Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 631.765/2014-OLPR k Návrhu
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
V zmysle čl. 13 ods. 3 a 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky,
schválených uznesením vlády SR č. 352, v znení uznesenia vlády SR č. 693, uznesenia vlády
SR č. 895, uznesenia vlády SR č. 163, uznesenia vlády SR č. 472, uznesenia vlády SR č. 210,
uznesenia vlády SR č. 620 a uznesenia vlády SR č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“)
zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 631.765/2014-OLPR k Návrhu
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Požadujeme zastavenie a neschválenie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv (ďalej len „Stratégia“). Predkladanú pripomienku považujem za zásadnú.
Ako hlavné dôvody uvádzame:
1. Stratégia navrhuje kontroverzný, široký a nesúrodý súbor opatrení. Prijatie takéhoto dokumentu by pre Slovensko znamenalo vážne rozdelenie slovenskej spoločnosti.
2. Stratégia predstavuje z dlhodobého pohľadu nebezpečný spoločenský experiment. Demografický pokles integrálne predstavuje tie najzákladnejšie a najhlbšie
problémy súčasnej spoločnosti. Je to realita, ktorá síce na nás nedoľahne „zajtra“,
ale „pozajtra“ už začneme postupne pociťovať jej ťaživé dopady. Demografický
pokles je mnohovrstvový problém. Sme však presvedčení, že aj súčasný prístup
k problematike ľudských práv je hlboko spätý s koreňmi týchto problémov. Ďalším, možno ťažšie uchopiteľným „parametrom“ je psychologický pocit životnej istoty, šťastia, prežívanie harmónie medziľudských vzťahov súčasného človeka.
Psychiatri konštatujú v tejto oblasti negatívny trend. Odborníci na výchovu
a pedagogiku vyslovujú vážne varovania, čo sa týka nastupujúcej mladej generácie. (napr. relácia v Slovensko rozhlase
http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/nocna-pyramida/archiv?date=15.06.2014 )
V minulosti boli základné ľudsko-právne dokumenty prijímané širokým konsenzom a prinášali veľkú nádej, napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948, Európsky dohovor o ľudských právach, 1952. Naproti tomu niektoré dnes navrhované práva rozdeľujú spoločnosti vo všetkých štátoch sveta a protesty proti nim sú
schopné vyhnať do ulíc milióny ľudí.
3. Stratégia je málo prehľadná. Na hlavný dokument nadväzuje 13 príloh, mnohé
z nich sa skladajú z viacerých materiálov. Jednotlivé prílohy sú značne rozdielneho charakteru, čo sa týka už len ich formy. Ide o súbor rôznorodých podkladov,
v ktorých sa prezentujú príhovory, zápisy zo seminárov, uvádzajú sa správy či časti rozhodnutí medzinárodných orgánov. Chýba korelácia medzi enumerovanými
záväzkami SR a ich konkrétnym napĺňaním. Zadefinované hlavné priority Stratégie nie sú dostatočne zdôvodnené.
4. Stratégia podporuje nástroje na šírenie rodovej ideológie a na rozširovanie nadštandardných práv pre osoby s inou sexuálnou orientáciou. Považujeme za po-

trebné riešiť tieto problémy, avšak na základe skutočného dialógu a väčšej ideologickej nezávislosti.
5. Podľa dostupných informácií, podobnú stratégiu v oblasti ľudských práv má spomedzi členských krajín EÚ iba Holandsko. Slovensko nemá žiadny medzinárodno-právny záväzok prijať takýto dokument. Ak by sa podarilo docieliť väčší spoločenský konsenzus, takýto materiál by mohol byť prínosom pre úroveň ľudských
práv na Slovensku. Avšak proces jeho tvorby bol kritizovaný zo strany mnohých
predstaviteľov mimovládneho sektora i cirkví. Nepriamo o jeho protirečivosti
svedčí aj odchod hlavných zodpovedných predstaviteľov v priebehu jeho prípravy
– napr. Filipa Vagača, Pavla Demeša. Proces bol dokončený bez koordinátora
(jednotlivca), iba za pomoci kolektívnej koordinácie riadiaceho výboru Stratégie.
6. Pozitívne podnety zo Stratégie, týkajúce sa práv seniorov, detí, zdravotne postihnutých a ďalších skupín, je možné realizovať aj bez prijatia Stratégie ako celku.
Stanovisko, ktoré bližšie a podrobnejšie konkretizuje dôvody, je v prílohe tejto zásadnej
pripomienky.
Hromadnú pripomienku uplatňujeme v elektronickej podobe prostredníctvom Portálu
právnych predpisov, zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili
zašleme predkladateľovi iným spôsobom v súlade s čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.
Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme JUDr.
Martina Dilonga, Hviezdoslavova 1728/14, 900 25 Chorvátsky Grob a Ing. Mgr. Pavla
Kosseya, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava a Mgr. Miroslavu Makovníkovú Mosnú, Bzovícka
2, 851 07 Bratislava
Žiadame, aby v prípade, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky (ďalej „Ministerstvo“) úplne nevyhovie predmetnej hromadnej
pripomienke verejnosti, uskutočnilo rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych
pravidiel.

