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OMBUDSMANKA PREDSTAVILA 
PREZIDENTKE VÝROČNÚ SPRÁVU  
ZA MINULÝ ROK 
 

(Bratislava, 28. apríla) Verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú dnes osobne prijala 
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.  

Ombudsmanka predstavila prezidentke svoju výročnú správu a aktivity, ktoré boli v jej činnosti 
ťažiskové v minulom roku. Verejná ochrankyňa práv poukázala na vysoký počet podnetov 
týkajúcich sa pandémie. Zároveň prezidentku informovala, že v roku 2020 sa venovala aj 
veľkému množstvu podnetov mimo pandémie, s ktorými sa na ňu ľudia obrátili. Išlo napríklad o 
rôzne problémy týkajúce sa dôchodkov a ďalších príspevkov, zbytočné prieťahy v konaniach 
alebo opakované využívanie nezákonných vyhradených priestorov na zadržiavanie osôb na 
policajných staniciach.  

„Pandémia sa v minulom roku odzrkadlila aj v mojej činnosti. Množstvo ľudí sa na mňa 
obrátilo s podnetmi, ktoré sa týkali opatrení na potláčanie šírenia koronavírusu. Išlo prevažne 
o podnety súvisiace s povinnou štátnou karanténou, právom na vzdelávanie detí či 
porušovaním práv žien počas pôrodu. Venovala som sa taktiež viacerým prípadom 
uzatvárania celých oblastí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Zároveň som 
riešila aj množstvo prípadov mimo pandémie,“ uviedla verejná ochrankyňa práv Mária 
Patakyová. 

Prezidentka sa na stretnutí okrem toho zaujímala o aktivity verejnej ochrankyne práv v súvislosti 
s ochranou práv seniorov a životného prostredia. Verejná ochrankyňa práv ju informovala, že sa 
zaoberala dodržiavaním základných práv a slobôd seniorov, detailnejšie aj stále aktuálnou 
problematikou kontrol v zariadeniach, kde sa nachádzajú seniori. Venovala sa aj ochrane 
životného prostredia a vo svojej mimoriadnej správe z jesene minulého roka poukázala na 
nevyhnutnú potrebu okamžitého odstránenia environmentálnych záťaží 

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová si zhodnotenie činnosti verejnej ochrankyne 
práv za uplynulý rok so záujmom vypočula a na pracovnom stretnutí vyjadrila ombudsmanke 
plnú podporu v jej ďalšej činnosti. Taktiež vyzdvihla dôležitosť silného inštitútu verejného 
ochrancu alebo ochrankyne práva ako etablovaného pevného piliera demokratického 
a právneho štátu v Slovenskej republike. 

 

 
PREHĽAD: 

 Verejná ochrankyňa práv dňa 20. apríla 2021 odprezentovala výročnú správu vo 
Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny (viac v tlačovej správe).  
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 Výbor po rozsiahlej vecnej rozprave vzal jednomyseľne  správu na vedomie a odporučil 
ju plénu parlamentu na prerokovanie a vzatie na vedomie. 

 Výročná správa je dostupná TU.  


