
 
 

 
 
 

UZNESENIE VÝBORU PRE PRÁVA LESIEB, GEJOV, 
BISEXUÁLNYCH, TRANSRODOVÝCH A INTERSEXUÁLNYCH OSÔB 
 

č. 31 
z 21. novembra 2022 

 
k výzve vláde SR a NR SR na prijatie opatrení po teroristickom útoku na LGBTI 

ľudí pred bratislavským podnikom Tepláreň 
 

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 
a intersexuálnych osôb 

A. ostro odsudzuje  
teroristický čin z 12. októbra 2022, pri ktorom pred bratislavským podnikom Tepláreň 
zahynuli Matúš Horváth a Juraj Vankulič len pre ich príslušnosť k LGBTI komunite. 
Vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám a blízkym obetí.  
 

B. víta 
stanoviská a prejavy členov a členiek vlády SR, ktorými odsúdili tento bezprecedentný 
čin a vyjadrili solidaritu s LGBTI ľuďmi na Slovensku. 
 

C. stotožňuje  
sa s výzvou občianskej spoločnosti Ide nám o život, ktorá je prílohou tohto uznesenia.  
 

D. vyzýva 
 
vládu SR  
D.1      urýchlene realizovať kroky požadované v predmetnej výzve, vrátane predloženia 

návrhov legislatívnych zmien do Národnej rady SR; 
 



Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
D.2 na základe rokovaní výborov rady vypracovať odporúčania adresované 

jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy; 
 

dotknuté rezorty 
D.3 informovať výbor o priebežnom plnení odporúčaní výboru do ďalšieho 

zasadnutia; 
 

Ministerstvo zdravotníctva SR 
D.4 informovať výbor o svojom stanovisku k bodu a) výzvy z medicínskeho 

hľadiska. 
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