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         Bratislava, 2. októbra 2013 
Vážený pán minister,  
 
podrobne sledujeme proces prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a  podpory ľudských práv 
v Slovenskej republike. Oceňujeme skutočnosť, že tento materiál nebol predložený na 
rokovanie vlády k 30. 9. 2013, ale ste presadili jeho odklad do 30. 6. 2014. 
Pozorne sme vnímali Vaše vyjadrenia dňa 4. 9. 2013 počas rokovania Rady vlády pre ľudské 
práva. Okrem iného ste vyjadrili presvedčenie, že si želáte, aby bol tento dokument 
výsledkom čo najširšieho konsenzu spoločnosti a aby bola pri jeho tvorbe rešpektované 
zastúpenie, čo najväčšieho počtu  ľudí.   
Z rokovania Rady vlády pre ľudské práva zo dňa 4. 9. 2013 však bolo zrejmé, že  veľká časť  
zástupcov z mimovládnych organizácii, ktorí sú zastúpení v Rade vlády pre ľudské práva má 
veľmi blízko k názorom rodovej ideológie a podporuje nadštandardné práva pre osoby z inou 
sexuálnou orientáciou.  
 
Vážený pán minister,  
vzhľadom k tomu, že je potrebné zabezpečiť transparentný, otvorený a férový prístup 
k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, si Vás dovoľujeme požiadať, 
aby ste s vecne príslušnými ministrami, ktorí predsedajú jednotlivým výborom Rady vlády 
pre ľudské práva iniciovali zásadnú rekonštrukciu v zložení členov Rady vlády pre ľudské 
práva. Skupina, ktorá podporuje rodovú ideológiu a nadštandardné práva pre osoby s inou 
sexuálnou orientáciou má veľa zástupcov v tomto orgáne, hoci ide o veľmi minoritnú skupinu 
v našej spoločnosti. Naopak občianske združenia, ktoré reprezentujú veľkú časť populácie na 
Slovensku a vykonávajú veľa činností pre deti, mládež, zdravotne postihnutých a seniorov 
majú minimálne zastúpenie v Rade vlády pre ľudské práva.  
 
Vážený pán minister, 
 budeme veľmi radi, ak tejto našej požiadavke vyhoviete a bude iniciovať zásadné zmeny 
v Rade vlády pre ľudské práva tak, aby jej zloženie, pokiaľ ide o zástupcov mimovládnych 
organizácií zodpovedalo názorovej pluralite v slovenskej spoločnosti a zohľadňovalo počty 
členov mimovládnych organizácií, ako aj aktivity, ktoré robia pre iných ľudí.    
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