
UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ 

PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

č. 135 

z 15. októbra 2015 

k Informáciám o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

 a rodovú rovnosť 

A. berie na vedomie  

A.1. Informácie o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 



 

 

 

 

 
 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

č. 136 
z 15. októbra 2015 

  

k Návrhu na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové 

jazyky v Slovenskej republike v zmysle časti II Európskej charty 

regionálnych alebo menšinových jazykov 

 

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

A. schvaľuje 

A.1. Návrh na uznanie ruského jazyka a srbského jazyka za menšinové jazyky 

v Slovenskej republike v zmysle časti II Európskej charty regionálnych alebo 

menšinových jazykov 

 

 

B. odporúča 

B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť Návrh na uznanie ruského jazyka 

a srbského jazyka za menšinové jazyky v Slovenskej republike v zmysle  

časti II Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 
 

 

 

 



 

 

 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ 

PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

 

č. 137 

 
z 15. októbra 2015 

 

k Hodnotiacej správe o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2014, 

k Správe o stave národnostného školstva za rok 2014 a k Správe 

o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2014 

 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

 a rodovú rovnosť 

 

A.  schvaľuje  

A.1. Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2014; 

 

A.2.     Správu o stave národnostného školstva za rok 2014; 

 

A.3.     Správu o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2014; 

  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ 

PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

 

č. 138 

 
z 15. októbra 2015 

 

k Informácii Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu 

k ľudskoprávnym dopadom zákona č. 464/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval 

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalším 

opatreniam rezortu, najmä inovovanému rámcovému učebnému plánu  

 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

 a rodovú rovnosť 

 

A.  berie na vedomie  

A.1. Informáciu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu k ľudskoprávnym 

dopadom zákona č. 464/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalším opatreniam rezortu, 

najmä inovovanému rámcovému učebnému plánu. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ 

PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

 

č. 139 

 
z 15. októbra 2015 

 

k ustanoveniu celoštátnej komisie pre výchovu a vzdelávanie k ľudským 

právam a demokratickému občianstvu. 

 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

 a rodovú rovnosť 

 

A.  odporúča  

A.1. predsedovi Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť a ministrovi spravodlivosti, aby v spolupráci s ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu zabezpečil zriadenie celoštátnej komisie pre výchovu a 

vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu ako nezávislého 

mechanizmu implementácie verejných politík v oblasti ľudských práv s 

vyčlenením primeraných finančných a personálnych kapacít v súlade s 

odporúčaniami OSN a Rady Európy a predložil návrh na jej ustanovenie na 

ďalšie rokovanie rady. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 

 

č. 140 

 

z 15. októbra 2015 

 

k mimoriadnemu zasadnutiu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, 

národnostné menšiny 

 a rodovú rovnosť na tému utečeneckej krízy v Európe.  

 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

 a rodovú rovnosť 

 

A.  poveruje  

A.1. predsedu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

zriadením pracovnej skupiny rady pre práva utečencov a migrantov, ktorej 

úlohou bude pripraviť pre radu podklady potrebné pre jej ďalšiu činnosť 

týkajúcu sa dodržiavania ľudských práv utečencov a migrantov. Vedením 

pracovnej skupiny bude poverený štátny tajomník Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Súčasťou pracovnej skupiny budú zástupcovia 

zodpovedných rezortov, mimovládnych organizácií, občianskych združení a 

cirkevných spoločenstiev, ktoré sa zaoberajú pomocou utečencom a migrantom 

v SR a tiež zástupcovia komunít cudzincov žijúcich na Slovensku; 

 

A.2.   Výbor pre deti a mládež predložiť rade informáciu o situácii maloletých detí - 

cudzincov umiestnených v zariadeniach ministerstva vnútra a maloletých bez 

sprievodu umiestnených v detských domovoch. V tejto súvislosti Rada 

zdôrazňuje, že Výbor OSN pre ľudské práva na svojom 19. zasadnutí v roku 

2012 ohlásil globálnu kampaň za ukončenie imigračného zaistenia detí, keďže 

pobyt detí v zaistení je v rozpore so záväzkami štátov vyplývajúcich 



z Dohovoru o právach dieťaťa, konkrétne s princípom najlepšieho záujmu 

dieťaťa.  

 

A.3.    predsedu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

zverejnením vyhlásenia prijatého radou na mimoriadnom zasadnutí. 

 
 

 

Vyhlásenie 

Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 15.10.2015  

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 

A. Vychádzajúc 

zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá v čl. 14 stanovuje právo každej osoby vyhľadať a 

požívať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním, ako aj medzinárodných ľudskoprávnych 

dohovorov, najmä Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru proti 

mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 

a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,  

z ustanovení Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951, ktorý je základom 

medzinárodnej ochrany utečencov, v znení jeho Protokolu z r. 1967, ktorý určuje, kto je utečencom 

a upravuje práva utečencov a povinnosti štátov voči nim,  

B. Pripomínajúc, 

že utečenci a migranti sú ľudia, na ktorých sa vzťahuje ochrana poskytovaná Európskym dohovorom 

na ochranu ľudských práv a základných slobôd, osobitne právo na ochranu pred mučením, krutým, 

neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním, právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie 

rodinného života a právo na osobnú slobodu,  

C. Zdôrazňujúc,  

osobitne zraniteľné postavenie detských utečencov a detských migrantov, na ktorých sa vzťahuje 

Dohovor o právach dieťaťa, osobitne povinnosť štátov riadiť sa pri každom akte týkajúcom sa dieťaťa 

princípom jeho najlepšieho záujmu,  

 

1. Vyzýva 

Všetkých aktérov verejnej diskusie o utečencoch, migrantoch a o aktuálnej utečeneckej kríze, 

menovite vládu, Národnú radu Slovenskej republiky, politické strany a hnutia, mimovládne 

organizácie a občianske spoločnosti, cirkvi a náboženské spoločnosti a verejnoprávne ako aj 

súkromné médiá, aby svojimi verejnými vystúpeniami aktívne prispievali k väčšej tolerancii 

v spoločnosti a to kultúrnej aj náboženskej, rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti všetkých osôb, vrátane 



utečencov a migrantov. Dialóg je potrebné viesť aj s príslušníkmi tzv. nových menšín žijúcich na 

Slovensku spomedzi utečencov a migrantov, aby sa zabezpečila vyrovnaná a participatívna diskusia.  

Osobitne sa Rada vlády obracia na politické strany a ich predstaviteľov a žiada ich aby utrpenie 

utečencov a migrantov nezneužívali na politické ciele a predvolebnú kampaň, pričom za týmto 

účelom odporúča politickým stranám aby sa k tomuto pred voľbami verejne zaviazali.  

 

 




