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Odporúcania z Oslo

ÚVOD
Vo svojich Helsinských rozhodnutiach z júla 1992 Organizácia pre
bezpecnost a spoluprácu v Európe (OBSE) zaviedla funkciu Vysokého
komisára pre národné menšiny, ktorý má byt „prostriedkom prevencie
konfliktov v najskoršom moznom štádiu„. Tento mandát bol vytvorený
hlavne ako reakcia na situáciu v bývalej Juhoslávii, ktorá v niektorých
vyvolala obavy, ze by sa mohla opakovat kdekol vek v Európe, najmä
medzi krajinami prechádzajúcimi k demokracii, a mohla by podlomit
prísl ub mieru a prosperity, ktorý je v predstavách Parízskej charty pre
novú Európu, ktorú prijali hlavy štátov a vlád v novembri 1990.
1. januára 1993 pán Max van der Stoel prevzal svoje povinnosti ako prvý
Vysoký komisár pre národnostné menšiny (HCNM) OBSE. Vychádzajúc
zo svojich znacných osobných skúseností ako bývalý clen parlamentu,
minister zahranicných vecí Holandska, stály zástupca OSN a dlhorocný
ochranca l udských práv, pán van der Stoel obrátil svoju pozornost na
mnohé spory medzi menšinami a štátnymi autoritami v Európe, ktoré
podl a jeho názoru mali potenciál sa stupnovat . Konajúc pokojne
diplomatickými prostriedkami HCNM sa angazoval vo viac ako tucte
štátoch, vrátane Albánska, Chorvátska, Estónska, Mad arska,
Kazachstanu, Kirgizstanu, Lotyšska, bývalej Juhoslovanská republiky
Macedónska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Jeho zaangazovanost sa
primárne zameriava na situácie, v ktorých sú zainteresované osoby
patriace k národnostným/etnickým skupinám, ktoré tvoria poctom väcšinu
v jednom štáte, ale poctom menšinu v inom štáte (obycajne susednom),
a tým vyvolávajú záujem vládnych úradov v oboch štátoch a vytvárajú
potenciálny zdroj medzištátneho napätia, ak nie konfliktu. V skutocnosti
takéto napätia podmienujú väcšiu cast európskej histórie.
Pri riešení podstaty napätí, ktoré sa priamo týkajú národnostných menšín,
HCNM pristupuje k tejto problematike ako nezávislý, nestranný a
kooperatívny cinitel . I ked HCNM nepredstavuje mechanizmus dohl adu,
uplatnuje medzinárodné štandardy, ktoré kazdý štát odsúhlasil, ako
principiálny rámec pre analýzy a podklady svojich špecifických
1

Február 1998

odporúcaní. V tejto súvislosti je dôlezité pripomenút si záväzky, ktoré
prijali všetky úcastnícke štáty OBSE, najmä tie, ktoré sa spomínajú
v dokumente z roku 1990 - Copenhagen Document of the Conference on
the Human Dimension (Kodanský dokument z konferencie o l udskej
dimenzii), ktorý v casti IV vyslovuje podrobné záväzky vzt ahujúce sa na
národnostné menšiny. Dôlezité je tiez spomenút , ze všetky štáty OBSE
sú zaviazané záväzkami Spojených národov, ktoré sa vzt ahujú na l udské
práva vrátane práv menšín a ze väcšina štátov OBSE je tiez zaviazaná
štandardami Rady Európy.
Po piatich rokoch intenzívnej cinnosti HCNM dokázal identifikovat isté
opakujúce sa problémy a témy, ktoré sa stali predmetom jeho pozornosti
v niekol kých štátoch, v ktorých je zaangazvaný. Jazykové práva
národnostných menšín, t. j. právo osôb patriacich k národnostným
menšinám pouzívat svoj jazyk v súkromnej a verejnej sfére, je takouto
problematikou. Medzinárodné dokumenty o l udských právach sa
zaoberajú týmto právom v niekol kých rôznych súvislostiach. Na jednej
strane je jazyk osobnou zálezitost ou úzko spojenou s identitou. Na druhej
strane jazyk je základným nástrojom sociálnej organizácie, ktorý sa v
mnohých situáciách stáva zálezitost ou verejného záujmu. Pouzívanie
jazyka sa urcite vzt ahuje na mnozstvo aspektov fungovania štátu. V
demokratickom štáte zaviazanom k l udským právam sa vytvorenie
prostredia pre existujúcu rôznorodost stáva týmto dôlezitou otázkou
politiky a práva. Ak sa nepodarí dosiahnut primeranú rovnováhu, môze
to byt zdrojom medzietnických napätí.
S týmto na mysli HCNM ziadal v lete 1996 Nadáciu pre medzietnické
vzt ahy, aby konzultovala s malou skupinou medzinárodne uznávaných
odborníkov s ohl adom na získanie ich odporúcaní o vhodnom a
koherentnom uplatnení jazykových práv osôb patriacich k národnostným
menšinám v regióne OBSE. Podobná poziadavka uz vyšla od HCNM
predtým a objavila sa v práci Hágske odporúcania týkajúce sa práv
národnostných menšín na vzdelávanie a vysvetl ujúca správa.1 Ked ze
1

Výtlacky Hágskych odporúcaní týkajúcich sa práv národnostných menšín na
vzdelávanie a vysvetl ujúca správa (október 1996) sú dostupné v niekol kých jazykoch v
Nadácii pre medzietnické vzt ahy.
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Hágske odporúcania vycerpávajúco riešia pouzívanie jazyka alebo jazykov
národnostných menšín v oblasti vzdelávania, rozhodlo sa, ze táto otázka
sa z oblasti uvazovania odborníkov vylúci.
Nadácia pre medzietnické vzt ahy - mimovládna organizácia zalozená
v roku 1993 s ciel om vykonávat špeciálne aktivity na podporu HCNM umoznila rad konzultácií s odborníkmi z rôznych s problematikou
súvisiacich disciplín vrátane dvoch stretnutí v Oslo a jedného v Hágu.
Medzi odborníkmi, s ktorými sa konzultovalo, boli na jednej strane
právnici špecializujúci sa na medzinárodné právo, ako aj jazykovedci,
advokáti a politickí analytici, ktorí sa špecializujú na situácie a potreby
menšín. Konkrétnymi odborníkmi boli:
Profesor Gudmundur Alfredsson, riaditel Raoul Wallenberg Institute
(Švédsko); profesor Asbjørn Eide, starší vedecký pracovník, Nórsky
inštitút pre l udské práva (Nórsko); Pani Angelita Kamenska, staršia
výskumnícka, Lotyšské centrum pre l udské práva a etnické štúdiá
(Lotyšsko); Pán Dónall Ó Riagáin, generálny tajomník, Európske byro
menej pouzívaných jazykov (Írsko); Pani Beate Slydal, poradkyna, Nórske
fórum pre slobodu prejavu (Nórsko); Dr. Miquel Strubell, riaditel , Inštitút
katalánskej sociolingvistiky, Katalánska vláda (Španielsko); Profesor
György Szepe, Katedra jazykových vied na Univerzite Janusa Panoniusa
(Mad arsko); Profesor Patrick Thornberry, Katedra práva, Univerzita
Keele (Spojené král ovstvo); Dr. Fernand de Varennes, riaditel Ázijskopacifického centra pre l udské práva a prevenciu etnických konfliktov
(Austrália); Profesor Bruno de Witte, Fakulta práva, Maastrichtská
univerzita (Holandsko); Pán Jean-Marie Woehrling, Institut de droit local
alsacien-mosellan (Francúzsko).
Ked ze existujúce normy práv menšín sú súcast ou l udských práv,
východiskom konzultácií bol predpoklad, ze štáty budú dodrziavat všetky
záväzky týkajúce sa l udských práv, najmä s rovnoprávnost ou a
nediskrimináciou, slobodou prejavu, slobodou zhromazd ovania a
zdruzovania, ako aj všetkými právami a slobodami osôb patriacich k
národnostným menšinám.
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Rovnako sa predpokladalo, ze konecným ciel om všetkých l udských práv
je plný a slobodný rozvoj individuálnej l udskej osobnosti v podmienkach
rovnosti. Následne sa predpokladalo, ze obcianska spolocnost bude
otvorená a prispôsobivá, a bude teda integrovat všetkých, vrátane tých,
ktorí patria k národnostným menšinám. Pokial je pouzívanie jazyka
fundamentálne komunikatívnou zálezitost ou, plne sa tiez predpokladala
základná sociálna dimenzia l udskej skúsenosti.
Výsledné odporúcania z Oslo týkajúce sa jazykových práv národnostných
menšín sa pokúšajú vyjasnit pomerne jednoduchými formuláciami obsah
jazykových práv menšín vo všeobecne platných situáciách, v ktorých je
HCNM zainteresovaný. Okrem toho sa interpretovali normy takým
spôsobom, aby sa zabezpecila ich koherentnost pri uplatnovaní.
Odporúcania sú rozdelené do podnadpisov, ktoré reagujú na otázky
jazyka, ktoré vznikajú v praxi. Podrobnejšie vysvetlenie odporúcaní je
poskytnuté v sprievodnej vysvetl ujúcej správe, kde sa dajú nájst
konkrétne odkazy na príslušné medzinárodné normy. Zámerom bolo, aby
sa kazdé odporúcanie cítalo v spojení so špecificky relevantnými odsekmi
Vysvetl ujúcej správy.
Dúfame, ze tieto Odporúcania poskytnú uzitocný podklad pre rozvoj
štátnych politík a zákonov, ktoré prispejú k úcinnej implementácii
jazykových práv osôb patriacich k národnostným menšinám, najmä vo
verejnej sfére.
Hoci tieto odporúcania hovoria o pouzívaní jazyka osobami patriacimi
k národnostným menšinám, malo by sa upozornit , ze esencia týchto
odporúcaní a medzinárodné dokumenty, z ktorých vzišli, by sa potenciálne
mohli aplikovat i na iné typy menšín. Odporúcania, ktoré nasledujú d alej,
majú vyjasnit existujúci súhrn práv. Nie sú zamerané na obmedzovanie
l udských práv ziadnej osoby alebo skupín osôb.
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ODPORÚCANIA Z OSLO TÝKAJÚCE SA
JAZYKOVÝCH PRÁV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

MENÁ
1)

Osoby patriace k národnostným menšinám majú právo
pouzívat svoje osobné mená vo svojom vlastnom jazyku
podl a svojich vlastných tradícií a jazykových systémov. Tieto
mená budú úradne uznávané a budú ich pouzívat verejné
úrady.

2)

Podobne súkromné subjekty, ako napr. kultúrne asociácie a
podniky zalozené osobami patriacimi k národnostným
menšinám, majú uzívat to isté právo v súvislosti so svojimi
názvami.

3)

V oblastiach, ktoré obýva významný pocet osôb patriacich
k národnostnej menšine a kde je dostatocná poziadavka,
verejné úrady zabezpecia oznacenie miestnych názvov, názvov
ulíc a d alších topografických oznacení, ktoré majú slúzit
verejným úcelom, aj v jazyku menšiny.

NÁBOZENSTVO
4)

Pri vyznávaní a praktikovaní svojho nábozenstva jednotlivo
alebo v spolocenstve s ostatnými bude kazdá osoba oprávnená
pouzívat jazyk (jazyky) podl a svojho výberu.

5)

Pri nábozenských obradoch alebo aktoch týkajúcich sa tiez
rodinného stavu a ktoré majú právnu úcinnost v rámci daného
štátu môze štát vyzadovat , aby potvrdenia a dokumenty
5
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týkajúce sa týchto stavov boli tiez v úradnom jazyku alebo
jazykoch štátu. Štát môze vyzadovat , aby nábozenské úrady
uchovávali záznamy týkajúce sa rodinného stavu tiez v
úradnom jazyku alebo jazykoch štátu.
ZIVOT SPOLOCENSTVA A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
6)

Všetky osoby, vrátane osôb patriacich k národnostným
menšinám, majú právo zakladat a riadit svoje vlastné
mimovládne organizácie, asociácie a inštitúcie. Tieto subjekty
môzu pouzívat jazyk (jazyky) podl a vlastného výberu. Štát
nesmie diskriminovat tieto subjekty na báze jazyka, ani
nebude bezdvôdne obmedzovat právo týchto subjektov pri
snahách získat zdroje financovania zo štátneho rozpoctu,
z medzinárodných zdrojov alebo zo súkromného sektora.

7)

Ak štát aktívne podporuje okrem iného cinnosti v sociálnej,
kultúrnej a športovej sfére, spravodlivý podiel celkových
zdrojov, ktoré štát poskytne, bude urcený na podporu
podobných cinností, ktoré vykonávajú osoby patriace k
národnostným menšinám. Štátna financná podpora cinností,
ktoré sa uskutocnujú v jazyku (jazykoch) osôb patriacich k
národnostným menšinám v takých sférach, sa bude
poskytovat na báze nediskriminácie.

MÉDIÁ
8)

Osoby patriace k národnostným menšinám majú právo
zakladat a udrziavat médiá vo svojom vlastnom menšinovom
jazyku. Štátna regulácia vysielacích médií bude zalozená na
objektívnych a nediskriminacných kritériách a nepouzije sa na
obmedzenie vyuzitia práv menšín.
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9)

Osoby patriace k národnostným menšinám by mali mat prístup
k vysielaciemu casu vo svojom vlastnom jazyku vo verejne
financovaných médiách. Na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni by mnozstvo a kvalita casu udeleného vysielaniu v
jazyku danej menšiny malo byt úmerné poctu a koncentrácii
národnostnej menšiny a primerané jej situácii a potrebám.

10)

Má sa zabezpecit nezávislá povaha dramaturgie verejných a
súkromných médií v jazyku (jazykoch) národnostných menšín.
Redakcné rady verejných médií, ktoré dohliadajú na obsah a
orientáciu dramaturgie, by mali byt nezávislé a mali by v nich
byt nezávisle konajúce osoby patriace k národnostným
menšinám.

11)

Prístup k médiám pochádzajúcim zo zahranicia nebude
bezdvôdne obmedzovaný. Taký prístup by nemal spôsobovat
úbytok vysielacieho casu udeleného menšine vo verejne
financovaných médiách štátu, kde menšiny, ktorých sa to týka,
bývajú.

EKONOMICKÝ ZIVOT
12)

Všetky osoby vrátane osôb patriacich k národnostným
menšinám majú právo na riadenie súkromných podnikov v
jazyku alebo jazykoch podl a vlastného výberu. Štát môze
ziadat pouzívanie úradného jazyka alebo jazykov štátu iba v
prípade, kde môze byt preukázaný legitímny verejný záujem,
ako sú napríklad záujmy týkajúce sa ochrany pracovníkov
alebo spotrebitel ov, alebo pri rokovaniach medzi podnikom a
vládnymi úradmi.
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ADMINISTRATÍVNE ÚRADY A VEREJNÉ SLUZBY
13)

V regiónoch a lokalitách, kde sú osoby patriace k národnostnej
menšine prítomné vo významnom pocte a kde sa takáto
poziadavka vyjadrí, osoby patriace k tejto národnostnej
menšine budú mat právo získat od regionálnych a/alebo
miestnych verejných inštitúcií obcianske dokumenty a
potvrdenia aj v úradnom jazyku alebo jazykoch štátu, aj v
jazyku danej národnostnej menšiny. Podobne regionálne
a/alebo miestne verejné inštitúcie budú viest príslušné
obcianske záznamy aj v jazyku národnostnej menšiny.

14)

Osoby patriace k národnostným menšinám budú mat
primerané moznosti pouzívat svoj jazyk v komunikácii s
administratívnymi úradmi najmä v regiónoch a lokalitách, ked
takúto poziadavku vyjadrili a ked je zastúpený významný
pocet týchto osôb. Podobne administratívne úrady všade, kde
je to mozné, zabezpecia, aby boli verejné sluzby poskytované
aj v jazyku národnostnej menšiny. S týmto ciel om prijmú
vhodné politiky a programy náboru a/alebo vzdelávania.

15)

V regiónoch a lokalitách, kde sú osoby patriace k národnostnej
menšine zastúpené vo významnom pocte, štát prijme opatrenia
na to, aby zvolení clenovia regionálnych orgánov a miestnych
samospráv mohli pouzívat aj jazyk národnostnej menšiny
pocas aktivít, ktoré sa vzt ahujú na tieto orgány.
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NEZÁVISLÉ NÁRODNÉ INŠTITÚCIE
16)

Štáty, v ktorých zijú osoby patriace k národnostným
menšinám, by mali zabezpecit , aby tieto osoby mali okrem
príslušnej súdnej ochrany prístup k nezávislým národným
inštitúciám, ako sú ombudsmani alebo komisie pre l udské
práva v prípadoch, ked majú pocit, ze ich jazykové práva boli
narušené.

JUSTICNÉ ÚRADY
17)

Všetky osoby, vrátane osôb patriacich k národnostnej menšine,
majú právo, aby boli bezodkladne informovaní v jazyku,
ktorému rozumejú, o dôvodoch svojho zatknutia a/alebo
zadrzania a o pôvode a prícine akéhokol vek obvinenia voci
nim, a právo bránit sa v tomto jazyku a v prípade potreby za
bezplatnej asistencie tlmocníka pred súdnym konaním, pocas
súdneho konania a pri odvolaní.

18)

V regiónoch a lokalitách, kde sú osoby patriace k národnostnej
menšine zastúpené vo významnom pocte a kde bolo vyjadrené
také zelanie, osoby patriace k tejto menšine by mali mat právo
vyjadrit sa vo svojom vlastnom jazyku pocas súdnych konaní,
v prípade potreby za bezplatnej asistencie tlmocníka a/alebo
prekladatel a.

19)

V regiónoch a lokalitách, v ktorých zijú osoby patriace
k národnostnej menšine vo významných poctoch a kde bolo
také zelanie vyjadrené, štáty by mali starostlivo zvázit
moznost vedenia všetkých súdnych konaní týkajúcich sa
takých osôb v jazyku menšiny.
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STRATA SLOBODY
20)

Riaditel trestnej inštitúcie a d alší personál inštitúcie bude
schopný hovorit jazykom alebo jazykmi najväcšieho poctu
väznov, alebo jazykom, ktorému väcšina z nich rozumie.
Náborové a/alebo vzdelávacie programy by mali byt
orientované na tento ciel . Kedykol vek je to potrebné, mali by
byt pouzité sluzby tlmocníka.

21)

Zadrzané osoby patriace k národnostným menšinám budú mat
právo pouzívat jazyk podl a vlastného výberu v komunikácii
so spolubývajúcimi ako aj s ostatnými. Kedykol vek to bude
mozné, úrady by mali prijat opatrenia umoznujúce väznom
komunikovat v ich vlastnom jazyku ústne, aj v osobnej
korešpondencii v rámci obmedzení predpísaných zákonom. V
tejto súvislosti zadrzaná alebo uväznená osoba by vo
všeobecnosti mala byt drzaná na mieste zadrzania alebo
uväznenia v blízkosti svojho zvycajného bydliska.
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VYSVETLUJÚCA SPRÁVA K ODPORÚCANIAM Z
OSLO TÝKAJÚCICH SA JAZYKOVÝCH PRÁV
NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

VŠEOBECNÝ ÚVOD
Clánok 1 Všeobecnej deklarácie o l udských právach hovorí o vrodenej
dôstojnosti všetkých l udských bytostí ako o základnej koncepcii, ktorá je
základom všetkých noriem l udských práv. Clánok 1 Deklarácie vyhlasuje,
ze „Všetky l udské bytosti sa narodili slobodné a rovnoprávne v
dôstojnosti a právach...„. Dôlezitost tohto clánku nemozno precenit .
Nielenze sa vzt ahuje na l udské práva všeobecne, ale poskytuje tiez jeden
zo základných kamenov pre jazykové práva osôb patriacich k
národnostným menšinám. Rovnost v dôstojnosti a právach predpokladá
rešpektovanie identity jednotlivca ako l udskej bytosti. Jazyk je jednou
z najzákladnejších zloziek l udskej identity. Z toho vyplýva, ze
rešpektovanie dôstojnosti osoby je úzko späté s rešpektovaním identity
osoby, a teda s rešpektovaním jazyka osoby.
V tejto súvislosti má Medzinárodný pakt o obcianskych a politických
právach znacnú dôlezitost . Clánok 2 Paktu vyzaduje od štátov, aby
zabezpecili, ze l udské práva všetkých jednotlivcov v rámci ich územia a
podliehajúcich ich jurisdikcii budú zabezpecené a rešpektované „bez
rozdielu akéhokol vek druhu, ako je ... jazyk...„. clánok 19 Paktu zarucuje
slobodu prejavu, ktorá, ako je formulované v Pakte, nielen zarucuje právo
odovzdávat alebo prijímat informácie a myšlienky akéhokol vek druhu,
bez ohl adu na hranice, ale zarucuje aj právo robit to prostredníctvom
média alebo jazyka podl a vlastného výberu. Odovzdávanie a získavanie
informácií l udí naznacuje, ze l udia konajú v rámci spolocenstva. V tejto
súvislosti môzu byt clánky 21 a 22 Paktu zarucujúce slobodu pokojného
zhromazd ovania a zdruzovania osobitne relevantné.
Podobne v Európe sloboda prejavu stanovená v clánku 10 Európskeho
dohovoru o ochrane l udských práv a základných slobôd bude podl a
11

Február 1998

clánku 14 toho istého dohovoru „zabezpecená bez diskriminácie na
akomkol vek základe, ako je ... jazyk...„. S odkazom na Všeobecnú
deklaráciu l udských práv a Európsky dohovor o ochrane l udských práv
a základných slobôd, Deklarácia o slobode prejavu a informácií Rady
Európy potvrdzuje, „ze sloboda prejavu a informácií je potrebná pre
sociálny, ekonomický, kultúrny a politický rozvoj kazdej l udskej bytosti
a vytvára podmienky pre harmonický progres sociálnych a kultúrnych
skupín, národov a medzinárodného spolocenstva„. V tejto súvislosti je
dôlezitá sloboda pokojného zhromazd ovania a zdruzovania, ako je
zarucená v clánku 11 Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv a
základných slobôd.
V kontexte Organizácie pre bezpecnost a spoluprácu v Európe (OBSE)
tie isté základné myšlienky o slobode prejavu, zhromazd ovania a
zdruzovania sú vymenované v odsekoch 9.1 - 9.3 Dokumentu
z Kodanského stretnutia konferencie o l udskej dimenzii.
V Parízskej charte o novej Európe hlavy štátov a vlád participujúcich
v OBSE „potvrdzujú, ze bez diskriminácie, kazdý jednotlivec má právo
na... slobodu prejavu, slobodu zhromazd ovania a pokojného
zdruzovania,...„.
Clánok 27 Medzinárodného paktu o obcianskych a politických právach je
d alším kl úcovým ustanovením, ktoré má priamy vzt ah k jazykovým
právam národnostných menšín. Potvrdzuje, ze „osobám patriacim k ...
menšinám nebude odoprené právo v spolocenstve s ostatnými clenmi ich
skupiny ... pouzívat svoj vlastný jazyk„.
Podobne clánok 2(1) Deklarácie OSN o právach osôb patriacich
k národnostným alebo etnickým, nábozenským a jazykovým menšinám
vyhlasuje právo osôb patriacich k národnostným menšinám „pouzívat
svoj vlastný jazyk v súkromí a na verejnosti slobodne a bez zásahov alebo
akejkol vek formy diskriminácie„. clánok 10(1) Rámcového dohovoru o
ochrane národnostných menšín Rady Európy stanovuje, ze štáty budú
uznávat právo osôb patriacich k národnostným menšinám „slobodne a bez
12
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zásahov pouzívat svoj menšinový jazyk v súkromí alebo na verejnosti,
ústne alebo písomne.„.
Hoci tieto dokumenty hovoria o pouzívaní menšinových jazykov na
verejnosti a v súkromí, tieto isté dokumenty neurcujú presne „verejné„
ako protiklad k „súkromným„ sféram. V skutocnosti sa tieto sféry môzu
prekrývat . Toto môze byt napríklad prípad, kedy jednotlivci konajúci
sami alebo v spolocenstve s ostatnými sa snazia zriadit svoje vlastné
súkromné médiá alebo školy. Co môze zacat ako súkromná iniciatíva,
môze sa stat predmetom legitímneho verejného záujmu. Taký záujem
môze podnietit vznik istej verejnej regulácie.
Pouzívanie menšinových jazykov „na verejnosti a v súkromí„ osobami
patriacimi k národnostným menšinám nemozno zvazovat bez spomenutia
vzdelávania. Otázky vzdelávania, ked ze sa vzt ahujú na jazyky
národnostných menšín, sa podrobne riešia v Hágskych odporúcaniach
týkajúcich sa práv na vzdelávanie národnostných menšín, ktoré pre
vysokého komisára OBSE pre národnostné menšiny vypracovala Nadácia
pre medzietnické vzt ahy v spolupráci s medzinárodne uznávanými
odborníkmi v oblasti medzinárodných l udských práv i v oblasti
vzdelávania. Hágske odporúcania sa vypracovali s ciel om ul ahcenia
porozumenia medzinárodných dokumentov týkajúcich sa práv osôb
patriacich k národnostným menšinám v tejto oblasti, ktorá je tak zivotne
dôlezitá na udrzanie a rozvoj identity osôb patriacich k národnostným
menšinám.
Dokumenty o medzinárodných l udských právach stanovujú, ze l udské
práva sú univerzálne a musia sa uplatnovat rovnoprávne a bez
diskriminácie. Väcšina l udských práv však nie je absolútna. Dokumenty
predvídajú istý pocet situácií, kedy by štáty boli v práve pri obmedzovaní
uplatnovania istých práv. Obmedzenia povolené zákonom o
medzinárodných l udských právach mozno pouzit v núdzových situáciách
ohrozujúcich zivot a v situáciách, ktoré predstavujú hrozbu pre práva a
slobody ostatných, alebo v situáciách, ktoré ohrozujú verejnú morálku,
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verejné zdravie a všeobecné blaho v demokratickej spolocnosti2. V oblasti
l udskoprávnej úpravy obmedzenia slobôd majú byt interpretované
reštriktívne.
Práva osôb patriacich k národnostným menšinám pouzívat svoj jazyk
(jazyky) na verejnosti a v súkromí, ako bolo stanovené a spracované
v Odporúcaniach z Oslo týkajúcich sa jazykových práv národnostných
menšín, treba vidiet v rovnováznom kontexte úplnej participácie v širšej
spolocnosti. Odporúcania nenavrhujú izolacionistický prístup, ale skôr
taký, ktorý podporuje rovnováhu medzi právom osôb patriacich
k národnostným menšinám udrziavat a rozvíjat svoju vlastnú identitu,
kultúru a jazyk, a potrebou zabezpecenia ich schopnosti integrovat sa do
širšej spolocnosti ako jej rovnoprávni clenovia. Z takéhoto pohl adu nie je
pravdepodobné, ze by sa taká integrácia uskutocnila bez riadneho
ovládania úradného jazyka (jazykov) štátu. Predpisy pre také vzdelávanie
sú obsiahnuté v clánkoch 13 a 14 Medzinárodného paktu o ekonomických,
sociálnych a kultúrnych právach a clánkoch 28 a 29 Dohovoru o právach
diet at a, ktoré stanovujú právo na vzdelanie a povinnost štátu urobit
vzdelávanie povinným. Zároven clánok 14(3) Rámcového dohovoru o
ochrane národnostných menšín zabezpecuje, aby vyucovanie menšinového
jazyka „bolo implementované bez obmedzenia ucenia sa úradného jazyka,
alebo vyucovania v tomto jazyku.„
MENÁ
1)

Clánok 11(1) Rámcového dohovoru o ochrane národnostných
menšín stanovuje, ze osoby patriace k národnostným
menšinám majú právo pouzívat svoje krstné meno, svoje
otcovské meno a svoje priezvisko vo svojom vlastnom jazyku.
Toto právo, ktorého pouzívanie je pre osobnú identitu cloveka

2

Vyššie spomenuté obmedzenia sú zahrnuté napríklad v nasledujúcich ustanoveniach:
_l. 30 Všeobecnej deklarácie l udských práv
_l. 19(3) Medzinárodného paktu o obcianskych a politických právach
_l. 10(2) Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv a základných slobôd
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fundamentálnou zálezitost ou, by sa malo aplikovat vzhl adom
na špecifické podmienky kazdého štátu. Napríklad verejné
úrady by pouzívali písmo úradného jazyka alebo jazykov štátu
na zaznamenávanie mien osôb patriacich k národnostným
menšinám v ich fonetickej forme. Toto sa však musí
uskutocnit v zhode s jazykovým systémom a tradíciou danej
národnostnej menšiny. Z pohl adu tohto úplne základného
práva, ktoré úzko súvisí aj s jazykom, aj s identitou
jednotlivcov, osoby, ktoré boli donútené verejnými úradmi
vzdat sa svojich pôvodných mien alebo mien svojich predkov,
alebo mená ktorých sa zmenili proti ich vôli, by mali mat
právo na ich zmenu na pôvodnú podobu bez toho, aby s tým
mali akékol vek výdavky.
2)

Mená sú dôlezitým prvkom aj firemnej identity, najmä v
kontexte osôb patriacich k národnostným menšinám, ktoré
pôsobia „v spolocenstve„. Clánok 2(1) Deklarácie OSN o
právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým,
nábozenským a jazykovým menšinám vyhlasuje právo osôb
patriacich k národnostným menšinám „pouzívat svoj vlastný
jazyk v súkromí a na verejnosti, slobodne a bez zásahov alebo
akejkol vek formy diskriminácie„. Clánok 10(1) Rámcového
dohovoru o ochrane národnostných menšín vyhlasuje, ze štáty
budú uznávat právo osôb patriacich k národnostným
menšinám „pouzívat slobodne a bez zásahov svoj menšinový
jazyk v súkromí alebo na verejnosti, ústne a písomne.„ Clánok
27 Medzinárodné paktu o obcianskych a politických právach
vyhlasuje, ze „osobám patriacim k ... menšinám nebude
odopierané právo v spolocenstve ostatných clenov svojej
skupiny ... pouzívat svoj vlastný jazyk„. Právo osoby pouzívat
svoj vlastný jazyk na verejnosti, v spolocenstve ostatných a
bez akéhokol vek zásahu alebo akejkol vek formy
diskriminácie je silným znamením, ze právne subjekty, ako sú
inštitúcie, asociácie, organizácie, alebo podniky zalozené a
prevádzkované osobami patriacimi k národnostným
menšinám, majú právo prijat názov podl a vlastného výberu
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vo svojom menšinovom jazyku. Taký názov spolocnosti by
mali verejné úrady uznávat a pouzívat v súlade s jazykovým
systémom a tradíciami jazyka daného spolocenstva.
3)

Clánok 11(3) Rámcového dohovoru stanovuje, ze „v
oblastiach, ktoré sú tradicne obývané významným poctom
osôb patriacich k národnostnej menšine, strany sa budú snazit
... umiestnit tradicné miestne názvy, názvy ulíc a iné
topografické oznacenia urcené pre verejnost aj v menšinovom
jazyku, ked sa tu vyskytne dostatocná poziadavka pre takéto
oznacenia„. Odmietnutie uznat platnost historických
pomenovaní opísaného druhu môze predstavovat pokus o
revíziu histórie a asimiláciu menšiny, a tým vytváranie váznej
hrozby pre identitu osôb patriacich k menšinám.

NÁBOZENSTVO
4)

Clánok 27 Medzinárodného paktu o obcianskych a politických
právach potvrdzuje, ze „V štátoch, v ktorých existujú etnické,
nábozenské alebo jazykové menšiny, osobám patriacim k
takýmto menšinám nebude odopreté právo v spolocenstve s
d alšími clenmi svojej skupiny ... vyznávat a praktikovat svoje
vlastné nábozenstvo, alebo pouzívat svoj vlastný jazyk„.
Clánok 3(1) Deklarácie OSN o právach osôb patriacich k
národnostným, etnickým, nábozenským a jazykovým
menšinám stanovuje, ze „Osoby patriace k menšinám môzu
uplatnovat svoje práva ... jednotlivo ako aj v spolocenstve s
d alšími clenmi svojej skupiny, bez akejkol vek diskriminácie.„

Nábozenská viera a jej praktikovanie „v spolocenstve„ je
oblast , ktorá má pre mnohé osoby patriace k národnostným
menšinám vel ký význam. V tejto súvislosti je hodno
poznamenat , ze právo cloveka na vlastné nábozenstvo je
16
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neobmedzené a je zarucené clánkom 18(1) Medzinárodného
paktu o obcianskych a politických právach a clánkom 9(1)
Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv a základných
slobôd. Avšak sloboda prejavovat svoje nábozenstvo a vieru
vrátane verejného prejavovania svojich nábozenských
presvedcení je predmetom niekol kých obmedzení, zoznam
ktorých je v dodatocných odsekoch tých istých clánkov. Tieto
obmedzenia musia byt predpísané zákonom a musia byt
spojené s ochranou verejnej bezpecnosti, poriadku, zdravia,
morálky a s ochranou základných práv a slobôd ostatných.
Musia byt primerané a úmerné sledovanému ciel u a štáty ich
nesmú pouzívat s ciel om potlacit legitimné duchovné,
jazykové alebo kultúrne ašpirácie osôb patriacich k
národnostným menšinám.
V kontexte menšiny je praktikovanie nábozenstva casto
špeciálne úzko spojené s uchovávaním kultúrnej a jazykovej
identity. Právo pouzívat menšinový jazyk pri verejnom
prejavovaní svojich nábozenských presvedcení je také
prirodzené ako právo zakladat nábozenské inštitúcie a právo
verejného prejavovania svojich nábozenských presvedcení
samotné. Z toho vyplýva, ze verejné úrady nesmú stavat
neprimerané
obmedzenia
verejnému
prejavovaniu
nábozenských presvedcení ani pouzívaniu akéhokol vek jazyka
pri verejnom prejavovaní nábozenských presvedcení, ak je to
materinský jazyk danej národnostnej menšiny alebo liturgický
jazyk tohto spolocenstva.
5)

Nábozenské akty, ako sú svadobné obrady alebo pohreby,
môzu tiez tvorit obcianskoprávne akty urcujúce rodinný stav
v istých krajinách. V takých prípadoch treba brat do úvahy
verejný záujem. Nezabúdajúc na princíp, ze stanoviská úradov
by nemali zabranovat vyuzívaniu l udských práv, verejné
úrady by nemali zavádzat ziadne jazykové obmedzenia
nábozenským spolocenstvám. Toto by malo platit rovnako pre
všetky úradné funkcie, ktoré nábozenské spolocenstvá môzu
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vykonávat a ktoré sa môzu prekrývat s obcianskou
jurisdikciou. Štát však môze ziadat od nábozenského
spolocenstva, aby zaznamenávala obcianskoprávne akty, na
ktoré má právomoc, aj v úradnom jazyku alebo jazykoch štátu
tak, aby štát mohol vykonávat svoje legitímne regulacné a
administratívne úlohy.
ZIVOT SPOLOCENSTVA A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
6)

Kolektívny zivot osôb patriacich k národnostným menšinám,
ich cinnost „v spolocenstve„, ako sa uvádza v medzinárodných
dokumentoch, nachádza svoje vyjadrenie v mnohých
aktivitách a oblastiach snáh. Na neposlednom mieste z nich je
zivot ich mimovládnych organizácií, asociácií a inštitúcií,
ktorých existencia je obycajne zivotne dôlezitá pre udrziavanie
a rozvoj ich identity a všeobecne sa vníma ako uzitocná a
prínosná pre rozvoj obcianskej spolocnosti a demokratických
hodnôt vo vnútri štátov.
Clánky 21 a 22 Medzinárodného paktu o obcianskych a
politických právach a clánok 11 Európskeho dohovoru o
ochrane l udských práv a základných slobôd zarucuje právo
osôb pokojného zhromazd ovania a slobodu zdruzovania.
Právo osôb konat „v spolocenstve„ s ostatnými clenmi svojej
skupiny - ich právo zakladat a riadit svoje vlastné
mimovládne organizácie, asociácie a inštitúcie - je jedným z
typických znakov otvorenej a demokratickej spolocnosti.
Clánok 27 toho istého Paktu potvrdzuje, ze „Osobám
patriacim k ... menšinám nebude odopierané právo v
spolocenstve s ostatnými clenmi ich skupiny ... pouzívat svoj
vlastný jazyk„. Pravidlom by preto malo byt , ze verejné úrady
by nemali zasahovat do vnútorných zálezitostí takých
subjektov „konajúcich v spolocenstve„, ani by im nemali klást
ziadne obmedzenia iné, nez sú povolené na základe
medzinárodného práva. Clánok 17(2) Rámcového dohovoru o
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ochrane národnostných menšín podobne zaväzuje štáty, aby
„nezasahovali do práva osôb patriacich k národnostným
menšinám zúcastnovat sa na aktivitách mimovládnych
organizácií ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovni„.
Clánok 2(1) Medzinárodného paktu o obcianskych a
politických právach stanovuje, aby kazdý štát „zabezpecil pre
všetkých jednotlivcov v rámci svojho územia a podl a svojej
jurisdikcie práva uznávané v tomto Pakte bez rozdielu
akéhokol vek druhu, ako je napríklad ... jazyk„. Podl a tejto
normy štáty nesmú diskriminovat mimovládne organizácie na
základe jazyka, ani im ukladat akékol vek bezdvôvodné
poziadavky. Na druhej strane však verejné úrady môzu od
týchto organizácií, asociácií a inštitúcií vyzadovat , aby splnali
poziadavky domáceho zákona na základe legitimného
verejného záujmu vrátane pouzívania úradného jazyka
(jazykov) štátu v situáciách vyzadujúcich styk s verejnými
orgánmi.
Co sa týka zdrojov, odsek 32.2 Kodanského dokumentu
stanovuje, ze osoby patriace k národnostným menšinám majú
právo „zakladat a riadit svoje vlastné vzdelávacie, kultúrne a
nábozenské inštitúcie, organizácie alebo asociácie, ktoré môzu
vyhl adávat slobodne financné a iné príspevky ako aj verejnú
pomoc v súlade s národnou legislatívou.„ Podobe by štáty
nemali stavat prekázky týmto zariadeniam pri uchádzaní sa o
financné zdroje zo štátneho rozpoctu a z verejných
medzinárodných zdrojov ako aj zo súkromného sektora.
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7)

Pokial ide o štátne financovanie mimovládnych aktivít okrem
iného v spolocenskej, kultúrnej alebo športovej oblasti,
uplatnenie princípov rovnosti a nediskriminácie vyzaduje, aby
verejné úrady poskytli primeraný podiel financovania
podobných aktivít, ktoré sa uskutocnujú v jazyku
národnostných menšín zijúcich v rámci jeho hraníc. V tomto
kontexte clánok 2(1) Medzinárodného paktu o obcianskych a
politických právach zdôraznuje nielen to, ze nebudú ziadne
rozdiely zalozené na jazyku v zaobchádzaní s jednotlivcami,
ale v clánku 2(2) stanovuje, ze od štátov sa vyzaduje, aby
„podnikli potrebné kroky ... na prijatie takej legislatívy alebo
iných opatrení, ktoré môzu byt potrebné na to, aby práva
uznané v ... Pakte boli úcinné„. Navyše clánok 2(2)
Medzinárodnej dohody o eliminovaní rasovej diskriminácie,
(ktorá sa snazí eliminovat akékol vek rozdiely, vylúcenie,
prekázky, alebo preferencie zalozené na rase, farbe, pôvode
alebo národnostnom ci etnickom pôvode) stanovuje, ze
„clenské štáty prijmú, ak to okolnosti dovolia, v spolocenskej,
ekonomickej, kultúrnej a iných oblastiach špeciálne a
konkrétne opatrenia na zabezpecenie adekvátneho rozvoja a
ochrany istých rasových skupín alebo jednotlivcov k nim
patriacich, s ciel om zarucenia úplného a rovnoprávneho
uplatnovania l udských práv a základných slobôd...„ Ked ze
jazyk je casto urcujúcim kritériom etnicity, ktorá je chránená
vyššie spomenutou dohodou, menšinové jazykové
spolocenstvá tiez môzu byt oprávnené na výhody z takých
„špeciálnych a konkrétnych opatrení„.
Na európskej úrovni odsek 31 Kodanského dokumentu
stanovuje, ze „štáty prijmú, kde je to potrebné, špeciálne
opatrenia s ciel om zabezpecit osobám patriacim k
národnostným menšinám úplnú rovnost s ostatnými
obyvatelmi vo vyuzívaní a uplatnovaní l udských práv a
základných slobôd„. Odsek 2 clánku 4 Rámcového dohovoru
o ochrane národnostných menšín zaväzuje clenské štáty
„prijat , kde je to potrebné, primerané opatrenia na podporu vo
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všetkých oblastiach ekonomického, sociálneho, politického a
kultúrneho zivota, úplnú a efektívnu rovnost medzi osobami
patriacimi k národnostným menšinám a tými, ktoré patria k
väcšine„; odsek 3 toho istého clánku d alej špecifikuje, ze také
„opatrenia prijaté podl a odseku 2 nebudú povazované za akt
diskriminácie„. Navyše clánok 7(2) Európskej charty pre
regionálne a menšinové jazyky stanovuje, ze „prijatie
špeciálnych opatrení v prospech regionálnych alebo
menšinových jazykov zacielené na podporu rovnoprávnosti
medzi pouzívatelmi jazykov a zvyškom populácie, alebo ktoré
berú do úvahy ich špecifické podmienky, nebude povazované
za akt diskriminácie voci pouzívatel om širšie pouzívaných
jazykov.„ V tejto súvislosti by preto mali verejné úrady
poskytovat spravodlivý podiel zdrojov zo štátneho rozpoctu na
aktivity osôb patriacich k národnostným menšinám okrem
iného v sociálnej, kultúrnej a športovej oblasti. Taká podpora
sa môze uskutocnit prostredníctvom dotácií, verejnej
príspevkov a danových úl av.
MÉDIÁ
8)

Clánok 19 Medzinárodného paktu o obcianskych a politických
právach, ktorý zarucuje právo na názory ako aj ich vyjadrenie,
je základným bodom týkajúcim sa úlohy a miesta média
v demokratických spolocnostiach. Zatial co clánok 19(1)
upravuje, ze „kazdý bude mat právo zastávat názory bez
zásahov„, clánok 19(2) ide d alej so zárukou slobody pre
kazdého „vyhl adávat , prijímat a rozširovat informácie alebo
myšlienky kazdého druhu, bez ohl adu na hranice, ci uz ústne,
písomne alebo v tlaci, v umeleckej forme, alebo
prostredníctvom média podl a vlastného výberu„. Clánok 10
Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv a základných
slobôd zarucuje právo na slobodu prejavu podobným
spôsobom. Clenské štáty Rady Európy zdôraznili v clánku I
Deklarácie o slobode prejavu a informácií „svoju pevnú
oddanost princípom slobody prejavu a informácií ako
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základného prvku demokratickej a pluralistickej spolocnosti„.
Na tejto báze štáty deklarujú v tom istom dokumente, ze „v
oblasti informácií a masovokomunikacných médií sa snazia
dosiahnut ... d. Existenciu širokého výberu nezávislých a
autonómnych médií dovol ujúcich odraz rôznorodosti
myšlienok a názorov„.
Clánok 9(1) Rámcového dohovoru o ochrane národnostných
menšín jasne stanovuje, ze osoby patriace k národnostným
menšinám sú slobodné „v uchovávaní názorov a v prijímaní a
rozširovaní informácií a myšlienok v menšinovom jazyku bez
prekázok zo strany verejných úradov a bez ohl adu na
hranice...„. Dalej to isté ustanovenie zaväzuje štáty, aby
„zabezpecili v rámci svojich právnych systémov, aby osoby
patriace k národnostnej menšine neboli diskriminované vo
svojom prístupe k médiám.„ Clánok 9(3) Rámcového
dohovoru stanovuje, ze štáty „nebudú brzdit vytváranie a
pouzívanie
tlacových
médií
osobami
patriacimi
k národnostným menšinám„. To isté ustanovenie vyzaduje,
aby „v právnom rámci zvukového rozhlasového a televízneho
vysielania [štáty] zabezpecili, aby, pokial je to mozné, ...ze
osobám patriacim k národnostným menšinám bude poskytnutá
moznost vytvárania a pouzívania svojich vlastných médií.„
Treba tiez poznamenat , ze médiá môzu tvorit subjekty druhu
predpokladaného medzi inými v odseku 32.2 Kodanského
dokumentu, ktorý upravuje právo osôb patriacich k
národnostným menšinám „zakladat a udrziavat svoje vlastné
vzdelávacie, kultúrne a nábozenské inštitúcie, organizácie
alebo asociácie...„ Hoci tieto médiá nie sú v tejto norme
výslovne uvádzané, médiá casto zohrávajú základnú úlohu pri
podpore a ochrane jazyka, kultúry a identity.
Hoci nemozno pochybovat , ze osoby patriace k národnostným
menšinám majú právo zakladat a udrziavat súkromné médiá,
je tiez pravdou, ze toto právo podlieha obmedzeniam
vyplývajúcim z medzinárodného práva, ako aj takým
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legitímnym poziadavkám štátu, ktoré sa týkajú regulácie
médií. Clánok 9(2) Rámcového dohovoru to vyjasnuje
podciarknutím toho, ze sloboda prejavu, o ktorej sa hovorí v
clánku 9(1) Dohovoru „nebude prekázat stranám, aby
vyzadovali licencné konania, bez diskriminácie a na báze
objektívnych kritérií, pre zvukové rozhlasové a televízne
vysielania alebo kiná„. Regulacné poziadavky, kde sú
oprávnené a potrebné, sa nesmú zneuzívat na odopieranie
vyuzívania tohto práva.
9)

Otázka prístupu k verejne financovaným médiám je úzko
spojená s koncepciou slobody prejavu. Clánok 9(1)
Rámcového dohovoru stanovuje, ze sloboda prejavu osôb
patriacich k národnostným menšinám zahrnuje slobodu
odovzdávania informácií a myšlienok v menšinovom jazyku
bez prekázok zo strany verejných úradov a pokracuje, ze
„clenovia menšín nebudú diskriminovaní vo svojom prístupe
k médiám„. Clánok 9(4) Rámcového dohovoru stanovuje, ze
„strany prijmú adekvátne opatrenia na ul ahcenie prístupu
k médiám pre osoby patriace k národnostným menšinám„.
Toto implikuje, ze národnostná menšina pozostávajúca z
významného poctu clenov by mala mat prístup k svojmu
spravodlivému podielu vysielacieho casu vo verejnom rozhlase
a/alebo televízii s tým, ze pocetnost danej menšiny sa odrazí
na jej podiele na vysielacom case.
Pocetnost a koncentráciu však nemozno vnímat ako jediné
kritérium pri posudzovaní dl zky vysielacieho casu, ktorý má
byt pridelený ktorejkol vek danej národnostnej menšine. V
prípade menších spolocenstiev treba zvázit praktické
minimum casu a zdrojov, bez ktorých by menšia menšina
nebola schopná zmysluplne pouzit médiá.
Okrem toho kvalita casu prideleného programom menšiny je
otázkou, ku ktorej treba pristupovat spravodlivým,
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nediskriminujúcim spôsobom. Casové úseky, ktoré sú
pridelené programom v menšinovom jazyku, by mali byt také,
aby zabezpecili, aby osoby patriace k národnostnej menšine
mohli vyuzívat programy vo svojom jazyku zmysluplným
spôsobom. Z toho vyplýva, ze verejné úrady by mali
zabezpecit , ze tento program sa bude vysielat v primeranom
case dna.
10)

V otvorenej a demokratickej spolocnosti by obsah mediálnych
programov nemal byt bezdvôvodne cenzurovaný verejnými
úradmi. Sloboda prejavu, ako ju zarucuje clánok 19(1)
Medzinárodného paktu o obcianskych a politických právach a
clánok 10(1) Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv
a základných slobôd, je v tomto ohl ade dôlezitá. Akékol vek
obmedzenia, ktoré by mohli byt zavedené verejnými úradmi,
musia byt v súlade s clánkom 19(3) Paktu, ktorý stanovuje, ze
tieto obmedzenia „budú iba také, ktoré sú dané zákonom a sú
potrebné a) na rešpektovanie práv a reputácie ostatných, b) na
ochranu národnej bezpecnosti alebo verejného poriadku (ordre
public), alebo verejného zdravia a morálky„. Clánok 10(2)
Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv a základných
slobôd stanovuje takmer rovnaké obmedzenia na zásahy zo
strany verejných úradov do vyuzívanja slobody prejavu.
Mali by sa zaviest mechanizmy na zabezpecenie toho, aby
programy verejných médií, ktoré vytvorili národnostné
menšiny, alebo boli vytvorené kvôli nim, odrázali záujmy a
túzby clenov spolocenstva a boli vnímané ako nezávislé. V
tejto súvislosti by úcast osôb patriacich k národnostným
menšinám (vystupujúcich ako súkromné osoby) v redakcnom
procese mala byt prakticky najlepším riešením zabezpecenia
toho, aby nezávislá povaha média bola chránená a aby
zodpovedala potrebám spolocenstiev, ktorým má slúzit .
Podl a princípu rovnosti a nediskriminácie by zlozenie
verejných inštitúcií malo odrázat zlozenie populácie, ktorej
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majú slúzit . Toto platí tiez pre verejné médiá. Clánok 15
Rámcového dohovoru zaväzuje štáty, aby „vytvorili
podmienky potrebné na efektívnu úcast osôb patriacich k
národnostným menšinám v kultúrnom, spolocenskom a
ekonomickom zivote a vo verejných zálezitostiach najmä v
tých, ktoré sa ich týkajú.„ Clánok 2 Dohovoru Medzinárodnej
organizácie práce c. 111 týkajúceho sa diskriminácie v ohl ade
zamestnania a povolania je explicitnejší v zaviazaní štátov k
tomu, aby „napájali národnostnú politiku urcenú na podporu
... rovnosti prílezitostí a zaobchádzania v ohl ade zamestnania
a povolania s ciel om eliminácie akejkol vek diskriminácie
vzhl adom na_„. Nediskriminacné zamestnávanie osôb
patriacich k národnostným menšinám na prácu v médiách
bude prispievat k reprezentatívnosti a objektivite média.
11)

Pridrzajúc sa ducha clánku 19(2) Medzinárodného paktu o
obcianskych a politických právach a clánku 9(1) Rámcového
dohovoru o ochrane národnostných menšín a princípu
nediskriminácie, prístup k programom v jazyku osôb
patriacich k národnostnej menšine vysielaným z iného štátu
alebo z „príbuzenského štátu„ by nemal znízit programový cas
udelený menšine vo verejných médiách štátu, v ktorom zijú jej
clenovia.
Cezhranicný prístup k informáciám a mediálnym siet am je
základným prvkom práva na informácie, ktorý má v kontexte
akcelerovaného technologického progresu narastajúcu
dôlezitost . Následne, ked ide o udel ovanie licencií na káblové
vysielanie, nie je legitímne pre štát odmietnut povolit licenciu
na televízne alebo rozhlasové stanice zalozené v príbuzenskom
štáte, ked ziadost o prístup k týmto staniciam jasne vyjadrila
národnostná menšina, ktorej sa to týka. Toto právo platí nielen
pre káblové médiá, ale tiez pre elektronické informacné siete
v jazyku národnostnej menšiny.
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Všeobecne sa clenské štáty Rady Európy rozhodli v clánku
III(c) Deklarácie o slobode prejavu a informácií „podporovat
vol ný tok informácií, a tým prispievat k medzinárodnému
porozumeniu, lepších znalostí presvedcení a tradícií, k
rešpektovaniu rôznych názorov a k vzájomnému obohateniu
kultúr„. Vo vzt ahu k mediálnym kontaktom so zahranicím by
štáty mali prispôsobit svoje politiky zmyslu tohto ustanovenia.
EKONOMICKÝ ZIVOT
12)

Medzinárodné dokumenty málo spomínajú práva osôb
patriacich k národnostným menšinám v oblasti ekonomickej
aktivity. Medzinárodné dokumenty však spomínajú právo osôb
patriacich k národnostným menšinám pouzívat svoj jazyk na
verejnosti a v súkromí slobodne a bez akejkol vek formy
diskriminácie, ústne a písomne, jednotlivo a s ostatnými.
Clánok 19(2) Medzinárodného paktu o obcianskych a
politických právach a clánok 10(1) Európskeho dohovoru o
ochrane l udských práv a základných slobôd zarucuje slobodu
prejavu nielen s ohl adom na myšlienky a názory, ktoré mozno
preniest na ostatných (t.j. obsah komunikácií), ale tiez s
ohl adom na jazyk ako prostriedok komunikácie. Tieto práva
spolu s právami rovnosti a nediskriminácie naznacujú právo
osôb patriacich k národnostným menšinám prevádzkovat
svoje podniky v jazyku podl a svojho výberu. Z hl adiska toho,
ze je dôlezité pre súkromných podnikatel ov, aby mohli úcinne
komunikovat so svojou klientelou a pokracovat vo svojich
iniciatívach v spravodlivých podmienkach, ich slobodnému
výberu jazyka by sa nemali klást bezdvôvodné obmedzenia.
Clánok 11(2) Rámcového dohovoru stanovuje, ze „kazdá osoba
patriaca k národnostnej menšine má právo umiestnit vo
svojom menšinovom jazyku tabule, nápisy a d alšie informácie
súkromnej povahy viditel né na verejnosti„. V Rámcovom
dohovore výraz „súkromnej povahy„ znamená všetko, co nie
je úradné. Z toho vyplýva, ze štát nesmie predpísat ziadne
obmedzenia na výber jazyka v správe súkromných podnikov.
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Bez ohl adu na vyššie uvedené štát môze vyzadovat , aby sa
úradný jazyk alebo jazyky štátu pouzívali v tých sektoroch
ekonomickej aktivity, ktoré sa dotýkajú vyuzívania práv
ostatných, alebo vyzadujú výmenu a komunikáciu s verejnými
orgánmi. Toto vychádza z povolených obmedzení slobody
prejavu, ako sú stanovené v clánku 19(3) Medzinárodnáho
paktu o obcianskych a politických právach a v clánku 10(2)
Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv a základných
slobôd. Zatial co limitované prípustné obmedzenia vyjadrené
vo vyššie spomenutých clánkoch môzu oprávnit obmedzenia
na obsah komunikácií, nikdy nebudú oprávnovat obmedzenia
na pouzívanie jazyka ako prostriedku komunikácie. Avšak
ochrana práv a slobôd ostatných a limitované poziadavky
verejnej správy môzu oprávnit špecifické predpisy pre
dodatocné pouzívanie úradného jazyka alebo jazykov štátu.
Toto by malo platit pre sektory cinnosti, ako je napríklad
ochrana zdravia a bezpecnosti pri práci, ochrana spotrebitel a,
pracovné vzt ahy, dane, financné výkazníctvo, štátne zdravotné
poistenie a poistenie v nezamestnanosti a doprava, v závislosti
od okolností. Na báze legitímneho verejného záujmu by štát
mohol okrem pouzívania akéhokol vek iného jazyka tiez
vyzadovat , aby sa úradný jazyk alebo jazyky štátu pouzívali v
takých podnikatel ských aktivitách, ako sú verejné tabule a
oznacovanie - ako je výslovne stanovené v odseku 60
Vysvetl ujúcej správy k Rámcovému dohovoru o ochrane
národnostných menšín. Takze štát by nikdy nemohol zakázat
pouzívanie jazyka, ale mohol by na základe zákonného
verejného záujmu predpísat dodatocné pouzívanie úradného
jazyka alebo jazykov štátu.
Pridrzajúc sa logiky legitímného verejného záujmu, akékol vek
poziadavky na pouzívanie jazyka, ktorý môze predpísat štát,
musia byt úmerné verejnému záujmu, ktorému majú slúzit .
Proporcionalita akejkol vek poziadavky má byt podmienená
rozsahom, v ktorom je nutná. Podl a toho napríklad vo
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verejnom záujme ochrany zdravia a bezpecnosti pri práci by
štát mohol vyzadovat , aby súkromné fabriky umiestnili
bezpecnostné upozornenia v úradnom jazyku alebo jazykoch
štátu okrem vybraného jazyka podniku. Podobne v záujme
presnej verejnej správy v súvislosti s danami by štát mohol
vyzadovat , aby administratívne formuláre boli predlozené v
úradnom jazyku alebo jazykoch štátu a aby v prípade auditu
verejnými úradmi boli relevantné záznamy pripravené tiez v
úradnom jazyku alebo jazykoch štátu; táto d alšia eventualita
by nevyzadovala, aby súkromný podnik udrziaval všetky
záznamy v úradnom jazyku alebo jazykoch štátu, ale iba aby
bremeno prípadného prekladu spocívalo na súkromnom
podniku. Toto je bez obmedzenia mozného nároku osôb
patriacich k národnostným menšinám pouzívat svoj jazyk
(jazyky) v komunikácii s administratívnymi úradmi, ako to
predpokladá clánok 10(2) Rámcového dohovoru o ochrane
národnostných menšín.
ADMINISTRATÍVNE ÚRADY A VEREJNÉ SLUZBY
13/14/15) Úcastnícke štáty OBSE sú zaviazané prijat opatrenia, ktoré
prispejú k vytvoreniu dynamického prostredia prospešné
nielen na udrzanie identity osôb patriacich k národnostným
menšinám (vrátane svojho jazyka), ale tiez na ich rozvoj a
podporu. V dôsledku toho sa tieto štáty podujali, ze budú
rešpektovat „právo osôb patriacich k národnostným menšinám
na efektívnu úcast vo verejných zálezitostiach„, ako je to
nacrtnuté v odseku 35 Kodanského dokumentu. Clánok 10(2)
Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín
vyslovene vyzaduje od štátov, aby „umoznili pouzívanie
menšinových jazykov v komunikácii s administratívnymi
úradmi„. Odsek 35 Kodanského dokumentu tiez odkazuje na
moznost vytvorenia prostredia, ktoré by prispievalo k úcasti
národnostných menšín vo verejných zálezitostiach vo svojom
vlastnom jazyku zriadením „primeraných miestnych alebo
autonómnych úradov korešpondujúcich so špecifickými
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historickými a teritoriálnymi okolnost ami menšín v zhode s
politikou, na ktorú je štát zameraný.„ Clánok 15 Rámcového
dohovoru zaväzuje štáty, aby „vytvorili podmienky
nevyhnutné na efektívnu úcast osôb patriacich k
národnostným menšinám v kultúrnom, sociálnom a
ekonomickom zivote a vo verejných zálezitostiach, najmä v
takých, ktoré sa ich týkajú„. Tieto ustanovenia zaväzujú
verejné správy oprávnit osoby patriace k národnostným
menšinám jednat s miestnymi úradmi vo svojom jazyku alebo
získavat obcianske potvrdenia a osvedcenia vo svojom
vlastnom jazyku. V súlade s princípmi rovnosti a
nediskriminácie tieto ustanovenia tiez naznacujú dynamický
úcastnícky vzt ah tam, kde jazyk menšiny môze byt plne
kvalifikovaným prostriedkom komunikácie v miestnom
politickom zivote a v situácii prepojenia medzi obyvatelmi a
verejnými správami v ustanovení verejných sluzieb.
Etnické zastúpenie administratívnych inštitúcií a agentúr
urcených na sluzbu populácii je obycajne odrazom
pluralistickej, otvorenej a nediskriminacnej spolocnosti. Aby
sa celilo úcinkom diskriminácie v minulosti alebo existujúcej
diskriminácii v rámci systému, clánok 2 Dohovoru c. 111
Medzinárodnej organizácie práce týkajúceho sa diskriminácie
v oblasti zamestnania a povolania vyzaduje od štátov, aby
„uplatnovali národnú politiku urcenú na podporu ... rovnosti
prílezitostí a zaobchádzania v ohl ade zamestnania a povolania
s ciel om eliminovat akúkol vek diskrimináciu v spomínanom
ohl ade„.
Pri navrhovaní a realizácii programov a sluzieb, ktoré majú
slúzit verejnosti, je príznacné ocakávat , ze vlády zaviazané k
princípom nacrtnutým vyššie by mali vziat do úvahy
vyjadrené zelania osôb patriacich k národnostným menšinám,
ako aj princíp oprávnenosti na základe poctu. Kde je takáto
potreba vyjadrená a pocty sú signifikantné, rovnost vyzaduje,
aby platitelia daní patriaci k národnostným menšinám mali
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prístup k sluzbám aj vo svojom vlastnom jazyku. Platí to
najmä v prípade zdravotných a sociálnych sluzieb, ktoré
ovplyvnujú kvalitu zivotov l udí bezprostredným a podstatným
spôsobom.
V súlade s princípmi rovnosti a nediskriminácie sa od
administratívnych úradov ocakáva, ze budú zaobchádzat s
osobami patriacimi k národnostným menšinám nevydel ujúcim
a rovnoprávnym spôsobom. Štáty musia uznat demografické
skutocnosti regiónov v rámci svojej jurisdikcie. Predovšetkým
štáty by sa nemali vyhýbat svojim záväzkom zmenami
demografickej skutocnosti regiónu. Osobitne clánok 16
Rámcového dohovoru zaväzuje štáty zdrziavat sa od opatrení,
ktoré by mohli svojvol ne menit proporcie populácie v
oblastiach obývaných osobami patriacimi k národnostným
menšinám s ciel om obmedzovania práv týchto menšín. Také
opatrenia by mohli zahrnat svojvol né vyvlastnenia,
vyst ahovania, vyhostenia, ako aj svojvol né úpravy
administratívnych hraníc a manipuláciu so scítaním l udu.
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NEZÁVISLÉ NÁRODNÉ INŠTITÚCIE
16)

Ludské práva nadobúdajú skutocný význam pre svojich
zamýšl aných uzívatel ov vtedy, ked verejné správy štátu
zriadia mechanizmy na zabezpecenie toho, aby sa práva
zarucené v medzinárodných dohovoroch a deklaráciách alebo
v domácej legislatíve efektívne realizovali a chránili. Ako
doplnok k súdnemu konaniu nezávislé národné inštitúcie
obycajne poskytujú rýchlejšie a lacnejšie opravné prostriedky
a sú ako také prístupnejšie.
Diskriminácia, ako sa o nej hovorí v Dohovore o eliminácii
rasovej diskriminácie, nie je definovaná podl a kritérií
vzt ahujúcich sa striktne na rasu. Clánok 1(1) Dohovoru
stanovuje, ze pojem rasovej diskriminácie bude znamenat
„akýkol vek rozdiel, vylúcenie, obmedzenie alebo preferencia
zalozená na rase, farbe, rode alebo národnostnom ci etnickom
pôvode, ktorá má ciel alebo úcinok anulovanie alebo oslabenie
uznania, vyuzívania alebo praktikovania, na rovnakom
základe, l udských práv a základných slobôd v politickej,
ekonomickej, spolocenskej alebo akejkol vek inej oblasti
verejného zivota„. Clánok 6 Dohovoru deklaruje, ze „clenské
štáty zabezpecia kazdému v rámci svojej jurisdikcie úcinnú
ochranu
a
opravné
prostriedky
prostredníctvom
kompetentných národných súdov a d alších štátnych inštitúcií
voci akýmkol vek aktom rasovej diskriminácie, ktoré porušia
l udské práva a základné slobody v rozpore s týmto
Dohovorom...„. V tomto kontexte štátmi zriadené nezávislé
národné inštitúcie, ktoré môzu pôsobit ako mechanizmy
nápravy a kompenzácie, ako je napríklad inštitúcia
ombudsmana alebo komisie pre l udské práva, je meradlom
demokratickej a pluralistickej povahy daného štátu. Podl a toho
a s odkazom na Rezolúciu OSN 48/134 z 20. decembra 1993,
Rada Európy podporila v Odporúcaní Výboru ministrov c.
R(97)14 z 30. septembra 1997 zriadenie „národných inštitúcií
pre l udské práva, najmä komisií pre l udské práva, ktoré sú
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pluralistické vo svojom clenstve, ombudsmanov alebo
podobných inštitúcií„. Také mechanizmy nápravy by mali byt
prístupné tiez osobám patriacim k národnostným menšinám,
ktoré sa domnievajú, ze ich jazykové a iné práva boli
porušené.
SÚDNE ÚRADY
17/18)

Medzinárodné právo vyzaduje od verejných úradov, aby
zabezpecili, aby všetky osoby, ktoré boli zatknuté, obvinené a
súdené, boli informované o obvinení proti nim a o všetkých
d alších súdnych konaniach v jazyku, ktorému rozumejú. Ak
je to potrebné, musí byt pre ne bezplatne k dispozícii
tlmocník. Táto norma príslušného právneho postupu je vo
svojej platnosti univerzálna a nevzt ahuje sa na jazykové práva
národnostných menšín ako také. Skôr je to tak, ze základné
princípy sú princípy rovnosti a nediskriminácie pred zákonom.
Rešpektovanie týchto princípov je zvlášt nutné v súvislosti s
trestnými obvineniami a súdnymi konaniami. V dôsledku toho
clánok 14(3)(a) Medzinárodného paktu o obcianskych a
politických právach vyzaduje, aby kazdý, kto je obvinený
z trestného cinu, bol „informovaný ihned a podrobne v jazyku,
ktorému rozumie, o podstate a prícine obvinenia proti nemu„.
Clánok 6(3)(a) Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv
a základných slobôd stanovuje tie isté poziadavky takmer
identickým jazykom. Okrem toho clánok 5(2) vyššie
spomenutého dohovoru stanovuje tú istú poziadavku v
súvislosti so zatknutím. Navyše clánok 14(3) Medzinárodného
paktu o obcianskych a politických právach stanovuje
oprávnenie kazdého „v úplnej rovnoprávnosti„... „(e) vyšetrit
alebo dat vyšetrit svedkov proti nemu a získat úcast a
vyšetrenie svedkov v jeho prospech za tých istých podmienok,
aké platili pre vyšetrenie svedkov proti nemu„. V tejto
súvislosti clánok 14(3)(f) Medzinárodného paktu o
obcianskych a politických právach a clánok 6(3)(e)
Európskeho dohovoru o ochrane l udských práv a základných
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slobôd zarucuje právo kazdého „mat bezplatnú asistenciu
tlmocníka, ak nerozumie, alebo nehovorí jazykom, ktorý sa
pouzíva na súde„. Zatial co tieto záruky týkajúce sa výslovne
pouzívania jazyka sú predpísané osobitne vo vzt ahu ku
trestným súdnym konaniam, zo základnej záruky rovnosti pred
súdmi a tribunálmi vyplýva, ako je stanovené v prvej vete
clánku 14(1) Medzinárodného paktu o obcianskych a
politických právach, ze súdne konania kazdého druhu majú
byt povazované za spravodlivejšie, ked sú podmienky
prísnejšie rovnaké. Toto urcenie, ktoré platí rovnako s
ohl adom na výber jazyka pre súdne konania ako celok, by
malo viest štáty v rozvíjaní svojej politiky týkajúcej sa
spravodlivej a úcinnej správy súdnictva.
Všeobecnejšie clánok 7(1) Európskej charty pre regionálne a
menšinové jazyky deklaruje, ze štáty budú zakladat svoju
politiku, legislatívu a prax na takých ciel och a princípoch, ako
je „uznanie regionálnych a menšinových jazykov ako výrazu
kultúrneho bohatstva...„ a „potreba rozhodnej akcie na
podporu regionálnych alebo menšinových jazykov v záujme
ich ochrany„. clánok 7(4) Európskej charty stanovuje, ze „v
urcovaní svojej politiky vzhl adom na regionálne a menšinové
jazyky ... strany vezmú do úvahy potreby a zelania, ktoré
vyjadria skupiny pouzívajúce také jazyky.„ Okrem toho clánok
15 Rámcového dohovoru zaväzuje štáty, aby „vytvorili
podmienky nevyhnutné na efektívnu úcast osôb patriacich k
národnostným menšinám v kultúrnom, spolocenskom a
ekonomickom zivote a vo verejných zálezitostiach, najmä v
tých, ktoré sa ich dotýkajú„. Ked sa zvazujú vyššie spomenuté
normy, pricom sa vezme do úvahy dôlezitost efektívneho
prístupu k súdnictvu v demokratickej spolocnosti, je primerané
ocakávat , ze štáty by mali, pokial je to mozné, zabezpecit
právo osôb patriacich k národnostným menšinám vyjadrit sa
vo svojom jazyku na všetkých úsekoch súdnych konaní (ci je
to trestný, obciansky alebo administratívny), pricom sa budú
rešpektovat práva ostatných a bude sa udrziavat integrita
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konaní vrátane odvolacích inštancií.
19)

Ked ze prístup k spravodlivosti je podstatným pri vyuzívaní
l udských práv, miera, v ktorej sa clovek môze zúcastnovat
priamo a l ahko na dostupných postupoch, je dôlezitým
meradlom takého prístupu. Dostupnost súdnych konaní v
jazyku (jazykoch) osôb patriacich k národnostným menšinám
preto poskytuje prístup k súdnictvu priamejšie a
bezproblémovejšie pre všetky také osoby.
Na tomto základe clánok 9 Európskej charty o regionálnych a
menšinových jazykoch upravuje, ze v uskutocnitel nom
rozsahu a na základe poziadavky jednej z dotknutých strán
všetky súdne konania by sa mali viest v regionálnom alebo
menšinovom jazyku. Parlamentné zhromazdenie Rady Európy
prišlo k tomu istému záveru v clánku 7(3) svojho Odporúcania
1201, ktoré stanovuje, ze „V regiónoch, v ktorých je znacné
zastúpenie národnostnej menšiny, osoby patriace k
národnostnej menšine budú mat právo pouzívat svoj
materinský jazyk vo svojich kontaktoch s administratívnymi
úradmi a v konaniach pred súdom a zákonnými úradmi.„
Podl a toho by mali štáty prijat vhodnú politiku náboru a
vzdelávania pre súdnictvo.

STRATA SLOBODY
20)

Pravidlo 51, odseky 1 a 2 dokumentu Štandardné minimálne
pravidlá OSN pre zaobchádzanie s väznami, ako aj pravidlo
60, odseky 1 a 2 Európskych pravidiel väzenstva Rady
Európy, zdôraznujú právo uväznených, aby im väzenská
správa rozumela, ako aj dôlezitost toho, aby väzenskej správe
rozumeli väzni. Tieto ustanovenia sa nevzt ahujú na práva
menšín ako také. Avšak ked sa berie do úvahy spolu s
vyjadreným zelaním dotknutých populácií ich pocetná sila a
princíp rovnosti a nediskriminácie, vyššie spomenuté
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ustanovenia sú dokonca ešte naliehavejšie v regiónoch alebo
lokalitách, kde sú osoby patriace k národnostným menšinám
zastúpené významným poctom.
21)

Pravidlo 37 dokumentu Štandardné minimálne pravidlá OSN
pre zaobchádzanie s väznami, ako aj clánok 43(1) Európskych
pravidiel väzenstva Rady Európy, zastáva právo väznov
komunikovat so svojimi rodinami, priatelmi s dobrou
povest ou a osobami ci zástupcami vonkajších organizácií. Z
pohl adu dôlezitosti takých l udských práv, ako je sloboda
prejavu a právo pouzívat vlastný jazyk na verejnosti a v
súkromí, je povinnost ou úradov rešpektovat tieto práva v
rámci obmedzení predpísaných zákonom dokonca aj v
nápravných inštitúciách. Pravidlom by malo byt , aby väzni
mohli komunikovat vo svojom vlastnom jazyku ústne aj so
svojimi spoluväznami a návštevníkmi a tiez v osobnej
korešpondencii. Napriek tomu isté l udské práva a slobody
osôb drzaných vo väzení za trestné ciny môzu byt zákonne
obmedzené alebo vylúcené z dôvodov bezpecnosti verejnosti
v súlade s obmedzeniami predpísanými medzinárodnými
dokumentmi. Z praktického hl adiska mozno vyuzívanie
jazykových práv zadrzaných osôb najlepšie ul ahcit ich
väznením na mieste, kde sa bezne hovorí ich jazykom.
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