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Úvod

Koncom roku 2008 Ministerstvo kultúry SR pripravilo legislatívny návrh novelizácie
zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku.1 Podstatnou zmenou malo by  opätov-
né zavedenie sankcií za porušenie zákona, zrušené prijatím zákona č. 184/1999 Z.
z. o používaní jazykov národnostných menšín. Ostatné zmeny boli zamerané na roz-
šírenie pôsobnosti zákona na alšie oblasti verejného styku, resp. na zrušenie sta-
tusu českého jazyka ako de facto druhého (pomocného) úradného jazyka. Návrh
zaslaný ministerstvom do medzirezortného pripomienkového konania kritizovali jazy-
kovedci, mimovládne organizácie, spoločenské a občianske organizácie ma arskej
menšiny, ako aj Strana ma arskej koalície.

Skupina občanov predložila dňa 5. 12. 2008 k novele zákona o štátnom jazyku
hromadnú pripomienku. V nej navrhovala, aby boli z textu „vypustené tie ustanove-
nia, ktoré predstavujú neodôvodnený zásah štátnej moci do súkromnej sféry, do slo-
body prejavu a do slobody podnikania a to najmä v nasledovných oblastiach: použí-
vanie jazyka v masmédiách, na kultúrnych podujatiach, na verejných zhromažde-
niach, na pamätníkoch a na pamätných tabuliach, v nápisoch, reklamách a ozna-
moch určených pre informovanie verejnosti.“ Ďalej žiadali, aby „neboli zavedené
pokuty ako sankcie za porušovanie zákona o štátnom jazyku a aby zo zákona o pou-
žívaní jazykov menšín nebolo vypustené ustanovenie, pod a ktorého používanie čes-
kého jazyka v úradnom styku spĺňa požiadavku základnej zrozumite nosti so štátnym
jazykom“.2

Ministerstvo žiadnu zo zásadných pripomienok, týkajúcich sa „zásahov štátnej
moci do súkromnej sféry, do slobody prejavu a do slobody podnikania“ nezoh adni-
lo. Súhlasilo však s tým, aby sa osobám, ktoré sú účastníkmi správneho konania,
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umožnilo v správnom konaní používa  jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumi-
te nosti z h adiska štátneho jazyka (čiže jazyk český), ak je to ich materinský jazyk.3

Pri posudzovaní návrhu v Legislatívnej rade vlády došlo v texte k niektorým úpravám,
ktoré však nemali zásadný vplyv na celkovú filozofiu a koncepciu návrhu. Výnimkou
je práve ustanovenie o umožnení používania českého jazyka v úradnom styku so
všeobecnou platnos ou, t. j. na celom území SR. K skutočnosti, že toto ustanove-
nie vlastne búra celú filozofiu zákona, sa vrátime neskôr. 

Text odobrený Legislatívnou rady vlády bol vládou SR schválený 11. marca. Deň
pred zasadnutím vlády spustili ma arské menšinové organizácie združené v Združení
pre spoločné ciele — Szövetség a Közös Célokért petíciu.4 V nej okrem iného žiadali,
aby bolo zákonom garantované vysielanie regionálnych rozhlasových a televíznych sta-
níc v ma arskom jazyku, aby v ich prípade nebolo povinné dvojjazyčné vysielanie,
a aby pripravená novela zákona o štátnom jazyku neobmedzovala alej jazykové práva
menšín. Žiadali takisto uznanie ma arského jazyka ako regionálneho (teritoriálneho)
jazyka v Slovenskej republike a rozšírenie možností jeho používania v regiónoch obý-
vanými občanmi ma arskej národnosti. Iniciátori petície reagovali na jedno konkrétne
ustanovenie zákona o štátnom jazyku, konkrétne na § 5 odsek 4, pod a ktorého
„vysielanie regionálnych alebo lokálnych televíznych staníc, rozhlasových staníc a roz-
hlasových zariadení sa zásadne uskutočňuje v štátnom jazyku. Iné jazyky sa smú pou-
žíva  pred odvysielaním a po odvysielaní danej relácie v štátnom jazyku.“ 

Pre zaujímavos  tu uve me argument, ktorý v súvislosti so zmieneným usta-
novením použil zástupca Národnej rady Slovenskej republiky ( alej len „NR
SR“) pri pojednávaní vo veci jazykového zákona pred Ústavným súdom roku
19975: „Zákon aj pri vysielaní regionálnych alebo lokálnych televíznych staníc,
rozhlasových staníc a rozhlasových zariadení zotrváva na požiadavke používa-
nia štátneho jazyka. Ide o vysielanie, ktoré plošne zasahuje do regiónov a loka-
lít, ktoré sú schopné ovplyvni  verejnú mienku a navodi  situačnú filozofiu divá-
kov a poslucháčov na území. Ani tu však zákon explicitne nezakazuje používa-
nie iných jazykov. Tieto sa smú používa  pred odvysielaním a po odvysielaní
danej relácie v štátnom jazyku.“ Zákonodarca sa tu ani ve mi nesnaží zakry
skutočnos , že pri regulovaní regionálneho či lokálneho vysielania mu ide zrej-
me o skrytú cenzúru. Tieto rádiá a televízie sú „schopné navodi  situačnú filo-
zofiu divákov a poslucháčov na území“ (!), a preto treba zrejme zabráni , aby
túto svoju schopnos  využili na šírenie protištátnych ideí. Ak ich prinútime
vysiela  v slovenskom jazyku, to ich už apriórne bude nabáda  k autocenzúre,
a zároveň sa tým značne u ahčí výkon štátneho doh adu slovenským jazykovým
(či ideologickým) inšpektorom. Ako ináč než takýmto výkladom sa dá interpre-
tova  myšlienkovo, štylisticky i gramaticky zmätočná pasáž zo stanoviska NR
SR? K stanovisku Ústavného súdu k tomuto konkrétnemu ustanoveniu jazyko-
vého zákona sa vrátime neskôr.  

Iniciátori petície v alšom bode reagovali na zvyšné ustanovenia zákona a jeho pri-
pravovanej novely, ktoré pod a nich zasahujú do slobodného používania menšino-
vých jazykov nad rámec toho, k čomu sa SR zaviazala vo svojom základnom zákone
a medzinárodných dokumentoch, konkrétne v slovensko-ma arskej základnej zmlu-
ve, v Rámcovom dohovore Rady Európy o ochrane národnostných menšín ( alej len
„Rámcový dohovor“) a v Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov
( alej len „Charta“).  
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Novelizácia jazykového zákona bola napriek protestom predložená do NR SR a
16. apríla bola v prvom čítaní prijatá v nezmenenej podobe. Návrh poslaneckého
klubu Strany ma arskej koalície (MKP—SMK), aby bol návrh stiahnutý úplne, nebol
zoh adnený.6 Novelizácia zákona bola nakoniec NR SR schválená 30. júna 2009, po
mnohonásobných prestrelkách v médiách i v samotnom parlamente. Prijatie zákona
prispelo k alšiemu vyhroteniu slovensko-ma arských vz ahoch, a už po nieko ký-
krát za ostatné roky bolo zrušené plánované stretnutie premiérov Ma arska
a Slovenska v Budapešti. 

Zákon o štátnom jazyku v navrhovanom novom znení obšírne a podrobne upra-
vuje používanie jazykov v rôznych oblastiach verejného styku. Cie om tejto štúdie nie
je analyzova  do detailov všetky paragrafy novely, či pôvodného zákona, ale venova
sa predovšetkým jeho filozofii a celkovej koncepcii. Jednotlivými ustanoveniami sa
budeme zaobera  do tej miery, v akej vystihujú skutočnú filozofiu zákona.

1. Filozofia zákona o štátnom jazyku, pojem štátneho jazyka

Zákon o štátnom jazyku prijala NR SR 15. novembra 1995. Účinnos  nadobudol 1.
januára 1996 ako zákon č. 270/1995 Z. z. Zákon obsahoval aj ustanovenie o sank-
ciách. Toto nadobudlo účinnos  1. januára 1997, avšak prijatím zákona č.
184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín bolo zrušené.

Prijatie zákona o štátnom jazyku bolo pod a vtedajšej vládnej koalície
(HZDS—SNS—ZRS) potrebné z toho dôvodu, aby sa naplnil článok 6 ústavy SR, pod a
ktorého „na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk“. V čase
prijatia ústavy, t. j. v septembri 1992, bol však v platnosti zákon č. 428/1990 Z. z.
o úradnom jazyku, navyše, pod a odseku 2 vyššie zmieneného článku 6 ústavy
„používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon“.
Z týchto dvoch skutočností je odôvodnené urobi  záver, že pod štátnym jazykom chá-
pal zákonodarca prijímajúci ústavu taký informačný a komunikačný prostriedok,
ktorý by slúžil predovšetkým na komunikáciu v úradnom styku. Takýto komunikačný
prostriedok sa spravidla označuje ako jazyk úradný, oficiálny. Tento predpoklad
potvrdzuje aj skutočnos , že zákonodarca cítil potrebu osobitne vyzdvihnú  odkaz na
používanie iných jazykov než štátneho jazyka práve v úradnom styku v tom istom
článku, ktorým stanovil slovenský jazyk za „štátny jazyk“. Urobil to napriek tomu, že
v čl. 34 ods. 2b) sa osobitne uvádza právo používania materinského jazyka v úrad-
nom styku pre osoby patriace k národnostným menšinám a etnickým skupinám.
Skutočnos , že pod „štátnym jazykom“ pod a článku 6 ústavy by bolo treba chápa
jazyk úradný, naznačuje aj oficiálny preklad ústavy na stránke úradu vlády SR, urče-
ný pre informovanie zahraničných partnerov.7 Článok 6 je tu v anglickom preklade
uvedený takto: 

(1) The Slovak language is the official language of the Slovak Republic.
(2) The use of languages other than the official language in official communi-
cations shall be determined by law.

Hovorí sa tu jednoznačne o jazyku oficiálnom, teda úradnom, a nie štátnom. Text na
stránke úradu vlády je pritom prebratý z oficiálneho prekladu ústavy do anglického
jazyka, vydaného NR SR roku 1992.8
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Ak by zákonodarca v roku 1992 pod termínom „štátny jazyk“ chápal prostriedok
komunikácie v celom verejnom styku, tak, ako to vyplýva zo zákona o štátnom jazy-
ku, prečo by potom tento termín prekladal ako „official language“? Pojem „official
language“ má predsa jasný obsah — je to prostriedok komunikácie v úradnom styku.
Ak však zákonodarca už vtedy chápal obsah pojmu štátneho jazyka vo ve mi širo-
kom význame, znamenalo by to, že pri preklade určenom pre zahraničnú odbornú
a politickú verejnos  zámerne zavádzal. Pod a nášho názoru však z celkového kon-
textu okolností pri prijímaní ústavy, i z logickej analýzy jej textu vyplýva, že
pojem „štátny jazyk“ v článku 6 sa významovo kryje s pojmom úradný jazyk, a takú
širokú interpretáciu, aká sa mu prisudzuje dnes, nadobudol až neskôr. 

V tejto súvislosti je poučné si pripomenú  rozpravu o prvom česko-slovenskom
jazykovom zákone, prijatom Národným zhromaždením v Prahe vo februári
1920.9 Pomerne ve ká pozornos  sa v rozprave venovala práve § 1 jazykového
zákona, v ktorom išlo o to, akú terminológiu použi  pre označenie všeobecné-
ho prostriedku komunikácie v úradnom styku.  Čas  poslancov argumentovala
v prospech termínu „oficielní“ (úradný) jazyk, pričom sa odvolávala na článok
7 „malej“ zmluvy zo St. Germain-en-Laye.10 Pod a tohto článku, „jestliže by
vláda československá zavedla nějaký oficielní jazyk, bude přes to poskytnuta
příslušníkům československým jiného jazyka než českého přiměřená možnost,
aby před soudy používali svého jazyka jak ústně, tak písemně.“ Iná čas  pos-
lancov, na čele najmä s prvým česko-slovenským ministerským predsedom
Karlom Kramářom, predsedom strany Československá národní demokracie, sa
zasadzovala o to, aby „beze všeho jasně a určitě bylo řečeno, že státním jazy-
kem Československé republiky jest jazyk československý“. Pod a Kramářa je
tento termín nevyhnutné používa  nie preto, žeby chcel česko-slovenský štát
pokračova  v germanizačnej (a ma arizačnej) politike Rakúsko-Uhorska, ale
preto, aby národ „československý“ dal zrete ne najavo, že má odteraz svoj
vlastný štát, v ktorom sa už Nemci nemôžu správa  tak, ako keby to bol pri-
márne ich štát. (Termín „štátny jazyk“ sa zaužíval v rakúsko-uhorskej legisla-
tívnej praxi, v rakúskej časti monarchie ako „Staatssprache“, v uhorskej ako
„államnyelv“.) Termín štátny jazyk mal teda v slovníku vtedajších česko-slo-
venských politikov nádych skôr symbolický a ideologický. Nebol vyjadrením kon-
cepcie jediného jazyka celého verejného styku. Nakoniec, výstižne to doku-
mentuje aj kompromis, ktorý nakoniec vo vtedajšom Národnom zhromaždení
uzavreli oba tábory. Dohodli sa na nasledovnom znení úvodu prvého paragra-
fu: „Jazyk československý jest státním, oficielním jazykem republiky. (Čl. VII.
Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Českosloven-
skem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919.)“ 

Podobný symbolicko-ideologický obsah mal pod a nás pojem štátny jazyk aj
v roku 1992, pri prijímaní slovenskej ústavy. Rozmer výlučnosti do pojmu štát-
ny jazyk vniesli až tzv. národné sily v 90. rokoch dvadsiateho storočia. (Ak si
odmyslíme obdobie povojnové, ke  sa diskriminácia Nemcov a Ma arov pre-
niesla aj do diskriminácie jazykovej — používanie nemčiny a ma arčiny na verej-
nosti bolo nežiaduce a zakázané.)

Prijatím zákona o štátnom jazyku č. 295/1995 Z. z. aj jeho novely schválenej vlá-
dou v marci 2009, idú teda štátne orgány pod a nás nad rámec toho, čo predpo-
kladá ústava vo svojom článku 6. Zákon o štátnom jazyku totiž rozširuje oblasti
úpravy používania štátneho jazyka na de facto všetky oblasti verejného styku.
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Dokonca novým odsekom 5 v § 1 rozširuje pôsobnos  zákona okrem štátnych orgá-
nov a orgánov územnej samosprávy aj na „iné orgány verejnej správy, právnické
osoby, fyzické osoby podnikate ov a fyzické osoby v rozsahu a za podmienok usta-
novených týmto zákonom“. Zasahuje teda aj do súkromnej sféry, a neprípustne tým
obmedzuje slobodu prejavu súkromných právnických a fyzických osôb.

Takéto rozšírenie úpravy používania štátneho jazyka vychádza z osobitnej poli-
tickej koncepcie, ktorá je obsiahnutá v preambule zákona a podrobnejšie vysvetle-
ná v predkladacej a dôvodovej správe zákona. Pod a preambuly zákona je slovenský
jazyk „výrazom suverenity Slovenskej republiky aj všeobecným dorozumievacím
prostriedkom jej občanov, ktorý zabezpečuje ich slobodu a rovnos  v dôstojnosti a
právach na území Slovenskej republiky“. O filozofii zákona a o motivácii predklada-
te a sa najviac môžeme dozvedie  z dôvodovej správy, ako aj z rozpravy pri prero-
kúvaní zákona v Národnej rade. 

Po prijatí zákona č. 270/1995 Z. z. skupina 33 poslancov NR SR zastúpená
advokátom JUDr. Štefanom Detvaim doručila 26. mája 1996 na Ústavný súd roz-
siahle podanie, v ktorom namietala nesúlad celkom 26 ustanovení zákona s ústa-
vou a medzinárodnými udskoprávnymi dohovormi, ktorých je SR zmluvnou stranou.
Ústavný súd vyniesol v predmetnej veci rozsudok 26. augusta 1997.11

Medzi ustanoveniami namietanými skupinou 33 poslancov boli aj zmienené dve
konštatácie preambuly zákona o tom, že „slovenský jazyk je výrazom suverenity
Slovenskej republiky“, resp. že slovenský jazyk je prostriedkom zabezpečenia rov-
nosti občanov v dôstojnosti a právach na území Slovenskej republiky. Ďalej, navr-
hovatelia namietali § 1 odsek 2 zákona, pod a ktorého „štátny jazyk má prednos
pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky“. Toto ustano-
venie je v preambule a dôvodovej správe zdôvodnené tým, že „slovenský jazyk je
všeobecným dorozumievacím prostriedkom občanov SR“, alej, že „Slováci sú jedi-
ným štátotvorným subjektom Slovenskej republiky“, resp. že slovenský jazyk ako
štátny jazyk plní „štátnointegratívnu“ funkciu v spoločnosti.

Pod a navrhovate ov je však suverenita (zvrchovanos ) štátu právnym pojmom na
označenie nezávislosti štátnej moci od inej moci a používanie daného pojmu v uve-
denom kontexte je zmätočné a zavádzajúce. To, v čom spočíva suverenita
Slovenskej republiky, je jednoznačne vyjadrené a zakotvené v článkoch 1 a 2 Ústa-
vy SR. Pre názornú ilustráciu uve me príslušné články Ústavy:

Čl. 1
(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa
na nijakú ideológiu ani náboženstvo. 
(2) Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárod-
ného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje alšie medziná-
rodné záväzky.

Čl. 2
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svo-
jich volených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu kona  iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsa-
hu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Každý môže kona , čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno núti ,
aby konal niečo, čo zákon neukladá. 
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Dodajme, že keby sme pripustili, že slovenský jazyk je jedným z atribútov suvere-
nity Slovenskej republiky, dostali by sme sa zrejme do rozporu s odsekom 1 článku 2,
pod a ktorého štátna moc pochádza od občanov. Z uplatnenia tohto princípu by totiž
vyplývalo, že štátna moc pochádza len od občanov slovenskej národnosti. V podozre-
ní, že práve takúto interpretáciu odkazu na suverenitu štátu mal predkladate  zákona
zrejme na mysli, musí nezaujatého pozorovate a utvrdi  príslušná pasáž dôvodovej
správy, ktorá hovorí o Slovákoch ako jedinom štátotvornom subjekte SR.

V súvislosti s konštatáciou preambuly, že „slovenský jazyk je prostriedkom
zabezpečenia rovnosti občanov v dôstojnosti a právach na území Slovenskej repub-
liky“, navrhovatelia podania na Ústavný súd namietajú, že takáto textácia navodzu-
je dojem, že „len občania hovoriaci slovenským jazykom majú zabezpečené ústav-
né práva uvedené v článku 12 ods. 1 ústavy“.

Ústavný súd sa vo svojom rozhodnutí s uvedenými zásadnými koncepčnými
námietkami vyrovnal osobitným spôsobom. Uviedol, že „čl. 125 písm. a) ústavy,
ktorý [Ústavný súd] oprávňuje rozhodova  o súlade «zákonov s ústavou a ústavnými
zákonmi», nespresňuje, či je pod zákonmi potrebné rozumie  len ich «normatívnu»
alebo aj «nenormatívnu» čas “, rozhodujúca je preň preto vô a zákonodarcu preja-
vená pri prijímaní zákona o štátnom jazyku. Opierajúc sa o stanovisko NR SR potom
ústavný súd kvalifikoval preambulu zákona o štátnom jazyku ako jeho „uvádzaciu
vetu, ktorá má síce význam pre objasnenie predmetu a účelu zákona a napomáha
tiež jeho výkladu, avšak predchádza jeho samotnému zneniu“. Ústavný súd sa preto
nesúladom preambuly s ústavou nezaoberal.12

Paradoxom uvedeného postoja ústavného súdu k preambule zákona a v nej
obsiahnutých koncepčno-filozofických východísk je však skutočnos , že hne
v nasledujúcom bode svojho rozsudku sa na preambulu zákona sám odvoláva!  

Navrhovatelia totiž namietali, že ustanovením § 1 ods. 2 zákona, pod a ktorého
„štátny jazyk má prednos  pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej
republiky“, sa „vytvára stav, ke  sa ostatné jazyky nevyhnutne dostanú do posta-
venia druhoradých jazykov, pričom občania, ktorí hovoria iným jazykom ako sloven-
ským, sa dostanú do postavenia druhoradých, menejcenných a diskriminovaných
občanov“. Uvedené ustanovenie pod a názoru navrhovate a napĺňa tiež znaky „raso-
vej diskriminácie“, nako ko: „rozlišuje a zvýhodňuje udí na národnostnom princípe
tým, že uprednostňuje jazyk jedného národa pred jazykmi ostatných národnostných
alebo etnických skupín, ktoré sa vyskytujú na území Slovenskej republiky“.

Pod a právneho názoru ústavného súdu je však toto ustanovenie potrebné vykla-
da  vo väzbe na tú čas  preambuly zákona, pod a ktorej je slovenský jazyk aj „vše-
obecným dorozumievacím prostriedkom jej občanov“. Z tohto dôvodu, „aby sa dosia-
hol tento účel zákona a slovenský jazyk mohol slúži  ako všeobecný dorozumievací
prostriedok jej občanov, bolo potrebné, aby v tých prípadoch zákonnej úpravy, kde by
tento účel (a prostredníctvom iného ako slovenského jazyka) nebolo možné dosiahnu ,
mal zákonom stanovenú prednos  pred »ostatnými jazykmi používanými na území
Slovenskej republiky«“.13 Preambula, ktorá pod a ústavného súdu nie je smerodajná
pri posudzovanie normotvornej časti zákona, poslúžila teda v tomto prípade na zdô-
vodnenie oprávnenosti ustanovenia, ktoré navrhovate  namietal ako diskriminačné. 

Je ve mi poučné sa začíta  aj do stanoviska odporcu, teda NR SR, v ktorom sa
odporca trochu zmätočne snaží vysvetli  podstatu a zmysel zákona: „Celý zákon o
štátnom jazyku je postavený na základe majority na základe občianskoprávnej, ktorá
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s prihliadnutím na zásadu morálnosti, je chápaná ako právo štátotvorného národa
na úpravu podmienok používania štátneho jazyka. […] Jedine znalos  štátneho jazy-
ka Slovenskej republiky umožní každému by  slobodným a rovným v dôstojnosti i
v právach.“14

Keby táto argumentácia mala by  všeobecne platná, tak by v multikultúrnych spo-
ločnostiach museli ži  samí neslobodní udia, bez dôstojnosti a bez práv. Švajčiar-
sko, Kanada, Fínsko, Belgicko, India by boli krajiny plné nerovných občanov, ke že
nemajú jeden štátny jazyk, ktorý by slúžil ako etalón uniformity, či „všeobecný doro-
zumievací prostriedok jej občanov“. Keby mal plati  princíp suverenity štátu vo vz a-
hu k štátnemu jazyku tak, ako to predpokladá preambula zákona č. 270/1995
Z. z., tak by všetky krajiny, ktoré nemajú zákon o štátnom jazyku (a tých je prevaž-
ná väčšina), boli nezvrchovanými, nesuverénnymi štátmi. Odvolávanie sa na „zása-
du morálnosti“ interpretovanú ako „právo štátotvorného národa na úpravu podmie-
nok používania štátneho jazyka“ svedčí o zvláštnej hierarchii hodnôt toho, kto pred-
metné stanovisko písal. Jedine udské práva ako práva individuálne majú prirodze-
ný mravný základ. Žiadne „právo štátotvorného národa na úpravu podmienok použí-
vania štátneho jazyka“ ako udské právo s morálnym základom neexistuje. Skôr je
namieste otázka, či je zosúladite né s prirodzenými morálnymi princípmi, ak sa
v multikultúrnej, multietnickej spoločnosti stanoví jeden z jazykov (hoci aj jazyk väč-
šiny) za jazyk, ktorý má vždy a za každých okolností prednos  pred jazykom menši-
nových komunít: aj vtedy, ke  ide vyslovene o vnútornú záležitos  menšiny, či už rea-
lizovanú v súkromí, alebo na verejnosti. 

2. Zákon o štátnom jazyku v porovnaní s inými jazykovými zákonmi
v Európe

Zákony podobné nášmu zákonu o štátnom jazyku, navyše v podobe novelizovanej
predloženým vládnym návrhom, sú v Európe skutočnou raritou. Dôvodová správa
k novelizácii zákona č. 270/1995 Z. z. sa odvoláva na nieko ko štátov, kde sú pri-
jaté jazykové zákony. Jedným z uvádzaných príkladov je Ma arsko a jeho zákon
o uverejňovaní hospodárskych reklám, obchodných nápisov a jednotlivých oznamov
verejného záujmu v ma arskom jazyku z roku 2001.15 Tento zákon sa však týka
výhradne ochrany záujmov spotrebite a a nie verejného styku vo všeobecnosti.
V preambule zákona je motivácia zákonodarcu jasne vysvetlená. Vychádza z faktu
značného pokroku vo vývoji techniky a komunikačných a informačných technológií,
ktorý má alekosiahly vplyv na národné jazyky. Tento vývoj je sčasti prirodzený,
avšak nežiaduce, negatívne vplyvy je pod a zákonodarcu potrebné obmedzi  záko-
nom. V záujme umožnenia reálneho výkonu práva na slobodu informácií je nevy-
hnutné, aby občania Ma arskej republiky mali možnos  spozna , prija  informácie
a oznamy im adresované v ma arskom jazyku.

Ma arský zákon pritom na druhej strane vyslovene uvádza, že jeho ustanovenia
nijakým spôsobom neobmedzujú používanie hospodárskych reklám a obchodných nápi-
sov v jazyku menšiny v obciach, v ktorých pod a zákona o menšinách pôsobia menši-
nové samosprávy, a už vôbec sa netýka oblasti kultúry, školstva, či styku pacientov so
zdravotníckym personálom.16 Je dôležité vedie , že menšinové samosprávy v Ma arsku
môžu vznika  v obciach už v prípade, ke  o ich vytvorenie požiada aspoň pä  voličov pat-
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riacich k danej národnosti s trvalým pobytom v danej obci. Ke  si to porovnáme s obme-
dzeniami, ktoré platí pre požívanie menšinových jazykov na Slovensku (minimálne 20-
percentné zastúpenie menšiny v danej obci), vidíme zjavný nepomer. 

Pri bližšom poh ade teda vidíme jasný rozdiel medzi účelom slovenského
a ma arského zákona. Zmysel ma arského zákona je v tom, aby občan bol oboz-
námený s informáciami jemu adresovanými, predovšetkým tými, ktoré súvisia s jeho
právami a záujmami ako spotrebite a. Pokia  má zákon obmedzujúce klauzuly, tie sa
vz ahujú na používanie jazykov cudzích (z logiky veci vyplýva, že najmä angličtiny),
a nie jazykov národnostných menšín. Zákon vôbec nerieši vz ah nadradenosti či pod-
riadenosti ma arského jazyka a jazykov menšín. 

Slovenský zákon však rieši najmä otázku vz ahu slovenského jazyka a jazykov
menšín, predovšetkým ma arského. (Skutočnos , že ide najmä o jazyk ma arskej
menšiny, objasníme neskôr.) Tento vz ah pritom rieši tak, že slovenský jazyk má
vždy a za každých okolností prioritu, bez oh adu na charakter situácie, v ktorej sa
menšinový jazyk na verejnosti používa. Zásadný rozdiel je teda v tom, že slovenský
zákon vyžaduje povinné používanie slovenského jazyka, a to na prvom mieste, aj
vtedy, ak informácia nie je (primárne) adresovaná občanom slovenskej národnosti,
ale občanom patriacim k niektorej národnostnej menšine.  

Dôvodová správa sa alej odvoláva na jazykové zákony v troch pobaltských štá-
toch, Estónsku, Lotyšsku a Litve. Lenže v pobaltských štátoch je problém úplne iný
— tam nie je uspokojivo vyriešený predovšetkým problém občianstva. Ruská menši-
na je rozdelená do nieko kých kategórií — na osoby, ktoré mali trvalý pobyt na území
zmienených štátov pred rokom 1940 a ich potomkov (tieto osoby nadobudli po roku
1991 automaticky občianstvo), a tých, čo estónske (lotyšské) občianstvo nemajú,
pričom majú bu  občianstvo ruské, alebo sú bez štátnej príslušnosti.17 Táto druhá
kategória je tvorená osobami, ktoré sa na územie pobaltských republík pris ahova-
li počas obdobia 1940 — 1991, považovaného pobaltskými národmi za obdobie rus-
kej okupácie. Tri pobaltské jazyky sa počas tohto obdobia naozaj dostali na pokraj
fyzického zániku a preto je pochopite né, že novovzniknuté štáty sa zamerali na ich
zvýšenú ochranu. Navyše, materská krajina ruských menšín nie je krajinou
Európskej únie, a ak sa pobaltské štáty obávajú o svoju suverenitu zo strany ruskej
materskej krajiny, určite na to majú svoje dôvody. 

Poukazovanie na podobnú paralelu, ktoré občas zaznieva aj z kruhov sloven-
skej vládnej koalície, o nebezpečenstvách číhajúcich z Ma arskej republiky
(člena NATO a EÚ) na Slovenskú republiku (tiež člena NATO a EÚ), považujeme
za ve mi účelové a nezodpovedné. Opomeňme na tomto mieste vyjadrenia
predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu, ktorý je známy svojou vulgár-
nos ou a tým, že protima arskou rétorikou zakrýva svoje netransparentné
ekonomické aktivity. Ove a povážlivejšie sú napríklad vyjadrenia podpredsedu
vlády pre európske záležitosti, vedomostnú spoločnos , udské práva a men-
šiny Dušana Čaploviča. Ten v relácii STV O pä  minút 12 dňa 16. novembra
2008 povedal, že Ma ari používajú pojem Karpatská kotlina v zmysle „život-
ného priestoru, na ktorý si robia nárok a chcú v ňom vládnu “.18 Použitie pojmu
životný priestor („Lebensraum“), ktorý bol základom nacistickej ideológie
a praktickej politiky územných anexií, podrobovania si iných národov a ich
vyvraž ovania, vo vz ahu k susednému spriatelenému štátu, je ve mi nenále-
žité, ba dalo by sa poveda , že až škandalózne.
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Napriek dôvodom, ktoré vedú pobaltské štáty k pomerne reštriktívnej národ-
nostnej a jazykovej politike, je otázne, do akej miery je účelné a zosúladite né s nor-
mami prirodzeného práva, ak sa napríklad poslancom miestnej územnej samosprá-
vy v čisto ruskom meste Narva (všetci poslanci sú Rusi) prikazuje vies  zasadnutie
v estónčine. V praxi to títo poslanci riešia tak, že sa stretnú neformálne pred zasad-
nutím, všetko prerokujú v ruštine, a neskôr, na formálnom zasadnutí už len všetko,
na čom sa predtým dohodli, schvália a spíšu po estónsky do zápisnice.

Ďalším zahraničným príkladom, na ktorý sa dôvodová správa novelizácie zákona
o štátnom jazyku odvoláva, je jazykový zákon Slovinskej republiky. Slovinský jazykový
zákon z roku 2004 naozaj upravuje používanie slovinského jazyka v úradnom a verej-
nom styku a zavádza aj pomerne vysoké sankcie za jeho porušovanie. Rozdiel je však
aj tu evidentný: v Slovinsku sú autochtónna talianska a ma arská menšina uznané
za štátotvorné entity a v oblastiach, ktoré sú obývané ich príslušníkmi, platí oficiálna
dvojjazyčnos . Právny základ k tomu stanovujú články 5 a 11 slovinskej ústavy. Pod a
článku 5 slovinská ústava zaručuje práva autochtónnemu talianskemu a ma arské-
mu spoločenstvu. Článok 11 stanovuje: „Úradným jazykom Slovinska je slovinčina.
V obciach, kde žijú talianske alebo ma arské národnostné komunity, sú úradnými
jazykmi aj taliančina alebo ma arčina.“19 Talianske a ma arské názvy sa uvádzajú
dokonca aj na mapách vydaných slovinskými úradmi. Právam autochtónnej talianskej
a ma arskej komunity sa venuje osobitný článok slovinskej ústavy, a to článok 64.
Rozdiely oproti článku 34 našej ústavy, ktorý sa tiež zaoberá právami národnostných
menšín a etnických skupín, sa dajú zhrnú  nasledovne: Kým slovenská ústava zaru-
čuje práva „občanom patriacim k národnostným menšinám“, slovinská ústava zaru-
čuje práva talianskemu a ma arskému autochtónnemu národnému spoločenstvu
(avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti), ktorým takto de facto pri-
znáva štatút štátotvorných komunít. Slovenská ústava nedefinuje ani bližšie nevy-
medzuje pojmy „národnostná menšina“ a „etnická skupina“, a tým pre štátne orgá-
ny ponecháva značný manévrovací priestor pri aplikácii jednotlivých ústavných práv.
Slovinská ústava naopak stanovuje, že taký rozsah národnostných práv, ktorý zaru-
čuje článok 64, prináleží talianskej a ma arskej komunite. Pod a slovinskej ústavy
národné spoločenstvá majú právo slobodne používa  aj svoje symboly: v národnost-
ne zmiešaných obciach sú týmito symbolmi — napríklad ma arskými národnými zásta-
vami — označené aj verejné budovy. NR SR používanie cudzích národných symbolov
nedávno zákonom explicitne zakázala dokonca aj na športových podujatiach, teda
v oblasti, ktorá nepatrí do úradného styku.20

Talianska a ma arská komunita v Slovinsku majú právo si zaklada  samospráv-
ne orgány, ktorým štát môže zveri  výkon niektorých právomocí súvisiacich s výko-
nom národnostných práv. Obe komunity majú právo na zastúpenie v miestnych orgá-
noch, ako aj v parlamente, bez oh adu na ich početnos . K účové je to ustanovenie,
pod a ktorého zákony, nariadenia a ostatné všeobecne záväzné predpisy, ktoré sa
týkajú výhradne výkonu ústavných práv národných menšín a ich postavenia, sa
nemôžu prija  bez súhlasu zástupcov týchto komunít. Slovenská ústava síce tiež
obsahuje právo národnostných menšín na účas  na rozhodovaní v záležitostiach,
ktoré sa ich týkajú (článok 34 písm. 2c ústavy), avšak nijako bližšie toto právo
nešpecifikuje, ani k tomuto právu nie je prijatý vykonávací zákon. V praxi štátnych
orgánov sa však toto právo nechápe v pozitívnom zmysle ako v Slovinsku, teda ako
spolurozhodovacie právo, skôr ako formálne, bližšie nešpecifikované oprávnenie,
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ktoré v praxi nemá efektívny účinok. Je teda zrejmé, že filozofie slovinského a slo-
venského jazykového zákona sa dos  zásadne odlišujú, a preto odvolávanie sa na
slovinský zákon zo strany slovenského zákonodarcu je nekorektné.

Ostáva už len preskúma  vz ah nášho zákona o štátnom jazyku a francúzskeho
jazykového zákona, tzv. Loi Toubon, na ktorý sa dôvodová správa ve mi silne odvo-
láva. Medzi týmito dvoma zákonmi môžeme identifikova  mnoho spoločných znakov.
Francúzska legislatívna norma vo svojom článku 1 stanovuje, že „francúzsky jazyk,
jazyk Republiky pod a ústavy, je základným prvkom osobitosti a kultúrno-historické-
ho dedičstva Francúzska“.21 V preambule zákona o štátnom jazyku sa uvádzajú
podobné formulácie: „slovenský jazyk je najdôležitejším znakom osobitosti sloven-
ského národa, najvzácnejšou hodnotou jeho kultúrneho dedičstva a výrazom suve-
renity Slovenskej republiky […]“. 

Ak si však prečítame dôvodovú správu francúzskeho jazykového zákona, nado-
budneme presvedčenie, že jeho hlavným motívom je ochrana francúzštiny pred vply-
vom amerikanizácie. Rozširovaním multinacionálnych korporácií a rozvojom infor-
mačných technológií začiatkom 90. rokov sa francúzština začala čoraz väčšmi vytlá-
ča  z oblasti hospodárskeho života, zmluvných vz ahov, a z oblasti informačnej spo-
ločnosti. Loi Toubon bol predovšetkým reakciou na tieto javy. Kladie dôraz na povin-
nos  subjektov v hospodárskej, obchodnej a pracovnoprávnej sfére uvádza  a zve-
rejňova  informácie adresované pre spotrebite ov, klientov a zmluvných partnerov,
ktorí sú francúzskymi občanmi, vo francúzskom jazyku. V tomto zmysle je Loi
Toubon aj inšpiráciou pre už vyššie pojednávaný ma arský jazykový zákon.
Francúzsko je krajina, v ktorej národnostné menšiny oficiálne neexistujú, štát uzná-
va len niektoré regionálne kultúrne a jazykové odlišnosti. Napriek tomu, v článku 21
francúzskeho zákona sa vyslovene uvádza, že „ustanovenia tohto zákona sa uplat-
ňujú bez predsudkov k zákonom a pravidlám vz ahujúcim sa k regionálnym jazykom
Francúzska a nepredstavujú prekážku ich používaniu“. Nie je účelom francúzskeho
jazykového zákona rieši  otázku vzájomného vz ahu medzi francúzštinou a regionál-
nymi jazykmi, používanými na území Francúzska.

Slovenský jazykový zákon a jeho novela si však nekladie za primárny cie  zabrá-
ni  amerikanizácii jazyka. Nekladie si za primárny cie  ani ochranu jazyka ako kul-
túrnej hodnoty, napriek tomu, že sa k tomuto cie u hlási. Slovenský jazyk ako kul-
túrnu hodnotu je totiž potrebné chápa  v jeho celistvosti — vrátane širokého spektra
nárečí, ktoré sú súčas ou nevyčerpate ného bohatstva slovenského kultúrneho
dedičstva. Jazyk je potrebné chápa  v jeho dynamickom vývoji a nie v jeho strnulos-
ti, zakonzervovanom vždy na určité obdobie jazykovými príručkami. Najvýstižnejšie
podstatu zákona a jeho novely, vrátane ustanovenia o sankciách vystihol po roko-
vaní vlády 11. marca 2009 minister kultúry Marek Ma arič, ke  pre Rádiožurnál
Slovenského rozhlasu povedal, že „sa nemôže sta , aby sa čo i len jediný občan slo-
venskej národnosti na Slovensku stretol s textom, ktorému nerozumie“. Mal pritom
na mysli samozrejme predovšetkým južné Slovensko, a pod jazykom, ktorému
občan slovenskej národnosti nerozumie, mal na mysli ma arčinu, jazyk 10 % obča-
nov tohto štátu. 

Pôvodná verzia zákona z novembra 1995 uvádza vo svojom § 1 odseku 4, že
„zákon neupravuje používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín.
Používanie týchto jazykov upravujú osobitné zákony.“ Prijatá novela z roku 2009 túto
dikciu upravuje nasledovným spôsobom: „ak tento zákon neustanovuje inak, na
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používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín sa vz ahujú osobitné
predpisy“. Navrhovate  novelizácie sa teda na rozdiel od pôvodného zákona už
netvári, že zákonom nepriamo neupravuje aj používanie jazykov menšín.  Takmer
celý text, okrem nieko kých paragrafov, ktoré sa zaoberajú ochranou jazyka ako kul-
túrnej hodnoty, sa týka predovšetkým riešeniu vz ahu slovenského (štátneho) jazy-
ka a jazyka ma arskej menšiny. Akéko vek pochybnosti o tejto k účovej črte záko-
na stratíme, ak si pozorne prečítame záznamy z rozpravy, či už k samotnému záko-
nu z novembra 1995, alebo k jej novele na jar 2009, alebo rôzne komentáre a texty
k jazykovej politike štátu z pera „národne“ orientovaných publicistov či politikov.

3. Zákon o štátnom jazyku a dokumenty Rady Európy 

Vláda Roberta Fica sa vo svojom programovom vyhlásení z augusta 2006 prihlásila
k cie u „rozvíja  multietnický a multikultúrny charakter spoločnosti občanov
Slovenskej republiky“. Tento cie  potvrdil aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič na
konferencii k 10. výročiu nadobudnutia platnosti Rámcového dohovoru a Charty.
Odvolávanie sa na multikultúrnu spoločnos  v kontexte celkovej národnostnej politi-
ky vlády Roberta Fica je zjavným nepochopením toho, čo multikultúrna spoločnos
znamená. Multikulturalizmus (kultúrny pluralizmus) v moderných liberálnych spoloč-
nostiach s etnicky rôznorodým občianstvom (ako napríklad vo Švajčiarsku či v Ka-
nade) znamená totiž takú koncepciu budovania štátu, kde na jednej strane všetkých
zjednocuje spoločné občianstvo, avšak vo veciach kultúrnej a jazykovej identity si
jednotlivé etnické spoločenstvá zachovávajú pomerne rozsiahly stupeň autonómie,
resp. môžu pomerne efektívne ovplyvňova  rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa
spravovania vlastných záležitostí.22

Vo Švajčiarsku, v Kanade, či v nemecky hovoriacej oblasti Belgicka (pričom
Nemci predstavujú len 1 % celej populácie) by bolo nepredstavite né, aby jazyk väč-
šiny mal v oblastiach obývaných početne menším etnikom prednos . A už vôbec by
nebolo možné, aby väčšina prijímala zákony a rozhodnutia, týkajúce sa jazykovej
a kultúrnej identity menšinových občanov bez ich súhlasu, či rovno proti ich vôli.
Téza o multikulturalizme v programovom vyhlásení vlády je teda prázdna floskula
bez reálneho obsahu. Národnostná politika štátu v praxi nie je založená na kon-
cepcii multikulturalizmu, ale vychádza z tézy národného štátu, priority národného
princípu pred princípom občianskym. 

Slovenský zákonodarca sa správa k slovenskému jazyku, ako keby to bol men-
šinový jazyk, ktorý je v ohrození. Štruktúra zákona o štátnom jazyku verne sleduje
štruktúru Charty. Náš zákon rieši používanie slovenského jazyka v úradnom styku,
školstve, v hromadných informačných prostriedkoch, na kultúrnych podujatiach a na
verejných zhromaždeniach, v súdnom a správnom konaní, v hospodárstve, v služ-
bách a v zdravotníctve, v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v požiarnych
zboroch, pričom vláda v predloženej novele navrhla doplni  alší odsek s názvom
„Používanie štátneho jazyka v oblasti geografických názvov“. Charta obsahuje vo
svojej záväzkovej časti nasledovné kapitoly: vzdelávanie, súdnictvo, správne orgány
a verejné služby (t. j. úradný styk), médiá, kultúrna činnos  a kultúrne zariadenia,
ekonomický a sociálny život, cezhraničná spolupráca. S jedinou odlišnos ou ide
teda o rovnaké oblasti, akurát v inom poradí. Odôvodnená je v tejto súvislosti otáz-

Zákon oo šštátnom jjazyku... 31
FÓ

R
U

M
spoločenskovedná revue, 2

0
0
9

, Š
am

orín

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 31



ka, či si slovenská politická elita tak málo dôveruje, že si v 21. storočí potrebuje
chráni  svoj jazyk po vzore Charty?

Výbor ministrov Rady Európy vo svojom odporúčaní na záver 1. monitorovacieho
cyklu Charty navrhuje orgánom SR, aby preskúmali obmedzenia v používaní regio-
nálnych alebo menšinových jazykov, ktoré vyplývajú zo zákona o štátnom jazyku.
Vláda aj toto odporúčanie odmietla — jej odpove ou bolo alšie sprísnenie zákona
o štátnom jazyku. Rada Európy pri implementácii Charty očakáva od štátov aktívny
prístup k podpore používania menšinových jazykov. Politika slovenského štátu má
tendenciu opačnú: príliš ve a energie sústre uje na zdôvodňovanie svojho „nad-
štandardného“ vz ahu k menšinovým právam, pričom v realite robí opatrenia, ktoré
s touto deklarovanou ústretovos ou nie sú v súlade. Po vo bách v júni 2006 ohlásil
premiér Fico vo vz ahu k národnostným menšinám politiku tzv. status quo.23 Vo svet-
le ostatných troch rokov praktického výkonu politiky vlády je však možné uvedenú
deklaráciu interpretova  aj takto: zásadným spôsobom úroveň menšinových práv
a štandardov znižova  nemôžeme, pretože by to vyvolalo nevô u medzinárodného
spoločenstva, tak aspoň urobíme všetko pre to, aby sa rozsah práv už v žiadnom
prípade nerozširoval, a aby sa štandardy nezdokona ovali. Štátne orgány na Slo-
vensku stále nie celkom chápu, že ich úlohou nie je udské práva dáva , či rozdá-
va , ale ich garantova .

Tabu ka č. 1. Porovnanie zákona o štátnom jazyku a charty menšinových jazykov

Slovenská republika sa hlási k tomu, že národnostné práva ako udské práva sú
práva individuálne, a ako také, sú nescudzite né, nedelite né a neodňate né. Aj
v zmysle Rámcového dohovoru by teda mali prislúcha  všetkým občanom patriacim
k národnostným menšinám, ktoré sú na území štátu menšinami domovskými.24

Zákon o štátnom jazyku, ako aj iné zákony regulujúce používanie jazykov menšín
však toto právo obmedzujú na obce s minimálnym podielom 20 % príslušníkov danej

Zákon o štátnom jazyku v znení neskorších 
noviel 

Charta regionálnych alebo menšinových jazykov 

§ 1 a 2. Úvodné ustanovenia. Štátny jazyk  
a jeho ochrana 

as  I. a II. Základné pojmy. Ciele a zásady 

§ 3 a 3a. Používanie štátneho jazyka 
v úradnom styku. Používanie štátneho jazyka 
v oblasti geografických názvov 

as  III., lánok 10. Správne orgány  
a verejné služby 

§ 4. Používanie štátneho jazyka v školstve as  III., lánok 8. Vzdelávanie 
§ 5. Používanie štátneho jazyka v 
hromadných informa ných prostriedkoch,  
na kultúrnych podujatiach a na verejných 
zhromaždeniach 

as  III., lánok 11. Médiá. lánok 12. 
Kultúrna innos  a kultúrne zariadenia 

§ 6. Používanie štátneho jazyka v 
ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch  
a v požiarnych zboroch 

 

§ 7. Používanie štátneho jazyka v súdnom  
a správnom konaní 

as  III., lánok 9. Súdnictvo 

§ 8. Používanie štátneho jazyka v 
hospodárstve, v službách a v zdravotníctve 

as  III., lánok 13. Ekonomický a sociálny 
život 

§ 9, 10 a 11. Doh ad, sankcie, prechodné  
a závere né ustanovenia 

as  IV. Uplat ovanie Charty 
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národnostnej menšiny, bez dostatočného vysvetlenia, prečo je táto hranica taká
vysoká. Ako sme naznačili vyššie, v Ma arsku v krajnom prípade stačí 5 občanov,
aby sa uplatnili ich jazykové práva v danej obci, na Slovensku niekedy nestačí ani
10 tisíc (Košice), či 20 tisíc (Bratislava) občanov patriacich k danej národnosti. 

Pre väčšinu národnostných menšín 20 %-ná hranica znamená absolútnu prekáž-
ku pre uplatnenie ich jazykových práv, zaručených ústavou SR v teoretickej rovine.
Z trinástich evidovaných národnostných menšín preto toto ústavné právo môže efek-
tívne využi  len pä  komunít — ma arská, rómska, rusínska, ukrajinská a nemecká
(tá však len v prípade jednej jedinej obce).25 No aj pre týchto pä  je hranica značne
obmedzujúca, pretože vylučuje z možnosti uplatnenia daného práva neúmerne ve ký
počet jednotlivcov patriacich k danej národnosti. Vylučuje sa až tak neúmerne vyso-
ký podiel príslušníkov menšín, až je odôvodnená otázka, či toto právo má reálny
obsah, či nie je len prázdnou formou? 

Preskúmanie opodstatnenosti uvedenej 20 %-nej hranice pre komunikáciu so
správnymi orgánmi bolo aj jedným z odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy po
ukončení prvého monitorovacieho cyklu implementácie záväzkov Slovenskej repub-
liky vyplývajúcich z ratifikácie.26 Vláda v odpovedi na toto odporúčanie uvádza:
„Uvedený podiel vychádza jednak z vysokého počtu národnostných menšín na území
Slovenskej republiky, ich vysokého podielu na obyvate stve Slovenskej republiky a
súčasne zo stavu osídlenia Slovenskej republiky, ktoré je charakterizované vysokým
počtom obcí s malým počtom obyvate stva.“27 Vláda teda vychádza z faktu vysoké-
ho počtu národnostných menšín a ich pomerne vysokého podielu na celkovej popu-
lácii. Výsledkom zákonnej úpravy je však obmedzenie priznaného práva na čo naj-
menší počet národnostných menšín a na čo najmenší počet ich príslušníkov, ktoré
týmto právom reálne dokážu disponova . 

V tomto prístupe vlády (a štátu) je jasne identifikovate ná politika tzv. dvojitých
štandardov pri interpretácii práv vyplývajúcich z článku 34 ústavy. Po prvé, právny
poriadok Slovenskej republiky nedefinuje pojem „národnostné menšiny a etnické sku-
piny“, právam ktorých venuje celý jeden oddiel ústavy, na rozdiel napríklad od ústavy
Slovinskej republiky, ktorá jasne deklaruje, na ktoré komunity sa národnostné práva
vz ahujú. Po druhé, prostredníctvom vyhlásenia pripojeného k ratifikačným listinám
Charty predsa len „nepriamo“ uznáva 9 národnostných menšín (ma arskú, rómsku,
rusínsku, ukrajinskú, nemeckú, českú, po skú, bulharskú a chorvátsku). Zároveň však
deklaruje, že Chartu nepovažuje za právny dokument ochraňujúci menšiny, ale za
dokument ochraňujúci „ohrozené jazyky“ ako kultúrnu hodnotu, pričom štruktúru
Charty berie paradoxne za vzor legislatívnej úpravy ochrany a používania väčšinového
jazyka štátu. Po tretie, znenie zákona o používaní jazykov menšín a praktická jazyková
a národnostná politika štátu ústi do situácie, ke  si jazykové a národnostné práva
môžu reálne uplatňova  len štyri národnostné menšiny: ma arská, česká, ukrajin-
ska/rusínska a nemecká. Čiže presne tie národnostné komunity, ktoré mali de facto
štátotvorný status aj za prvej československej republiky a po roku 1968, v zmysle
ústavného zákona č. 144 o postavení národností.28 (Rómovia — Cigáni boli až do
začiatku devä desiatych rokov považovaní za „etnickú skupinu“.) Štát nie je ochotný
upravi  obmedzujúce klauzuly právnych predpisov (napr. zmienenú hranicu 20 %) tak,
aby boli národnostné práva reálne dosiahnute né aj pre ostatné menšiny. 

Na jednej strane teda štát v praxi ráta len s existenciou piatich skupín, ktoré aj
historicky za národnostné menšiny považované vždy boli, na druhej strane formálne
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(i ke  nie úplne oficiálne) „narába“ s existenciou deviatich národnostných menšín.
Navyše, v Rade vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny, takisto v odbor-
ných komisiách Ministerstva kultúry pre ude ovanie grantov pre podporu menšino-
vých kultúr sú zastúpení predstavitelia až dvanástich komunít (okrem vyššie zmie-
nených ešte moravská, ruská a židovská). Skutočnos , že malé národnostné komu-
nity majú z objektívnych príčin omnoho menšie „nároky“ ako väčšie, organizovanej-
šie komunity, štát, resp. vládni predstavitelia často zneužívajú na zdôvodnenie reš-
triktívnych opatrení (či aspoň na vyvolávanie negatívnych nálad) voči ve kým menši-
nám, hlavne ma arskej. („Všetci sú spokojní, len Ma arom sa stále niečo nepáči.“) 

Pri zdôvodňovaní tézy o „nadštandardnosti“ menšinových práv v komunikácii
s domácou i zahraničnou verejnos ou však úrady používajú najmä príklady vz ahujú-
ce sa na situáciu ma arskej menšiny, a to nie vždy korektným spôsobom. Napríklad
prítomnos  poslancov SMK v Národnej rade uvádza Slovenská republika pravidelne
ako dôkaz uplatnenia princípu „efektívnej účasti národnostných menšín na rozhodo-
vaní o záležitostiach týkajúcich sa ich identity“ (článok 15 Rámcového dohovoru).29

Opomína pritom skutočnos , že poslanci SMK nie sú v parlamente prítomní v aka
nejakej pozitívnej diskriminácii, ale na základe uplatnenia „bežných“ občianskych
a politických práv (práva na združovanie a práva voli  a by  volený), pričom žiadna
z ostatných menšín v NR SR zastúpená nie je. Ďalej vláda opomína skutočnos , že
prítomnos  poslancov SMK sa za „efektívnu účas “ na rozhodovaní o menšinových
záležitostiach dá považova  len s ve kou rezervou. Ak sa totiž slovenské strany spoja
v presadení nejakej úpravy nevýhodnej pre menšiny, SMK, ani Rada vlády pre národ-
nostné menšiny, či občianske a spoločenské organizácie menšín nemajú žiadne reál-
ne páky tomu zabráni . Alebo, povedané ináč, nemajú k dispozícii efektívne mecha-
nizmy, ktorými by mohli presadi  niečo, čo sami považujú za legitímne ciele a záujmy
vyplývajúce z uplatnenia národnostných práv zaručených ústavou.

Iným spôsobom interpretuje  princíp efektívnej účasti menšín na riešení záleži-
tostí, ktoré sa ich týkajú, napríklad zákonná úprava Slovinskej republiky, na ktorú
sme sa už odvolávali vyššie. Slovinská ústava deklaruje, že „zákony, nariadenia
a iné všeobecné právne predpisy, ktoré sa výhradne týkajú výkonu ústavných práv
a postavenia národnostných komunít, nemôžu by  prijaté bez súhlasu zástupcov
dotknutých národnostných komunít.“30

Na tomto mieste je účelné sa vyjadri  aj k otázke, ako by sa mal interpretova
ústavný princíp občianskej rovnosti vo vz ahu k „jazykovému aspektu“ národnost-
ných práv. Tento problém totiž tvorí k účovú čas  argumentácie ústavného súdu
v rozhodovaní o vyššie zmienenom podaní skupiny poslancov vo veci zákona o štát-
nom jazyku z roku 1997. Pred tým, ako sa budeme venova  dôvodom ústavného
súdu, pristavíme sa ešte pri odporúčaniach Výboru ministrov Rady Európy v súvis-
losti s implementáciou Charty Slovenskou republikou. V jednom z odporúčaní sa
navrhuje, aby orgány Slovenskej republiky „preskúmali obmedzenia v používaní
regionálnych alebo menšinových jazykov, ktoré vyplývajú zo zákona o štátnom jazy-
ku“.31 Hodnotiaca správa Výboru expertov, na základe ktorej bolo odporúčanie prija-
té, argumentuje nasledovne: „zákon o štátnom jazyku ostal v platnosti napriek
tomu, že Charta nadobudla účinnos . Tento zákon obsahuje nieko ko reštriktívnych
ustanovení, ktoré prekážajú riadnemu uplatňovaniu niektorých ustanovení Charty
(medzi inými vzh adom na používanie alebo prijatie dvojjazyčných miestnych názvov
a používanie regionálnych alebo menšinových jazykov v zariadeniach sociálnej sta-
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rostlivosti). Preto tu existuje potreba novelizova  tento zákon vo svetle záväzkov,
ktoré Slovensko prijalo pri ratifikácii Charty, aby bol s Chartou konzistentný. Je tu
tiež potreba prispôsobi  doplnkovú alebo súvisiacu legislatívu, napríklad v súvislos-
ti s uverejňovaním úradných dokumentov regionálnymi a miestnymi orgánmi.“32

Vláda toto odporúčanie neakceptovala, so zdôvodnením, že úlohou štátu je len
„zabezpeči  adekvátny stupeň ochrany menšinových jazykov pred ich zánikom.“
Právna úprava „nepredpokladá rovnaký rozsah používania menšinových jazykov aký
má štátny jazyk a nepredpokladá ani «zrovnoprávnenie» týchto jazykov so štátnym
jazykom.“33

Zamyslime sa hlbšie nad touto argumentáciou. Po prvé, vidíme zásadný rozdiel
v prístupe k aplikácii Charty. Kým stanovisko expertov Rady Európy sa zasadzuje za
aktívnu podporu menšinových jazykov, vláda sa uspokojuje s ochranou pred ich záni-
kom. Problém je v tom, že bez aktívnej podpory v prostredí, ktoré sa dynamicky
mení, menšinový jazyk začína chátra . V konečnom dôsledku vedie politika „status
quo“ k stagnácii menšinového jazyka, v horšom prípade k jeho faktickému zániku.
Slovenská republika sa však zrejme obáva, že aktívna podpora menšinových jazy-
kov, tak ako to odporúča Rada Európy, by viedla k zrovnoprávneniu týchto jazykov
so štátnym jazykom. Na tomto mieste treba položi  otázku, prečo by to malo by
apriórne zlé, nesprávne, prípadne protiústavné, či nesúladné s medzinárodnými ud-
skoprávnymi normami? Existuje na to nejaký morálne akceptovate ný argument? 

Otázka je zle položená. Pretože pri zrovnoprávnení jazykov by malo ís  predo-
všetkým o zrovnoprávnenie ich používate ov, pričom zrejme nejde o to, aby všetky
jazyky používané na území štátu boli rovnocenné vždy a bezpodmienečne. Zrejme
v úradnom styku by mal ma  jeden z jazykov vo vz ahu k územiu celého štátu z prak-
tických dôvodov status „prvého medzi rovnými“. (I takýto model však môže ma
rôzne obmeny, ako to uvidíme nižšie na príklade Fínska.) Je však z morálneho, či
udskoprávneho poh adu ospravedlnite ný nárok, aby jeden z jazykov bol za každých
okolností uprednostnený, a to aj vtedy, ak je jazykom len jedného-jediného obyva-
te a obce? Len preto, že ten jediný patrí k väčšinovému národu? Takáto je totiž filo-
zofia zákona o štátnom jazyku.  

Ako sa dá táto filozofia zosúladi  s ústavným princípom rovnosti občanov v dôs-
tojnosti a právach, s princípom ich nediskriminácie na základe národnosti,
s občianskym princípom budovania štátu?  Pozrime sa, ako sa s touto otázkou
vyrovnal ústavný súd vo svojom, už vyššie citovanom náleze PL ÚS 8/96. 

„Článok 34 ústavy […] príslušníkom národnostných menšín alebo etnických sku-
pín nepriznáva základné právo, ktorému by zodpovedala povinnos  štátu (zákono-
darcu) «zrovnoprávni » právne postavenie jazyka menšiny alebo etnickej skupiny
s právnym postavením «väčšinového» jazyka, v dôsledku čoho by došlo k rovnocen-
nému používaniu ako väčšinového (oficiálneho), tak i menšinových jazykov.
Akceptáciou argumentácie navrhovate a by právne a aj fakticky došlo k vytvoreniu
systému viacerých a rovnocenných «štátnych» jazykov na území Slovenskej republi-
ky a termín menšinový jazyk by v dôsledku toho stratil svoj reálny význam. Článok
34 ústavy síce garantuje príslušníkom národnostných menšín a etnických skupín
právo na používanie ich jazyka (čl. 34 ods. 2 písm. b), avšak k porušeniu čl. 12 ods.
2 v spojení s čl. 34 by mohlo dôjs  len vtedy, ak by § 1 ods. 2 zákona o štátnom
jazyku niektorým menšinám odnímal (zakazoval) používanie ich jazyka, a to pre nie-
ktorý z «diskriminačných» dôvodov uvedených v čl. 12 ods. 2 ústavy.“34
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Z puristického právneho poh adu tu má ústavný súd samozrejme pravdu.
Medzinárodnoprávna úprava menšinových práv pre rokom 1994, na ktorú sa odvo-
lávala v čase svojho podania skupina 33 poslancov, ako aj ústava SR implicitne
(používaním pojmov „štátny jazyk“ a „menšinový jazyk“) navodzujú dojem, ako keby
používatelia väčšinového jazyka mali akosi bližší vz ah k štátu, ako používatelia
menšinových jazykov. Tento nedostatok si uvedomili aj tie vyspelé demokratické
multietnické štáty, ktoré chceli svojich občanov zrovnoprávni  de iure i de facto.
Švédska menšina vo Fínsku, nemecká komunita v Belgicku, talianska a ma arská
komunita v Slovinsku, frankofónne spoločenstvo v Kanade nie sú z právneho h adi-
ska považované a označované za „menšiny“, ale za „komunity“, ktoré majú prizna-
ný „štátotvorný“ status, rovnako ako väčšinová národná komunita. To však ešte s a-
žuje dialóg o menšinových právach v rámci EÚ: štáty, ktoré existenciu národnost-
ných menšín neuznávajú (Francúzsko, Grécko), rovnako ako štáty, ktoré majú obavy,
že sa o „klasické“ národnostné práva začnú hlási  ve ké komunity moslimských pri-
s ahovalcov, nepodporujú vytvorenie európskej normy v oblasti politiky voči národ-
nostným menšinám. Tie štáty, v ktorých je štandard najvyšší — napr. Fínsko,
Belgicko, zas „menšiny“ tiež nemajú, lebo svoje menšiny povýšili na štátotvorné
komunity. Ich motivácia je z tohto poh adu tiež znížená.

Z poh adu argumentácie slovenskej vlády pri reakcii na odporúčania Rady
Európy, ako aj argumentácie ústavného súdu o neprípustnosti „zrovnoprávne-
nia“ menšinových jazykov so štátnym jazykom sa potom ale protirečivo vyníma
nové ustanovenie § 3 ods. 5, pod a ktorého „osoba, ktorej materinským jazy-
kom je jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumite nosti z h adiska štátne-
ho jazyka, môže v úradnom styku s orgánom pod a odseku 1 a v úradnom
styku s právnickou osobou pod a odseku 1 používa  svoj materinský jazyk.“
Jazyk jednej z menšín — český jazyk — je tu teda povýšený na de facto úradný
jazyk na celom území Slovenskej republiky, čiže je de facto zrovnoprávnený so
štátnym jazykom. Je to v rozpore s argumentáciou ústavného súdu a v rozpo-
re s deklaráciami SR smerom navonok o tom, že nie je možné menšinové jazy-
ky zrovnoprávni  so štátnym jazykom. Ak je to však možné, ostatné menšinové
jazyky sú zjavne diskriminované, znevýhodnené. Pod a nášho názoru neobsto-
jí ani argument o základnej zrozumite nosti českého jazyka, a to ani z praktic-
kých, ani z principiálnych dôvodov. Z praktických dôvodov preto, že slovenský
a český jazyk sa od seba z h adiska zrozumite nosti neustále vz a ujú. Pri nee-
xistencii federálneho vysielania rozhlasu a televízie, absencii vyučovania čes-
kého a slovenského jazyka na školách dvoch susedných štátov, a zároveň pri
zoh adnení okolnosti, že programy určené pre deti je nutné dabova  z každého
cudzieho jazyka (teda i z češtiny), sa počet osôb rozumejúcich českému jazy-
ku bude len znižova . Argument však neobstojí ani z principiálneho h adiska:
prečo by mal by  jeden z menšinových jazykov z akýchko vek dôvodov zvýhod-
ňovaný? Čo je kritériom „zrozumite nosti z h adiska štátneho jazyka“? Pre
mnohých Slovákov zo Spiša a Šariša je napríklad úplne zrozumite ná po ština.
Pri troche dobrej vôli štátu by sa takéto kritérium pokojne mohlo aplikova  aj
na jazyk rusínsky, ktorý je tiež blízky slovanský jazyk, patriaci autochtónnej
menšine. Zákonodarca sa tu dostal do zjavného protirečenia s vlastnými
pôvodnými zámermi. Na druhej strane aj z tohto príkladu je zrejmé, že primár-
nym cie om zákona je vymedzi  vz ah slovenského a ma arského jazyka na
jazykovo zmiešaných územiach. Tento cie  je sám osebe legitímny, avšak pros-
triedky k tomu zvolené už príliš demokratické nie sú. O odlišnom spôsobe rie-
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šenia vz ahu dvoch jazykov na jazykovo zmiešaných územiach budeme pojed-
náva  nižšie, v kapitole 4. 

V súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi ústavného súdu však stále ostáva nezod-
povedaná otázka, či sudcovia oprávnene predpokladali, že z ustanovenia ústavy
o tom, že „slovenský jazyk je na území Slovenskej republiky štátnym jazykom“, auto-
maticky vyplýva, že jeho používanie v akomko vek verejnom styku je vždy a všade bez-
podmienečné, dokonca prioritné. O tom autor tejto štúdie nie je úplne presvedčený
a domnieva sa, že niektoré vzájomné súvislosti jednotlivých ustanovení ústavy sud-
covia nepreskúmali dostatočne svedomite. Otázne je tiež, či by nález ústavného súdu
bol aspoň trochu iný, ak by bol už v Slovenskej republike účinný Rámcový dohovor.
Pod a jeho článku 4 sa totiž „strany zaväzujú […] prija  primerané opatrenia na pod-
poru úplnej a účinnej rovnosti medzi osobami patriacimi k národnostnej menšine
a tými, ktorí patria k väčšine vo všetkých oblastiach, hospodárskeho, spoločenské-
ho, politického a kultúrneho života.“  Otázne je tiež, aké stanovisko by súd zaujal
k novelizovanému zneniu § 1 ods. 4 zákona o štátnom jazyku, ktoré znie nasledov-
ne: „ak tento zákon neustanovuje inak, na používanie jazykov národnostných menšín
a etnických skupín sa vz ahujú osobitné predpisy.“ (Pôvodné znenie: „zákon neupra-
vuje používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín. Používanie týchto
jazykov upravujú osobitné zákony.“) Na tento paragraf sa totiž ústavný súd nieko ko-
krát vo svojej argumentácii odvoláva, ke  vyvracia názor navrhovate a, že ustanove-
nia zákona nepriamo obmedzujú používanie menšinových jazykov. 

Ústavný súd bol toho názoru, že články ústavy, ktoré zaručujú slobodu myslenia,
slobodu prejavu a právo na informácie (čl. 24 a 26), neobsahujú automaticky aj
„jazykový aspekt“. Čiže nevyplýva z nich automaticky právo na slobodu prejavu
a informácie v jazyku menšín, pretože jazykové práva menšín sú upravené v osobit-
nom oddiele ústavy, v článku 34. Toto riešenie je pod a súdu analogické k tomu,
ako sa s právami menšín vysporadúva Medzinárodný pakt o občianskych a politic-
kých právach, ktorého článok 27 obsahuje aj právo na používanie menšinového jazy-
ka ako osobitné právo. Ústavný súd mieni, že „existencia takejto osobitnej právnej
úpravy (bu  medzinárodnoprávnej alebo vnútroštátnej) je „a contrario“ dôkazom
toho, že súčas ou právnej úpravy príslušných práv a slobôd nie je aj právo na ich
uplatňovanie v jazyku národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny. Ak by to totiž
tak bolo, takáto osobitná právna úprava používania menšinových jazykov by bola
nadbytočná.“35 Na druhej strane však pod a Ústavného súdu články 24 a 26 ústavy
a analogické články udskoprávnych dokumentov OSN prirodzene obsahujú jazykový
aspekt v tom zmysle, že automaticky pod nimi treba chápa  prejav v jazyku väčšiny,
a to aj v prípade, že daná krajina nemá uzákonený úradný, či štátny jazyk. „Túto sku-
točnos  jednoznačne potvrdzuje absencia osobitnej jazykovej úpravy (bu  medziná-
rodnoprávnej alebo ústavnej), garantujúcej právo na využívanie konkrétnych práv
alebo slobôd vo väčšinovom jazyku odlišnom od jazyka národnostnej menšiny alebo
etnickej skupiny. Súčas ou základných práv pod a čl. 24 ods. 1 a čl. 26 ods. 2 Ústa-
vy Slovenskej republiky, ako aj čl. 19 Medzinárodného paktu o občianskych a poli-
tických právach je preto aj právo verejne prejavova  svoje zmýš anie, resp. právo na
slobodu prejavu vo väčšinovom (úradnom, štátnom) jazyku odlišnom od jazyka
národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny, ktorý je súčasne materinským jazy-
kom väčšiny obyvate stva.“36 (Bolo by zaujímavé vedie , ako by ústavný súd argu-
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mentoval, keby sa „premiestnil“ do dôb bývalej ČSFR, ktorá štátny jazyk uzákonený
nemala, pričom však väčšinu obyvate stva v nej tvoril národ český.)

Ke že navrhovate , zastupujúci skupinu 33 poslancov sa pri namietaní § 5 ods.
2, 3, 4, 5, 6 a 7 zákona o štátnom jazyku odvolával práve na ich nesúlad s uvede-
nými článkami ústavy, a pod a ústavného súdu tieto články nemajú „jazykový
aspekt“ vo vz ahu k jazykom národnostných menšín, nesúlad týchto článkov s ústa-
vou nebolo možné a potrebné skúma . Ostala teda nezodpovedaná otázka z úvodu
našej štúdie, či ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o štátnom jazyku, pod a ktorého
„vysielanie regionálnych alebo lokálnych televíznych staníc, rozhlasových staníc a
rozhlasových zariadení sa zásadne uskutočňuje v štátnom jazyku. Iné jazyky sa smú
používa  pred odvysielaním a po odvysielaní danej relácie v štátnom jazyku“, je
v súlade s ústavou. Fakt je ten, že praktické dôsledky tohto ustanovenia sú také,
že regionálne a lokálne rádiá a televízie vysielajúce pre menšiny, z dôvodu finanč-
nej náročnosti a praktickej neuskutočnite nosti tohto príkazu v podstate neexistujú.
Existuje síce nieko ko lokálnych televízií, kde prevádzkovate  požiadavku jazykového
zákona rieši titulkami (pričom striktne vzaté, ani toto riešenie nie je úplne v súlade
s dikciou zákona), v prípade rozhlasového vysielania sú však praktické prekážky
neprekonate né. V zásade sa dá teda poveda , že právo na informácie v jazyku
menšín, vyplývajúce z čl. 34 ods. 1 ústavy SR bolo týmto ustanovením de facto
obmedzené na rámec toho, čo sa v demokratickom štáte považuje za účelné a dovo-
lené. Pod a čl. 26 ods. 4 ústavy „slobodu prejavu a právo vyh adáva  a šíri  infor-
mácie možno obmedzi  zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti
nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnos  štátu, verejného poriadku,
ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Je zjavné, že faktické obmedzenie vysiela-
nia v menšinovom jazyku predmetným ustanovením zákona o štátnom jazyku ide
nad rámec čl. 26 ods. 4 ústavy. Navrhovate  sa však na tento paragraf ústavy neod-
volával, a preto sa ústavný súd vz ahom zákona a tejto časti ústavy ani nezaoberal.

Nové znenie zákona, prijaté v júni 2009 — zrejme na základe pomerne výraz-
ných signálov z prostredia Rady Európy, OBSE a EÚ — nakoniec zmenilo dikciu
ustanovenia o regionálnych a lokálnych rádiách. Nie je podmienkou prevádz-
kovania takýchto rádií, aby všetky programy boli vysielané aj v štátnom jazyku.
V zásade možno konštatova , že táto úprava je jedinou  pozitívnou zmenou
oproti pôvodnému zákonu. Pôvodné ustanovenie však bolo nato ko absurdné
a nesúladné s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR, či so zdravým rozumom,
že zmenu možno ažko považova  za nejaký výrazný výdobytok opozície (resp.
jej „ma arskej“ zložky), či „ústupok“ zo strany vládnej koalície.    

Z nášho poh adu však nie je úplne evidentné ani to, že články 24 a 26 ústavy neob-
sahujú „jazykový aspekt“. Ak vychádzame z „aktívneho“ prístupu k ochrane a pod-
pore a menšinových práv, ktorý presadzuje Rada Európy, a zároveň vychádzame
z priority občianskeho princípu pred princípom národným, mali by sme skôr predpo-
klada , že základné občianske a politické práva jazykový aspekt obsahujú. Ve  jazyk
je predsa jedným z najsilnejších znakov identity každého indivídua, bez oh adu na
to, či patrí k väčšine, alebo k menšine. Osobitné ustanovenie o právach národ-
nostných menšín by v tomto zmysle malo by  len potvrdením, osobitnou garanciou
pre národnostné menšiny, že je tomu naozaj tak, a že s týmto aspektom môžu počí-

38 Kálmán PPetőcz
FÓ

R
U

M
sp

ol
oč

en
sk

ov
ed

ná
 r

ev
ue

, 
2
0
0

9
, 

Š
am

or
ín

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 38



ta  v praktickom uplatňovaní svojich práv. Problém slovenskej ústavy aj v tomto
bode je však to, že nedefinuje pojem národnostná menšina, neurčuje kritériá na sta-
novenie toho, ktoré komunity sa môžu kvalifikova  za autochtónne, domáce menši-
ny, nemenuje taxatívne komunity, na ktoré sa uvedené práva vz ahujú. (Pričom, ako
sme na to poukázali vyššie, v legislatívnej a administratívnej praxi sa výkon týchto
práv limituje na 5 komunít.) Na tomto základe štát môže potom ahko argumento-
va  tým, že keby sa všetkým národnostným komunitám poskytli „bezbrehé“ jazyko-
vé práva, nastala by jazyková anarchia.

Za obmedzovanie používania menšinových jazykov ústavný súd vo svojom roz-
hodnutí považuje len to ustanovenie zákona o štátnom jazyku, ktoré je „adresova-
né priamo používate om menšinových jazykov“. Z tohto dôvodu jediným z 26 návr-
hov, ktorému ústavný súd vyhovel a konštatoval jeho nesúlad s ústavou, bol pôvod-
ný § 3 ods. 5 zákona č. 270/1995 Z. z., pretože tento uvádzal, že písomné poda-
nia občanov určené verejnoprávnym orgánom sa podávajú v štátnom jazyku, čo je v
zjavnom nesúlade s článkom 34 písm. 2b) ústavy.37 Ten vyslovene zaručuje právo
príslušníkom národnostných menšín používa  ich jazyk v úradnom styku. 

S námietkou, že určenie povinnosti všetkým verejnoprávnym orgánom, aby pri
výkone svojich pôsobností povinne používali štátny jazyk na celom území Slovenskej
republiky, v zásade vyprázdňuje obsah ústavného práva používate ov menšinového
jazyka, sa ústavný súd nestotožnil. Navrhovate  namietal, že zákon „ukladá povin-
nos , teda prikazuje verejnoprávnym orgánom pri výkone svojich povinností používa
výlučne štátny jazyk (v zmysle ústavy štátne orgány môžu kona  iba v súlade so
zákonom), čím znemožňuje, odníma občanom patriacim k národnostným menšinám
a etnickým skupinám možnos  používania svojho materinského jazyka v úradnom
styku“. Argumentácia ústavného súdu v tomto bode je pod a nás typickým príkla-
dom toho, ke  sa akéko vek politické zadanie dá správnou kombináciou právnic-
kých k učiek uspokojivo zdôvodni .38 Ústavný súd najprv konštatuje, že pod a jeho
právneho názoru „v kontexte a pre účely celého zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky neexistuje žia-
den právny a ani faktický dôvod, aby verejnoprávne orgány vymenované v jeho § 3
ods. 1 (ale aj v jeho alších ustanoveniach) používali vo svojej činnosti (pri výkone
svojich pôsobností) iný ako štátny jazyk.“ V zásade k tomu, aby sa ústavný súd
s touto otázkou vôbec zaoberal, vraj neexistuje ani skutočný dôvod, ve  „samotný
zákon o štátnom jazyku ustanovením § 1 ods. 4 vylučuje z predmetu svojej úpravy
expressis verbis «používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín.»“.
Je zvláštne, že ústavný súd „zabudol“ na to, že medzitým konštatoval nesúlad
s ústavou toho ustanovenia zákona, ktorým sa všetkým občanom — teda aj obča-
nom patriacim k národnostným menšinám — určuje podáva  písomné podania v štát-
nom jazyku, pričom sa ruší dovtedy platný zákon o úradnom jazyku, ktorý používanie
menšinových jazykov v úradnom styku umožňoval. Ústavné právo občanov patriacich
k menšinám používa  svoj jazyk v úradnom styku teda zákonodarca obmedzil,
napriek tomu, že najprv deklaroval, že zákon sa používania menšinových jazykov
netýka. Ústavný súd však „uveril“ dobrému úmyslu zákonodarcu, pričom z celého
kontextu vyplýval skôr úmysel zlý. (Opätovne podotýkame, že novelizácia zákona
z júna 2009 už nedeklaruje, že sa menšinových jazykov netýka.) 

Ďalej, ústavný súd naznačil, že otázka, do akej miery súvisí právo občanov pou-
žíva  menšinový jazyk s prípadnou povinnos ou úradov používa  iný jazyk ako štátny,
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je problémom právnej úpravy výkonu práva na používanie jazykov menšín v úradnom
styku, a nie zákona o štátnom jazyku. Nuž, takýto zákon bol po mnohých peripetiách
nakoniec prijatý v roku 1999.39 Tento zákon v určitej obmedzenej podobe umožňu-
je žiada  občanovi aj odpove  na svoje podania v jazyku menšiny. K účovým usta-
novenie je však obsiahnuté v § 7 ods. 1 zákona, pod a ktorého „orgán verejnej sprá-
vy a jeho zamestnanci sú povinní používa  v úradnom styku štátny jazyk a za pod-
mienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použi  aj jazyk
menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovláda  jazyk
menšiny.“ V praxi situácia vyzerá tak, že aj obce s čisto „ma arským“ zastupite -
ským zborom a úradníckym aparátom používajú v písomnom styku výlučne sloven-
ský jazyk. Občania si tiež radšej priplatia prekladate a či advokáta, a slovenský jazyk
používajú v písomnom styku so všetkými úradmi aj oni, než aby riskovali nevybave-
nie svojej veci. To je alší príklad toho, že ochrana a podpora menšinových práv
musí by  zo strany štátu aktívnym procesom, ináč sa väčšina z nich degraduje na
vyprázdnené, formálne oprávnenia.   

4. Porovnanie s európskym „nadštandardom“. Fínsky príklad

Škoda, že predkladate  novely zákona o štátnom jazyku nenechal v dôvodovej sprá-
ve odkaz aj na úpravu jazykového práva vo Fínsku, ktorá sa tam nachádzala v prvej
verzii. Úpravu jazykového práva vo Fínsku totiž skutočne možno považova  za nad-
štandardnú. Na fínskom príklade sa teda dá dokumentova , aký je rozdiel medzi
naozajstnou a deklarovanou „nadštandardnos ou“.

Vo Fínsku, kde švédska menšina netvorí ani 10 % obyvate ov — len necelých 6 %
— je švédsky jazyk druhým štátnym jazykom. Na územiach, kde žije švédska menšina,
je úplne rovnocenným úradným jazykom. V obciach, kde žijú Švédi vo väčšine, sa
všetky nápisy uvádzajú najprv vo švédčine, až potom vo fínčine. Považuje sa to za
absolútne prirodzené, za znak toho, že občania patriaci k rôznym národnostiam, sú
si skutoční rovní. To je len nieko ko vybraných elementov z úpravy jazykového práva
vo Fínsku.

Na úvod tejto časti však považujeme za účelné pristavi  sa pri niektorých strán-
kach histórie fínsko-švédskych vz ahov a vývoja jazykového práva na území Fínska.
Je to zaujímavé aj z toho dôvodu, že pomerne značná čas  dôvodovej správy slo-
venského zákona o štátnom jazyku sa tiež venuje histórii slovensko-ma arských
vz ahov. Opierame sa pritom o prvú správu fínskej vlády o implementácii jazykovej
legislatívy z roku 2006, ktorá sa vypracúva raz za volebné obdobie.40 Pod a fínskych
historikov sa prvé ugro-fínske kmene začali usíd ova  v oblasti dnešného Fínska
okolo roku 3000 pred n. l. Švédsky hovoriace obyvate stvo, prichádzajúce zo zápa-
du, začalo zaklada  svoje prvé osady v priebehu 12. a 13. storočia, ke  si fínske
územie podmanila švédska ríša. Od 12. storočia až do roku 1809 bola švédčina
jazykom úradov a súdov. Švédčina ostala úradným jazykom aj potom, čo sa fínske
územia začlenili do rozmáhajúceho sa ruského cárskeho impéria ako jeho auto-
nómna oblas . Zároveň sa však posilňovalo postavenie fínskeho jazyka, osobitne
v období po roku 1860 až po vyhlásenie fínskej samostatnosti roku 1917. Fínčina
sa postupne rozširovala do všetkých oblastí verejného života, cie om fínskej elity
bolo zrovnoprávnenie fínskeho jazyka so švédčinou. Zákony a ostatné právne akty
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sa začali zverejňova  vo fínskom jazyku v roku 1863. Výnos o jazyku z roku 1902
úplne zrovnoprávnil používanie fínčiny v úradnom styku a v konaní pred súdmi a o
rok neskôr sa už fínčina stala dominantným jazykom úradných záznamov Senátu.
Zároveň sa však objavili aj snahy o rusifikáciu fínskeho územia zo strany centrálnych
ruských úradov. Po páde ruského cárskeho impéria, nieko ko týždňov po vypuknutí
bo ševickej revolúcie roku 1917, Fínsko vyhlásilo samostatnos . V ústave prijatej
roku 1919 bol potvrdený štatút fínčiny a švédčiny ako dvoch rovnocenných národ-
ných (štátnych) jazykov Fínska. Ústava deklarovala rovnos  oboch jazykov v správ-
nom konaní i v konaní pred súdmi. Ďalej stanovila, že všetky zákony, nariadenia a
návrhy právnych aktov sa majú vydáva  v oboch jazykoch, a aj všetka komunikácia
medzi vládou a parlamentom má prebieha  v oboch jazykoch. Pri plnení brannej
povinnosti sa má dba  o to, aby každý branec bol povolaný do jednotky, ktorej jazyk
velenia je zhodný s jeho rodným jazykom. 

Fínska ústava alej uznáva ako domáce alšie tri menšinové jazykové skupiny:
Sámiov („Laponcov“), ktorí sa členia na tri jazykové vetvy, Rómov a používate ov
znakovej reči. Ďalšie podrobnosti jazykového práva boli upravené jazykovým záko-
nom roku 1922. Odvtedy sa vzájomný vz ah fínskej a švédsky hovoriacej jazykovej
skupiny vyvíjal v zásade pokojnou cestou, s občasnými ideologickými konfliktami,
hlavne v tridsiatych rokoch. Nové výzvy a nutnos  reagova  na vývoj doma i vo svete
viedli fínske orgány koncom dvadsiateho storočia k vypracovaniu nového jazykové-
ho zákona, ktorý nadobudol účinnos  1. januára 2004.

Roku 2004, v čase nadobudnutia účinnosti nového jazykového zákona malo
Fínsko 4 811 945 fínsky hovoriacich a 289 751 švédsky hovoriacich obyvate ov, čo
bolo približne 5,5 % z celkovej populácie. Počet Sámiov a Rómov je pomerne ažké
jednoznačne urči , ich počet je odhadovaný na cca 7500, resp. 10 000 osôb.

Fínske jazykové právo vychádza z toho, že obe ve ké jazykové komunity sú uznané
v plnej miere za „štátotvorné“ (ak požijeme výraz často pertraktovaný v našej legisla-
tívnej praxi i politickom a verejnom diškurze). Z tohto poh adu potom švédska nume-
rická menšina nie je považovaná za menšinu v zmysle akejsi politicko-právnej subor-
dinovanosti, tak ako je to aj napriek deklaráciám o občianskom princípe u nás vo vz a-
hu k ma arskej a ostatným menšinám, ale len za menšinu „jazykovú“. 

Evidencia obyvate ov pod a ich materinského (rodného, zvoleného) jazyka sa vedie
v tzv. Population Information Register (Informačný register obyvate stva). Každý občan
si volí len jeden jazyk, pod a ktorého je zaregistrovaný. Je to tak i napriek tomu, že tak
ako vo všetkých etnicky rôznorodých spoločnostiach, počet tých, čo majú dvojité alebo
viacnásobné etnické väzby, je pomerne vysoký. Zmyslom tejto praxe je to, aby sa
mohli čo najkorektnejšie vymedzi  geografické a územnosprávne celky pod a ich etnic-
kej skladby. Vo Fínsku totiž každý územnosprávny celok najnižšieho stupňa — munici-
palita — je oficiálne bu  jednojazyčná, alebo bilingválna.

Municipality sú vlastne miestne územné samosprávy (obce), avšak na rozdiel od
našich obcí sú výrazne väčšie. Na Slovensku s rozlohou cca 49 000 km2 sa v roku
ostatného sčítania obyvate stva nachádzalo 2883 obcí, vo Fínsku s rozlohou 338 000
km2 sa nachádzalo spolu 431 municipalít. Je však potrebné podotknú , že len cca
8 % územia fínskeho štátu (t. j. necelých 30 000 km2) tvorí kultivované a obývané úze-
mie, zvyšok tvoria jazerá, lesy a tundra. V prípade Slovenska je podiel obývanej a kul-
tivovanej plochy podstatne väčší, a ke že počet obyvate ov je porovnate ný (5,2 milió-
na vo Fínsku, resp. 5,4 milióna na Slovensku), dá sa poveda , že územnosprávne čle-
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nenie Slovenska na najnižšej úrovni je oproti Fínsku značne rozdrobené. V zásade, ak
odhliadneme od municipalít s naozaj ve kou rozlohou na územiach so súvislými pásmi
lesov a jazier, priemerná fínska municipalita zodpovedá priemernému menšiemu
okresu na Slovensku (napr. okresy Senec, Ša a alebo Púchov).  

Zo 431 fínskych municipalít 368 je fínsky hovoriacich a 19 švédsky hovoriacich.
Z týchto devätnástich sa 16 nachádza na Alandských ostrovoch v Baltickom mori,
ktoré majú špeciálny štatút územnej autonómie. Z poh adu našej štúdie sa však
Alandskými ostrovmi zaobera  nebudeme, pretože územná autonómia na Slovensku
v súčasnosti nepripadá do úvahy. Počet bilingválnych municipalít (všetky sú na pev-
ninskej časti Fínska) je 44, z nich 21 má fínsku a 23 švédsky hovoriacu väčšinu.
V municipalitách so švédskou väčšinou žije 37 000 fínsky hovoriacich obyvate ov,
v municipalitách s fínskou väčšinou naopak, 140 000 švédsky hovoriacich obyvate ov. 

Počet Fínov v dvojjazyčných celkoch je až prekvapivo nízky. Je to však preto, že
platí princíp, pod a ktorého hranice administratívnych celkov najnižšej úrovne sa čo
najviac prispôsobujú etnickej skladbe daného územia. Články 51 a 52 fínskej ústa-
vy stanovujú, že „pri každej úprave hraníc administratívnych celkov sa má prihliada
na to, že pokia  to okolnosti dovo ujú, celky by mali by  jednojazyčné, bu  fínsky
hovoriace, alebo švédsky hovoriace, resp. aby boli jazykové menšiny v rámci celkov
čo najmenšie“. Je to úplne opačný poh ad, než aký prevláda na Slovensku: pod a
slovenských politikov a úradníkov je prispôsobenie územnosprávneho členenia
etnickej štruktúre obyvate stva porušením občianskeho princípu a neprípustným
preferovaním princípu etnického. Problém je len v tom, že spôsob územného člene-
nia Slovenska na okresy a kraje sa uskutočnilo na báze „negatívneho“ etnického
princípu, pod a tézy, že všetky celky (pokia  je to len trochu možné) „musia“ ma  slo-
venskú väčšinu, aj vtedy, ke  je to z h adiska geografických, historických, ekono-
mických a etnických kritérií nelogické, ba kontraproduktívne.

Tabu ka č. 2. Jednojazyčné a bilingválne municipality vo Fínsku   

Z tabu ky teda vidno, že napriek tomu, že švédsky hovoriacich občanov je v porov-
naní s väčšinou menej, než ako je to na Slovensku v prípade vz ahu ma arsky a slo-
vensky hovoriacich občanov, územné členenie sa omnoho viacej prispôsobuje reál-
nej etnickej skladbe obyvate stva. Ak totiž odhliadneme od osobitného prípadu
Ĺlandských ostrovov (s približne 25 000 švédsky hovoriacimi obyvate mi), môžeme
konštatova , že takmer polovica Švédov na pevnine žije v municipalitách, kde má
väčšinu. Na Slovensku v prípade Ma arov je to pri okresnom členení len asi 30 %.
Podstatnejšie je však to, aká je reálna úprava jazykových vz ahov a jazykových práv.
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Bilingválna municipalita je pod a fínskych zákonov taká, v ktorej žije aspoň 8 % prí-
slušníkov jednej z dvoch jazykových komunít. Štatút dvojjazyčnosti však municipalita
stráca až vtedy, ak sa podiel menšej komunity zníži pod 6 %. Aj v tomto prípade však
vláda môže na žiados  obce rozhodnú  o tom, že dvojjazyčný štatút ostane zachovaný,
ako na to už bol aj precedens v prípade mesta Lohja. Spod platnosti limitu 6 % sa
môže udeli  výnimka aj v prípade väčších miest, ako Vaanta, či Turku, kde podiel Švé-
dov v relatívnom vyjadrení nedosahuje 6 %. V tomto prípade platí limit stanovený
v absolútnych číslach, a ten je 3000 príslušníkov danej jazykovej komunity. 

Čo však znamená jednojazyčnos  či dvojjazyčnos  v praxi? V styku so štátnymi
orgánmi (miestnymi, špecializovanými, či centrálnymi) má každý občan právo použí-
va  svoj jazyk. To isté platí aj v prípade súdov a konania pred orgánmi činnými
v trestnom konaní. V danom prípade, ak je materinský jazyk stránok rôzny, rozhod-
nutia sa vydávajú v jazyku, na ktorom sa stránky dohodnú, resp. v trestnom konaní
sa jazyk konania vždy prispôsobuje jazyku žalovaného. V prípade správneho kona-
nia na miestnej úrovni platí, že úradný jazyk jednojazyčných municipalít je bu  fínči-
na, alebo švédčina. V prípade bilingválnych municipalít sú úradnými jazykmi oba.
Verejné nápisy sú v jednojazyčných komunitách jednojazyčné, v dvojjazyčných dvoj-
jazyčné, na prvom mieste spravidla v jazyku, ktorý je v danej komunite väčšinový. 

Zároveň s prijatím jazykového zákona (423/2003) bol fínskym parlamentom prija-
tý aj zákon o jazykových znalostiach zamestnancov verejnoprávnych orgánov (Act on
the Knowledge of Languages Required of Personnel in Public Bodies 424/2003).
Tento zákon určuje povinnos  úradov zabezpeči , aby ich zamestnanci ovládali v dos-
tatočnej miere úradné jazyky v zmysle jazykového zákona tak, aby práva občanov, pou-
žívate ov jazyka, boli zaručené.  V jednojazyčných švédskych komunitách teda v úra-
doch prevláda jazyk švédsky, znalos  švédskeho jazyka je aj podmienkou pre prijatie
do úradu na miesta so stanoveným vysokoškolským vzdelaním. V dvojjazyčných komu-
nitách je samozrejme podmienkou znalos  oboch jazykov. Vidíme, že aj v tomto prípa-
de je filozofia legislatívy iná, ako na Slovensku. Štát má aktívne zaruči  podmienky
výkonu jazykových práv pre občanov, nie formálne deklarova  ich práva a zároveň si
vyhradi , že úrady nie sú povinné v jazyku občana s ním komunikova .

Ďalším zásadným rozdielom je otázka doh adu nad dodržiavaním jazykových práv,
resp. nad implementáciou záväzkov štátu vyplývajúcich z európskej jazykovej charty.
Slovenská republika určila za orgán doh adu nad implementáciou Charty Radu vlády
pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Rada je sama osebe len poradným orgá-
nom vlády, stretávajúcim sa len sporadicky (maximálne dvakrát za rok), ktorej odpo-
rúčania pre vládu ani parlament nie sú vôbec záväzné. Väčšinou na ne vláda, resp.
jednotlivé ministerstvá ani neprihliadajú. Problém je alej v tom, že záväzky vyplývajú-
ce z Charty sú pre každý menšinový jazyk rôzne. Takže to, či sa záväzky trebárs voči
ma arskej či rómskej menšine plnia, posudzujú — vzh adom na rovnos  hlasov v Rade
— aj predstavitelia malých národnostných komunít, ktoré majú úplne iné, menej roz-
siahle oprávnenia, a ich motivácia posudzova  záväzky v súlade so zástupcami ma ar-
skej či rómskej menšiny môže by  z pochopite ných dôvodov minimálna. Navyše,
v Rade vlády sedia zástupcovia aj troch takých komunít, ktoré v zmysle Charty nijaké
oprávnenia nemajú. Fínske riešenie je a v tomto prípade iné. Doh ad nad dodržiava-
ním Charty v prípade záväzkov voči švédskemu jazyku má Švédske zhromaždenie
(Svenska Finlands Folkting — orgán kultúrnej autonómie švédskej menšiny), voči jazy-
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ku Sámiov ich autonómny orgán Sámi Parliament, a voči rómskemu jazyku Poradný
výbor pre rómske otázky (Advisory Bord for Roma Affairs).41

Záver

Cie om tejto štúdie bolo pozrie  sa bližšie na filozofiu zákona o štátnom jazyku č.
270/1995 Z. z. a jej novelizáciu schválenú NR SR 30. júna 2009. V rétorike, v legis-
latívnej aj administratívnej praxi, ako aj v zdôvodnení nálezu Ústavného súdu z roku
1997 sa zvláštnym spôsobom prelína filozofia národného štátu so snahou o reš-
pektovanie občianskeho princípu, resp. predstava národnej výlučnosti a konzek-
ventne realizovanej ústavnej zásady rovnosti všetkých občanov, bez oh adu na
národnos . Ústavný súd právnou terminológiou, politici a niektoré štátne orgány zas
svojráznou ideologickou rétorikou a argumentáciou zdôvodňujú stanovisko, že právo
na slobodu prejavu a informácie v sebe nezahŕňa „jazykový aspekt“ z poh adu
národnostných menšín, ale z poh adu väčšiny, a že teda v prípade ustanovení záko-
na o štátnom jazyku nejde o diskrimináciu. Je fakt, že ani medzinárodné udskop-
rávne normy nie sú v tomto oh ade úplne jednoznačné, a dovo ujú aj taký výklad,
aký použil Ústavný súd vo svojom rozhodnutí PL ÚS 8/96. Väčšina skutočne multi-
kultúrnych štátov (Fínsko, Belgicko, Slovinsko, Kanada, Švajčiarsko, ale do značnej
miery aj Ma arsko) tento rozpor vyriešila tým, že „pozdvihla“ svoje tradičné národ-
nostné komunity do statusu „štátotvorných“ entít, pričom jasne definovala, o ktoré
komunity v tomto oh ade ide. Slovenská republika takýto krok zatia  nie je pripra-
vená urobi . Preto, napriek tomu, že sa slovne hlási — a to dokonca v programovom
vyhlásení vlády — k hodnotám multikultúrnej spoločnosti a k občianskemu princípu,
v praxi je vládna politika a administratívna prax štátnych orgánov ukotvená v kon-
cepcii národného štátu, kde príslušníci národnostných menšín — pokia  si chcú
zachova  a rozvíja  svoju vlastnú národnú identitu — sú odsúvaní do pozície občanov
druhej kategórie. Slovenská politická elita zatia   nie je ochotná pripusti , že vo
veciach, ktoré sa bytostne týkajú jazyka, kultúry a vzdelávania národnostných komu-
nít, väčšina nemôže rozhodova  bez konzultácie s menšinou, dokonca proti jej vôli.  

Poznámky

1. Pôvodný návrh ministerstva je prístupný na stránke <http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/pk/
detail?id=oS_zLyC_SquCdUeIWA-Quw>.

2. Pozri Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o štátnom jazyku,   <http://www.changenet.
sk/?section=kampane&x=406948>

3. Zákon o štátnom jazyku ide na rokovanie so zásadnými pripomienkami. TASR, 19. 1. 2009.
4. CSEMADOK spustil petíciu za ma arčinu a za vysielanie Rádia Patria. ČTK, 10. 3. 2009. Združenie

pre spoločné ciele založili nasledovné organizácie: Strana ma arskej koalície, CSEMADOK,
Združenie ma arských rodičov na Slovensku, Združenie ma arských pedagógov na Slovensku,
Združenie skautov ma arskej národnosti, Mládežnícka skupina VIA NOVA. Štatutárni zástupcovia
týchto organizácií tvoria aj petičný výbor.

5. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 8/96 z 26. augusta 1997, zverejnený
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 110, pod číslom 260/1997. (PL. ÚS 8/96) Nálezu
ústavného súdu sa budeme neskôr venova  obšírnejšie.

6. Kritizovaná novela zákona o štátnom jazyku prešla do 2. čítania. TASR, 16. 4. 2009.
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7. V čase prvého čítania novelizácie zákona o štátnom jazyku sa anglický preklad výrazu štátny jazyk
uvádzal v podobe „official language“ na webových stránkach úradu vlády a verejného ochrancu práv,
a v podobe „state language“ na stránkach Národnej rady SR a Ministerstva kultúry.   
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Published and printed by PRESSFOTO, the Publishing House of the Press Agency of the Slovak
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9. Rozprava o jazykovom zákone č. 122/1920 Sb., Národní shromáždení Praha, 28. — 29. februára
1920. Společná československá digitální parlamentní knihovna, <http://www.psp.cz/eknih/
1918ns/ps/stenprot/126schuz/s126001.htm >; <http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/sten-
prot/126schuz/s126001.htm>; 

10. Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsaná v Saint-
Germain-en-Laye dne 10. září 1919. (Zákon č. 508/1920.)

11. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 8/96 z 26. augusta 1997, zverejnený
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čiastka 110, pod číslom 260/1997. (PL. ÚS 8/96)

12. PL. ÚS 8/96, s. 22.
13. PL. ÚS 8/96, s. 23.
14. PL ÚS 8/96, s. 17.
15. 2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közle-

mények magyar nyelvű közzétételéről. 
16. § 6 odsek (4) cit. zákona, ktorý znie nasledovne: „Az e törvényben meghatározott követelmények

nem érintik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 42. §-ában
meghatározott kisebbségi nyelven megjelenített gazdasági reklámokat és feliratokat azokon a tele-
püléseken, ahol az érintett anyanyelvű kisebbségnek kisebbségi önkormányzata működik.“

17. K situácii v Estónsku a Lotyšsku pozri: KALLAS, Kristiina: Political Participation of National
Minorities in Decision-Making Process: Cases of Estonia and Latvia. In: Haraszti, Ildikó — Petőcz,
Kálmán (eds.): Ethnic Stability — Ethnic Changes. Forum Minority Research Institute, 2008. E-book,
<http://www.foruminst.sk/publ/egyeb/ethnicstability/ethnicstability_kristina_kallas_III.pdf>.

18. ŠUTKOVÁ, Veronika: Karpatská kotlina provokuje. Sme, 20. 11. 2008.
19. V origináli znie text takto: „Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Na območjih občin, v katerih živi-

ta italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina.“
Ustava.
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 69/04 in 68/06, člen 11. 

20. Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí. V paragrafe 7 ods. 2 sa
uvádza nasledovné: 
„Účastníkovi podujatia sa zakazuje:
…
e) používa  štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo
iným spôsobom, ktorým možno podnecova  k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riad-
neho priebehu domáceho podujatia riadeného príslušným národným športovým zväzom,
f) vnáša  štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie riadené prí-
slušným národným športovým zväzom, pri ktorom môže dôjs  k narušeniu verejného poriadku alebo
k ohrozeniu zdravia účastníkov podujatia.“
Zákon vznikol účelovo ako reakcia na udalosti na futbalovom zápase slovenskej futbalovej ligy DAC
Dunajská Streda — Slovan Bratislava, na ktorom došlo k výtržnostiam, neskôr k brutálnemu zákro-
ku policajtov voči fanúšikom domáceho klubu, podporovaných fanúšikmi z Ma arskej republiky,
vlastniacim rôzne symboly Ma arskej republiky a bývalého Uhorska. Pod a športových odborníkov
sú však uvedené dve ustanovenia zmätočné, pretože „domáce podujatia riadené príslušným národ-
ným športovým zväzom“ sú domáce zápasy slovenských reprezentačných družstiev. Takisto je zavá-
dzajúci termín „účastník podujatia“: nie je jednoznačné, či sa tento termín vz ahuje len na divákov,
alebo aj na všetkých ostatných účastníkov — organizátorov, rozhodcov, samotných športovcov? 

21. Loi n°94-665 du 4 aoűt 1994 relative á l’emploi de la langue française. NOR: MCCX9400007L.
Version consolidée au 22 juin 2000. <<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
LEGITEXT000005616341&dateTexte=20090510>
Zmienené ustanovenie článku 1 znie v origináli takto: „Langue de la République en vertu de la
Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine
de la France.“

22. K modernej liberálnej teórii multikulturalizmu pozri napr. KYMLICKA, Will: Multicultural Citizenship.
A liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995; ÖLLÖS, László: Emberi jogok —
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29. Pozri Správa o implementácii Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín v Slovenskej
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33. Vláda sa týmto argumentom odvoláva na príslušnú čas  nálezu ústavného súdu PL ÚS 8/96, i ke
ho výslovne necituje. Nálezu sa budeme venova  nižšie.

34. „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez oh adu na pohla-
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35. PL ÚS 8/96, s. 48.
36. PL ÚS 8/96, s. 49.
37. PL ÚS 8/96, s. 40.
38. PL ÚS 8/96, s. 31 - 33.
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