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Namiesto toho, aby štáty riešili hl-
boko zakorenené sociálno-ekonomické 
nerovnosti a zabezpečili tak spravodlivú 
obnovu po pandémii COVID-19, v  roku 
2021 sústavne útočili na  ľudské prá-
va  a  ich obranu. v  mnohých krajinách 
sveta zaplatili najvyššiu cenu za vedo-
mé politické rozhodnutia niekoľkých 
privilegovaných osôb práve ľudia, ktorí 
boli už predtým vytláčaní na okraj spo-
ločnosti. Došlo k masovému porušova-
niu práva na zdravie a život: milióny ľudí 
boli nútené zápasiť o napĺňanie svojich 
existenčných potrieb, mnohí prišli o bý-
vanie, deti vypadli zo vzdelávacieho sys-
tému, prehĺbila a  rozšírila sa chudoba. 
Svet nedokázal účinne zareagovať na si-
tuáciu pandémie, ktorá si vyžadovala 
globálnu odpoveď.

V roku 2021 vypukli alebo pretrvá-
vali ozbrojené konflikty. v príliš malom 
množstve prípadov sme videli potreb-
nú medzinárodnú reakciu, v  príliš ma-
lom množstve prípadov bola dosiahnutá 
spravodlivosť a vyvodená zodpovednosť 
voči páchateľom. Namiesto toho sa kon-
flikty rozširovali a ich dôsledky sa časom 
ešte zhoršovali. Zvyšoval sa počet zapo-
jených strán aj  ich rôznorodosť. Otvo-
rili sa nové oblasti konfliktov. Testovali 
sa nové zbrane. Došlo k väčšiemu poč-
tu úmrtí a zranení. Ľudský život stratil 
na cene. Došlo ku krajnému ohrozeniu 
celosvetovej stability.

Globálne trendy na  potláčanie nezá-
vislých a kritických hlasov nabrali v roku 
2021 na obrátkach. Vlády v rámci nich 
nasadzovali čoraz širšiu škálu nástro-
jov  a  taktík. Obrancovia a  obrankyne 
ľudských práv, mimovládne organizácie, 
médiá, ako aj predstavitelia a predstavi-
teľky politickej opozície, sa  stávali ter-
čom nezákonného zadržiavania, nútené-
ho zmiznutia a mučenia.

Spoločnosti z oblasti sociálnych mé-
dií si dovolili šíriť škodlivé dezinformá-
cie o pandémii prostredníctvom svojich 
lukratívnych algoritmov. Uprednostnili 
senzácie a diskrimináciu pred pravdou. 
Vzhľadom na  rozsah ich zisku z tých-
to  dezinformácií  a  ich vplyv na  životy 
miliónov ľudí sa tieto spoločnosti musia 
zodpovedať z toho, čo spôsobili.

Citeľný  a  vytrvalý odpor ľudových 
hnutí na  celom svete je dnes svetlom 
nádeje.  Nebojácne hnutia mobilizujú 
svetovú verejnosť, aby sa  zasadzovala 
za spravodlivejší svet. Keď vlády nebudú 
pri obnove prihliadať na  spravodlivosť 
– ak platí, že majú v úmysle znovu vy-
budovať, čo bolo zničené – potom nám 
neostáva veľa možností. Musíme bojo-
vať proti každému ich pokusu umlčať 
naše hlasy. Musíme budovať a  účinne 
využívať globálnu solidaritu, aj keď naši 
vedúci predstavitelia a  predstaviteľky 
nechcú.

Úvod
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Prejdem však k  Európe. Priateľské 
stanovisko väčšiny európskych krajín 
k Ukrajinkám a Ukrajincom, ktoré dnes 
pozorujeme, je v  ostrom protiklade s 
celkovým trendom európskej migrač-
nej a azylovej politiky. k nim v roku 2021 
naďalej patrilo posilňovanie obrany mno-
hých hraníc, násilné vytláčanie migrujú-
cich ľudí za hranice, všeobecná akcep-
tácia smrti  a  mučenia na  hraniciach 
ako odstrašujúceho prostriedku proti  
neregulárnej migrácii, a zároveň neustá-
le sprísňovanie pravidiel na udeľovanie 
medzinárodnej ochrany ľuďom na úteku.

V Európe došlo v roku 2021 aj k ná-
rastu rasizmu voči černochom a černo-
škám, Rómom  a  Rómkam, moslimom 
a  moslimkám, Židom  a  Židovkám. 
v niektorých krajinách sa objavil odpor 
voči hnutiu Black Lives Matter. Ra-
kúsko a Francúzsko sprísnili dohľad nad 
moslimskými komunitami, vykonávali ra-
zie v mešitách a zrušili niektoré moslim-
ské organizácie, pričom sa  odvolávali 
na potrebu zakročiť proti terorizmu a ra-
dikalizácii. Rómske komunity, dlhodobo 
podrobené nadmernej policajnej kontro-
le a s nedostatočným prístupom k vzde-
lávaniu, čelili počas pandémie ďalšiemu 
sociálnemu vylúčeniu a izolácii. 

Ľudskoprávna situácia žien v  Euró-
pe sa  vo viacerých aspektoch zhorši-
la, a  to nielen v dôsledku negatívneho 
vplyvu pandémie na  sociálne a ekono-
mické práva žien či vlny konzervativiz-
mu, ktorá sa prehnala cez Strednú Áziu 
po tom, ako v Afganistane prevzal moc  
Taliban. Najvýraznejšie zhoršenie politík 
nastalo v  Poľsku, kde vstúpil do plat-
nosti takmer úplný zákaz interrupcií,  

a v Turecku, ktoré odstúpilo od zásad-
ného Dohovoru Rady Európy o predchá-
dzaní násiliu na  ženách a  domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský 
dohovor)

Na Slovensku bola situácia v  mno-
hých ohľadoch vážna, v  tejto správe 
nájdete viaceré oblasti, ku ktorým sa   
Amnesty International stavala kriticky.  
Dovoľte mi však vyzdvihnúť na  záver 
tohto úvodu jednu tému – dôležitosť sú-
hlasu pri sexuálnych aktivitách. V  roku 
2021 sme začali s kampaňou Hovorme 
o  súhlase, ktorá je založená na  jedno-
duchom fakte: sex, ku ktorému došlo 
bez súhlasu zúčastnených, je znásilne-
ním.  Slovensko veľmi potrebuje novú 
definíciu znásilnenia, ktorá bude práve 
na  súhlase založená. Verím, že v  roku 
2022 sa  to aj vďaka nášmu a  vášmu 
nasadeniu podarí.
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Amnesty International je 10-milióno-
vé medzinárodné hnutie, ktoré bojuje 
za dodržiavanie ľudských práv na celom 
svete. Veríme v lepší svet, v ktorom sú 
ľudské práva všetkých ľudí rešpektova-
né a garantované. Preto vedieme kam-
pane, organizujeme verejné podujatia, 
zastávame sa obetí bezprávia a usiluje-
me sa o dosiahnutie systémových zmien 
na úrovni štátov a medzinárodného spo-
ločenstva. 

Naše úsilie neskončí, kým nebude 
prepustený posledný väzeň a väzenkyňa 
svedomia a kým nebude v plnej miere 
naplnená Všeobecná deklarácia ľud-
ských práv.

Financujú nás bežní ľudia, naši členo-
via a členky, podporovatelia a podporo-
vateľky. Vďaka ich podpore sme nezávislí 
od vlád, politických strán, nábožen-
ských skupín a  ideológií. Neprijímame 
finančnú podporu od vlád a uplatňuje-
me prísne pravidlá na prijímanie darov. 
Táto nezávislosť nám umožňuje zostať 
nestrannými pri získavaní údajov o po-
rušovaní ľudských práv už viac ako 55 
rokov. Amnesty International Slovensko 
založilo niekoľko aktivistiek a aktivistov 
v roku 1994 a okamžite sa zapojila do 
obrany ľudských práv vo svete aj na Slo-
vensku.

Amnesty International Slovensko sa  ria-

di pravidlami transparentnosti, zodpovednosti 

a  efektívnosti, ku ktorým sa  zaviazali občian-

ske organizácie v  Charte zodpovednosti (INGO  

Accountability Charter).

Amnesty International
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Vznikli sme v  roku 1994 ako hnutie 
aktivistov  a  aktivistiek, ale aj profesio-
nálov a profesionálok snažiacich sa na-
plniť posolstvo Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv všade a pre všetkých ľudí 
na svete. Formálne fungujeme ako ob-
čianske združenie a v  rámci celosveto-
vej Amnesty sme tzv. „štruktúrou“ resp. 
pobočkou na  Slovensku. Cieľom Am-
nesty Slovensko je vykonávať v  súlade 
s mandátom Amnesty International ak-
tivity v prospech obrany ľudských práv 
na Slovensku a vo svete, a zároveň zvy-
šovať povedomie o  ľudských právach, 
hnutí  a  možnostiach zapojenia sa  do 
jeho aktivít.

Dnes na Slovensku monitorujeme stav 
ľudských práv a informujeme o tom ve-
rejnosť, venujeme sa vzdelávaniu k ľud-
ským právam, organizujeme aktivistic-
ké akcie, zapájame verejnosť a  úrady 
do ochrany ľudských práv, bojujeme za 
systémové zmeny v prospech ľudských 
práv pre všetkých ľudí bez rozdielu.

 
 

 
 
 

Ľudia v Amnesty International  
Slovensko v roku 2021 
 
Správna rada:  Martin Posch,  
   Zuzana Szabóová,  
   Marta Šimečková, 
   Kristína Kironská, 
   Radoslav Paulech 
 
Kontrolný výbor: Milena Suchá, 
   Soňa Beňová 
 
Kancelária:  
 
Rado Sloboda, Tatiana Reháková,  
Martin Sýkora, Daniela Mužíková,  
Elena Teplanová, Kristína Országhová, 
Alexandra Demetrianová,  
Olívia Strelková, Nikoleta Kuglerová, 
Niko Nagy, Tereza Pašková,  
Monika Budaiová, Tara Ružbašanová, 
Natália Šmídová (zamestnankyne,  
zamestnanci, dlhodobí spolupracovníci 
a spolupracovníčky) a ďalší.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amnesty International Slovensko

https://www.amnesty.sk/stanovy-organizacie/
https://www.amnesty.sk/stanovy-organizacie/
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Rok kampaní

Každý rok pracuje Amnesty Inter-
national Slovensko na  rozličných ľud-
skoprávnych problémoch a  výzvach 
na Slovensku a vo svete. Naším úsilím 
je monitorovať a odhaľovať porušovanie 
ľudských práv, presadzovať spravod-
livosť pre ľudí, ktorí sú diskriminovaní 
či vystavení útlaku alebo násiliu, ale aj 
iniciovať pozitívne systematické zmeny 
v legislatíve či praxi štátov a ďalších zá-
sadných aktérov, ako sú napríklad súk-
romné spoločnosti. 

V  roku 2021 sme sa  venovali glo-
bálnej pandémii a  problémom, kto-
ré priniesla pre ľudské práva, a  tiež 
prípadom porušovania ľudských práv 
v  mnohých krajinách sveta. Veľkú po-
zornosť sme venovali napríklad Poľ-
sku a  Maďarsku, ale aj Číne, Rusku, 
USA, Bielorusku, Kazachstanu, Izraelu,  
Iránu, Saudskej Arábii. Okrem toho 
sme prinášali informácie o  závažných 

témach, akou je klimatická kríza a  jej 
katastrofálne následky na  životy ľudí, 
o sledovacom programe Pegasus či ľud-
skoprávnej kríze na poľsko-bieloruských 
hraniciach, ale to zďaleka nie je celý zo-
znam.

 
Hovorme o súhlase

Našou ústrednou témou v roku 2021 
bola kampaň Hovorme o súhlase, ktorej 
cieľom je podporiť zmenu právnej defi-
nície znásilnenia a posilniť verejnú dis-
kusiu o súhlase v sexuálnych vzťahoch.  
Celý rok sme viedli komunikačnú, advo-
kačnú, aktivistickú a osvetovú kampaň, 
ktorej cieľom bolo zvyšovať povedomie 
o  škodlivých mýtoch  a  stereotypoch,  
zmeniť zastaralé zákony o  znásilne-
ní a sexuálnom násilí a pomôcť ľuďom, 
ktorí prežili znásilnenie alebo sexuál-
ne násilie. Kampaň Hovorme o  súhla-
se je založená na  jednoduchom fakte 
– sex, ku ktorému došlo bez súhlasu 
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zúčastnených, je znásilnením. Aj  vte-
dy, keď bola znásilnená osoba pod vply-
vom alkoholu či iných látok, dobrovoľne 
išla s niekým domov alebo jej oblečenie 
odhaľovalo viac pokožky ako oblečenie 
iných ľudí; aj vtedy, ak nevyslovila  jas-
né „nie“  alebo sa  nebránila, stále ide 
o znásilnenie. 

Znásilnenie nestačí definovať prítom-
nosťou  násilia,  vyhrážok  alebo  kriku  o 
pomoc,  určujúca je  absencia  súhlasu 
so sexuálnymi aktivitami. Podľa  online 
prieskumu, ktorý pre Amnesty Sloven-
sko vypracovala agentúra Focus, vníma 
sex bez súhlasu ako znásilnenie aj slo-
venská verejnosť. Až 93 % ľudí na Slo-
vensku považuje sex bez súhlasu za 
znásilnenie.

Taktiež sme rokovali s Ministerstvom 
spravodlivosti SR o zmenách v  legisla-
tíve Slovenskej republiky. Podľa zákona 
300/2005 Z. z. – Trestný zákon § 199 

ods. 1 sa  v  slovenskom právnom po-
riadku znásilnenie definuje takto:  „Kto 
násilím alebo hrozbou bezprostredného 
násilia donúti ženu k  súloži alebo kto 
na  taký čin zneužije jej bezbrannosť, 
potrestá sa odňatím slobody na päť ro-
kov až desať rokov.“ Táto právna definí-
cia nespomína súhlas, vôľu, spôsobilosť 
udeliť súhlas, ani psychologický nátlak.
Znásilnenie nedefinuje prítomnosť nási-
lia alebo vyhrážok, ale absencia súhla-
su. S  Ministerstvom spravodlivosti SR 
sa nám počas rokovaní úspešne podarilo 
nájsť zhodu na nutnosti zmien definície 
znásilnenia, ktorá by mala byť založená 
na súhlase. Ku koncu roka 2021 stále 
prebiehali rokovania o  podobe návrhu, 
ktorý by sa v roku 2022 mal dostať do 
NR SR. 

https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/02/Reprezentati%CC%81vny-prieskum-Focus-Feb2021.pdf
https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/02/Reprezentati%CC%81vny-prieskum-Focus-Feb2021.pdf
https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/02/Reprezentati%CC%81vny-prieskum-Focus-Feb2021.pdf
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V  prípade jeho schválenia by sa   
Slovensko zaradilo k ďalším 13 európ-
skym krajinám, ktoré opustili zastara-
lé definície znásilnenia. V  aktivitách 
na podporu dôležitosti súhlasu a zmenu 
legislatívnej definície znásilnenia bude-
me pokračovať aj v roku 2022. 

Viac o  kampani Hovorme o  súhla-
se nájdete na  www.amnesty.sk/hovor-
me-o-suhlase/.

Pripravili sme aj krátky e-learningo-
vý kurz v  slovenskom jazyku „Násilie  
páchané na ženách: Aká je úloha súhla-
su“, ktorý je dostupný na www.eduwor-
kout.org/svk/projects/3. 

Vďaka kurzu porozumiete súvislosti 
medzi znásilnením a právom na ochra-
nu pred mučením či iným neľudským 
zaobchádzaním. 

Kurz zároveň zrozumiteľnou cestou 
vysvetľuje, prečo je absencia súhla-
su kľúčovým prvkom pri definovaní 
prípadov súvisiacich so znásilnením 

http://www.amnesty.sk/hovorme-o-suhlase/
http://www.amnesty.sk/hovorme-o-suhlase/
http://www.eduworkout.org/svk/projects/3
http://www.eduworkout.org/svk/projects/3
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Individuálne prípady

Veľkú pozornosť sme venovai indi-
viduálnym prípadom z celého sveta, 
v ktorých sme upozorňovali na porušo-
vanie ľudských práv rozličných obran-
kýň a obrancov ľudských práv. Tisíce 
ľudí zo Slovenska napísali list, zapojili 
sa aktivisticky či podpísali petíciu za 
dodržiavanie ľudských práv jednot-
livcov, jednotlivkýň či komunít, ktoré 
bojujú proti útlaku, za ľudské práva 
či klimatickú spravodlivosť, ale aj za 
prepustenie nespravodlivo väznených. 
V roku 2020 sme otvorili viac ako 24 
prípadov na našom portáli pripady.
amnesty.sk, ktoré podporilo viac ako 
15 000 ľudí zo Slovenska. Zazname-
nali sme viacero úspechov. Napríklad 
prepustenie burundského obrancu ľud-
ských práv Germaina Rukukiho z väze-
nia, v ktorom bol na základe množstva 
vymyslených obvinení. Mnoho ďalších 
úspechov nájdete na našej internetovej 
stránke alebo sociálnych sieťach. 
 
 
Opatrovateľky v Rakúsku žiadajú  
svoje práva, sú medzi nimi aj ženy  
zo Slovenska

Náš výskum  odhalil vykorisťovanie 
opatrovateliek, ktoré dochádzajú za 
prácou do Rakúska. Zistenia zahŕňa-
jú šokujúco nízke mzdy, diskrimináciu 
či nadmerne dlhý pracovný čas, ktorý 
vedie niektoré opatrovateľky na  pokraj 
kolapsu. Drvivá väčšina ľudí, ktorí pra-
cujú v domácej starostlivosti o starších 
ľudí, sú ženy zo strednej  a  východ-
nej Európy  a  často sa  ocitajú v  prie-
niku rôznych foriem diskriminácie   

a  zneužívania. Opatrovateľky sa  nám 
zdôverili, že neférové mzdy, nedostatoč-
né prestávky a chýbajúca náhrada príj-
mu počas práceneschopnosti boli ich 
dennou realitou už v  minulosti, avšak 
s nástupom pandémie sa ich pracovné 
podmienky stali neznesiteľné.

Komplexná situácia opatrovateliek 
v  Rakúsku je krutým príkladom toho, 
ako neistá práca disproporčne zasahuje 
práve ženy, ktoré prichádzajú za prácou 
zo zahraničia. v  celej Európe platí, že 
ženy, mladí ľudia, cudzinci a ľudia z et-
nických a náboženských menšín si prav-
depodobnejšie než iní dokážu zohnať len 
prácu na čiastočný úväzok, krátkodobú 
prácu či prácu na základe zmlúv, v kto-
rých chýbajú zábezpeky ako primerane 
platená práceneschopnosť, materská či 
rodičovská dovolenka, platené štátne 
sviatky a ďalšie.

Stále viac ľudí v Európe pracuje v ne-
istých podmienkach, a  to platí aj pre 
sektor starostlivosti. Každý človek má 
právo na bezpečnosť v práci a spravod-
livú odmenu. Vyzvali sme rakúske štátne 
orgány, aby rozšírili záruku minimálnej 
mzdy a ochranu pred predlžovaním pra-
covného času aj na tieto opatrovateľky. 
Zároveň sme ich vyzvali, aby posilni-
li kontroly inšpekcie práce  a  poskyto-
vali poradenské služby i odškodnenie  
za diskrimináciu a zneužívanie v práci.
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Na Slovensku v rámci opatrení spo-
jených s pandémiou COVID-19 úrady 
pokračovali v nariaďovaní povinných ka-
rantén pre neformálne rómske sídla. 

Vyšetrovania v  prípadoch nad-
merného použitia sily proti Ró-
mom  a  Rómkam naďalej vyvolávali 
obavy. Poslanci a poslankyne sa opako-
vane pokúsili prijať pozmeňujúce a do-
plňujúce návrhy, ktoré by obmedzili 
prístup k  bezpečným  a  legálnym in-
terrupciám.  Počas roka dochádzalo 
k  rozsiahlej diskriminácii Rómov a Ró-
mok zo strany slovenských úradov. 
 
 
Diskriminácia Rómov a Rómok

Právo na zdravie

Úrady naďalej zavádzali hromadné 
karantény v neformálnych rómskych síd-
lach, čo vyvolávalo obavy z neprimera-
nosti  a  nedostatku sociálno-ekonomic-
kej podpory pre karantenizovaných ľudí. 
Regionálne úrady verejného zdravotníc-
tva vo viacerých častiach Slovenska za-
viedli povinnú karanténu v  desiatkach 
neformálnych rómskych sídel na zákla-
de pozitívnych testov niekoľkých osôb 
žijúcich v lokalite. Karantény sídel pre-
biehali pod kontrolou polície. Dňa 23. 
februára vyjadrila Splnomocnenkyňa 
vlády pre rómske komunity znepokoje-
nie nad rozsahom povinných karantén. 

Úrady napriek tomu dostatočne nepo-
sudzovali, či sú tieto karantény primera-
né a nevyhnutné.

Ústavný súd v  decembri vyhlásil zá-
kon o povinnej karanténe za protiústav-
ný z dôvodu nedostatočných limitov pri 
obmedzovaní ľudských práv. v priebehu 
celého roka sa objavovali obavy z nerov-
nakého prístupu Rómov a Rómok k vak-
cínam proti COVID-19, čo malo za násle-
dok nízku zaočkovanosť v neformálnych 
rómskych sídlach. 

Do konca augusta bolo proti COVID-19 
zaočkovaných len 7 % obyvateľov tých-
to sídiel v porovnaní so 43 % zaočko-
vanosťou celkovej populácie. Predtým, 
ako v apríli vstúpila do platnosti nove-
la zákona, nemali ľudia s nedoplatkami 
na zdravotnom poistení nárok na vakci-
náciu proti COVID-19, čo sa v neúmer-
nej miere dotklo ľudí zo znevýhodne-
ného sociálno-ekonomického prostredia 
vrátane Rómov a Rómok.

Nadmerné a neopodstatnené použitie sily

Európsky súd pre ľudské práva v apríli 
rozhodol vo veci M. B. a ďalší vs. Sloven-
sko, že Slovensko dostatočne nevyšetrilo 
obvinenia vo  veci zlého zaobchádzania 
polície so šiestimi rómskymi chlapca-
mi v policajnom aute po tom, ako ich 
v roku 2009 zatkli v Košiciach. Okres-
ný súd v Košiciach ukončil v máji a júni 

Zhodnotenie ľudksých práv na Slovensku  
v rámci výročnej správy Amnesty International

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/133899656/TS_54_2021/030724ca-2d3d-4209-8272-df4fe0b262d1


9

trestné stíhanie piatich zo šiestich Ró-
mov, ktorí podali podnet v súvislosti  
s nespravodlivým zaobchádzaním počas 
policajného zásahu v Moldave nad Bod-
vou z roku 2013. 

Polícia označila výpovede napadnu-
tých Rómov  a  Rómky o  neprávosti za 
krivé obvinenie. Okresný súd v decem-
bri ukončil konanie aj proti šiestej obža-
lovanej. v júni sa vláda ospravedlnila za 
porušovanie ľudských práv počas poli-
cajného zásahu v Moldave nad Bodvou, 
no neposkytla napadnutým Rómom 
a Rómke odškodnenie.

Právo na vzdelanie

Mimovládna organizácia eduRoma 
v apríli zverejnila správu, v ktorej odha-
duje, že až 70 % rómskych detí na Slo-
vensku sa  počas prvej vlny pandémie 
COVID-19 v  roku 2020 nezúčastnilo 
diaľkového online vzdelávania. Jedným 
z kľúčových faktorov, prečo sa deti ne-
mohli zapojiť do vzdelávania na diaľku, 
bolo nedostatočné  a  chýbajúce pripo-
jenie na  internet.  Slovensko naďalej 
čelilo konaniam o  porušení právnych 
predpisov, ktoré začala Európska ko-
misia vo veci systematickej diskriminá-
cie a segregácie rómskych detí vo vzde-
lávaní. Diskriminačné zaobchádzanie je 
v  rozpore s legislatívou Európskej únie 
o rovnosti.

Nútené sterilizácie

Rómky, ktoré sa  stali obeťami ne-
zákonných sterilizácií, sa  v  júni stretli  

s poslancami a poslankyňami Národ-
nej rady Slovenskej republiky (NR SR),  
s požiadavkou, aby štát zabezpečil spra-
vodlivosť a odškodnenie za ujmy, ktoré 
utrpeli. Verejná ochrankyňa práv a mi-
movládna organizácia Poradňa pre ob-
čianske  a  ľudské práva podporili ich 
výzvu na primerané odškodnenie. v no-
vembri sa vláda oficiálne ospravedlnila za 
nezákonnú sterilizáciu tisícok rómskych 
žien. Účinný kompenzačný mechaniz-
mus však stále nebol uvedený do praxe. 
 
 
Rodovo podmienené násilie

Ani desať rokov po podpise Dohovoru 
o predchádzaní násiliu na ženách a do-
mácemu násiliu  a  o  boji proti nemu 
Slovensko nepristúpilo k jeho ratifikácii. 
Dáta liniek pomoci pre obete domáce-
ho násilia a správa Inštitútu pre výskum 
práce a rodiny poukázali na nárast prí-
padov domáceho násilia počas pandé-
mie COVID-19. v  roku 2020 narástol 
v porovnaní s rokom 2019 počet volaní 
na  linky dôvery o 49 %. V apríli 2021 
predseda vlády vyčlenil 3 milióny eur 
pre centrá pre obete domáceho násilia, 
na zvýšenie financovania zariadení nú-
dzového bývania.

Podľa reprezentatívneho priesku-
mu, ktorý v roku 2021 vykonala agen-
túra Focus považuje až 93 % ľudí  
na Slovensku sex bez súhlasu za zná-
silnenie a 91 % opýtaných si myslí, že 
sex bez súhlasu by mal byť považova-
ný za trestný čin. V rámci platnej slo-
venskej legislatívy je znásilnenie defi-
nované nasledovne „Kto násilím alebo 
hrozbou bezprostredného násilia donúti 

https://ivpr.gov.sk/covid-19-ako-dokonala-burka-pre-partnerske-nasilie-pachane-na-zenach-zuzana-ocenasova-2021/
https://ivpr.gov.sk/covid-19-ako-dokonala-burka-pre-partnerske-nasilie-pachane-na-zenach-zuzana-ocenasova-2021/
https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/02/Reprezentati%CC%81vny-prieskum-Focus-Feb2021.pdf
https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/02/Reprezentati%CC%81vny-prieskum-Focus-Feb2021.pdf
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300
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ženu k súloži alebo kto na taký čin zne-
užije jej bezbrannosť, potrestá sa  od-
ňatím slobody na  päť rokov až desať 
rokov.“ Táto právna definícia nespomí-
na súhlas, vôľu, spôsobilosť udeliť sú-
hlas, ani psychologický nátlak. Definícia 
taktiež prehliada skutočnosť, že trest-
ný čin znásilnenia nezažívajú len ženy. 
 
 
Sexuálne a reprodukčné práva

V júni a novembri poslanci a poslan-
kyne NR SR hlasovali o prijatí pozme-
ňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré 
by obmedzili prístup k bezpečnej a le-
gálnej interrupcii. Vo výskumnej správe 
organizácie Možnosť voľby „Skúsenosti 
žien s prístupom k interrupciám a an-
tikoncepcii na Slovensku“ popisujú do-
pytované ženy prekážky v rámci prístu-
pu k bezpečnej a legálnej interrupcii, 
a to najmä nedostatočnú dostupnosť 
informácií o možnostiach umelého 
prerušenia tehotenstva a zariadeniach, 
ktoré ho vykonávajú, finančné prekáž-
ky, povinné čakacie doby a poučenia, 
či prístup personálu poskytujúceho 
zdravotnícke služby spojené s výkonom 
interrupcie. 

Správa tiež popisuje nedostatky 
v rovnom prístupe k antikoncepcii 
a vzťah medzi nedostupnosťou antikon-
cepcie a počtom neželaných tehoten-
stiev. Až 80 % žien by podľa výskumu 
uvítalo úhradu interrupcií poisťovňami. 
Väčšina žien v dotazníkovom priesku-
me nesúhlasila s nastavením súčasnej 
právnej úpravy interrupcií. Až 89 % 
respondentiek sa stotožnilo s možnos-
ťou, aby si ženy mohli vybrať medzi 

medikamentóznou a chirurgickou for-
mou interrupcie; pričom interrupčnej 
tabletke by pred chirurgickou formou 
interrupcie dalo prednosť 77 % skú-
maných žien. Návrh zákona, o ktorom 
sa v parlamente hlasovalo v novembri, 
bol za uplynulé dva roky 19. zákono-
darnou iniciatívou so snahou obmedziť 
prístup k bezpečnej a legálnej interrup-
cii. Na prijatie návrhu zákona ako celku 
chýbal jeden poslanecký hlas. 
 
 
Práva ľudí na úteku a ľudí  
so skúsenosťou s migráciou

V auguste Slovensko oznámilo, že prij-
me len 10 ľudí evakuovaných z Afganis-
tanu. Vedúci predstavitelia vládnej koalí-
cie vyhlásili, že krajina nebude otvorená 
prijať „väčší počet“ utečencov. Sloven-
sko stále neprispelo k vytvoreniu bez-
pečných ciest pre ľudí na úteku a počet 
udelených azylov na Slovensku je dlho-
dobo veľmi nízky. V roku 2021 bol azyl 
udelený v 29 prípadoch z celkových 
370 žiadostí o azyl. 

Slovenskí politici a političky sa  pri-
dali k naratívu o potrebe „ochrany eu-
rópskych hraníc“ v súvislosti so situá-
ciou ľudí na úteku, ktorí uviazli v lesoch 
na poľsko-bieloruskej hranici medzi si-
lovými zložkami oboch krajín. Predtým, 
ako v apríli vstúpila do platnosti nove-
la zákona, nemali cudzinci  a  cudzinky 
nárok na  vakcináciu proti COVID-19. 
 

 

http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2022/01/SPOLOCNA-SPRAVA-OCISLOVANE_alternative2.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2022/01/SPOLOCNA-SPRAVA-OCISLOVANE_alternative2.pdf
http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2022/01/SPOLOCNA-SPRAVA-OCISLOVANE_alternative2.pdf
https://dennikn.sk/2347969/cudzincov-na-slovensku-neockujeme-nestaci-im-ani-potvrdenie-odporucane-ministerstvom/
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Práva LGBTI+ ľudí

Právo na súkromný a rodinný život

Platný Zákon o rodine, ktorý definuje 
manželstvo ako zväzok muža a ženy a je 
v  priamom rozpore s ochranou práva 
na  súkromný a rodinný život, naďalej 
znemožňoval iným ako heterosexuálnym 
párom uzavrieť legálny zväzok  a  poží-
vať práva, ktoré z manželského zväz-
ku vyplývajú. V marci  NR SR rokovala 
o  legislatívnom návrhu, ktorého cieľom 
bolo ústavné „zadefinovanie rodičov vý-
lučne ako páru ľudí opačného pohlavia“. 
V praxi by takáto zmena ústavy ohrozila 
rodiny, v  ktorých sú deti vychovávané 
pármi rovnakého pohlavia. 

Cieľom návrhu bolo aj „zavedenie ne-
mennosti pohlavia určeného pri naro-
dení“, ktoré by porušilo práva interse-
xuálnych a  transrodových ľudí na  život 
v súlade so svojou rodovou identitou. 

Zmena rodu  a  prepis mena transro-
dových osôb v  úradných dokumentoch 
sa v praxi umožňovali, ale úradný prepis 
bol stále podmienený podstúpením ste-
rilizácie, napriek tomu, že v slovenskej 
legislatíve neexistuje právny základ pre 
takúto požiadavku. Takáto prax je v roz-
pore s judikatúrou Európskeho súdu pre 
ľudské práva a článkami 3 a 8 Európ-
skeho dohovoru o  ľudských právach. 
 
 
 
 
 
 

Klimatická kríza

Uhlíková neutralita a fosílna infraštruktúra

V marci vzala vláda Slovenskej repub-
liky na vedomie výzvu iniciatívy Klíma ťa 
potrebuje, pod ktorú sa podpísalo viac 
ako 120 000 ľudí na Slovensku. Výzva 
od vlády požadovala uznanie klimatickej 
núdze a záväzok k prijatiu akčného plá-
nu na  dosiahnutie uhlíkovej neutrality 
výrazne pred rokom 2050. Vláda prijala 
uznesenie, v ktorom sa však nezaviaza-
la splniť ani jednu z týchto dvoch kľúčo-
vých požiadaviek výzvy. 

V apríli bol vydaný zámer na vybudo-
vanie terminálu na  skvapalnený zemný 
plyn (LNG) vo  verejnom prístave Bra-
tislava, s predpokladanou výstavbou 
v roku 2022. Terminál má byť podľa 
zámeru umiestnený na  hlavnom toku 
Dunaja, v blízkosti centra mesta a ne-
ďaleko od rekreačnej zóny. 

Proti výstavbe sa  v rámci verej-
nej výzvy postavili viaceré organizá-
cie a kolektívy, ako napríklad Priatelia 
Zeme, Znepokojené matky, Z lavíc do 
ulíc, Greenpeace a Bod obratu, kto-
ré varovali pred rozširovaním fosílnej 
infraštruktúry. Nová fosílna infraštruk-
túra je nezlučiteľná s cieľmi Paríž-
skej dohody  a  uhlíkovou neutralitou. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=492680
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=492680
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vybudovanie-terminalu-lng-vo-verejnom-pristave-bratislava
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Práva pracujúcich

Opatrovateľská starostlivosť v Rakúsku

V Rakúsku pracovalo viac ako 60-ti-
síc osôb so živnostenským oprávnením 
na  poskytovanie 24-hodinovej opat-
rovateľskej starostlivosti. Sú to najmä 
ženy a väčšina z nich dochádzala za prá-
cou zo susedných členských štátov EÚ 
– približne 27 600 z Rumunska a oko-
lo 24-tisíc zo Slovenska. Opatrovateľky 
často pracujú v neistých a nespravodli-
vých podmienkach. Nemôžu si vyjed-
nať výšku mzdy ani samy rozhodovať 
o svojich vlastných nákladoch (napríklad 
cestovných), pričom zarábajú menej ako 
je minimálna mzda. Slovenská vláda 
v roku 2021 nepodnikla dostatočné kro-
ky na zabezpečenie práv opatrovateliek 
a ľudí pracujúcich v iných pomáhajúcich 
profesiách na Slovensku či v zahraničí.

 
 
 
 
 

Pandémia a práva pracujúcich

V priebehu roka 2021 nedošlo k za-
vedeniu dostatočných opatrení proti 
diskriminácii a stigmatizácii ľudí pra-
cujúcich v exponovaných povolaniach, 
ktorí sa stali terčom útokov časti 
verejnosti. Snahy o dosiahnutie spra-
vodlivého platového ohodnotenia ľudí 
pracujúcich v zdravotníctve sa nestretli 
s dostatočnou pozornosťou úradov. Ľu-
dia pracujúci v zdravotníctve, pomáha-
júcich profesiách a pracujúci s nízkym 
príjmom naďalej pracovali v nevhod-
ných podmienkach, bez zabezpečenia 
dostatočnej ochrany pred ochorením 
COVID-19 a s neadekvátnym platovým 
ohodnotením.

 
Pre ďalšie informácie kontaktujte naše  
kampaňové oddelenie na  amnesty@
amnesty.sk

https://www.arbeiterkammer.at/24-stunden-betreuung
https://www.arbeiterkammer.at/24-stunden-betreuung
https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/07/We-just-want-some-rights.-Migrant-care-workers-denied-rights-in-Austria-report.pdf
https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/07/We-just-want-some-rights.-Migrant-care-workers-denied-rights-in-Austria-report.pdf
https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2021/07/We-just-want-some-rights.-Migrant-care-workers-denied-rights-in-Austria-report.pdf
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/610405-nahnevani-zachranari-a-sestry-pred-parlamentom-ich-sef-skoncil-v-rukach-policie/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/610405-nahnevani-zachranari-a-sestry-pred-parlamentom-ich-sef-skoncil-v-rukach-policie/
mailto:amnesty@amnesty.sk
mailto:amnesty@amnesty.sk


Vzdelávanie k ľudským právam zahŕňa 
rôznorodé vzdelávacie a osvetové aktivity 
Amnesty International, ktorými prispie-
vame k napĺňaniu článku 26 Všeobec-
nej deklarácie ľudských práv: „Vzdelanie 
má smerovať k plnému rozvoju ľudskej 
osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským 
právam a základným slobodám. Má po-
máhať vzájomnému porozumeniu, zná-
šanlivosti a priateľstvu medzi všetkými 
národmi a skupinami rasovými aj nábo-
ženskými, ako aj rozvoju činnosti Orga-
nizácie spojených národov pre zachova-
nie mieru.“

V  roku 2021 sa do našich vzdeláva-
cích aktivít zapojilo vyše 2000 ľudí po 
celom Slovensku. Vzhľadom na  pokra-
čujúcu globálnu pandémiu sme väčšinu 
našich vzdelávacích aktivít realizovali 
v  podobe online interaktívnych work-
shopov, besied či živých knižníc. 

Podobne ako v predchádzajúcom roku 
sme využívali rozličné e-learningové kur-
zy, ktoré sme distribuovali na základné 
a stredné školy, s ktorými spolupracuje-
me. Niektoré z kurzov sú k dispozícii aj 
pre širokú verejnosť a nájdete ich v slo-
venskom jazyku na  globálnych vzdelá-
vacích portáloch ako amnesty.academy.
org a eduworkout.org/svk. Zorganizova-
li sme aj 10 webinárov (5 pre učiteľov 
a  učiteľky, prevažne stredných škôl; 5 
pre mladých ľudí) na témy ako sú ľud-
ské práva LGBTI+ ľudí, Rómov a  Ró-
mok či dôležitosť súhlasu vo  vzťahoch 
a pri sexuálnych aktivitách. Okrem toho 
sme ďalej rozvíjali plodnú spoluprá-
cu s  programom Školy za demokraciu 
(Centrum komunitného organizovania), 
v  ktorom sme pracovali s  vybranými 
triedami na 10 základných a stredných 
školách. 

Vzdelávanie k ľudským právam
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Pri vzdelávaní sme taktiež spolupraco-
vali so Spoločnosťou pre plánované rodi-
čovstvo (vzdelávanie o súhlase) a Divad-
lom Pôtoň (projekt Psota na Slovensku), 
ale aj mnohými dobrovoľníkmi, dobro-
voľníčkami, aktivistami a aktivistkami.

Vzdelávacie či osvetové aktivity sme 
v roku 2021 priniesli aj pre širokú verej-
nosť. na Instagrame sme publikovali 20 
rozhovorov o právach žien a dievčat, ako 
aj ľudských právach Rómov a  Rómok. 
Taktiež sme pripravili 21 verejných dis-
kusií na rôzne ľudskoprávne témy, ktoré 
nájdete v podobe videozáznamov na na-
šom Facebooku. Tieto rozhovory a dis-
kusie si na  našich sociálnych sieťach 
pozrelo viac ako 200 000 ľudí. 

Mnohé z týchto vzdelávacích a osve-
tových aktivít sme realizovali v  rámci 
projektu 100ka (stovka), ktorý realizuje-
me vďaka podpore Active Citizens Fund 
– Slovakia.

Na sklonku roka 2021 sme, ako 
každý rok, organizovali najväčšiu glo-
bálnu ľudskoprávnu akciu – Maratón 
písania listov. Každoročne sa  doň za-
poja desiatky slovenských škôl a  stov-
ky študentov a  študentiek. Tento rok 
sa  nám, napriek komplikáciám spoje-
ných s  globálnou pandémiou, podarilo 
zaktivizovať viac ako 10 000 mladých 
ľudí, ktorí sa zapojili fyzicky alebo onli-
ne napísaním listu, podpísaním petície 
či zorganizovaním podujatia na  pod-
poru obrancov a  obrankýň ľudských 
práv. O Maratóne písania listov sa do-
čítate viac na  maraton.amnesty.sk.  
 
Pre ďalšie informácie kontaktujte naše 
oddelenie Vzdelávania k  ľudským prá-
vam na hre@amnesty.sk

mailto:hre@amnesty.sk
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Amnesty International je členská or-
ganizácia financovaná prevažne z prí-
spevkov individuálnych darcov (90 % 
celkových príjmov). Aby si Amnesty In-
ternational zachovala svoju nezávislosť, 
neprijíma na  svoje kampane finančné 
prostriedky od vlád, s výnimkou projek-
tov zameraných na  vzdelávanie k  ľud-
ským právam.

Keďže sa  Amnesty International pri 
svojej činnosti riadi princípmi transpa-
rentnosti  a  efektívnosti, vykonáva kaž-
doročne kontrolu zaobchádzania s fi-
nanciami prostredníctvom nezávislého 
auditu. Audit účtovej závierky Amnes-
ty International Slovensko zrealizovala 
v dňoch 7. – 9. marca 2022 audítorská 
spoločnosť DPF, spol. s r. o.

Audítorská spoločnosť vydala Sprá-
vu nezávislého audítora k účtovnej zá-
vierke  a  Dodatok správy nezávislého 
audítora k  Výročnej správe, ktoré sú 
na nahliadnutie v sídle Amnesty Interna-
tional Slovensko, alebo na našom webe  
www.amnesty.sk.

 
 

Výrok audítora

Audítorská spoločnosť DPF, spol. s r. 
o. so sídlom Černicová 6, 831 01 Bra-
tislava, Licencia SKAU č. 140, vydala 
nepodmienený výrok audítora o  tom, 
že účtovná uzávierka vo  všetkých vý-
znamných súvislostiach poskytuje prav-
divý  a  verný obraz finančnej situácie 
občianskeho združenia Amnesty In-
ternational Slovensko k  31. decembru 
2021  a  výsledku jeho hospodárenia 
za rok končiaci sa k uvedenému dátu-
mu v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Celá audítorská správa je k nahliadnutiu 
v sídle Amnesty Inrenational.

Finančná správa
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Graf výnosov a nákladov Amnesty International Slovensko
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Ďakujeme všetkým členom a člen-
kám, aktivistkám a aktivistom, dobro-
voľníkom a dobrovoľníčkam, stážistom 
a stážistkám a podporovateľkám a pod-
porovateľom, ktorí sa rozhodli podporiť 
činnosť Amnesty International Sloven-
sko finančne alebo dobrovoľníckou čin-
nosťou. Vaša podpora nám umožňuje 
naďalej pokračovať v práci v prospech 
ľudských práv.

Pridajte sa k nám a bojujte s nami 
za dodržiavanie ľudských práv. Ak sa 
rozhodnete podporiť nás finančným da-
rom, môžete to urobiť na www.amnesty.
sk/podporte-nas/ alebo nás kontaktujte 
na amnesty@amnesty.sk. Váš dar pou-
žijeme na výskum, vedenie kampaní a 
vzdelávanie k ľudským právam, a to v 
súlade s princípmi zodpovednosti, efek-
tívnosť a transparentnosti.

Pridajte sa 
k Amnesty 
International 
Slovensko

Pridajte sa k nám a bojujte s nami za dodržiavanie ľudských práv

http://www.amnesty.sk/podporte-nas/
http://www.amnesty.sk/podporte-nas/
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