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Iveta Radičová
predsedníčka Vlády SR

Rudolf Chmel
podpredseda Vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Jozef Mihál
minister práce, sociálnych vecí a rodiny 



V Bratislave 2. marca 2011


Vážená pani premiérka, 
vážený pán podpredseda vlády, 
vážený pán minister,

obraciame sa na Vás v súvislosti s povinnosťou Slovenskej republiky napĺňať svoje záväzky v oblasti ľudských práv a nediskriminácie žien, ktoré jej vyplývajú z viacerých medzinárodných dohovorov, členstva v Európskej únii a z Ústavy SR a ktoré si Slovenská republika dlhodobo neplní. Konkrétne ide o záväzky týkajúce sa zákazu prepúšťania tehotných žien a žien krátko po pôrode, resp. dojčiacich žien, v skúšobnej dobe. Hoci na úrovni práva EÚ a medzinárodného práva sú tieto záväzky artikulované celkom jasne, stále nie sú uspokojivo zakotvené v legislatíve SR. 

Čl. 10 Smernice EÚ č. 92/85/EHS Smernica č. 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok.  (tzv. tehotenská smernica) hovorí o tom, že tehotnú ženu, ženu na materskej dovolenke alebo dojčiacu ženu možno zo zamestnania prepustiť iba výnimočne, a to len z vážnych a opodstatnených dôvodov, ktoré nijako nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom a ktoré zamestnávateľ pri prepúšťaní musí uviesť v písomnej forme. Súdny dvor EÚ už vo svojej judikatúre uviedol, že toto ustanovenie má tzv. vertikálny priamy účinok – t. j. jednotlivci sa ho môžu priamo dovolávať pred vnútroštátnymi súdmi.  Z čl. 2 ods. 2 písm. c) smernice 2006/54/ES Smernica č. 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie). zas vyplýva, že porušenie citovaného ustanovenia tehotenskej smernice predstavuje diskrimináciu žien. Podobne čl. 11 ods. 2 písm. a) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien ukladá SR povinnosť prijať „všetky príslušné opatrenia na zákaz prepúšťania z dôvodu tehotenstva alebo materskej dovolenky“. Rovnako sa v zmysle čl. 8 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 183 o ochrane materstva „považuje za nezákonné, ak zamestnávateľ skončí zamestnanie ženy, ktorá je tehotná alebo na materskej dovolenke, okrem dôvodov nevzťahujúcich sa na tehotenstvo, narodenie dieťaťa a jeho dôsledky alebo na dojčenie“.

Všetky citované predpisy práva EÚ a medzinárodného práva sú pre SR záväzné a v zmysle Ústavy SR majú prednosť pred zákonmi. Slovenský právny poriadok však stále svojimi ustanoveniami o možnosti skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe „z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu“ (zakotvenými v predpisoch pracovného práva) vyvoláva dojem, že v skúšobnej dobe je možné celkom legálne prepúšťať tehotné ženy, a to aj v súvislosti s ich tehotenstvom. Na skutočnosť, že takáto diskriminačná prax odporujúca základným princípom práva EÚ a medzinárodného práva je na strane zamestnávateľov veľmi častá, pritom poukazujú nielen každodenné skúsenosti žien, ale aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vo svojich každoročných správach o stave dodržiavania ľudských práv.

Viaceré z dolupodpísaných mimovládnych organizácií a jednotlivcov a jednotlivkýň na tento alarmujúci stav v legislatíve SR, ktorá je diskriminačná pre tehotné ženy, resp. ženy krátko po pôrode a dojčiace ženy, upozornili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v októbri roka 2010. Hromadnou pripomienkou k návrhu novely Zákonníka práce zo dňa 6. 10. 2010 (ktorú predložilo 25 mimovládnych organizácií a viac ako 600 jednotlivcov a jednotlivkýň) vtedy navrhli riešenie, ktoré by uviedlo predpisy pracovného práva SR do súladu s jej medzinárodnými záväzkami a záväzkami vyplývajúcimi z členstva v EÚ. Na rozporovom konaní dňa 22. 10. 2010 so zástupkyňami a zástupcami verejnosti, ktorá hromadnú pripomienku predložila, sa ministerstvo práce vyjadrilo, že „súhlasí s vecným zámerom uplatnených pripomienok“ a že „zástupcovia verejnosti budú prizvaní k prerokovaniu uplatnených pripomienok pred expedovaním veľkej novely Zákonníka práce do pripomienkového konania“. Napriek tomuto záväzku nás ministerstvo k prácam na relevantných ustanoveniach Zákonníka práce v rámci tzv. veľkej novely neprizývalo. Preto sme niekoľkokrát iniciatívne kontaktovali rôznych pracovníkov a pracovníčky ministerstva, vrátane ministra práce, so snahou o aktívnu spoluprácu pri vypracovaní korektného návrhu Zákonníka práce v nami pripomienkovaných bodoch. Napriek našim snahám a prísľubom ministerstva sa však ani na pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 16. 2. 2011 pod vedením JUDr. Mgr. Jozefa Tomana, PhD., riaditeľa odboru pracovných vzťahov ministerstva práce, nepodarilo vyššie uvedené nedostatky pracovnoprávnej legislatívy odstrániť. Návrh, ktorý na toto rokovanie predložilo ministerstvo práce, totiž vonkoncom nezodpovedá požiadavkám práva EÚ a medzinárodného práva. Aj po našej snahe o ďalšie stretnutie a opätovné prerokovanie návrhu ministerstvo listom zo dňa 21. 2. 2011 avizovalo, že na ňom nehodlá nič meniť.

Tento stav považujeme za znepokojujúci a alarmujúci z viacerých dôvodov. Je vážnym signálom o pokračujúcom ignorovaní ľudskoprávnych záväzkov SR vyplývajúcich z ústavného, európskeho a medzinárodného práva zo strany SR – ktoré môže nadobudnúť aj veľmi hmatateľnú podobu napríklad vo forme povinnosti Slovenskej republiky niesť a uhradiť zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobila alebo spôsobí konkrétnym subjektom netransponovaním smerníc EÚ. Okrem toho v praxi má a naďalej bude mať závažné dôsledky na uplatňovanie ľudských práv žien na Slovensku – napríklad práva na zdravie, na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, na prácu a na odmenu za vykonanú prácu, na sociálne zabezpečenie a pod. Jedným z nich je (a bude) napr. skutočnosť, že tehotné ženy v skúšobnej dobe musia svoje tehotenstvo tajiť. Okrem toho, že ide o závažný zásah do ich ľudskej dôstojnosti a iných osobnostných práv, to predstavuje aj množstvo ďalších praktických problémov najmä vo vzťahu k ochrane ich bezpečnosti a zdravia, ale aj bezpečnosti a zdravia ich plodu (ktorá je v zmysle čl. 15 ods. 1 Ústavy SR takisto ústavne garantovaná). Utajovaním tehotenstva sa napr. vystavujú riziku, že budú musieť vykonávať práce zakázané tehotným ženám, nevzťahuje sa na ne ustanovenie zákona o zákaze vykonávania práce nadčas, ak s tým nesúhlasia a pod. V iných prípadoch, ak by sa tehotenstvo nedalo „utajiť“ (napr. preto, že žena do pracovného pomeru nastúpila už tehotná a tehotenstvo je v skúšobnej dobe už viditeľné), môže dokonca nedostatočná právna úprava a legislatívna ochrana tehotných žien pred prepúšťaním v skúšobnej dobe viesť ženy – v snahe udržať si svoje pracovné miesto a z neho plynúci príjem a sociálne zabezpečenie – k interrupcii. To je v hrubom rozpore s ich ústavne a medzinárodne garantovaným právom na ľudskú dôstojnosť a ochranu ich súkromného a rodinného života, s ich právom na zdravie, ale aj s právom rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí v zmysle čl. 16 ods. 1 písm. e) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Tento stav považujeme za znepokojujúci aj preto, že predstavuje pokračovanie dlhodobo zaužívanej praxe predchádzajúcich vlád SR spočívajúcej nielen v ignorovaní svojich ľudskoprávnych záväzkov, ale aj v ignorovaní snáh aktérok a aktérov občianskej spoločnosti, ktorí na toto neplnenie záväzkov v oblasti ľudských práv upozorňovali a snažili sa konštruktívne prispievať k ich napĺňaniu. Takýto prístup je pre nás obrovským znepokojením, pretože rolu občianskej spoločnosti nevnímame v povinnosti – a nevyhnutnosti – neustále a s vypätím všetkých síl donucovať štátnu moc k niečomu, čo dlhodobo a nespochybniteľne predstavuje jej právny záväzok. Svoju rolu vidíme v prvom rade v partnerskom a konštruktívnom dialógu, ktorý by prinášal konkrétne reálne výsledky a posúval veci smerom k maximálnemu dodržiavaniu a napĺňaniu ľudských práv – a ktorý by bol zároveň charakteristický aj demokratickým a participatívnym procesom. Veríme, že aj vďaka inštitucionálnym zmenám, ktoré súčasná vláda SR avizovala a z ktorých už niektoré začala aj realizovať, sa tieto procesy a im zodpovedajúce výsledky stanú realitou a vládou iniciované inštitucionálne zmeny nebudú len formálnymi krokmi, ktoré bude vláda SR vykazovať pri odpočtoch svojej činnosti na medzinárodnej úrovni a na úrovni EÚ. 

Na základe vyššie uvedených skutočností preto žiadame vládu, aby urýchlene urobila všetky kroky na uvedenie pracovnoprávnej legislatívy SR týkajúcej sa skúšobnej doby do súladu s požiadavkami práva EÚ medzinárodného práva. Žiadame najmä, aby návrh novely Zákonníka práce, ktorý ministerstvo práce plánuje v blízkej budúcnosti predložiť do medzirezortného pripomienkového konania, a spolu s ním aj návrhy ďalších relevantných predpisov pracovného práva obsahovali explicitný zákaz prepúšťania tehotných žien, žien krátko po pôrode a dojčiacich žien v skúšobnej dobe z iných ako vážnych dôvodov nesúvisiacich s ich tehotenstvom alebo materstvom, pričom tieto dôvody musia byť prepúšťaným ženám písomne oznámené, inak bude takéto prepustenie neplatné. V prílohe pripájame stanovisko (zo dňa 21. 2. 2011) osôb, oprávnených na zastupovanie verejnosti na základe hromadnej pripomienky, k aktuálnemu návrhu znenia zákonného ustanovenia týkajúceho sa skúšobnej doby zo strany ministerstva práce (predloženému na rokovanie dňa 16. 2. 2011). Toto stanovisko obsahuje návrh znenia príslušných ustanovení Zákonníka práce korešpondujúceho s vyššie uvedenými požiadavkami.


Osobitne zdôrazňujeme, že z našej strany nejde o snahy oslabovať inštitút skúšobnej doby. Naopak, inštitút skúšobnej doby považujeme za veľmi dôležitý spôsob, ako sa zamestnávatelia a ich zamestnanci a zamestnankyne môžu vzájomne „otestovať“. Chceme iba, aby ženy v skúšobnej dobe nemohli byť prepúšťané pre svoje tehotenstvo a materstvo. To, že legislatíva bude tento zákaz obsahovať explicitne a bude obsahovať aj konkrétne mechanizmy na jeho naplnenie, zároveň vnímame aj ako spôsob, akým bude Slovenská republika realizovať svoju povinnosť zabezpečiť ústavnú požiadavku právnej istoty voči všetkým subjektom práva na svojom území (teda aj voči zamestnávateľom) a napĺňať tak atribúty právneho štátu. 

Považujte tento list, prosím, za otvorený.

S pozdravom,
za nižšieuvedené organizácie, jednotlivcov a jednotlivkyne:

Občan, demokracia a zodpovednosť, Šarlota Pufflerová (výkonná riaditeľka) 
OZ Možnosť voľby, Adriana Mesochoritisová (predsedníčka)
ASPEKT, Jana Cviková (....)

Janka Debrecéniová, právnička 
Laco Oravec, ľudskoprávny aktivista
Zuzana Magurová, právnička
Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka


Pozn. ĽT: 
k organizáciám uveďte, prosím, aj mená štatutárov/štatutárok a názov ich pozície
u jednotlivcov a jednotlivkýň uveďte, prosím, profesiu alebo obdobnú charakteristiku
Ďakujem!


Prílohy: 

	hromadná pripomienka 25 MVO a viac ako 600 jednotlivcov a jednotlivkýň k (malej) novele Zákonníka práce (6. 10. 2010)

záznam z rozporového konania osôb oprávnených na zastupovanie verejnosti na základe hromadnej pripomienky a MPSVR SR k malej novele Zákonníka práce (22. 10. 2010)
list oprávnených osôb ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny (17. 1. 2011)
aktuálny legislatívny návrh MPSVR SR predložený oprávneným osobám na rokovaní k veľkej novele Zákonníka práce (16. 2. 2011)
odpoveď riaditeľa odboru MPSVR SR na návrh oprávnených osôb na opätovné prerokovanie veľkej novely Zákonníka práce (21. 2. 2011)
stanovisko oprávnených osôb k aktuálnemu legislatívnemu návrhu veľkej novely Zákonníka práce MPSVR SR (21. 2. 2011)



Na vedomie:
Európska komisia – Directorate General of Employment, Social Affairs and Inclusion
	Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW Committee)
	Slovenské národné stredisko pre ľudské práva


