľa 
Antidiskriminačného zákona, 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. 
 
2. Mediácia 
 
Mediácia je spôsob riešenia sporov, v ktorom sa dve strany zúčastnené na konflikte snažia 
o dosiahnutie obojstranne akceptovateľnej dohody, a to s pomocou profesionála/ky – mediátora/ky. 
Mediátor/ka je  nestranná, na konflikte nezúčastnená osoba, ktorá pomáha stranám sprostredkovať 
dohodu. 
 
3. 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, ktorý je svedkom 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. Sťažnosť 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. 
 
Ak zásadu rovnakého zaobchádzania 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 30 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. 
 
4. 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 1 000 000 Sk. 
 
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 100 000 Sk. Za opakované 
nesplnenie povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 200 000 
Sk. 
 
5. 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 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 v konaní o porušení zásady rovnakého zaobchádzania nie je oslobodený od súdnych 
poplatkov. 
 
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 
Európskych spoločenstiev, 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 ES v Luxemburgu so 
žiadosťou o rozhodnutie o predbežnej otázke podľa článku 234 ZES. 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.  
 
6. Sťažnosť Európskemu parlamentu  
 
Jednotlivci, ktorí sa domnievajú, že ich práva garantované Európskou úniou nie sú plne rešpektované, 
majú právo obrátiť sa na Parlament s petíciami, ktoré prešetruje Výbor pre petície. Jednotlivci sa však 
môžu na Európsky parlament obrátiť aj v iných prípadoch, ktoré spadajú do pôsobnosti Európskej 
únie.  
 
7. Upozornenie Európskej komisii 
 
V prípade, ak členský štát Európskej únie porušuje svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo ZES (teda 
napríklad aj svoju povinnosť implementovať/správne implementovať smernice),  Európska komisia 
môže iniciovať tzv. konanie o porušení zmluvy podľa čl. 226 - 228 ZES, ktoré môže vyústiť až do 
udelenia pokuty členskému štátu Súdnym dvorom ES. Na skutočnosť, že členský štát EÚ porušil svoju 
povinnosť, môže Európsku komisiu upozorniť ktorýkoľvek občan alebo organizácia. 
 
8. Upozornenie Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych 

vecí a rodiny 
 
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí má taktiež niekoľko úloh, ktoré súvisia s uplatňovaním 
Antidiskriminačného zákona. Okrem ďalších úloh tento odbor:  
 
• tvorí štátne politiky v oblasti rodiny a rodovej rovnosti 
• spracováva strategické a koncepčné materiály súvisiace rodovou      rovnosťou 
• zabezpečuje v spolupráci s Odborom stratégie zamestnanosti podmienky pre realizovanie 

politiky zosúlaďovania rodinného a pracovného života 
• gestorsky zabezpečuje tvorbu štátnej politiky v oblasti antidiskriminácie v rozsahu pôsobnosti 

ministerstva a spolupracuje pri kontrole uplatňovania antidiskriminačného zákona s odborom  
sociálnej inklúzie a odborom integrácie zdravotne postihnutých osôb a sociálnych služieb 

• dohliada na uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu pohlavia, sexuálne 
orientácie, náboženského a iného vierovyznania 

• koordinuje celoštátny systém rovnosti príležitostí žien a mužov 



 

• spolupracuje so sekciou legislatívy pri vypracovávaní stanovísk a všeobecne záväzných 
právnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti 

• sleduje a vyhodnocuje rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami v oblasti pracovno-
právnych vzťahov, v oblasti uplatnenia žien v politike a rodinných vzťahoch, vrátane 
programov a projektov ESF 

• vyhodnocuje a aktualizuje vládne dokumenty v oblasti rodiny, žien a rovnosti príležitostí žien 
a mužov  

• spolupracuje pri implementácii práva Európskej únie a medzinárodných dohovorov v oblasti 
rovnosti príležitostí 

• plní úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a ďalších medzinárodných 
organizáciách 

• vykonáva a vydáva výklady všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu svojej 
pôsobnosti. 

 
Okrem vyššie uvedených možností majú obete diskriminácie aj iné možnosti, ako riešiť situácie, kedy 
nežiaduce, znevažujúce a znevýhodňujúce správanie znižuje ich ľudskú dôstojnosť. Tu nemusí ísť len 
o diskriminačné prejavy, voči ktorým poskytuje ochranu Antidiskriminačný zákon, ale môže ísť aj 
o akékoľvek iné prejavy, ktoré dotknutá osoba z akéhokoľvek dôvodu vníma ako diskriminačné 
a ponižujúce jej dôstojnosť. 
 
9. 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. Takouto žalobou 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 obrátené dôkazné bremeno.  
 
10. Priestupkové konanie 
 
Jednou z možností je 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 1 000 alebo do 3 000 Sk. Oznámenie 
o spáchaní priestupku možno podať na polícii alebo na obvodnom úrade. Oznámenie možno podať 
osobne alebo písomne, prípadne tiež telefonicky alebo faxom. V posledných dvoch prípadoch však 
treba podanie 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. 
 
11. Podnet na ústavný súd 
 
V prípadoch, keď sú diskriminujúcimi subjektami 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 musí byť zastúpený advokátom. 



 

 
12. Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva 
 
Po vyčerpaní účinných vnútroštátnych opravných prostriedkov sa možno domáhať ochrany aj na 
Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Porušenie ustanovenia o zákaze diskriminácie však 
možno, podobne ako pred ústavným súdom, namietať len v súvislosti s porušením tých práv, ktoré sú 
obsiahnuté v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Sťažnosť smeruje voči štátu, 
ktorý vo vzťahu k sťažovateľovi porušil niektoré právo obsiahnuté v Dohovore. Sťažnosť na Európsky 
súd je potrebné zaslať v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo sťažovateľovi doručené posledné 
rozhodnutie vo veci.  
 
13. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva   
 
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 a vydávať odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady 
rovnakého zaobchádzania. Stredisko je okrem toho oprávnené zastupovať účastníka v konaní vo 
veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Stredisko tiež každoročne vypracúva a uverejňuje 
správu  o dodržiavaní  ľudských práv  v SR  
 
14. Verejný ochranca práv 
 
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. 
 



 

15. Dôležité webstránky a inštitúcie: 
 
www. altera.sk 
Stránka združenia Altera, ktoré vyvíja rôzne aktivity na podporu lesbických a bisexuálnych žien. 
Altera na jednej strane realizuje aktivity zamerané na podporu lesbickej komunity dovnútra a na strane 
druhej aktivity smerujúce k presadzovaniu záujmov lesbickej komunity navonok. 
 
http://diskriminacia.altera.sk 
Portál venovaný otázkam diskriminácie, spoločenského postavenia a občianskych práv príslušníkov 
a príslušníčok sexuálnych menšín na Slovensku. 
 
www.aspekt.sk 
Stránka záujmového združenia žien Aspekt, ktoré realizuje množstvo feministických vzdelávacích 
a publikačných aktivít.  
 
www.conocurt.sk 
Stránka Ústavného súdu SR. 
 
www.diskriminace.cz 
Informačný portál Poradne pre občianstvo, občianske a ľudské práva sídliacej v Českej republike. 
Portál je venovaný otázkam súvisiacim s diskrimináciou.  
 
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.interights.org 
Stránka britskej mimovládnej organizácie, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv v jednotlivých 
regiónoch, vrátane ochrany pred diskrimináciou.  
 
www.justice.gov.sk 
Stránka Ministerstva spravodlivosti SR. Obsahuje informácie o službách občanom – 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.oad.sk 
Stránka združenia Občan a demokracia. 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.poradna-prava.cz 
Stránka Poradne pre občianstvo, občianske a ľudské práva sídliacej v Českej republike; okrem iného 
poskytuje zaujímavé informácie o úspešne vyriešených prípadoch diskriminácie. 
 
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.safework.sk 
Stránka Národného inšpektorátu práce, ktorá odkazuje na 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.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.stop-discrimination.info 
Stránka iniciatívy Európskej únie „Za rozmanitosť: Proti diskriminácii“.  
 
www.un.org 
Stránka Organizácie spojených národov.  
 
www.vop.sk 
Stránka verejného ochrancu práv Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
d) Možnosti finančnej podpory na poli antidiskriminácie 

 
1. FINANCOVANIE EURÓPSKYCH MIMOVLÁDNYCH A ODBOROVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ ZO ZDROJOV EÚ  
 
1. Financovanie mimovládnych a odborových organizácií fungujúcich na európskej úrovni zo 

zdrojov EÚ 
 
a)   Európske MVO 
 
V období rokov 2001 až 2006 bolo v rámci akčného programu Spoločenstva na boj proti diskriminácií 
finančne podporených niekoľko európskych sietí zastrešujúcich MVO, ktoré zastupujú a chránia práva 
ľudí, ktorí sa stali obeťami diskriminácii (AGE - The European Older People’s Platform/Európska 
platforma starších ľudí; ILGA Europe - International Lesbian and Gay Association/Medzinárodná 
asociácia lesbičiek a gayov; ENAR - European Network Against Racism/Európska sieť proti rasizmu a 
EDF - European Disability Forum/ Európske fórum zdravotného postihnutia dostávali celkovo 3 000 
000 € ročne). Na nové programovacie obdobie 2007-13 Európska komisia rozhodla vytvoriť nový 
integrovaný program známy ako PROGRESS – program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu. 
Program, ktorý Európsky parlament a Rada schválili v novembri 2006, spája štyri predchádzajúce 
akčné programy Spoločenstva, vrátane antidiskriminačného programu:  
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 
 
b)   Európske odborové organizácie 
 
Európska konfederácia odborových zväzov ETUC zastupuje zamestnancov v rozličných odvetviach 
priemyslu na celoeurópskej úrovni. Konfederácia ETUC, založená v roku 1973, združuje 81 
národných organizácií z 36 európskych krajín (vrátane všetkých členských štátov EÚ) a 11 európskych 
priemyselných federácií. Spolu má približne 60 miliónov členov. Viac informácií nájdete na: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm 
 
2. Zdroje EÚ pre národné mimovládne/odborové organizácie  
 
Hoci v rámci programu PROGRESS EÚ nezabezpečuje financovanie prevádzky, tzv. core-funding, 
národných MVO alebo odborových organizácií, existuje možnosť čerpať prostriedky na realizáciu 
projektov prostredníctvom účasti na konkrétnych iniciatívach, ako sú napr. národné aktivity na 
zvyšovanie povedomia alebo nadnárodné projekty. Projekty vypracované národnými 
MVO/odborovými organizáciami sú oprávnené na financovanie v rámci programu PROGRESS. 
 
Zdrojom financovania projektov národných organizácií môže byť aj Európsky sociálny fond (ESF). 
ESF sa v rokoch 2007-13 zameria na štyri kľúčové oblasti aktivít vrátane posilnenia sociálnej inklúzie 
prostredníctvom boja proti diskriminácii a uľahčením prístupu na trh práce pre postihnutých občanov. 
Viac informácií získate na: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 
 



 

 
II. MOŽNOSTI FINANCOVANIA MVO / ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA 

NÁRODNEJ ÚROVNI 
 
Vláda SR poskytuje finančné prostriedky špecificky viazané pre mimovládne/odborové organizácie, 
ktoré sa zaoberajú bojom proti diskriminácii, rozličnými kanálmi.  Financovanie nie je automatické, 
vždy sa organizuje prostredníctvom súťaže, a to väčšinou v rámci grantových schém zameraných na 
problematiku antidiskriminácie, resp. zamestnanosti, vzdelania a sociálnej inklúzie.  
Možnosti odborových organizácií zabezpečiť si takéto financovanie sú vo všeobecnosti horšie ako 
možnosti MVO. Okrem toho, ak je odborová organizácia subjektom oprávneným na financovanie na 
základe výzvy na predkladanie projektov, zvyčajne sa o financovanie môže uchádzať len ako 
sektorálna (odvetvová) odborová organizácia.  
 
Vláda SR priamo podporuje MVO prostredníctvom dvojročných, resp. trojročných akčných plánov 
zameraných na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatným prejavom neznášanlivosti. Tieto zdroje však predstavujú takmer zanedbateľnú časť 
financovania slovenských MVO zaoberajúcich sa antidiskrimináciou. 
Hoci odborové organizácie mali možnosť (aj keď nebola vyjadrená priamo) podieľať sa na realizácii 
akčného plánu na rok 2007 (prostredníctvom projektov podporených vládou), žiadna z nich nepodala 
žiadosť o podporu v rámci tejto schémy. Realizáciu akčných plánov riadi Sekcia ľudských práv 
a menšín na Úrade vlády SR, pozri http://www-8.mensiny.vlada.gov.sk/ 
Vláda sa tiež zaviazala spolufinancovať antidiskriminačný projekt, ktorý realizuje koalícia štyroch 
slovenských MVO v rámci európskeho programu PROGRESS a ktorý Európska komisia schválila 
koncom roka 2007. 
 
Takisto aj Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity každoročne podporuje projekty 
zamerané na integráciu rómskych komunít a implementáciu komplexného vládneho rozvojového 
programu rómskych osád.  
Vláda ďalej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva 
SR cez správu európskych štrukturálnych fondov a prostredníctvom príspevkov do fondov z rozpočtu 
SR podporuje MVO (a ostatné právne subjekty) pri realizácií iniciatív v oblasti rovnosti príležitostí 
a antidiskriminácie (napr. v rámci iniciatívy Spoločenstva  Equal alebo operačného programu Ľudské 
zdroje). Niektoré z operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov sú určené aj 
odborovým organizáciám ako oprávneným žiadateľom, hoci v takom prípade musí ísť o sektorové 
(odvetvové) združenia odborových organizácií.  Viac informácií o štrukturálnych fondov nájdete na:  
 
www.strukturalnefondy.sk 
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/zamestnanost-a-socialna-inkluzia/  
http://www.nsrr.sk/operacne-programy/vzdelavanie/  
http://www.esf.gov.sk/esf/index.php?SMC=1  
 
V rámci štrukturálnych fondov existuje osobitná iniciatíva EQUAL, ktorá je zameraná na odstránenie 
a zmiernenie všetkých foriem diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Žiadať o podporu v rámci tejto 
iniciatívy sú oprávnené MVO aj odborové organizácie, pozri www.equalslovakia.sk. Ministerstvo 
práce vytvorilo Fond sociálneho rozvoja zameraný na zlepšenie sociálnej inklúzie ohrozených 
a marginalizovaných skupín a komunít prostredníctvom komunitného rozvoja a na umožnenie prístupu 
k ekonomickým príležitostiam a sociálnym službám. Fond je štátnou organizáciou čiastočne 
financovanou zo štátneho rozpočtu (www.fsr.gov.sk). MVO sú oprávnenými žiadateľmi o podporu 
z fondu.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
IV.  Seminár na tému manažment rozmanitosti 
 
Obsahové zameranie seminára a zostavenie programu  
 
Školenia v rámci seminára zameraného na manažment rozmanitosti sa skladali z troch základných 
častí. Cieľom prvej časti bolo podnietiť citlivosť vo vnímaní rozmanitosti jednotlivcov a menšín, aby 
bolo možné identifikovať zdroje diskriminácie a prekážky. Ďalší blok slúžil ako tematický prechod 
k jadru tematiky manažmentu rozmanitosti, jeho pôvodu, potenciálu, možnostiam a poslaniu. Posledná 
časť bola venovaná konkrétnym plánom a programom manažmentu rozmanitosti, ktoré účastníci 
seminára vypracovali pre konkrétne organizácie. Vo všeobecnosti kládli dôraz na ochranné, 
antidiskriminačné aspekty a manažérske opatrenia. Pri zhrnutí obsahu seminára možno povedať, že 
naplnil ciele a úlohy stanovené v projekte. 
 
Cenným príspevkom k príprave bola prezentácia Dr. Kazumu Matobu. Jeho objasnenie problematiky 
manažmentu rozmanitosti bolo nesporným prínosom, predovšetkým vďaka zrozumiteľnému 
a podnetnému vysvetleniu konceptov manažmentu rozmanitosti, ktoré poskytol formou 
powerpointovej prezentácie počas školenia. Všetci účastníci/čky sa zapájali do diskusií a svojou 
aktívnou účasťou a angažovanosťou obohatili obsah i kvalitu školenia.  
Účastníci/čky pochádzali z rozličného prostredí – z podnikateľského, verejného i neziskového sektora.  
 
Väčšina z nich už mala isté skúsenosti z oblasti manažmentu rozmanitosti, prinajmenšom boli 
čiastočne oboznámení so slovenskou antidiskriminačnou legislatívou. Z tohto pohľadu školenie kládlo 
dôraz na interaktívnejší a iniciatívnejší prístup v porovnaní s tradičným vzdelávacím procesom. Táto 
úroveň porozumenia a diskusia medzi účastníkmi/čkmi pomohli školiteľkám z oblasti práva preniknúť 
hlbšie do témy a neprezentovať len základné informácie. Počet účastníkov/čok bol menší, ako sa 
očakávalo. Z pôvodne prihlásených 36 sa seminára v skutočnosti zúčastnilo len 25 ľudí.   
 
Príprava seminára 
 
V prípravnej fáze sa uskutočnili štyri stretnutia, každé z nich s trocha odlišným zameraním. Začali sme 
od základných myšlienok a náboru účastníkov/čok, pokračovali analýzou ich potrieb školenia, 
výberom miesta, štúdiom materiálov, ktoré poskytli IDM a Dr. Kazuma Matoba, prípravou 
školiteľskej príručky a konkrétneho programu školenia. Proces prípravy bol plynulý a plodný.    
Spolupráca medzi národným koordinačným orgánom a národným školiteľom bola výborná. Obe strany 
už spoločne pracovali na niekoľkých dlhodobých projektoch s vysokou úrovňou efektívnosti 
a úspešnosti. Slovenská antidiskriminačná legislatíva poskytla východisko pre jednu časť programu, 
pričom školitelia získali možnosť predostrieť a prediskutovať argumenty za i proti a oprieť sa o 
z východiská, ktoré sú v súlade s filozofiou manažmentu rozmanitosti. Tím školiteľov sa skladal z ľudí 
so skúsenosťami s problematikou rozmanitosti, demokratickými akciami, manažérskymi školeniami 
a programovou prípravou. Veľký prínos predstavovala účasť zahraničného experta. 
Nábor účastníkov sa pre budúcnosť mohol viac zamerať na organizácie mimo hlavného mesta. 
V takom prípade by bolo lepšie, keby seminár trval dva dni, pretože ľudia potrebujú prinajmenšom pol 
dňa na cestovanie a jednodňové školenie z tohto hľadiska nie je pre nich efektívne. Na druhej strane 
bratislavskí manažéri/ky sú často presýtení ponukami na školenia a semináre, ktoré zo všetkých strán 
dostávajú. 
 
Zhrnutie analýzy potrieb DM: 
 
Väčšine organizácií, z verejného i súkromného sektora, chýba jasne formulovaná stratégia 
manažmentu rozmanitosti (diversity management – DM) a takisto im chýbajú dokumenty, v ktorých 
by stanovili svoje postoje a zásady rovnosti v oblasti personálneho manažmentu.   



 

Nemajú riadne identifikované opatrenia v oblasti vnútroorganizačného prostredia / kultúry / 
spokojnosti zamestnancov (prístup k vzdelávaniu, priestor na diskusiu, bezbariérové prostredie, 
viacjazyčná komunikácia, rešpekt k súkromiu a kultúrnym rozdielom, nediskriminácia, atď.). 
 
Chýbajú (špecializované) sociálne programy pre zamestnancov, napr. pre ženy na materskej 
dovolenke, a tiež je nedostatok rekondičných pobytov, preventívnych zdravotných prehliadok 
a programov vyváženosti pracovného a osobného života, tzv. work-life balance. 
Slovenské podniky a verejné inštitúcie nie veľmi často využívajú teleworking a programy na prácu 
z domu, či prácu na čiastočnú úväzok/zdieľané pracoviská.  
 
Chýba účinná vnútorná komunikácia (vertikálna aj horizontálna) a kontrolné mechanizmy (napr. 
pravidelná spätná väzba, diskusné fóra, schránka na anonymné hodnotenia).   
Technické podmienky sú často nevyhovujúce, a to nielen z pohľadu bezbariérového prístupu, ale aj 
podľa všeobecných noriem týkajúcich sa pracovných podmienok.                   
 
Jednotlivé komponenty manažmentu rozmanitosti sa zavádzajú len v nadnárodných spoločnostiach, 
napr. etický kódex (AT&T, Hewlet Packard, Allianz, SABMiller). Len  niektoré spoločnosti, napr.  
 
IBM Slovakia, si vypracovali (a sformulovali) vlastnú stratégiu pre oblasť rozmanitosti a inklúzie.  
Za vzorový príklad možno na Slovensku považovať spoločnosť IBM Slovakia. V IBM má už tradične 
len málo zásad dôležitejšie miesto než princíp rozmanitosti. IBM sa snaží stať organizáciou, ktorá na 
rozmanitosť a inklúziu kladie na Slovensku najväčší dôraz, pretože jednou z kľúčových hodnôt IBM je 
inovácia a rozmanitosť ju poháňa. V IBM si cenia zamestnancov pre ich individualitu, jedinečnosť 
a odlišnosť, pretože veria, že kreativita sa rodí tam, kde sa stretávajú rozmanité myšlienky, t.j. keď 
ľudia so širokou škálou skúseností pracujú spoločne s cieľom nájsť riešenie. Oddanosť IBM hodnotám 
rozmanitosti a inklúzie je možné vystopovať k samotným počiatkom spoločnosti pred viac ako 
storočím v USA, keď IBM v roku 1899 prijala prvé ženy a čiernych zamestnancov.  
 
V IBM Slovakia proaktívne presadzujú inklúziu a rovnosť na pracovisku ako podnikateľský imperatív. 
Vyšší manažment presadzuje tento prístup ako celopodnikovú stratégiu. Pre ženy, ľudí s postihnutím 
alebo príslušníkov GLBT komunity (medzinárodné anonymné diskusné skupiny) sú zabezpečené 
trvalé sociálne programy.    
Dobrým príkladom programu pre ľudí so zdravotným postihnutím je vzdelávací projekt (zameraný na 
rozvoj IT zručností a zlepšenie angličtiny) realizovaný spoločne s Národnou radou občanov so 
zdravotným postihnutím v SR pre 50 účastníkov – potenciálnych zamestnancov IBM, ktorý prebiehal 
v období od septembra do decembra 2007 v Bratislave.  
 
V IBM sú zamestnanecké výhody šité na mieru a pracovná politika je dostatočne flexibilná, aby 
všetkým jednotlivcom umožnila zachovať si svoju individualitu a zosúladiť nároky na úspešnú kariéru 
a pracovné požiadavky s osobným životom. Zamestnanci sa aktívne angažujú v komunitných 
programoch, ktoré IBM financuje; od organizovania technologických letných táborov až po 
sponzoring a dobrovoľnícku činnosť v prospech charitatívnych organizácií, čím pomáhajú zvyšovať 
úroveň v oblasti inklúzie a rozmanitosti v celoštátnom meradle. Inklúzia je pevne zakorenená 
v samotnom srdci IBM – každý je vítaný a nikto nie je odmietnutý, preto IBM tvorí skutočne 
rozmanitú zamestnaneckú komunitu plnú života.  
 
Realizácia seminára 
 
Dynamika skupiny bola primeraná dĺžke seminára. Skupina bola schopná aj v krátkom čase 
prediskutovať dôležité témy, účastníci/čky prejavili veľkú dávku tolerancie, spolupráca prevýšila 
sporadické prejavy súperenia. Práca v skupinách bola efektívna, ľudia boli ochotní podeliť sa o svoje 
skúsenosti a znalosti. Priateľská atmosféra umožnila otvorenú a jasnú komunikáciu medzi 
účastníkmi/čkami a školiteľmi. Spoločná práca na záverečných modelových projektoch podnietila 
niektorých účastníkov/ky k tomu, aby si vymenili adresy a dohodli sa na vzájomnej spolupráce do 
budúcna.  



 

Prezentované a diskutované témy ako aj tréning zručností možno zhrnúť do niekoľkých oblastí: 
znalosti týkajúce sa rozmanitosti, manažment rozmanitosti, právny rámec v oblasti antidiskriminácie, 
základné zručnosti, ktoré možno využiť pri manažmente rozmanitosti a ochrane menšín, spôsob ako 
zapojiť vyšší manažment a mienkotvorcov do problematiky manažmentu rozmanitosti. Počas 
školenia účastníci/čky seminára v menších skupinách vypracovali aj praktické modelové projekty 
z oblasti manažmentu rozmanitosti.    
 
Získané poznatky 
 
Účastníci/čky požadovali, aby na budúcich seminároch zameraných na manažment rozmanitosti bolo 
viac konkrétnych príkladov a prípadových štúdií. Niektorí/é tiež navrhli pozvať viac odborníkov zo 
zahraničia, viesť interaktívnejšie diskusie, či vytvoriť internetový portál, ktorý by slúžil na výmenu 
informácií a hodnotenie už vypracovaných projektov, alebo uvádzať v pozvánke referencie od 
spoločností, ktoré sa už podobných školení zúčastnili ako aj príklady využitia týchto informácií 
v manažérskej práci. Účastníci/čky odporučili vypracovanie kratšieho a efektívnejšieho dotazníka, viac 
diskusií medzi účastníkmi/čkami i prieskum týkajúci sa konkrétnych opatrení, ktoré pozvané 
spoločnosti už prijali. Účastníci/čky tiež navrhovali outdoorové aktivity, iný časový rozvrh (večerné 
alebo poldenné školenia, víkendové semináre), či súbor dlhodobo, pravidelne organizovaných 
stretnutí, ktorých výsledkom by bolo vypracovanie konkrétneho projektu.  
Účastníci/čky v zásade odporučili, aby sa pokračovalo v príprave modelového vzdelávania v oblasti 
manažmentu rozmanitosti pre Slovensko prostredníctvom konkrétnych projektov z tejto oblasti, ktoré 
budú prispôsobené rozličným organizáciám. Nasledujúce školenie sa môže zamerať na vzdelávanie 
a výmenu skúsenosti, konkrétny spôsob šírenia myšlienok manažmentu rozmanitosti, overené 
koncepty manažmentu rozmanitosti a výmenu zahraničných skúsenosti v tejto oblasti.   



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy 
 
ÚLOHA ODBOROV V BOJI PROTI DISKRIMINÁCII 
 
Predpokladané výsledky vzdelávania: 

 
Účastníci a účastníčky budú mať prehľad o úlohách, ktoré odbory môžu alebo by mali plniť v boji 
proti diskriminácii. 

 
 
1. Čo sú odbory? 
 
Odbory sú organizované združenia zamestnancov a zamestnankýň určitého odvetvia alebo profesie, 
ktorých cieľom je chrániť a presadzovať práva a záujmy zamestnancov a zamestnankýň. Odborové 
organizácie sa môžu vytvárať podľa odvetví (odbory v školstve, doprave apod.) V niektorých 
krajinách sú odbory jasne prepojené na politické strany, resp. presadzujú politickú ideológiu. Odbory 
môžu byť tiež organizované formou federácií a byť súčasťou európskych alebo medzinárodných sietí. 
Odbory sú zvyčajne financované prostredníctvom členských príspevkov. 
 
 
2. Aká je úloha odborov v boji proti diskriminácii?  
 
V boji proti diskriminácií by odbory mali v plnej miere využívať osobitné úlohy, ktoré im vyplývajú 
z článku 7 a 11 smernice Rady č. 2000/43/ES a z článku 9 a 13 smernice Rady č. 2000/78/ES.  
 
Odbory sú jednoznačne dôležité pre vytváranie pokojného, demokratického, dobre spravovaného, 
zdravého a prínosného pracovného prostredia, vytvárajú a podporujú rovnosť príležitostí na 
pracoviskách, a tým zároveň prispievajú aj k plneniu týchto cieľov v rámci celej spoločnosti.  
 
Ako nástroje sociálneho dialógu môžu odbory bojovať proti diskriminácii na pracovisku nasledovnými 
spôsobmi: 
 
• Vyjednávanie so zamestnávateľmi s cieľom zabezpečiť odstránenie diskriminácie na 

pracovisku a podporu rovnosti príležitostí. 
• Zabezpečenie prostriedkov na vyjadrenie a riešenie potrieb zamestnancov a zamestnankýň, 

ktorí/é sú na pracovisku diskriminovaní/é. 
• Podpora obetí diskriminácie pri dojednávaní urovnania sporu so zamestnávateľom 

(alternatívne riešenie sporov). 
• Podpora obetí diskriminácie pri domáhaní sa spravodlivosti. 
• Podpora rovnosti a rozmanitosti na pracovisku a v odvetví. 
• Vytváranie mechanizmov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie zamestnávateľov a vlády. 
• Presadzovanie nediskriminačného a rovnakého zaobchádzania ako štandardnej súčasti politík 



 

a praxe.  
• Nabádať zamestnávateľov, organizácie a úrady, aby bojovali proti diskriminácii. 
• Monitorovanie, dokumentovanie a verejné odsudzovanie diskriminácie. 
• Zabezpečiť, aby presadzovanie rovnosti patrilo medzi politické priority a iniciovať kampane 

a opatrenia na odstránenie diskriminácie a presadzovanie rovnosti. 
• S cieľom posilnenia boja proti diskriminácii by odborová organizácia mala: 
• Spolupracovať s inými odborovými organizáciami s cieľom presadzovať spoločné ciele. 
• Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami s cieľom presadzovať spoločné ciele. 
• Posilňovať skupiny, aby sa angažovali v kampaniach a vlastnej obhajobe a aby presadzovali 

svoje práva a domáhali sa ich. 
• Spolupracovať, ak je to vhodné, s vládnymi orgánmi/zamestnávateľmi na dosahovaní 

spoločných cieľov a zámerov. 
• Spochybňovať politiky vlády/zamestnávateľov, ak sú v rozpore so zámermi odborov. 
• Poskytovať svojim členom a členkám účelné a efektívne služby podporujúce rovnosť 

príležitostí nad rámec vládnych politík a prijímať a presadzovať vlastné stratégie a stratégie 
dojednané medzi odbormi a vládou. 

• Zabezpečovať koordináciu vlastných služieb a zapájať vládu/zamestnávateľov do diskusie 
o koordinovaní služieb medzi vládou a odbormi tam, kde sa tieto služby týkajú rovnosti 
príležitostí. 

• Usmerňovať a podstatnou mierou prispievať do legislatívneho a politického procesu pomocou 
odborne podloženého poradenstva a poskytovania informácií vládnym orgánom, 
zamestnávateľom a iným vplyvným osobám, 

• Správať sa ako „ostražitý strážny pes“ („watchdog“) - upozorňovať na prípady „aktívnej“ 
diskriminácie vládneho a podnikateľského sektora, na nedodržiavanie ich záväzkov v boji 
proti diskriminácii alebo na oblasti, v ktorých by mali zlepšiť svoje aktivity a slúžiť na 
presadzovanie používania „systému bŕzd a protiváh", ktorý je charakteristický pre 
demokratickú spoločnosť. Pri plnení tejto úlohy sa musia odborové organizácie zamerať na 
vládu a podnikateľský sektor advokačnými aktivitami, lobovaním a vyjednávaním tak, ako je 
to potrebné. 

• Vhodne zvolenými mechanizmami upozorňovať na konania, opomenutia, administratívne 
praktiky alebo politiky, ktoré sú v rozpore s cieľmi odborov a zamestnancov/kýň. 

• Sledovať a zabezpečovať využitie všetkých noviniek, ktoré sa objavia v oblasti boja proti 
diskriminácii, napr. nová legislatíva (národná, európska a medzinárodná), nové politiky (na 
národnej, európskej a medzinárodnej úrovni), nové zdroje financovania a významné súdne 
rozhodnutia (na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni). 

• Byť otvorená, transparentná a zodpovedná voči svojej členskej základni a voči verejnosti. 
• Posilňovať angažovanosť odborových organizácií v sociálnom dialógu vytváraním sietí 

a koalícií a podporovaním originálnych iniciatív a riešení. To môže napomôcť zmierneniu 
predsudkov existujúcich v rámci spoločnosti, a tým podporovať rovnosť. 

• Spolupracovať s inými odborovými a mimovládnymi organizáciami v príbuzných oblastiach a 
predchádzať vzniku rozporov a konfliktov medzi nimi. 

• Vyvíjať tlak na štátnu moc, aby ratifikovala medzinárodné dokumenty, ktoré umožňujú 
vykonávať medzinárodný dohľad nad vládnymi praktikami v oblasti rovnosti príležitostí. 

• Vnútroštátnym a medzinárodným orgánom poskytovať dôležité a spoľahlivé informácie, 
z ktorých môžu vychádzať pri hodnotení situácie v oblasti diskriminácie v danom štáte. 

 
Keď to zhrnieme, úlohou odborov je kontrolovať, monitorovať a iniciovať opatrenia na strane 
zamestnávateľov, vlád a ostatných organizácií zamerané na boj proti diskriminácii a pomáhať 
zamestnancom/kyniam a skupinám zamestnancov/kýň pri presadzovaní svojich práv.   
 



 

3. Aké aktivity na boj proti diskriminácii môžu odbory iniciovať? 
 
Nasledovný zoznam obsahuje odporúčané činnosti a služby, ktoré môže odborová organizácia 
realizovať alebo poskytovať s cieľom pomáhať v boji proti diskriminácii na základe všetkých 
dôvodov: 
 
• vyjednávanie, 
• šírenie informovanosti, 
• monitorovanie/ovplyvňovanie tvorby politík a zákonov, 
• podpora konkrétnych obetí diskriminácie a jednotlivcov predstavujúcich účastníkov 

kolektívnych žalôb, 
• litigácia, 
• alternatívne riešenie sporov vrátane mediácie, 
• organizovanie kampaní, 
• presadzovanie zavádzania zmien do praxe (na rozdiel od politík a zákonov). 
 
 
4. Čo odborová organizácia potrebuje na to, aby mohla plniť svoju úlohu? 
 
• ľudské zdroje, 
• zručnosti, 
• vedomosti, 
• odbornosť, 
• otvorenosť, 
• transparentnosť, 
 

o zodpovednosť voči svojim členom a členkám, 
o nediskriminačné postoje v rámci vlastnej organizácie, 
o primeranú vnútroštátnu legislatívu upravujúcu zakladanie a fungovanie odborových 

organizácií. 
 
5. V čom majú odborové organizácie výhodu oproti iným organizáciám v boji proti 

diskriminácii?   
 
• Odborové organizácie hrajú kľúčovú úlohu v práci so zamestnancami a zamestnávateľmi na 

miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.   
• Odbory môžu zastupovať zamestnancov a zamestnankyne na kolektívnom základe, čo často 

predstavuje účinný spôsob presadzovania zmien a odstraňovania diskriminácie na pracovisku.  
• Keďže odbory sú prítomné priamo na pracovisku, často majú najlepšiu pozíciu, aby odhalili 

diskriminačné praktiky na pracovisku a prijali opatrenia na boj proti znevýhodňovaniu. 
 
 
6. Aké prekážky stoja pred odborovými organizáciami a ako sa dajú prekonať? 
 
• Nedostatočná legitimácia na účasť v relevantných politických debatách. Odborové organizácie 

by sa mali ubezpečiť, že poskytnú informácie jednotlivcovi alebo organizácii, ktorí sa týchto 
debát môžu zúčastniť. 

• Nespôsobilosť na podávanie sťažností, či už individuálnych alebo kolektívnych. Odborové 
organizácie môžu pomáhať tým, ktorí sú na to spôsobilí, alebo sa môžu snažiť zmeniť 
pravidlá.  

• Vnímanie spojenia s vládou alebo politickou stranou, resp. inou skupinou, ako skutočnosti, 
ktorá znižuje dôveryhodnosť odborov ako nezaujatého obhajcu v otázkach rovnosti. Odborová 
organizácia by mala zabezpečiť, aby jej konanie nebolo je v rozpore so základnými právami 



 

jej členov a členiek na rovnosť a uistiť sa, že akékoľvek prepojenie na politické strany alebo 
iné organizácie alebo záujmy nebude rozpore s právami jej členov a členiek.  

• Pasivita zo strany ich členov/členiek alebo zamestnancov/zamestnankýň, či dokonca vedenia 
pri prijímaní antidiskriminačných opatrení. 

• Rozpory medzi záujmami väčšiny členov/iek a právami členov/iek, ktorí sú 
príslušníkmi/čkami menšín. 

• Osobné predsudky. 
• Chýbajúce efektívne „partnerstvo“ medzi vládou/zamestnávateľmi a odbormi. Nedostatok 

efektívnej spolupráca s mimovládnymi organizáciami. 
• Neschopnosť osloviť časť zamestnancov/kýň alebo vyššieho manažmentu kvôli neefektívnym 

štruktúram, zlej organizácii, prioritám vnúteným zvonku alebo kvôli kultúrnym či jazykovým 
bariéram. Odborové organizácie by mali zabezpečiť, aby ich vlastné organizácie mali 
rôznorodú pracovnú silu s personálom vyškoleným v oblasti rovnosti príležitostí, ktorý má 
dostatočné vedomosti z oblasti sociálnej a politickej histórie, vrátane histórie sociálnej 
marginalizácie a diskriminácie určitých skupín v rámci komunity a, kde je to potrebné, aj 
dostatočné jazykové schopnosti.  

 
 


