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Projekt R.I.S.E. vznikol z'pohnútky partnerov 1. zavies$ faktic-
ké uznávanie práv LGBT rodín v'Litve, Loty(sku, Po&sku, Ru-
munsku, Bulharsku a'na Slovensku prostredníctvom podpory 
diverzity a' zlep(ovania spolo#enskej akceptácie LGBT rodín 
a'2. zabezpe#i$ úplné vyu%ívanie práva na re(pektovanie ro-
dinného %ivota a'práva na vo&n! pohyb LGBT ob#anov v'rám-
ci EÚ prostredníctvom zvy(ovania informovanosti verejnosti 
o'dôsledkoch existujúcich vnútro(tátnych právnych predpisov 
na sociálno-ekonomické podmienky a'kvalitu %ivota rovnakopo-
hlavn!ch párov.

Druh a'po#et osôb, pre ktoré bude tento projekt prospe(n!:
! 300 000 príslu(níkov (irokej verejnosti v'ka%dej krajine,
! 25 – 30 vládnych úradníkov a'hlavn!ch rozhodovacích sub-
jektov,
! 20 – 30 rovnakopohlavn!ch párov/rodín v'ka%dej krajine,
! 20 000 LGBT &udí v'ka%dej krajine. 

O#akávané v!sledky:
! Lep(ia informovanos$ v(eobecnej verejnosti o'nediskrimi-
na#nom zobrazovaní LGBT rodín.
! Lep(ie poznatky vládnych úradníkov o'problémoch ka%do-
denného %ivota LGBT rodín.
! LGBT &udia získajú viac informácií o'práve na re(pektovanie 
rodinného %ivota a'práve na vo&n! pohyb v'EÚ.
! Vy((ia podpora problematiky rovnakopohlavn!ch párov zo 
strany LGBT komunity a'jej spojencov.

STRU#N$ OPIS PROJEKTU
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PROJEKTOVÉ 
KONZORCIUM 

Po#iato#n!m stimulom na vznik projektového konzorcia bolo 
spolo#ensko-právne prostredie v'príslu(n!ch krajinách partne-
rov projektu. Konzorcium tvorí (es$ partnerov zo (iestich krajín 
EÚ (Litva, Loty(sko, Po&sko, Rumunsko, Bulharsko a' Sloven-
sko), ktoré sú jedin!mi (tátmi v'Európskej únii bez akejko&vek 
formy právneho uznania rovnakopohlavn!ch zväzkov a'pod&a 
prieskumu agentúry FRA t!kajúceho sa LGBTI &udí v'EÚ (2013) 
aj najmenej inkluzívnymi spolo#nos$ami pre LGBT obyvate&ov. 
Toto partnerstvo sa rozvinulo z'predchádzajúcich úspe(n!ch 
spoluprác a'nadviazan!ch kontaktov a'vychádza z'príslu(ného 
úsilia a' skúseností partnerov v' oblasti projektového riadenia 
a'kampaní na zvy(ovanie povedomia. 

LGL – národné zdru!enie pre práva 
LGBT* "udí, Litva

Mozaika – zdru!enie LGBT "udí 
a#ich priate"ov, Loty$sko

MNW – Láska nevylu%uje, Po"sko

ACCEPT, Rumunsko

Iniciatíva Inakos&, Slovensko

Nadácia Bilitis, Bulharsko
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Projekt Raising Awareness for Inclusive Societies to Embra-
ce Rainbow Families in Europe (R.I.S.E.) financuje EÚ v'rám-
ci programu Práva, rovnos$ a'ob#ianstvo (2014 – 2020) a' je 
zameran! na zabezpe#ovanie lep(ieho chápania problémov 
a'preká%ok v'ka%dodennom %ivote LGBTI rodín, ktoré vypl!vajú 
z'nedostato#ného právneho základu, ako aj na reagovanie na 
spolo#enskú stigmu, s'ktorou sa tieto rodiny stretávajú.
Celkov!m cie&om projektu R.I.S.E. je zlep(i$ uznávanie práv 
LGBTI rodín v'Bulharsku, Loty(sku, Litve, Po&sku, Rumunsku 
a'na Slovensku, v'posledn!ch (iestich krajinách EÚ, ktoré e(te 
nemajú vnútro(tátne právne predpisy na uznávanie práv LGBTI 
rodín. Projekt je zameran! na zaru#enie práva LGBTI ob#anov 
na re(pektovanie rodinného %ivota a'práva na ich vo&n! pohyb 
v' EÚ prostredníctvom zlep(ovania spolo#enského chápania 
dôsledkov sú#asn!ch právnych predpisov na kvalitu %ivota rov-
nakopohlavn!ch párov.

V'nasledujúcej hodnotiacej správe sa predkladajú v!sledky kva-
litatívneho prieskumu problémov ka%dodenného %ivota, ktor!m 
#elia LGBTI rodiny v'partnersk!ch krajinách projektu. Prieskum 
v' rámci projektu R.I.S.E. pozostával z' teoretického v!skumu, 
kvalitatívnych rozhovorov a' osobitn!ch skupín zameran!ch 
na LGBTI rodiny v'(iestich partnersk!ch krajinách. Realizovali 
ho Nadácia Bilitis v'Bulharsku, Mozaika – zdru%enie LGBT &udí 
a' ich priate&ov v'Loty(sku, Litovská gejská liga (LGL) v'Litve, 
zdru%enie Láska nevylu#uje v'Po&sku, zdru%enie ACCEPT v'Ru-
munsku a'Iniciatíva Inakos$ na Slovensku.

ÚVOD



9

Celkovo boli vedené rozhovory s'59 respondentmi, z'ktor!ch 
49 sa zú#astnilo osobitn!ch skupín. Rozhovory aj osobitné sku-
piny vychádzali z'normalizovan!ch dotazníkov a'normalizova-
nej metodiky, pod&a ktor!ch postupovali partneri vo v(etk!ch 
krajinách. Pôvodne sa mal prieskum realizova$ osobne, vzh&a-
dom na pandémiu COVID-19 sa v(ak partneri projektu museli 
prispôsobi$ a'niektoré rozhovory viedli online na platformách 
Zoom, Skype a'Messenger. Prieskum sa realizoval v'období od 
januára do septembra 2020. Ú#astníci prieskumu sa získavali 
na základe osobn!ch pozvánok, verejn!ch oznámení v'sociál-
nych médiách a'v'komunitn!ch skupinách, ako aj prostredníc-
tvom metódy snehovej gule.
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LGBTI 
RODINY 
V!EURÓPE 
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D"a 1. apríla 2001, len nieko&ko sekúnd po polnoci, sa starosta 
Amsterdamu stal prv!m matrikárom na svete, ktor! zosobá(il 
gejsk! pár. V'tú noc uzavreli man%elstvo (tyri rovnakopohlavné 
páry a'e(te v'tom istom mesiaci to stihlo )al(ích 382.

V'sú#asnosti plne uznáva rovnakopohlavné man%elstvá (est-
nás$ európskych krajín a' trinás$ ur#itú formu registrovaného 
partnerstva medzi &u)mi rovnakého pohlavia. Rovnakopohlavné 
páry si mô%u v'plnej miere spolo#ne osvoji$ die$a v'sedemnás-
tich európskych krajinách.

V'(iestich #lensk!ch (tátoch EÚ sa v(ak, aj takmer (tvr$sto-
ro#ie po prelomov!ch amsterdamsk!ch udalostiach, stále ne-
uznávajú rovnakopohlavné partnerstvá prakticky v'%iadnej for-
me. Bulharsko, Loty(sko, Litva, Po&sko, Rumunsko a'Slovensko 
sú posledné krajiny EÚ, v'ktor!ch majú LGBTI &udia minimál-
ny, prípadne nemajú %iadny, prístup k'rodinn!m právam, hoci 
v'nich bol v'90. rokoch 20. storo#ia a'v'prvom desa$ro#í 21. 
storo#ia predlo%en! bezpo#et iniciatív na legislatívnu zmenu. 
*es$ organizácií pre práva LGBT &udí, ktoré pôsobia v' t!chto 
krajinách, preto spojili svoje dlhodobé odborné poznatky s'cie-
&om podpori$ diverzitu a'zlep(i$ spolo#ensko-právne podmien-
ky LGBT rodín.

DEJINY A%V$VOJ 
PRÁVNYCH PREDPISOV 

O%ROVNOSTI MAN&ELSTVA
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Ako u% bolo uvedené, v'Bulharsku, Loty(sku, Litve, Po&sku, Ru-
munsku a' na Slovensku sa LGBTI rodiny právne neuznávajú 
v'%iadnej forme, #i u% ide o'man%elstvo, registrované partner-
stvo alebo inú formu. Medzi uveden!mi krajinami sú v(ak ur#i-
té rozdiely. V'právnych predpisoch niektor!ch krajín, napríklad 
Bulharska1 , Loty(ska2 , Slovenska3  a'Po&ska4 , sa vyslovene 
stanovuje, %e man%elstvo je zväzkom medzi mu%om a' %enou, 
zatia& #o v' Litve a'Rumunsku takáto definícia neexistuje, #o 
poskytuje viac priestoru na legislatívne iniciatívy. Vo v(etk!ch 
t!chto krajinách prebiehajú kampane na podporu práv LGBTI 
rodín, ktoré v(ak zárove" #elia protiiniciatívam na zastavenie 
pozitívnych zmien alebo e(te vä#(ie obmedzenie postavenia 
LGBTI &udí a'rodín, ako je to napríklad v'Po&sku v'prípade zón 
bez ideológie LGBT a'referenda o'rodine v'Rumunsku.

1  V'bulharskej ústave sa man%elstvo definuje ako zväzok medzi mu%om a'%enou 
(#lánok 46) v'duchu tradicionalizmu, v'rámci ktorého sa pripú($a len existencia dvoch 
rodov s'pevne stanoven!mi rodov!mi rolami. Podobne sa ani v'zákone o'rodine nepri-
pú($ajú %iadne iné mo%nosti legalizovania rodín s'v!nimkou tradi#ného man%elstva 
medzi mu%om a'%enou (zákon o'rodine #. 10/2009, #lánok 5). 
2 V'Ob#ianskom zákonníku Loty(skej republiky sa upravuje celkov! in(titút man%elst-
va v'krajine. V'jeho #lánku 35 sa stanovuje, %e man%elstvo medzi osobami rovnakého 
pohlavia je zakázané. 
3 V'slovenskej ústave zmenenej ústavn!m zákonom #. 161/2014 sa stanovuje: 
„Man%elstvo je jedine#n! zväzok medzi mu%om a'%enou. Slovenská republika man%el-
stvo v(estranne chráni a'napomáha jeho dobru.“ 
4 V'po&skom Zákonníku o'rodine a'poru#níctve sa rodina definuje ako osoby opa#ného 
pohlavia, ktoré sú spôsobilé uzavrie$ man%elstvo.

PRÁVNA SITUÁCIA LGBTI 
RODÍN V%PARTNERSK$CH 
KRAJINÁCH PROJEKTU 
R.I.S.E.
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Rumunsko nemá %iadnu formu právnej ochrany LGBTI rodín ani 
napriek pozitívnemu rozhodnutiu ústavného súdu z'roku 2018, 
v'ktorom sa dospieva k'záveru, %e aj rovnakopohlavní partneri 
sú podobne ako heterosexuálne rodiny chránení právom na ro-
dinn! %ivot. Okrem toho v'roku 2018 rumunská LGBTI komunita 
#elila masívnej kampani zameranej na zmenu definície man-
%elstva na zväzok medzi mu%om a'%enou. S'cie&om re(triktív-
ne upravi$ definíciu rodiny v'znení ústavy sa v'rámci prípravy 
a'organizácie národného referenda v'roku 2018 za#ala vá(nivá 
diskusia o' vz$ahoch medzi identitou zalo%enou na sexuálnej 
orientácii, komunitou a' pojmom „rodina“. Takzvané referen-
dum o'rodine, ktoré iniciovala ob#ianska iniciatíva, sa vyu%íva-
lo ako zámerná rozvratná a'jedovatá stratégia na podnietenie 
a'pred+%enie diskriminácie a'stigmatizácie LGBTI &udí a'ich ro-
dín. LGBTI komunita bola priamo obvi"ovaná z'podkopávania 
a'ohrozovania stability, rozvoja a' samotného zmyslu „tradi#-
nej rodiny“. Na obvi"ovanie LGBTI &udí z'rozvracania v(eobec-
ne uznávan!ch rodinn!ch práv, ako aj z'kopírovania a'ni#enia 
„tradi#n!ch rodín“, sa vyu%ívali v(emo%né &udskoprávne nor-
my, (tandardy a' argumenty. LGBTI &udia padli za obe$ cie&u 
propagácie „tradi#n!ch hodnôt“. Pozitívom je, %e referendum 
o'rodine pretransformovalo LGBTI rodiny na politické subjekty 
schopné politicky sa vyjadri$, %iada$ o' svoje práva a'bojova$ 
proti homofóbii a'transfóbii t!m, %e sa stanú vidite&n!mi a'budú 
hovori$ o'svojich %ivotoch. V'ur#itom smere ide o'akt verejného 
zrodenia rodiny, ktorú nemo%no pova%ova$ za tradi#nú, ale ani 
ju u% viac nemo%no ignorova$ #i uml#iava$. Podporu rodinn!ch 
hodnôt pri sú#asnom odopieraní rodinn!ch práv niektor!m &u-
)om u% (iroká verejnos$ nepova%uje za legitímnu: referendum 
bolo v'dôsledku bojkotu verejnosti neplatné.

RUMUNSKO



14

V'Rumunsku sa za#ala aj jedna z'najv!znamnej(ích súdnych 
vecí t!kajúcich sa LGBTI rodín v'EÚ, známa ako vec Coman. Vec 
Súdneho dvora Európskej únie Relu Adrian Coman a#i./Inspec-
toratul General pentru Imigr'ri a#Ministerul Afacerilor Interne 
(C-673/16)1  t!kajúca sa uznania pris$ahovaleck!ch práv rovna-
kopohlavn!ch man%elsk!ch partnerov viedla k'sérii podobn!ch 
vecí v')al(ích krajinách, v'ktor!ch sa uznalo právo LGBTI rodín 
na vo&n! pohyb v' rámci EÚ. Táto vec sa podrobnej(ie skúma 
v'kapitole o'stave práva LGBTI rodín na vo&n! pohyb. Rumun-
sk! ob#an Adrian Coman si vzal svojho dlhoro#ného partnera 
Claia Hamiltona, ob#ana USA, v'Bruseli v'roku 2010. Páru bolo 
odopreté povolenie na pobyt v'Rumunsku. Coman a'Hamilton, 
ktor!ch zastupovalo zdru%enie ACCEPT, podali na rumunsk!ch 
súdoch odvolanie proti rozhodnutiu rumunsk!ch úradov. Ru-
munsk! ústavn! súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ s'otázkou, #i 
by mal by$ Hamilton uznan! ako man%el ob#ana EÚ a'malo by 
mu by$ pod&a práva EÚ priznané právo na trval! pobyt v'Ru-
munsku. Ve&ká komora Súdneho dvora EÚ rozhodla, %e pojem 
„man%el“ zah,"a na ú#ely práva na vo&n! pohyb a' práva na 
pobyt v'EÚ aj man%elov rovnakého pohlavia. V'tejto zásadnej 
súdnej veci sa zabezpe#uje rovnaké zaobchádzanie s'rovnako-
pohlavn!mi man%elsk!mi pármi pri uplat"ovaní práva na vo&n! 
pohyb a'práva na pobyt v'EÚ pod&a smernice o'vo&nom pohybe.2

1 Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, vec #. C 673/16, 5. júna 2018. 
2 Smernica Európskeho parlamentu a'Rady 2004/38/ES z'29. apríla 2004 o'práve 
ob#anov Únie a'ich rodinn!ch príslu(níkov vo&ne sa pohybova$ a'zdr%iava$ sa v'rámci 
územia #lensk!ch (tátov. 



15

Po rozhodnutí vo veci Coman, ktorá sa t!kala Rumunska, za-
znamenalo aj Bulharsko úspech pri zabezpe#ovaní práva na 
vo&n! pohyb LGBTI rodín. Najvy((í správny súd Bulharska 24. 
júla 2019 v' súlade s' rozhodnutím vo veci Coman/Rumunsko 
potvrdil pozitívne rozhodnutie správneho súdu v'Sofii z' roku 
2018, ktor!m sa umo%"ovalo právo na pobyt rovnakopohlav-
nému man%elskému partnerovi ob#ana EÚ. T!mto rozhodnutím 
sa nelegalizujú rovnakopohlavné man%elstvá, ale uznáva prá-
vo man%elsk!ch partnerov ob#anov EÚ v' rovnakopohlavn!ch 
man%elstvách na vo&n! pohyb, pri#om ide o'prvé rozhodnutie 
súdu, v'ktorom sa berie do úvahy existencia man%elstva ob#a-
nov rovnakého pohlavia.

V' sú#asnosti sa mláde%nícka LGBT organizácia Deystvie za-
oberá vecou udelenia ob#ianstva die$a$u narodenému v'*pa-
nielsku v'man%elstve bulharskej ob#ianky a'britskej ob#ianky 
narodenej v'Gibraltáre. Pri narodení bol Sare vystaven! rodn! 
list, v'ktorom sa uvádzajú jej dve matky, ne(pecifikuje sa v'"om 
v(ak, kto je biologickou matkou die$a$a. Pod&a sú#asného (pa-
nielskeho práva nemô%e die$a získa$ (panielske ob#ianstvo, 
preto%e ani jedna z'matiek nie je ob#iankou *panielska. Die$a$u 
bolo odopreté aj britské ob#ianstvo, preto%e pod&a sú#asné-
ho britského práva nemô%e získa$ ob#ianstvo po svojej matke 
z'Gibraltáru. -al(ie informácie o'prípade Sary sa nachádzajú 
v'kapitole o'rodi#ovsk!ch právach.

-al(í pozitívny v!voj v'Bulharsku sa zaznamenal v'roku 2019, ke) 
krajsk! súd v'Sofii vyniesol rozhodnutie, pod&a ktorého mohla 
%ena v'rovnakopohlavnom man%elstve uzatvorenom v'zahrani-
#í prevzia$ priezvisko svojej man%elky. Okrem toho v(ak v'roku 
2019 bulharsk! najvy((í správny súd vo svojom rozhodnutí po-

BULHARSKO
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tvrdil rozhodnutie súdu ni%(ej in(tancie, pod&a ktorého nedo(lo 
k'diskriminácii, ke) Centrum asistovanej reprodukcie odoprelo 
lesbickému páru prístup do programu na podporu rodín a'jed-
notlivcov s' reproduk#n!mi problémami, ktor! by im umo%nil 
absolvova$ postupy asistovanej reprodukcie. Táto vec bude po-
stúpená na Európsky súd pre &udské práva. 
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LITVA
Litva je v'sú#asnosti jedin!m #lensk!m (tátom EÚ, ktor! vyhra-
dzuje registrované partnerstvo len pre páry opa#ného pohlavia, 
#ím na)alej vystavuje rovnakopohlavné rodiny právnej neistote 
a'jej negatívnym dôsledkom. V(eobecné ustanovenia t!kajúce 
sa registrovaného partnerstva boli zavedené do Ob#ianskeho 
zákonníka Litovskej republiky v' roku 2000, neposkytujú v(ak 
%iadny konkrétny regula#n! rámec pre rovnakopohlavné vz$a-
hy. V'roku 2017 prijal litovsk! parlament Ob#iansky zákonník, 
v'ktorom sa umo%"uje &u)om, ktorí spolu %ijú, podpísa$ takzva-
nú zmluvu o'spolu%ití, hoci povaha tohto právneho vz$ahu ne-
predstavuje uznanie strán takejto zmluvy za rodinu.

D"a 11. januára 2019 vydal Ústavn! súd Litovskej republiky po-
krokové rozhodnutie1 o'právnom uznávaní rovnakopohlavn!ch 
zväzkov uzatvoren!ch v'zahrani#í na ú#ely migrácie, do ktorého 
sa premieta aj rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Coman/
Rumunsko. Napriek tomu, %e litovsk! ústavn! súd rozhodoval 
v'konkrétnej otázke, #i má rovnakopohlavn! man%elsk! part-
ner nárok na povolenie na pobyt z'dôvodu zlú#enia rodiny, vo 
svojom rozhodnutí uviedol orbiter dictum aj viaceré v!znamné 
pripomienky. Opakovane v'nich upozor"oval na to, %e ústav-
ná koncepcia rodinného %ivota sa nevz$ahuje len na man%el-
ské páry, ale aj na páry v'stabiln!ch faktick!ch vz$ahoch (ods. 
[32.5] rozhodnutia).

V' litovskom zákone o' rovnakom zaobchádzaní sa zakazuje aj 
diskriminácia z'dôvodu sexuálnej orientácie. D"a 11. júla 2017 

1 Rozhodnutie Ústavného súdu Litovskej republiky #. KT3-N1/2019, vec #. 16/2016, 11. 
januára 2019, https://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1898/content.
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bol zákon o' rovnakom zaobchádzaní zmenen! a'ako chráne-
ná charakteristika sa do" zaviedol aj dôvod ob#ianstva. K'tej-
to zmene do(lo z'dôvodu transpozície smernice 2014/54/EÚ 
o' opatreniach na u&ah#enie v!konu práv udelen!ch pracov-
níkom v'súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov do vnút-
ro(tátnych právnych predpisov. Pod&a tohto zákona sa za 
rodinn!ch príslu(níkov pova%ujú iba man%elia a'priami potom-
kovia, #ím sú z'právnej ochrany pred diskrimináciou z'dôvodu 
ob#ianstva ú#inne vylú#ení (registrovaní) partneri. Registrova-
ní partneri ob#anov z'krajín, v'ktor!ch sú tieto partnerstvá zá-
konne uzavreté, sa v'Litve nepova%ujú za rodinn!ch príslu(ní-
kov a'nemô%u podáva$ individuálne %aloby t!kajúce sa prípadov 
údajnej diskriminácie z'dôvodu ob#ianstva. V'roku 2019 V!bor 
Seimasu pre &udské práva zaevidoval návrh na prepracovanie 
znenia zákona o'rovnakom zaobchádzaní, pri#om definícia ro-
diny sa v'"om ponecháva v'nezmenenej podobe. Vláda Litov-
skej republiky 22. januára 2020 navrhla zru(enie tejto klauzuly 
a'definovanie rodinn!ch príslu(níkov pod&a definície zo zákona 
o'právnom postavení cudzincov, t. j. vrátane (registrovan!ch) 
partnerov. Zmeny e(te neboli prijaté. 
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LOTY'SKO
V' júni 2019 bol v'Loty(sku s'podporou hnutia DZIVESBIEDRI 
a' 10 poslancov plénu parlamentu predlo%en! nov! návrh zá-
kona o' %ivotn!ch partneroch (Dz.vesbiedru likums). Napriek 
tomu, %e návrh bol v'pléne zamietnut!, v'máji 2020 inicioval 
V!bor pre sociálne zále%itosti a'zamestnanos$ konzultácie so 
(tátnymi in(titúciami o'potrebe takéhoto právneho predpisu. 
Medzit!m bola v' júni 2020 prijatá iná iniciatíva parlamentnej 
platformy ManaBalss.lv. Tentoraz ne(lo o' návrh zákona, ale 
o'vyjadrenie potreby vypracovania právneho rie(enia na uzna-
nie vz$ahu partnerov rovnakého pohlavia pred zákonom. D"a 
22. júla 2020 za#al parlamentn! V!bor pre mandát, etiku a'po-
dania proces revízie.

V'oblasti právnych sporov, o'ktor!ch sa rozhoduje na súdoch 
alebo v' in!ch právnych subjektoch v'Loty(sku, sa zazname-
nal v!znamn! pokrok. Na loty(ské súdy bolo predlo%en!ch pä$ 
podobn!ch vecí t!kajúcich sa rovnakopohlavn!ch rodín, ktoré 
skúmali krajsk! súd pre správne veci, okresn! súd pre správne 
veci a'najvy((í súd. V'sú#asnosti sa o'dvoch veciach rozhoduje 
na ústavnom súde. Na konci roka 2015 bolo na súd podan!ch 
pä$ %alôb. Predmetom %aloby bola %iados$ o'ulo%enie povinnosti 
matri#nému úradu v'ri%skej Pargaugave zaregistrova$ man%el-
stvo partnerov rovnakého pohlavia. Súd rozhodol o'pripustení 
jednej %aloby a'otvoril prípad, (tyri %aloby v(ak na súd pripus-
tené neboli, #o malo za následok podanie odvolaní na najvy((í 
súd. Predmety nárokov boli zmenené na registráciu rodinn!ch 
vz$ahov. Najvy((í súd zru(il rozhodnutie súdu ni%(ej in(tancie 
o'neprijatí %aloby t!kajúcej sa registrácie rovnakopohlavn!ch 
man%elstiev a'usúdil, %e predmet %aloby sa musí vyklada$ v'(ir-
(om zmysle, ke)%e cie&om jednotlivcov nebola priamo a'v!lu#-
ne registrácie man%elstva, ale skôr snaha partnerov rovnakého 
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pohlavia o'dosiahnutie uznania, registrácie a'ochrany svojej ro-
diny. Po preskúmaní vecí za zatvoren!mi dverami súd rozhodol 
o'zamietnutí nárokov navrhovate&ov.

D"a 12. novembra 2020 vydal loty(sk! ústavn! súd (Satver-
smes tiesa) historické rozhodnutie, v'ktorom sa uznáva prá-
vo rovnakopohlavného páru na rodi#ovskú dovolenku (vec #. 
2019-33-01). D"a 8. apríla ústavn! súd vyhlásil, %e pravidlo, 
pod&a ktorého musí partner rovnakého pohlavia zaplati$ (tátu 
z'nehnute&nosti zdedenej po zosnulom partnerovi, ktor! nie je 
jeho man%elom, vy((í poplatok ako man%elsk! partner, by sa 
malo zru(i$ (vec #. 2020-34-03). Ústavn! súd stanovil lehotu 
na vyrie(enie nedostato#ného uznávania rovnakopohlavn!ch 
párov na 1. júna 2022.
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SLOVENSKO
Na Slovensku boli do parlamentu predlo%ené legislatívne ini-
ciatívy na uznanie rovnakopohlavn!ch párov a'neformálnych 
registrovan!ch partnerstiev trikrát (2001, 2012 a'2018). /iadny 
z't!chto pokusov sa v'legislatívnom procese nedostal do druhé-
ho #ítania. D"a 4. júna 2014 do(lo k'zmenám slovenskej ústavy, 
ktoré sa t!kali súdnictva, ako aj oficiálnej ochrany takzvaného 
tradi#ného man%elstva. Uvádza sa v'nej, %e man%elstvo, rodina 
a'rodi#ovstvo sú pod ochranou zákona a'%e v'ústave sa zaru#u-
je ochrana detí a'mladistv!ch. Do slovenskej ústavy boli ústav-
n!m zákonom #. 161/2014 vlo%ené tieto dve vety: „Man%elstvo 
je jedine#n! zväzok medzi mu%om a'%enou. Slovenská republika 
man%elstvo v(estranne chráni a'napomáha jeho dobru.“

V' roku 2013 iniciovala slovenská konzervatívna MVO Aliancia 
za rodinu s'podporou katolíckej cirkvi na Slovensku my(lien-
ku takzvaného „referenda na ochranu rodiny“ a' za#ala zbie-
ra$ podpisy na jeho uskuto#nenie. Konalo sa vo februári 2015 
a'spo#iatku pozostávalo zo (tyroch otázok:

1. Súhlasíte s' t!m, aby sa man%elstvom nemohlo naz!va$ 
%iadne iné spolu%itie osôb okrem zväzku medzi jedn!m mu-
%om a'jednou %enou?

2. Súhlasíte s't!m, aby párom alebo skupinám osôb rovna-
kého pohlavia nebolo umo%nené osvojenie (adopcia) detí 
a'ich následná v!chova?

3. Súhlasíte s' t!m, aby %iadnemu inému spolu%itiu osôb 
okrem man%elstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva 
a'povinnosti, ktoré sú právnymi normami k' 1. marcu 2014 
priznané iba man%elstvu a'man%elom – najmä uznanie, re-



22

gistrácia #i evidovanie ako %ivotného spolo#enstva pred ve-
rejnou autoritou, mo%nos$ osvojenia die$a$a druh!m man%e-
lom rodi#a?

4. Súhlasíte s't!m, aby (koly nemohli vy%adova$ ú#as$ detí 
na vyu#ovaní v'oblasti sexuálneho správania #i eutanázie, ak 
ich rodi#ia alebo deti samé nesúhlasia s'obsahom vyu#ova-
nia?

Tretiu otázku napadol prezident Slovenska Andrej Kiska 
a'ústavn! súd ju nepripustil, preto%e pod&a slovenskej ústavy 
sa nie je mo%né v'referende p!ta$ na &udské práva ani o'nich 
diskutova$. Obsah referenda teda pozostával z'otázok 1, 2 a'4. 
Referendum bolo neúspe(né.

Slovensk! ústavn! súd sa nikdy nezaoberal otázkou uznania 
rovnakopohlavn!ch párov. Najvy((í súd Slovenska sa touto 
otázkou zaoberal naposledy v'roku 2013, ke) skúmal správnos$ 
administratívnych postupov (tátnych in(titúcií, ktoré odmietli 
zosobá(i$ rovnakopohlavn! pár. Najvy((í súd sa zaoberal len 
administratívnymi postupmi a'nezva%oval zásadu nediskrimi-
nácie, rovnakého zaobchádzania ani ochrany súkromného a'ro-
dinného %ivota. V'sú#asnosti prebieha viacero vecí na rôznych 
úrovniach slovenského súdneho systému. T!kajú sa uznávania 
rovnakopohlavn!ch man%elstiev alebo registrovan!ch partner-
stiev uzavret!ch v'zahrani#í a's't!m spojen!ch problémov, ako 
napríklad zmeny priezviska. Zatia& nebol vynesen! kone#n! 
rozsudok a, ako u% bolo uvedené, na Ústavnom súde Sloven-
skej republiky nie je podaná %iadna vec, pri#om ide o' jedinú 
in(titúciu, ktorá je spôsobilá vyklada$ ústavu alebo rozhodova$ 
o'tom, #i je zákon protiústavn! alebo v'rozpore s'medzinárod-
nou zmluvou. 
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PO(SKO
V'roku 2020 sa Po&sko iba so 16 bodmi zo 100 umiestnilo na 
poslednom mieste spomedzi krajín EÚ v'dúhovom indexe or-
ganizácie ILGA-Europe. Okrem toho, ak by sa Po&sko malo po-
sudzova$ iba pod&a kritérií ako rodina (ktoré obsahuje napríklad 
rovnos$ man%elstva, registrované partnerstvo, spolo#né osvo-
jenie die$a$a alebo osvojenie die$a$a druh!m man%elom rodi#a) 
alebo trestné #iny z'nenávisti a'nenávistné prejavy, jeho skó-
re by bolo 0. V'Po&sku nie sú rovnakopohlavné zväzky nijako 
právne uznávané a'v'po&skom práve sa neuznávajú ani LGB-
TI rodiny. V'Zákonníku o'rodine a'poru#níctve, ktor! pochádza 
z'roku 1964, sa predpokladá iba jeden model rodiny: dve oso-
by opa#ného pohlavia, ktoré sú spôsobilé uzavrie$ man%elstvo. 
Transrodov! #lovek mô%e po vydaní rozhodnutia súdu o'zmene 
právneho rodu uzavrie$ man%elstvo s'#lovekom opa#ného po-
hlavia. Zákonník umo%"uje ur#enie rodi#ovstva len vtedy, ak sú 
rodi#mi dvaja cisrodoví &udia opa#ného pohlavia. Podobne aj 
na spolo#né osvojenie die$a$a majú právo iba man%elské páry. 
Prístup k' technológiám asistovanej reprodukcie pou%ívan!m 
na lie#bu neplodnosti sa povo&uje man%elsk!m párom a'párom 
v'neformálnych zväzkoch, nie v(ak rovnakopohlavn!m párom.

Vä#(ina právnych vedcov sa zhoduje na tom, %e po&ská ústa-
va na)alej predstavuje preká%ku ak!chko&vek zmien Zákonníka 
o' rodine a'poru#níctve, ktor!mi by sa zaviedla rovnos$ man-
%elstva. Pod&a #lánku 18 „Po&ská republika chráni a'podporuje 
man%elstvo ako zväzok mu%a a'%eny, ako aj rodinu, materstvo 
a'rodi#ovstvo“. Stojí za zmienku, %e súdy sa odvolali na #lánok 
18 v'piatich rozhodnutiach, ktoré sa t!kali rovnakopohlavn!ch 
párov pokú(ajúcich sa uzavrie$ v'Po&sku man%elstvo (v' roku 
2020 Európsky súd pre &udské práva v'*trasburgu informoval 
po&skú vládu, %e prijal %aloby t!chto párov). Ve&akrát u% do(-
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lo k'pokusom zaregistrova$ sobá(ne listy rovnakopohlavn!ch 
man%elsk!ch párov alebo potvrdenia o'registrovan!ch partner-
stvách uzavret!ch v'zahrani#í, zatia& v(ak bez úspechu. V(etky 
%iadosti o'prepis zahrani#n!ch sobá(nych listov sa zamietajú. 
V' sú#asnosti sa v'Po&sku rozhoduje aspo" o'piatich veciach 
tohto druhu. Dve z'nich sa t!kajú osôb, ktoré uplatnili svoje 
právo na vo&n! pohyb. Okrem toho v'roku 2020 Európsky súd 
pre &udské práva v'*trasburgu informoval po&skú vládu, %e pri-
jal jednu %alobu v'tomto zmysle. Takisto sa rozhoduje v'jednej 
veci, ktorá sa t!ka ob#ana Francúzska uplat"ujúceho si právo 
na dôchodkové dávky po zosnulom man%elovi, ob#anovi Po&ska.



25

ÚROVNE AKCEPTÁCIE
Nedostato#né právne uznanie LGBTI rodín v' Bulharsku, Lo-
ty(sku, Litve, Po&sku, Rumunsku a' na Slovensku úzko súvisí 
s' ich nízkou spolo#enskou akceptáciou. Hoci do(lo k'ur#it!m 
zlep(eniam, pod&a Eurobarometra o'LGBTI &u)och z'roku 2019  
vykazujú partnerské krajiny projektu R.I.S.E. najni%(ie úrovne 
spolo#enskej akceptácie LGBTI &udí v' EÚ. Umiest"ujú sa na 
spodn!ch prie#kach v'takmer ka%dej otázke t!kajúcej sa LGBTI 
rodín. Na otázku, do akej miery súhlasia s'tvrdením, %e rovna-
kopohlavné man%elstvá by mali by$ povolené v'celej Európe, iba 
16 % Bulharov odpovedalo, %e s't!m úplne súhlasia (najni%(ie 
percento v'EÚ). -alej nasledovali Slováci s'20 %, Loty(i s'24 %, 
Rumuni s'29 % a'Litov#ania s'30 %. Najvy((iu mieru akceptácie 
dosiahlo Po&sko so 48 %.

Partneri projektu uvádzajú, %e problémy s'nízkou úrov"ou ak-
ceptácie #asto spôsobujú antikampane proti LGBTI &u)om 
a'rétorika krajne pravicov!ch, konzervatívnych a'nábo%ensk!ch 
organizácií a'strán. Sú#asné argumenty opozície v'Loty(sku na-
príklad vychádzajú z'takzvan!ch tradi#n!ch hodnôt a'nesúhla-
su spolo#nosti, ktor! pozorujú. Podobná rétorika sa vyskytuje 
v'Bulharsku pri diskusiách o'ratifikácii Istanbulského dohovoru. 
V'Rumunsku je po ústavnom referende z'roku 2018 o'úprave 
definície man%elstva #oraz zrejmej(ie, %e rozhodnutie viace-
r!ch rumunsk!ch rodín pokro#i$ od konsenzuálneho spolu%itia 
a'po%iada$ Európsky súd pre &udské práva o'právne uznanie 
je v'rumunskom spolo#enskom, kultúrnom a'právnom prostre-
dí strategickou a' ve&mi potrebnou taktikou. Ú#astníci tohto 
prieskumu za%ívali v'heteronormatívnej rumunskej spolo#nosti 
po#as referenda, ako aj po "om, „vnútorné vyhnanstvo“ a'%ijú 
v'prostredí, v'ktorom sú spolo#ensky, právne a'citovo zranite&ní.
Najvidite&nej(ím príkladom nedostato#nej akceptácie LGB-
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TI &udí v'EÚ za posledné roky sú takzvané zóny bez ideoló-
gie LGBT v'Po&sku. Zóny bez ideológie LGBT sú po&ské obce 
a'regióny, ktoré vyhlásili, %e nebudú podporova$ údajnú „LGBT 
ideológiu“, aby mohli zakáza$ pochody rovnosti a')al(ie LGBT 
podujatia vo svojej oblasti. Do júna 2020 prijalo pribli%ne 100 
obcí (asi tretina krajiny) rezolúcie, pre ktoré sú naz!vané zóna-
mi bez ideológie LGBT. Táto iniciatíva vyvolala vlnu nesúhlasu 
v'celej Európe aj na celom svete a'viedla k'mno%stvu kampaní 
na podporu LGBTI komunity v'Po&sku. Zóny bez ideológie LGBT 
v'Po&sku a'útok na práva LGBTI &udí v'Ma)arsku a'v'in!ch kraji-
nách EÚ motivoval EÚ k'reakcii a'v'marci 2021 Európsky parla-
ment vyhlásil EÚ za zónu slobody pre LGBTIQ osoby.

Aj napriek tomu, %e práva LGBTI &udí sú neustále ohrozované, 
zaznamenávajú niektoré krajiny zlep(enie akceptácie. V' júni 
2020 vydala v' Loty(sku prieskumná agentúra SKDS (túdiu 
s'názvom Postoj k'sexuálnym men(inám, z'ktorej vypl!va po-
zitívny trend v'oblasti spolo#ensk!ch postojov k'LGBTI rodi-
nám. V'Po&sku z'prieskumu Centra skúmania verejnej mienky 
vypl!va, %e percento Poliakov, ktorí tvrdia, %e homosexualitu 
nemo%no tolerova$, kleslo zo 41 % v'roku 2001 na 34 % v'roku 
2005, 31 % v'roku 2008 a'23 % v'roku 2010. Odvtedy nedo(lo 
k'zásadn!m zmenám: v'roku 2019 uviedlo 24 % respondentov, 
%e homosexualita sa nesmie tolerova$.

! Právne predpisy/dokumenty/odporú#ania EÚ (smernica 
o'vo&nom pohybe, stratégia pre rovnos$ LGBTI osôb)

Krajiny projektu R.I.S.E. majú ako krajiny EÚ mo%nos$ presadzo-
va$ práva LGBTI rodín pod&a niektor!ch právnych predpisov EÚ.
Tak!mto k&ú#ov!m dokumentom je u% uvedená smernica Eu-
rópskeho parlamentu a' Rady 2004/38/ES z' 29. apríla 2004 
o'práve ob#anov Únie a'ich rodinn!ch príslu(níkov vo&ne sa po-
hybova$ a'zdr%iava$ sa v'rámci územia #lensk!ch (tátov, ktorá 
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je známa ako smernica o'vo&nom pohybe. Ide o'prv! dokument, 
v'ktorom sa uznáva právo v(etk!ch ob#anov EÚ a' ich rodin-
n!ch príslu(níkov vrátane osôb v'registrovan!ch partnerstvách 
a'v'dúhov!ch rodinách na vo&n! pohyb a'zdr%iavanie sa v'EÚ.1 
Smernica o'vo&nom pohybe predstavuje základ nieko&k!ch ve&-
mi dôle%it!ch súdnych vecí t!kajúcich sa vo&ného pohybu LGB-
TI &udí a'ich rodín, ako napríklad veci Coman (Rumunsko) a'veci 
Cristina a'Mariama (Bulharsko), ktoré sa budú podrobnej(ie ro-
zobera$ v')al(ej #asti tejto správy.

D"a 11. novembra 2020 zaznamenala Európska komisia v!-
znamn! pokrok, ke) prijala stratégiu pre rovnos$ LGBTIQ osôb 
na roky 2020 – 2025. Je to vôbec prvá stratégia Komisie v'ob-
lasti rovnosti LGBTIQ &udí, vychádza zo záväzku Európskej ko-
misie v'oblasti vytvárania Únie rovnosti a'vysiela dôle%it! sig-
nál podpory v'celej EÚ. Táto stratégia predstavuje novú fázu 
úsilia EÚ v'oblasti podpory rovnosti LGBTIQ &udí a'stanovuje 
sa v'nej séria opatrení na zlep(enie rovnosti LGBTIQ &udí vo 
v(etk!ch oblastiach politík, #i%e sa na)alej zameriava na prio-
ritné oblasti. Je zameraná na cielené opatrenia v'rámci t!chto 
(tyroch hlavn!ch pilierov: 1. boj proti diskriminácii LGBTIQ &udí; 
2. zaistenie bezpe#nosti LGBTIQ &udí; 3. budovanie inkluzívnych 
spolo#ností z'h&adiska LGBTIQ a'4. vedenie v!zvy za rovnos$ 
LGBTIQ &udí na celom svete. V'stratégii sa uvádzajú problémy 
LGBTI rodín, a'to najmä v'oblasti vo&ného pohybu, pri#om jed-
n!m z'k&ú#ov!ch bodov v'pilieri 3 je zlep(enie právnej ochrany 
dúhov!ch rodín v'cezhrani#n!ch situáciách.

1 Smernica Európskeho parlamentu a'Rady 2004/38/ES z'29. apríla 2004 o'práve 
ob#anov Únie a'ich rodinn!ch príslu(níkov vo&ne sa pohybova$ a'zdr%iava$ sa v'rámci 
územia #lensk!ch (tátov, ktorou sa mení a'dop+"a nariadenie (EHS) #. 1612/68 
a'zru(ujú smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 
75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a'93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
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LGBTI RODÍN 
V!SKÚMAN#CH 
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(POROVNÁVA-
CIA ANAL#ZA)
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KA"DODENNÉ 
PROBLÉMY 
LGBTI RODÍN 
V!SKÚMAN#CH 
KRAJINÁCH 
(POROVNÁVA-
CIA ANAL#ZA)

Nedostato#né právne predpisy o'postavení LGBTI rodín majú 
za následok mno%stvo komplikácií v'ka%dodennom %ivote LGB-
TI &udí vo v(etk!ch oblastiach – zdravotnej starostlivosti, vzde-
lávaní, zamestnanosti, sociálnych slu%bách, vo&nom pohybe, 
a'dokonca aj vo vz$ahoch s'rodinami a'spolo#ensk!m okruhom 
najbli%(ích &udí. Z'nedávneho právneho prieskumu v'Bulharsku 
vyplynulo, %e nedostato#né právne uznanie LGBTI rodín má za 
následok poru(ovanie viac ako 300 práv.
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Vo v(etk!ch partnersk!ch krajinách projektu R.I.S.E. existu-
jú zákony o'ochrane pred diskrimináciou, ktoré chránia LGB-
TI &udí pred diskrimináciou vo v(etk!ch sférach %ivota vrátane 
zamestnanosti. Ke) v(ak príde na sociálne dávky súvisiace so 
zamestnaním, &udia v'rovnakopohlavn!ch rodinách ich nemô%u 
prenies$ na svojich partnerov. Osved#ené postupy v'tejto ob-
lasti mo%no nájs$ v'podnikoch, ktoré sa rozhodli takéto dávky 
poskytova$. V'roku 2018 napríklad slovenské ministerstvo prá-
ce, sociálnych vecí a'rodiny a'nadácia Pontis udelili IT spolo#-
nosti Accenture Slovensko titul Zamestnávate& ústretov! k'ro-
dine, rodovej rovnosti a' rovnosti príle%itostí za to, %e svojim 
LGBTI zamestnancom vypláca rodinné dávky. V' slovensk!ch 
právnych predpisoch sa takéto dávky nezaru#ujú. V'Bulharsku 
niektoré podniky umo%"ujú svojim zamestnancom prenies$ ta-
kéto dávky, ako napríklad druhé zdravotné poistenie, na part-
nerov rovnakého pohlavia. 

KA&DODENNÉ PROBLÉMY 
V%OBLASTI ZAMESTNANIA, 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVO-
STI, VZDELÁVANIA/SOCIÁL-
NEJ STAROSTLIVOSTI 
O%DETI A%V%IN$CH 
VEREJN$CH SFÉRACH

ZAMESTNANOS)
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Z'prieskumu v'rámci projektu R.I.S.E. vypl!va, %e LGBTI &udia 
v'práci stále ka%dodenne #elia rozsiahlej diskriminácii, ako aj 
homofóbnym a' transfóbnym nenávistn!m prejavom. Mnohí 
ú#astníci prieskumu uviedli, %e sa boja na pracovisku otvorene 
hovori$ o'svojej rodine, preto%e od kolegov, mana%érov a'za-
mestnávate&ov o#akávajú negatívne reakcie a'diskrimináciu. Ak 
sa diskriminácie a'vyjadrenia negatívnych postojov vo#i LGBTI 
&u)om dopú($ajú osoby s'mocensk!m postavením, ako naprí-
klad mana%éri alebo vedúci tímov, pre LGBTI &udí je ove&a zlo-
%itej(ie nahlási$ ich a'po%iada$ o'podporu. Jedna respondentka 
z'Bulharska uviedla homofóbne postoje svojho mentora k' jej 
vz$ahu s'osobou rovnakého pohlavia. Mentor tvrdil, %e vz$ah 
medzi dvomi %enami je podradnej(í ako heterosexuálny vz$ah: 
„Akoby sme to na ur%itej úrovni nemohli dosiahnu&... akoby ta-
k(to vz&ah (medzi dvomi !enami) nebol tak( seriózny ako me-
dzi mu!om a# !enou, %o je ve"mi nepríjemné.“ (Respondentka 
5, BG) Ten ist! mentor sa vyjadroval aj k' respondentke a' jej 
partnerke a'tvrdil, %e nemô%u ma$ deti, #o vypovedá o'jeho ab-
solútnej nevedomosti v'oblasti reproduk#n!ch mo%ností a'ne-
dostato#nej citlivosti pri diskusii o'osobn!ch zále%itostiach na 
pracovisku.

Sexuálna orientácia mô%e ovplyv"ova$ podnikanie a'pracovn! 
proces aj v'prípade samostatne zárobkovo #inn!ch osôb ale-
bo vlastníkov podnikov. Jeden bulharsk! respondent vlastní so 
svojím partnerom podnik, aby sa nemuseli obáva$ fóbie kolegov 
namierenej proti LGBTI &u)om. Uviedol v(ak, %e ich sexuálna 
orientácia sa nieko&kokrát stala dôvodom ukon#enia obchod-
n!ch vz$ahov s'dodávate&mi, ktorí sa o'nej dozvedeli. „Ke) nad 
t(m teraz tak prem($"am, do$lo k#ukon%eniu obchodn(ch vz&a-
hov preto, !e sme homosexuáli,“ povedal a')alej uviedol: „Stalo 
sa, povedzme v#prípade agentov, povedzme, !e najmä v#hu-
dobnom priemysle, !e sme nepokra%ovali v#spolupráci, preto!e 
o#nás zistili nejaké osobné informácie a#rozhodli sa, !e lep$ie 
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bude nepokra%ova& v#obchodn(ch kontaktoch.“ (Respondent 1, 
BG)
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ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOS)

Prístup k'zdravotnej starostlivosti je pre LGBTI &udí stále jed-
nou z' najproblematickej(ích oblastí. Z' historického h&adiska 
zdravotná starostlivos$ do ve&kej miery zodpovedá za stigma-
tizáciu a'patologizáciu LGBTI identít. V'sú#asnosti sa v'rámci 
zdravotnej starostlivosti poskytujú aj ur#ité slu%by, ktoré sú pre 
LGBTI &udí a'rovnakopohlavné rodiny nedostupné. Z'prieskumu 
v' rámci projektu R.I.S.E. vyplynuli rôzne prípady nerovnaké-
ho zaobchádzania, od nepovolenia náv(tev hospitalizovaného 
partnera rovnakého pohlavia alebo nemo%nosti rozhodovania 
o' jeho lie#be a% po nemo%nos$ vyu%ívania slu%ieb asistovanej 
reprodukcie alebo spolo#n!ch nemocensk!ch vecn!ch dávok. 
Niektorí ú#astníci prieskumu vyjadrili obavy z'prístupu svojich 
detí k'zdravotnej starostlivosti a'zo skuto#nosti, %e rodi#, ktor! 
nie je právne uznan!m príbuzn!m die$a$a, nemô%e die$a zastu-
pova$ ani prijíma$ rozhodnutia o'jeho lie#be. Preká%kam mô%u 
#eli$ aj pri jednoduch!ch veciach, ako je práceneschopnos$ 
z'dôvodu starostlivosti o'choré die$a alebo partnera. V'niekto-
r!ch krajinách, napríklad v'Po&sku, existujú mo%nosti rie(enia 
t!chto problémov v' oblasti zdravotnej starostlivosti, ke)%e 
partneri si napríklad mô%u udeli$ rôzne právomoci, napríklad 
právomoc prijíma$ zdravotné informácie alebo získa$ prístup 
k'zdravotnej dokumentácii, ale v'in!ch krajinách to mo%né nie 
je.

V(etky obavy t!kajúce sa zdravotnej starostlivosti sa ve&mi reál-
ne zhmot"ujú v'príbehoch ú#astníkov prieskumu. Jedna ú#ast-
ní#ka z'bulharskej osobitnej skupiny napríklad uviedla príbeh 
svojej priate&ky, ktorá nemohla sprevádza$ svoju partnerku do 
sanitky, preto%e nie sú legálne zosobá(ené: „Jej man!elka mala 
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autonehodu a#oni jej nedovolili nastúpi& do sanitky, preto!e ofi-
ciálne k#nej nebola v#!iadnom vz&ahu.“ (Respondentka 12, BG)
Podobné obavy vidíme aj v'odpovedi respondentky z'Rumun-
ska: „Rozm($"ali, %o budú robi& (...), ak bude jeden z#nich hos-
pitalizovan(, ako sa bude nemocni%n( personál správa& k# ich 
!ivotnému partnerovi. Tento problém sa nikde v# rumunsk(ch 
právnych predpisoch nerie$i. *al$ím prípadom je prístup 
k#spolupoisteniu pre !ivotného partnera, ktor( nemá in( zdroj 
príjmov a#závisí od poisteného partnera. V#prípade man!elov 
je mo!nos& %erpa& z#poistenia man!ela, v#prípade partnerov 
rovnakého pohlavia to v#Rumunsku mo!né nie je. (…) V$etci 
rozm($"ame nad t(m, %o sa stane, ak jeden z#partnerov zom-
rie a#bude ho treba previez& z#márnice, aby ho bolo mo!né 
pochova&. Ako sa k#nemu alebo k#nej budú chova&?“ (Iustina, 
Rumunsko)
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RODI#OVSKÉ PRÁVA
V!chova die$a$a patrí k' hlavn!m problémom, ktor!m LGBTI 
rodiny v'skúman!ch krajinách #elia. Problémy LGBTI rodi#om 
nastávajú e(te predt!m ako majú die$a, a'to z'dôvodu diskrim-
inácie v'oblasti osvojenia alebo slu%ieb asistovanej reproduk-
cie, a'pokra#ujú nepríjemnos$ami v'oblasti zdravotnej starostli-
vosti a'vo vzdelávacom systéme a'nedostato#nou akceptáciou 
v'spolo#enskom okruhu najbli%(ích &udí. Ke)%e ani v'jednej zo 
(iestich partnersk!ch krajín projektu R.I.S.E. nie sú LGBTI rodiny 
právne uznané, neupravuje sa v'nich ani ich situácia v'oblasti 
rodi#ovsk!ch práv. Vzh&adom na to sa za rodi#a detí pova%uje 
len ich biologick! alebo adoptívny rodi#, pri#om jeho partner 
nemá %iadne práva, povinnosti ani %iadny zákonn! vz$ah k't!m-
to de$om. Ako uviedlo mno%stvo ú#astníkov prieskumu, nebio-
logickí alebo neadoptívni rodi#ia sa pova%ujú za &udí, ktorí „sú 
de$om nik!m“.

LGBTI &udia sa mô%u sta$ rodi#mi najmä vyu%itím postupov 
asistovanej reprodukcie, procesom osvojenia die$a$a a'spoluro-
di#ovstvom. Z' prieskumu v' rámci projektu R.I.S.E. vyplynuli 
diskrimina#né postupy a'nedostato#ná právna úprava homo-
sexuálneho rodi#ovstva vo v(etk!ch troch oblastiach.

Postupy asistovanej reprodukcie sú k'dispozícii, finan#ne v(ak 
nie sú v%dy dostupné. Preto existujú programy na finan#nú 
podporu párov s' reproduk#n!mi problémami. Ukazuje sa, 
%e v' niektor!ch prípadoch sú rovnakopohlavné partnerstvá 
diskriminované a'nie je im umo%"ované vyu%íva$ programy na 
finan#nú podporu rodín, ktoré potrebujú postupy asistovanej 
reprodukcie. Tak!to prípad sa vyskytol v'Bulharsku, ke) Cen-
trum asistovanej reprodukcie odoprelo lesbickému páru príst-
up do programu asistovanej reprodukcie. Pár sa obrátil na súd 
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a'na prvej in(tancii súd rozhodol, %e v'tomto prípade nedo(-
lo k'diskriminácii. V'októbri 2019 bulharsk! najvy((í správny 
súd rozhodnutie súdu ni%(ej in(tancie potvrdil. Táto vec bude 
postúpená na Európsky súd pre &udské práva.

-al(ou hlavnou mo%nos$ou, ako mô%u ma$ LGBTI rodiny die$a, 
je osvojenie. Pre mu%ské rovnakopohlavné páry je to #asto jed-
iná mo%nos$ okrem spolurodi#ovstva. Ani v' jednej zo (iestich 
krajín projektu R.I.S.E. v(ak, %ia&, nie je osvojenie LGBTI rodinám 
dostupné, preto%e je vyhradené len pre man%elské páry. LGB-
TI &udia si mô%u osvoji$ deti ako osamelí rodi#ia, nemajú v(ak 
spolo#né rodi#ovské práva a'povinnosti s'partnerom. V'Po&sku 
je situácia e(te nerovnej(ia v'dôsledku novej iniciatívy zamer-
anej na zákaz osvojenia dokonca aj osamel!mi LGBTI rodi#mi. 
V'marci 2021 oznámili po&ské úrady zámer túto mo%nos$ zru(i$. 
Ak sa tento nov! právny predpis prijme, orgány budú musie$ 
preverova$ ka%dého, kto %iada o'osvojenie die$a$a ako osamel! 
rodi#. Ak sa zistí, %e %iados$ z'pozície osamelého rodi#a podala 
osoba %ijúca v' rovnakopohlavnom vz$ahu, bude trestne zod-
povedná.

Okrem toho respondenti v' osobitnej skupine v' Bulharsku 
uvádzajú, %e LGBTI #loveku mô%e by$ osvojenie zamietnuté aj 
vtedy, ak o" %iada ako osamel! rodi#, a'to pre homofóbne pos-
toje adop#n!ch slu%ieb. Tieto slu%by nemô%u legálne zamietnu$ 
osvojenie z'dôvodu sexuálnej orientácie alebo rodovej identi-
ty %iadate&a, preto zvy#ajne uvádzajú iné dôvody zamietnutia 
%iadosti. Gejsk! pár, ktor! sa zú#astnil osobitnej skupiny v'Bul-
harsku, uviedol, %e jeden z'nich po%iadal o'osvojenie. Svoj vz$ah 
nechceli taji$, napriek tomu sa v(ak v'ur#itej fáze pracovníci 
adop#n!ch slu%ieb rozhodli odstráni$ z'dokumentov v(etky in-
formácie o'druhom partnerovi. „Nie, dokonca to ani nenavrh-
li. Jednoducho to kon$tatovali, preto!e sa so mnou stretli, 
nav$tívili nás doma a#potom povedali, !e ma skrátka neuvedú 
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v#dokumentoch,“ povedal respondent 13, BG a'dodal: „Po%uli 
sme, !e vraj si tam pozna%ia nejakú hviezdi%ku, fajku alebo inú 
zna%ku (do !iadosti o#osvojenie) a#skrátka vám to die&a nikdy 
nedajú.“ -al(í respondent, ktor! je verejne známou osobnos$ou 
a'otvoren!m gejom, uviedol, %e v' jeho postavení je zbyto#né 
%iada$ o'osvojenie, preto%e adop#né slu%by budú vedie$, %e je 
homosexuál, a'„t!m celá snaha stráca zmysel“. Ú#astníci pries-
kumu sa dotkli aj problému obrovskej stigmatizácie mu%ov, ktorí 
si chcú osvoji$ deti, a'toho, %e ve&a %ien v'rovnakopohlavn!ch 
pároch si osvojuje deti z'pozície slobodného rodi#a, pri#om to 
isté bolo umo%nené len nieko&k!m málo mu%om.

Vzh&adom na nedostupnos$ asistovanej reprodukcie, adop#n!ch 
slu%ieb a'donosenie die$a$a náhradnou matkou je v'skúman!ch 
krajinách medzi LGBTI rodinami #oraz populárnej(ia mo%nos$ 
spolurodi#ovstva. Hoci spolurodi#ovstvo nie je právne uznané 
a'stále patrí v'komunite k'pomerne nov!m konceptom, niek-
torí LGBTI &udia vytvárajú spolurodi#ovské partnerstvá s'in!mi 
LGBTI &u)mi s'cie&om spolo#ne vychováva$ die$a. V'prieskume 
v'rámci projektu R.I.S.E. sme sa rozprávali s'jedn!m bulharsk!m 
lesbick!m párom, ktor! je v' spolurodi#ovskom partnerstve 
s'gejsk!m párom. Jedna zo %ien a' jeden z'mu%ov sú biolog-
ick!mi rodi#mi dcéry a' ich partneri sa rovnako podie&ajú na 
jej v!chove. Ke)%e spolurodi#ovstvo je v'bulharskej spolo#nosti 
novinkou, mô%e priná(a$ die$a$u aj rodi#om e(te vä#(iu stig-
matizáciu, hoci ú#astníci v'tomto prípade uviedli, %e sa dopo-
sia& pri prístupe k'slu%bám nestretli so %iadnou diskrimináciou. 
Die$a je v'pred(kolskom veku a'ne#elilo %iadnym homofóbnym 
postojom zo strany personálu (kôlky ani ostatn!ch detí. Jedin! 
problém, s'ktor!m sa partneri stretli, bol nesúhlas niektor!ch 
rodinn!ch príslu(níkov.

Odmietanie uznávania rodi#ovsk!ch práv rodi#ov v' rovnako-
pohlavn!ch rodinách vedie v' niektor!ch krajinách k' poru(o-
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vaniu &udsk!ch práv detí a' k' tomu, %e deti sa mô%u ocitnú$ 
vo ve&mi nebezpe#nom a' (pecifickom právnom postavení. 
Príkladom je prípad die$a$a menom Sara. Sara sa narodila 9. 
decembra 2019 v'*panielsku v'rodine Bulharky a'Britky naro-
denej v'Gibraltári. Pri narodení bol die$a$u vystaven! rodn! list, 
v' ktorom sa uvádzajú jej dve matky, ne(pecifikuje sa v' "om 
v(ak, kto je biologickou matkou die$a$a (príklad osved#eného 
postupu *panielska, pri ktorom sa zoh&ad"uje vz$ah die$a$a 
k'obom rodi#om). Pod&a sú#asného (panielskeho práva nemô%e 
die$a získa$ (panielske ob#ianstvo, preto%e ani jedna z'matiek 
nie je ob#iankou *panielska. Die$a$u bolo odopreté aj britské 
ob#ianstvo, preto%e pod&a sú#asného britského práva nemô%e 
získa$ ob#ianstvo po svojej matke z'Gibraltáru. 

D"a 29. januára 2020 predlo%ila bulharská matka dokumenty 
na vystavenie rodného listu Sary v'Bulharsku, aby mohla získa$ 
bulharské ob#ianstvo. Mesto Sofia nariadilo bulharskej matke 
predlo%i$ dôkazy obsahujúce informácie o'vz$ahu die$a$a k'svo-
jej biologickej matke. Ke) V. M. A. odmietla tieto informácie 
poskytnú$, 5. marca odmietla sofijská mestská #as$ Pan#arevo 
vystavi$ Sare rodn! list na základe skuto#nosti, %e dve matky 
nemô%u ma$ vlastné biologické die$a a'%e vystavenie takéhoto 
rodného listu by bolo v'rozpore s'verejn!m poriadkom, ke)%e 
Bulharsko neuznáva rovnakopohlavné man%elstvá uzavreté 
v'zahrani#í.

Proti rozhodnutiu mesta Sofie bolo podané odvolanie na správny 
súd mesta Sofie. D"a 2. októbra 2020 rozhodol správny súd 
mesta Sofie o'preru(ení konania vo veci pred správnym súdom 
mesta Sofie a'zaslaní %iadosti Súdnemu dvoru Európskej únie 
o'vydanie prejudiciálneho rozhodnutia.

Pojednávanie sa uskuto#nilo 9. februára 2021 pred Ve&kou 
komorou Súdneho dvora Európskej únie. Svoje pripomienky 
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predlo%ili *panielsko, Taliansko, Po&sko, Ma)arsko, Nemecko, 
Holandsko a'Európska komisia. Bulharsko zastupovalo minis-
terstvo zahrani#n!ch vecí prostredníctvom videokonferencie. 
Pojednávanie trvalo viac ako (tyri hodiny, po#as ktor!ch bola 
vä#(ina otázok polo%ená právnej zástupkyni V. A., prokurátorke 
Denitse Lyubenovej, rodine V. A., ako aj *panielskemu krá&ovst-
vu. Po#as pojednávania sa diskutovalo najmä o't!chto otázkach: 
práve na súkromn! a'rodinn! %ivot páru a'ich die$a$a zaru#enom 
v'práve EÚ; práve na vo&n! pohyb rodiny v'rámci Európskej únie 
zaru#enom v'#lánkoch 20 a'21 ZFEÚ a'ustanoveniach smernice 
2004/38; uznávaní biologického alebo právneho rodi#ovstva 
zákonne nadobudnutého v'hostite&skom #lenskom (táte pod&a 
jeho platn!ch vnútro(tátnych právnych predpisov #lensk!m 
(tátom Bulharsko; právach die$a$a zaru#en!ch v'Charte základ-
n!ch práv EÚ a'Dohovore OSN o'právach die$a$a; rovnováhe 
medzi vnútro(tátnou a' ústavnou identitou #lensk!ch (tátov 
(#lánok 4 ods. 2 ZEÚ) na jednej strane a'právom na súkrom-
n! a'rodinn! %ivot, ako aj najlep(ím záujmom die$a$a (#lánky 7 
a'24 ods. 2 Charty základn!ch práv Európskej únie), na strane 
druhej. Vynesenie rozhodnutia sa o#akáva koncom roka 2021.

V'oblasti rodi#ovsk!ch práv mo%no nájs$ zaujímavú v!nimku 
v'Po&sku. Napriek tomu, %e sa v'po&skej ústave nedefinuje rodi-
na ani rodi#ovstvo, súdy rozhodujúce vo veciach t!kajúcich sa 
detí naroden!ch rovnakopohlavn!m párom v'cudzích krajinách 
be%ne tvrdia, %e rodi#mi mô%u by$ len dvaja &udia opa#ného 
pohlavia. Súdy sa zvy#ajne odvolávajú na Zákonník o' rodine 
a'poru#níctve, ale aj na zákon o' registrácii sobá(nych listov. 
Po&sko teda neuznáva rodi#ovstvo osoby, ktorá nie je biolog-
ick!m príbuzn!m die$a$a, a'jej meno nemo%no zada$ do systému 
evidencie obyvate&stva (tzv. PESEL) ako meno rodi#a die$a$a, 
ani sa nemô%e uvádza$ na dokladoch toto%nosti die$a$a. Niek-
toré matriky v(ak vystavujú doklady toto%nosti de$om, ktoré 
majú v'rodnom liste uvedené dve matky (po&ské ob#ianky) ale-
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bo jedného otca (takisto po&ského ob#ana) a' %iadnu matku. 
Ak sú v' rodnom liste uvedené dve matky a' len jedna z'nich 
(nebiologická) je po&skou ob#iankou, alebo ak sú uvedení dvaja 
otcovia, rodi#ia sú nútení po%iada$ o'uznanie po&ského ob#ian-
stva die$a$a. Tejto %iadosti nemusí by$ v%dy vyhovené. Rovna-
kopohlavné páry, ktoré si zalo%ili rodinu v'cudzej krajine (#asto 
v'EÚ), sú donútené podstupova$ komplikované právne postupy, 
ktoré trvajú ve&a mesiacov, dokonca rokov, aby získali doklady 
toto%nosti pre svoje deti. (V'sú#asnosti sa v'Po&sku rozhodu-
je aspo" o'deviatich veciach t!kajúcich sa uznania ob#ianst-
va alebo zamietnutia vystavenia dokladov toto%nosti die$a$u. 
V'roku 2019 Európsky súd pre &udské práva informoval po&skú 
vládu, %e prijal dve %aloby v'tomto zmysle.)
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OCHRANA PRED DOMÁCIM 
NÁSILÍM 

V'oblasti ochrany pred domácim násilím sa postupy v'skúman!ch 
krajinách lí(ia a'niekedy si protire#ia. V'niektor!ch krajinách, 
napríklad na Slovensku, sa rovnakopohlavné rodiny neuzná-
vajú, ale partnerom %ijúcim v'rovnakopohlavn!ch vz$ahoch sa 
poskytuje ochrana pred domácim násilím. V'Bulharsku sa na 
rozdiel od zákona o' rodine pou%íva v'zákone o'ochrane pred 
domácim násilím slovné spojenie „faktické man%elské spolu%i-
tie“ a'poskytuje sa ochrana heterosexuálnym cisrodov!m part-
nerom, ktorí %ijú alebo %ili v'takejto forme spolu%itia (#lánok 3 
ods. 2), ale v'niektor!ch prípadoch sa nezabezpe#uje ochrana, 
ak sú partneri rovnakého pohlavia. Zo skúman!ch právnych 
sporov vypl!va, %e ak sa homosexuálnej osobe odmietla ochra-
na pod&a tohto zákona, bolo to odôvodnené nedostato#n!m 
právnym uznaním rodín, v'ktor!ch sú obaja partneri rovnakého 
pohlavia.1 Je to len jeden z'mnoh!ch nepriazniv!ch právnych 
dôsledkov nedostato#ného právneho uznania dúhov!ch rodín 
v'Bulharsku.

1 V'súdnom príkaze #. 26/07.10.2014 vydanom Okresn!m súdom v'Sofii, oddelením 
pre ob#ianskoprávne spory III, súdnou porotou 83 v'reakcii na %iados$ o'právnu 
ochranu #. 8100486/02.10.2014 sa uvádza, %e %iadate& nepatrí k'osobám oprávnen!m 
%iada$ o'ochranu pod&a zákona o'ochrane pred domácim násilím. „V'na(om práve 
sa za zákonné uznáva len man%elstvo medzi mu%om a'%enou, preto mô%e faktické 
man%elské spolu%itie existova$ len medzi mu%om a'%enou.“
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Nevidite&nos$ LGBTI rodín pred zákonom vedie k'diskriminácii 
v't!ch najbe%nej(ích situáciách, napríklad pri prístupe k'ban-
kov!m/finan#n!m slu%bám, u%ívaní spolo#nej nehnute&nosti 
a' dedi#sk!ch právach. Lí(ia sa napríklad podmienky na zís-
kanie úveru a'proces rozdelenia finan#n!ch povinností medzi 
partnerov v'neuznanom vz$ahu je nemo%n!, preto%e ru#ite&om 
musí by$ man%el alebo blízky príbuzn!. Obmedzen! je aj prí-
stup k'in!m bankov!m slu%bám, napríklad k'otvoreniu banko-
vého ú#tu.

Ak jedna osoba v'rovnakopohlavnom páre vlastní nehnute&nos$, 
nemô%e ju automaticky spoluvlastni$ so svojím partnerom, ako 
by to bolo v'prípade man%elstva. Jedn!m rie(ením je, %e rov-
nakopohlavné páry si nehnute&nos$ kúpia spolu, aby boli oba-
ja vedení ako jej vlastníci. Podobn! problém nastáva v'prípade 
dedenia. V'prípade man%elsk!ch párov sa dedi#stvo zabezpe-
#uje automaticky, preto%e boli zosobá(ené. V'prípade rovnako-
pohlavn!ch párov sa mô%e jedna osoba sna%i$ zanecha$ svoj 
majetok partnerovi, ale jej závet mô%u na súde napadnú$ jej 
príbuzní, ako je to mo%né v'Bulharsku, tak%e neexistuje 100 % 
záruka, %e majetok pripadne partnerovi. To isté platí aj o'dedi#-
sk!ch právach detí, ktoré nie sú z'právneho h&adiska príbuz-
né svojim rodi#om: závet rodi#a mô%u na súde napadnú$ jeho 
zákonití príbuzní a'die$a nemusí získa$ cel! majetok, ktor! mu 
odkázal rodi#. Podobná situácia je v'Loty(sku, kde pozostal! 

STAV V%OBLASTI SPOLO#N$CH 
MAJETKOV$CH PRÁV/SOCIÁL-
NYCH DÁVOK PRE PARTNEROV 
V%LGBTI RODINÁCH
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partner nemô%e by$ zákonn!m dedi#om závetcu1  a'nemá ná-
rok na neoddelite&nú sú#as$ dedi#stva.2 V'Po&sku mô%u takisto 
rovnakopohlavné páry spísa$ závet t!kajúci sa dedi#stva, musia 
v(ak zaplati$ ve&mi vysokú dedi#skú da", od ktorej sú man-
%elské páry oslobodené. Okrem toho mô%u aj napriek závetu 
rodi#ia zosnulej osoby získa$ právo na zákonné dedi#stvo (aj 
v'tomto prípade platí, %e na man%elské páry sa pravidlo t!kajú-
ce sa zákonného dedi#stva po zosnulej osobe nevz$ahuje).

Gejsk! pár z'Bulharska sa ocitol vo ve&mi nezvy#ajnej situácii 
t!kajúcej sa nehnute&nosti. Dvaja mu%i %ijú v'byte, ktor! vlastní 
jeden z'nich. Sú legálne zosobá(ení v' inej krajine EÚ, ale ich 
man%elstvo nie je v'Bulharsku uznané, preto nehnute&nos$ ne-
majú v'spolo#nom vlastníctve. Jeden z'nich %iada o'osvojenie 
die$a$a ako osamel! rodi# a'v' rámci postupu osvojenia musí 
predlo%i$ dokument, v' ktorom sa uvádza adresa jeho miesta 
pobytu a'jeho vz$ah k'nemu. Ke)%e byt vlastní druh! partner, 
doty#n! mu% musel podpísa$ nájomnú zmluvu s'vlastn!m part-
nerom a'v'sú#asnosti je nájomníkom vo vlastnom byte. Svoj-
mu partnerovi musí plati$ symbolick! mesa#n! nájom vo v!(ke 
100 BGN, pri#om partner zárove" z'tohto nájmu odvádza dane. 
Tento prípad ve&mi jasne poukazuje na problémy, ktor!m #elia 
LGBTI rodiny aj v'takej základnej oblasti, akou je b!vanie. By$ 
nájomníkom vo vlastnom byte a'plati$ nájom svojmu partnerovi 
nie je len smie(ne a'nepotrebné, ale aj poni%ujúce.

Dobr! príklad príle%itostí na úpravu dedi#sk!ch vz$ahov me-
dzi partnermi rovnakého pohlavia mo%no nájs$ na Sloven-
sku. V'slovenskom Ob#ianskom zákonníku sa uvádzajú ur#ité 
práva t!kajúce sa problematiky nájmu a'dedi#stva. Pozosta-
l! LGBTI partner mô%e dedi$, ak LGBTI partner, ktor! zomrel, 

1 Loty(sk! Ob#iansky zákonník, #lánok 391
2 Loty(sk! Ob#iansky zákonník, #lánok 423
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spísal závet a'ur#il svojho LGBTI partnera za osobu, ktorá má 
po "om v'prípade jeho smrti dedi$. Ak nie je spísan! závet, je 
mo%né dedi$ pod&a ustanovení, v'ktor!ch sa stanovuje dede-
nie zo zákona. To by v(ak bolo pre LGBTI partnera len $a%ko  
dosiahnute&né, ke)%e mô%e by$ zaraden! do druhej alebo tretej 
kategórie dedi#ov.

V' niektor!ch krajinách, ako napríklad v' Bulharsku, existujú 
obecné programy na podporu nov!ch rodín, ktoré spo#íva-
jú v'zní%ení poplatkov za hypotéky. Tieto programy pomáhajú 
nov!m rodinám u(etri$ tisícky BGN, nane($astie v(ak nie sú 
dostupné pre LGBTI rodiny, preto%e tie nemô%u uzatvára$ man-
%elstvá. 
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KONFLIKT ZÁUJMOV
-al(ou oblas$ou, v' ktorej sa nezoh&ad"uje existencia  
LGBTI rodín, #o mô%e vies$ k' právnym problémom, je konf-
likt záujmov. V'Loty(sku sa napríklad v'právnych predpisoch 
nezoh&ad"uje mo%nos$ v!skytu konfliktu záujmov v' prípade 
partnerov rovnakého pohlavia v' t!chto scenároch: osoby 
nemajú obmedzenú ú#as$ na verejnom obstarávaní alebo na 
vypracúvaní dokumentácie k' verejnému obstarávaniu, ak je 
jeden z'uchádza#ov partnerom #lena v!berovej komisie1, a'ne-
existuje %iadny konflikt záujmov pri vykonávaní #innosti vere-
jn!ch #inite&ov vo vz$ahu k'ich partnerom.2 

1 Loty(sk! zákon o'verejnom obstarávaní, #lánok 25 oddiel 1 bod 2.
2 Loty(sk! zákon o'predchádzaní konfliktu záujmov pri #innostiach verejn!ch 
#inite&ov, #lánok 1, bod 6. 
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STAV V%OBLASTI VO(NÉHO 
POHYBU LGBTI RODÍN

V' roku 2004 prijala EÚ zásadn! dokument, v' ktorom sa za-
ru#uje právo na vo&n! pohyb v'rámci EÚ ob#anom Európske-
ho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria #lenské 
(táty Európskej únie (EÚ) a' tri #lenské krajiny Európskeho 
zdru%enia vo&ného obchodu (EZVO) – Island, Nórsko a'Lichten-
(tajnsko. Smernica Európskeho parlamentu a'Rady 2004/38/
ES z' 29. apríla 2004 o'práve ob#anov Únie a' ich rodinn!ch 
príslu(níkov vo&ne sa pohybova$ a'zdr%iava$ sa v'rámci územia 
#lensk!ch (tátov, známa aj ako smernica o'vo&nom pohybe, sa 
stala dôle%it!m dokumentom pre LGBTI rodiny, preto%e sa v'nej 
man%elom ob#anov EÚ umo%"uje zdr%iava$ sa v'EÚ. To malo 
za následok sériu súdnych vecí, v'ktor!ch sa ude&ovalo právo 
man%elom rovnakého pohlavia z'krajín mimo EÚ na pobyt v'EÚ 
s'ich partnermi. 

V'rumunskej veci Relu Adrian Coman a#i./Inspectoratul Gene-
ral pentru Imigr'ri a#Ministerul Afacerilor Interne (C-673/16)1  
t!kajúcej sa uznania pris$ahovaleck!ch práv rovnakopohlav-
n!ch man%elsk!ch partnerov Ve&ká komora Súdneho dvora EÚ 
rozhodla, %e pojem „man%el“ zah,"a na ú#ely práva na vo&n! 
pohyb a'práva na pobyt v'EÚ aj man%elov rovnakého pohlavia. 
V'tejto veci sa zdôraz"ovalo rovnaké zaobchádzanie s'man%el-
sk!mi pármi rovnakého pohlavia pri uplat"ovaní práva na vo&n! 
pohyb a'práva na pobyt v'EÚ. Rumunsk! ob#an Adrian Coman 
si vzal svojho dlhoro#ného partnera Claia Hamiltona, ob#ana 
USA, v'Bruseli v' roku 2010. Páru bolo odopreté povolenie na 

1 Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, vec #. C 673/16, 5. júna 2018.



47

pobyt v'Rumunsku. Coman a'Hamilton, ktor!ch zastupovalo 
zdru%enie ACCEPT, podali na rumunsk!ch súdoch odvolanie 
proti rozhodnutiu rumunsk!ch úradov. Rumunsk! ústavn! súd 
sa obrátil na Súdny dvor EÚ s'otázkou, #i by mal by$ Hamilton 
uznan! ako man%el ob#ana EÚ a'malo by mu by$ pod&a práva 
EÚ priznané právo na trval! pobyt v'Rumunsku. Ve&ká komora 
Súdneho dvora EÚ rozhodla, %e pojem „man%el“ zah,"a na ú#e-
ly práva na vo&n! pohyb a'práva na pobyt v'EÚ aj man%elov rov-
nakého pohlavia. V'tejto zásadnej súdnej veci sa zabezpe#u-
je rovnaké zaobchádzanie s' rovnakopohlavn!mi man%elsk!mi 
pármi pri uplat"ovaní práva na vo&n! pohyb a'práva na pobyt 
v'EÚ pod&a smernice o'vo&nom pohybe.2

Po vydaní tohto rozhodnutia uznal 25. júla 2019 bulharsk! 
najvy((í správny súd, %e právo na vo&n! pohyb v'rámci EÚ sa 
vz$ahuje aj na man%elov v' rovnakopohlavn!ch rodinách. Toto 
rozhodnutie bolo aj v'súlade so smernicou o'vo&nom pohybe 
a'vz$ahovalo sa na lesbick! pár s'pobytom v'Bulharsku. Ma-
riama Diallo, ob#ianka Francúzska, sa v' roku 2016 vydala vo 
Francúzsku za Cristinu Palma, ob#ianku Austrálie. V' tom is-
tom roku sa rozhodli pres$ahova$ do Bulharska a'po%iada$ tam 
o'pobyt. Mariana pobyt dostala a'po%iadala Cristinu ako ro-
dinnú príslu(ní#ku, aby s'"ou %ila v'Bulharsku. Spolo#ne po-
dali %iados$ na riadite&stve pre migráciu ministerstva vnútra, 
predlo%ili v(etky potrebné dokumenty vrátane sobá(neho listu 
a'bez ak!chko&vek $a%kostí bolo povolenie na pobyt udelené aj 
Cristine. Problémy sa rodine za#ali v'roku 2017, ke) si musela 
Cristina pred+%i$ povolenie na pobyt. Dostala úradn! list, z'kto-
rého sa dozvedela, %e povolenie na pobyt jej nebude pred+%e-
né, preto%e v'bulharsk!ch právnych predpisoch sa rovnakopo-

2 Smernica Európskeho parlamentu a'Rady 2004/38/ES z'29. apríla 2004 o'práve 
ob#anov Únie a'ich rodinn!ch príslu(níkov vo&ne sa pohybova$ a'zdr%iava$ sa v'rámci 
územia #lensk!ch (tátov.
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hlavné man%elstvá neuznávajú. Pár toto rozhodnutie napadol 
na súde a'správny súd mesta Sofie rozhodol v'jeho prospech. 
Riadite&stvo pre migráciu sa proti tomuto rozhodnutiu odvolalo, 
ale najvy((í správny súd potvrdil rozhodnutie správneho súdu 
mesta Sofie a'právo Cristiny na pobyt v'Bulharsku ako rodinnej 
príslu(ní#ky ob#ianky EÚ. Bolo to prv!krát, #o bulharsk! súd 
uznal existenciu rovnakopohlavného man%elstva.
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PROBLÉMY V%OKRUHU 
NAJBLI&'ÍCH (UDÍ 

(POSTOJ PRÍBUZN$CH)

Od rodiny a'priate&ov o#akávame, %e nás budú v%dy podporova$ 
a'budú pri nás stá$. Aj po coming-oute t!kajúcom sa svojej 
identity sa niektorí LGBTI &udia mô%u na túto podporu na)alej 
spo&ahnú$ a'so svojimi rodinami udr%iavajú zdravé vz$ahy, ve&mi 
#asto sa v(ak stáva aj to, %e LGBTI &udia sú ostrakizovaní. Zalo-
%enie dúhovej rodiny a'v!chova die$a$a s'partnerom rovnakého 
pohlavia vedie k')al(iemu coming-outu, pri ktorom musia pria-
telia a'rodiny LGBTI &udí akceptova$ nielen ich queer identitu, 
ale aj to, %e tvoria rodinu.

Z'ná(ho prieskumu vypl!va, %e LGBTI &udia stále #elia vysokej 
miere neakceptácie v'okruhu najbli%(ích &udí, najmä vo svojich 
rodinách. Ke) boli ú#astníci prieskumu v'rámci projektu R.I.S.E. 
po%iadaní o' uvedenie pozitívnych alebo negatívnych príkla-
dov akceptácie, prispeli mnoh!mi príbehmi akceptácie, ale aj 
znepokojujúcim mno%stvom skúseností s' vylú#ením, najmä 
z'vlastnej rodiny. Vä#(ina pozitívnych príkladov sa t!kala ich 
priate&ov, ktorí ich prijali a' re(pektovali ich identitu. Miestom 
pozna#en!m stigmou a'strachom je pre mnoh!ch LGBTI &udí 
rodina, boja sa zdôveri$ rodi#om so svojou identitou, a'to aj vo 
vy((om veku, dokonca aj vtedy, ke) si zalo%ia vlastnú rodinu 
s'partnerom. V'niektor!ch prípadoch trvá rodi#om LGBTI &udí 
celé roky, k!m dospejú k'akceptácii identity svojich detí a'sku-
to#nosti, %e %ijú v'rovnakopohlavnom vz$ahu, ale nakoniec sa to 
stane: „Moja mama sa s#nami nieko"ko rokov nerozprávala, ale 
teraz u! nemám !iadne problémy v#rodine. T(m, ktor(m sa to 
nepá%i, sa vyh(bame.“ (Lavinia, Rumunsko) V'in!ch prípadoch 
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zavedú politiku „nep!tam sa, nehovor mi to“ a'nikdy o' tejto 
téme nehovoria. Je znepokojujúce, %e niektorí rodi#ia sú stále 
presved#ení, %e nie#o ich deti „zmenilo“ na gejov, a'niektorí sa 
sna%ia nájs$ dôvod, pre#o sú ich deti homosexuálne alebo tran-
srodové, a'pokú(ajú sa ich z'toho „vylie#i$“. 0asto obvi"ujú ich 
partnerov, %e ich „zmenili na gejov“. Pár lesbick!ch %ien, ktor! 
sa zú#astnil bulharskej osobitnej skupiny, uviedol, %e ich rodiny 
verili, %e je mo%né homosexualitu vylie#i$, a'jednu z'nich s't!m-
to cie&om dali na terapiu.

Transrodoví ú#astníci v!skumu hovorili o' tom, ako rodiny ich 
partnerov neschva&ovali ich vz$ah a'správali sa neúctivo a'ne-
priate&sky. Ako uviedla jedna trans%ena z'Bulharska: „Boli sme 
u# jeho príbuzn(ch, ktorí ma neschva"ovali a# oslovovali ma 
v#nesprávnom rode.“ (Respondentka 2, BG, rozhovor) Ona aj jej 
partner sú transrodoví &udia a'#elia vylú#eniu nielen z'vlastnej 
rodiny, ale aj spomedzi okruhu priate&ov. Podelili sa o'skúsenos$ 
s'párom priate&ov, ktorí „povedali, !e s#nami nechcú komuni-
kova&, preto!e nechcú, aby bola ich dcéra zmätená“ (Respon-
dentka 2, BG, rozhovor)

Otvorené prejavovanie svojej sexuálnej a'rodovej identity v'kra-
jinách, v' ktor!ch vládne vysoké spolo#enské stigmatizovanie 
a'nízka úrove" ochrany &udsk!ch práv, mô%e by$ ve&mi $a%ké, 
a'dokonca nebezpe#né. To vná(a do dynamiky vz$ahov LGBTI 
&udí )al(ie problémy. V'niektor!ch prípadoch je jeden z'part-
nerov otvorenej(í a'uvo&nenej(í a'nemá problém otvorene ho-
vori$ o'svojom vz$ahu, prípadne prejavova$ náklonnos$, zatia& 
#o druh! s'otvorenos$ou váha. Mô%e to vies$ k'frustrácii oboch 
partnerov, preto%e jeden sa cíti obmedzovan! a'druh! tla#en! 
do situácií, v'ktor!ch je mu nepríjemne. Vypl!va to napríklad 
z'príbehu jednej respondentky o'tom, ako raz po#as cestovania 
neznámy #lovek povedal, %e jej partnerka si mô%e nájs$ priate&a 
na mieste, do ktorého cestovali: „Cítila som sa ve"mi neprí-
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jemne, preto!e v#tejto situácii nemohla poveda&, !e si nemusí 
nikoho h"ada&, preto!e osoba, s#ktorou chodí, sedí ved"a nej na 
zadnom sedadle. Toto za!ívame ako pár ve"mi %asto.“ (Res-
pondentka 5, BG, rozhovor).
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ZOBRAZOVANIE LGBTI  
RODÍN V%MÉDIÁCH/V'E-
OBECN$ POSTOJ VEREJ-
NOSTI K%LGBTI RODINÁM

Vo v(etk!ch partnersk!ch krajinách sa pod&a v(etkého mé-
diá pri LGBTI komunite najviac zaujímajú o'pochody hrdosti, 
ktoré im #asto dávajú príle%itos$ otvori$ aj tému LGBTI rodín. 
Vo v(eobecnosti záujem médií rastie a'okrem príbehov, ktoré 
zverej"ujú v'#ase konania pochodov, sa venujú aj udalostiam 
z'politickej alebo právnej oblasti, ako sú predvolebné diskusie, 
legislatívne iniciatívy, súdne veci, (tatistické údaje at). (Loty(-
sko). Hoci ve&a médií stále zobrazuje LGBTI &udí v'negatívnom 
svetle, partneri projektu R.I.S.E. uvádzajú, %e #oraz viac si ich 
dáva za cie& informova$ o'tejto téme pozitívne alebo neutrálne, 
ako aj pou%íva$ pri spracúvaní tém t!kajúcich sa LGBTI komu-
nity správnu a'neurá%livú terminológiu. 

Pri téme LGBTI rodín médiá #asto uprednost"ujú osobné prí-
behy rodín s'cie&om dosiahnu$ empatiu a'akceptáciu. Právne 
spory v'oblasti rovnosti man%elstva a'LGBTI rodi#ovstva takisto 
vyvolávajú verejné diskusie a'pri$ahujú pozornos$ médií, pri-
#om vo vä#(ine prípadov ich hlavné médiá prezentujú vhodne.

Niektorí partneri projektu R.I.S.E., ako napríklad LGL v' Litve, 
uvádzajú, %e s' rozvojom alternatívnych médií na otvoren!ch 
platformách, ktoré poskytujú priestor pre viac osobn!ch prí-
behov, sa zvy(uje po#et príle%itostí na pozitívne zobrazovanie 
LGBTI &udí. Zárove" v(ak vo v(etk!ch krajinách projektu R.I.S.E. 
pôsobia médiá, webové sídla a'organizácie národno-konzerva-
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tívneho alebo ruského pôvodu s' nacionalistick!m, nábo%en-
sk!m a'najmä misionárskym pozadím, ktoré sa sna%ia prehl-
bova$ stereotypy a'predsudky. Vo v(etk!ch (iestich krajinách 
prebieha vojna medzi pro-LGBTI a'anti-LGBTI rétorikou o'ro-
dinné hodnoty a'diskurz proti rodovej rovnosti.
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NAJ#ASTEJ'IE STRATÉGIE 
LGBTI RODÍN PRI PREKO-
NÁVANÍ PREKÁ&OK/KA&-
DODENN$CH PROBLÉMOV

K' najlep(ím stratégiám na pre%itie LGBTI rodín a' zlep(enie 
prostredia, v'ktorom %ijú, patrí vytváranie komunít a'sietí. Ide 
o' skvel! spôsob v!meny skúseností, osved#en!ch postupov, 
získan!ch poznatkov a'nápadov na zlep(ovanie ka%dodenného 
%ivota #lenov komunity. V'Bulharsku existujú dve ve&mi úspe(-
né komunitné iniciatívy: podporná skupina pre LGBTI rodi#ov 
a' podporná skupina pre budúcich LGBTI rodi#ov. Podporná 
skupina pre LGBTI rodi#ov za#ala svoju #innos$ pred (tyrmi 
rokmi ako iniciatíva mláde%níckej LGBT organizácie Deystvie. 
Organizuje sa v'súkromnej skupine na Facebooku, v'ktorej si 
#lenovia koordinujú stretnutia, vymie"ajú cenné informácie 
o'osved#en!ch postupoch a'problémoch a'poskytujú poraden-
stvo. Pod&a ú#astníkov prieskumu v'rámci projektu R.I.S.E., ktorí 
boli sú#as$ou skupiny LGBTI rodi#ov, vychovávajú rodiny v'sku-
pine celkom 100 detí. Ke)%e ú#as$ v'skupine LGBTI rodi#ov sa 
umo%"uje iba &u)om, ktorí sú u% rodi#mi, bola zalo%ená nová 
podporná skupina pre LGBTI &udí, ktorí rodi#mi e(te len budú. 
*tyria ú#astníci osobitn!ch skupín uviedli, %e sa zú#ast"ujú 
v'tejto skupine a'vymie"ajú si informácie s'in!mi #lenmi komu-
nity, ktorí sa sna%ia o'osvojenie, otehotnenie alebo inú formu 
spolurodi#ovského partnerstva.

Podobné príklady komunitn!ch iniciatív mo%no nájs$ aj v'os-
tatn!ch partnersk!ch krajinách. LGBTI rodiny na)alej pri úsi-
lí o' zlep(ovanie prostredia vo svojich krajinách riskujú svoju 
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bezpe#nos$ a'kvalitu %ivota. Nielen%e sa organizujú, aby sa na-
vzájom podporovali, ale aj podávajú %aloby, odvolávajú sa proti 
rozhodnutiam in(titúcií a'zverej"ujú svoje príbehy, aby norma-
lizovali obraz LGBTI rodín v'(irokej verejnosti.

„Myslím si, !e ove"a viac energie vynakladáme na priate"ské 
rie$enie problémov s#t(mito in$titúciami. Robíme v$etko preto, 
aby sme sa vyhli konfliktom (...). Vynakladáme energiu na to, 
aby mohla fungova& na$a rodina, a#zámerne sa vyh(bame kon-
fliktom (...). T(m, !e sme sa rozhodli zapoji& do skupiny rodín, 
ktoré !alujú $tát, aby sa mohli bráni&, v$ak prekra%ujeme svoju 
komfortnú zónu.“ (Andreea, Rumunsko)

Rozvoj nezávisl!ch médií a' sociálnych médií priná(a LGBTI 
&u)om skvelé príle%itosti na organizovanie, vzájomné infor-
movanie a'zabezpe#ovanie vidite&nosti jednoduch!mi krokmi, 
ak!mi sú v!mena názorov, tvorba vlastného obsahu a'v!mena 
skúseností. Dnes je u% ove&a jednoduch(ie predstavova$ LGBTI 
identity a'sta$ sa známym v'(ir(om prostredí prostredníctvom 
otvoren!ch kanálov informa#n!ch technológií a'virtuálnej ko-
munikácie, #o mô%e LGBTI rodinám pomôc$ vymani$ sa z'hete-
ronormatívnych noriem. V'tomto zmysle sa LGBTI rodiny stáva-
jú motorom spolo#enskej zmeny. Budujú si prostredie podpory 
ako podporn! systém, v'ktorom sa rozhodli %i$, aby si mohli 
zalo%i$ „vlastné rodiny“. Vyvíjajú tlak na právny systém, aby do-
siahli rovnos$, spochyb"ujú tradi#nú rodovú de&bu a'roz(irujú 
priestor na dosiahnutie vä#(ej osobnej autonómie. Postupne 
sa zintenzív"uje ob#ianska ú#as$ a'sebavyjadrenie posil"ova-
né nov!mi komunika#n!mi technológiami a'zv!(enou dôverou 
v' organizácie, ak!mi sú komunitné organizácie zapojené do 
projektu R.I.S.E.

„My, LGBT "udia, ktorí tvoríme rodinu, by sme sa u! nemali viac 
skr(va&. Mali by sme bojova&, aby sme ukázali, !e existujeme, 
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!e sme tu a#!ijeme tak( ist( !ivot ako vy, vä%$inová rumunská 
populácia.“ (Irene, Rumunsko)

Ú#astníci prieskumu v' rámci projektu R.I.S.E. vyjadrili obavy 
o' svoju bezpe#nos$ a' spomenuli taktiky na jej zlep(ovanie. 
Hlavnou uvedenou stratégiou je ve&ká oh&aduplnos$ a'schop-
nos$ „pre#íta$“, v'ak!ch situáciách a'ktor!m &u)om je bezpe#-
né sa zdôveri$, a'kedy je potrebná vä#(ia opatrnos$ a'utajenie 
svojej toto%nosti z'dôvodu ochrany vlastnej bezpe#nosti. Mno-
hí ú#astníci uviedli, %e si dávajú ve&k! pozor na to, kedy si na 
verejnosti prejavujú náklonnos$. Jeden bulharsk! respondent 
napríklad priznal, %e si v'niektor!ch #astiach Sofie mô%e dovoli$ 
prejavova$ náklonnos$ na verejnosti, pri#om v'in!ch #astiach to 
robi$ nemô%e, preto%e je to príli( nebezpe#né: „Je ve"mi smut-
né, !e !ivot v#Sofii je úplne in( v#jej centre ako napríklad v#%asti 
Ljulin“. (Respondent 7, rozhovor)

LGBTI &udia #elia útokom v'rodine, na ulici, pri prístupe k'to-
varom a' slu%bám, vo verejnej doprave a' na in!ch verejn!ch 
miestach. V'prípade trans&udí je problematika bezpe#nosti e(te 
zásadnej(ia – ak vá( vzh&ad nie je v'súlade s'rodom, ktor! vám 
bol pripísan! pri narodení, útoky sú pomerne #asté, pri#om prí-
slu(né orgány nemajú v'oblasti rie(enia trestn!ch #inov z'ne-
návisti %iadne kompetencie, prípadne ich majú len nedostato#-
né:

„Pískanie, niektorí sa zastavia a#za%nú kri%a&, nadáva& alebo 
vrieska&, pripadá im to divné, myslia si, !e nie%o nie je v#po-
riadku a#za%nú by& dos& agresívni (...). Napríklad vo verejnej do-
prave, v#najlep$om prípade za!ijete vysmievanie a#ukazovanie 
prstom, mô!u na vás aj p"u&, strka& vás, zosmie$+ova&, natá%a& 
si vás.“ (Alexis, Rumunsko)



57



58

POKROK PRI 
ZLEP$OVANÍ 
SKÚSENOSTÍ 
(KVALITY "I-
VOTA) LGBTI 
RODÍN
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POKROK PRI 
ZLEP$OVANÍ 
SKÚSENOSTÍ 
(KVALITY "I-
VOTA) LGBTI 
RODÍN

EXISTUJÚCE OSVED#ENÉ 
POSTUPY AKCEPTÁCIE  

A%ROVNAKÉHO ZAOBCHÁ-
DZANIA S%LGBTI RODINAMI: 

POLITIKY A%SYSTÉMY  
PODPORY

V'Bulharsku, Litve, Loty(sku, Po&sku, Rumunsku a'na Slovensku 
prebieha mno%stvo iniciatív, ktoré podporujú akceptáciu a'ob-
hajujú legislatívne zmeny na uznávanie LGBTI rodín. Partneri 
projektu R.I.S.E. uskuto#"ujú kampane na zvy(ovanie povedo-
mia, vedú legislatívne iniciatívy a'organizujú komunitu s'cie&om 
podpori$ miestne komunity v'boji za ich rodinné práva a'za-
bezpe#i$ posilnenie ich postavenia. Na komunitnej úrovni vidno 
najrôznej(ie zlep(enia, ako aj zmeny niektor!ch politík a'po-
stupov. 

V'Bulharsku sa za posledn!ch pár rokov zaznamenal pozitívny 
v!voj v'podobe rozhodnutia najvy((ieho správneho súdu z'roku 
2019, v'ktorom sa uznalo právo rovnakopohlavn!ch párov na 
vo&n! pohyb, ako aj rozhodnutia krajského súdu v'Sofii zo sep-
tembra 2019 o'tom, %e %ena v'rovnakopohlavnom man%elstve 
mô%e prevzia$ partnerkino priezvisko. -al(ie osved#ené po-
stupy v'oblasti vidite&nosti a'podpory mo%no nájs$ v'projekte 
LoveMoves. Jeho cie&om je odporova$ diskrimina#n!m prakti-
kám #lensk!ch (tátov, ktoré neuznávajú rovnakopohlavné páry 
uznané v'inej jurisdikcii, #ím poru(ujú ich právo na vo&n! pohyb 
v'Európskej únii. V'rámci tejto iniciatívy zverejnila Nadácia Bi-
litis v'roku 2019 petíciu na úrovni celej EÚ, v'ktorej sa orgány 
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EÚ naliehavo vyz!vali na zabezpe#enie práv dúhov!ch rodín 
a'ktorú podpísalo viac ako 17 000 &udí. Postavenie rovnakopo-
hlavn!ch párov uznan!ch v'in!ch jurisdikciách EÚ, ktoré majú 
v'Bulharsku pobyt alebo do" cestujú, bolo analyzované a'opísa-
né v'správe Vo&n! pohyb európskych ob#anov – práva a'problé-
my rovnakopohlavn!ch rodín v'Bulharskej republike, ktorá ob-
sahuje preskúmanie práv zaru#en!ch ob#anom EÚ a'anal!zu 
opatrení a'nedostatkov pri vykonávaní smernice v'Bulharsku, 
preskúmanie administratívnej a'súdnej praxe v'krajine, ako aj 
údaje z' vnútro(tátneho prieskumu rovnakopohlavn!ch párov 
s' uznan!m postavením v' in!ch #lensk!ch (tátoch EÚ, ktoré 
majú v'Bulharsku prechodn! pobyt alebo v' "om %ijú. V' de-
cembri 2019 spustili bulharské LGBTI organizácie Bilitis, GLAS 
a'Deystvie kampa" Rodina pre v(etk!ch, ktorej cie&om je na-
liehavá v!zva orgánom, aby uznávali registrované partnerstvá 
ako oficiálnu formu partnerstva medzi rovnakopohlavn!mi pár-
mi aj pármi osôb opa#ného pohlavia. V' kampani sa vyz!vali 
páry aj jednotlivci bez oh&adu na svoju sexuálnu orientáciu, aby 
podávali mestu Sofia %iadosti o'uzavretie registrovaného part-
nerstva. Kampane sa zú#astnilo celkom 275 &udí.

V'Litve do(lo k'ur#itému v!voju na praktickej úrovni – okrem 
iného za#ali napríklad niektorí notári vydáva$ splnomocne-
nia partnerom rovnakého pohlavia na prijímanie rozhodnutí 
za partnera v' prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 
a'správy majetku.

V'Loty(sku je u% spomínan! zákon o'%ivotn!ch partneroch nie-
len legislatívnou iniciatívou, ale aj kampa"ou na zvy(ovanie po-
vedomia, v'rámci ktorej sa zverej"ujú príbehy nezosobá(en!ch 
rodín vrátane LGBTI rodín a'problémy, ktor!m ka%dodenne #elia. 
1udia sa v'nej vyz!vajú, aby iniciatíve vyjadrili podporu [dzives-
biedri.lv]. Kampa" zaznamenala rastúcu podporu aj v'spolo#-
nosti, ke)%e 59 % loty(skej populácie podporuje prijatie zákona 
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o'%ivotn!ch partneroch; len 37,7 % je v(ak za za#lenenie rovna-
kopohlavn!ch rodín do legislatívneho návrhu.

Na Slovensku bola v' júni 2015 vytvorená platforma /ivotné 
partnerstvo. Koalícia 39 MVO a'aktivistov podporuje zavede-
nie alternatívneho partnerstva pre páry rovnakého aj opa#ného 
pohlavia – takého, ktoré by uznával (tát a'ktoré by zaru#ova-
lo podobné práva a'povinnosti ako uzavretie man%elstva pred 
matri#n!m úradom vrátane osvojenia die$a$a druh!m man%e-
lom rodi#a. V'prvej fáze kampane v'roku 2015 zozbierala plat-
forma /ivotné partnerstvo príbehy párov, ktor!m by pomohlo 
zavedenie registrovaného partnerstva. Táto platforma je v'sú-
#asnosti aktívna.

V'Rumunsku zaznamenala ve&k! úspech kampa" za bojkot re-
ferenda o'rodine, preto%e na podporu práv LGBTI rodín zmobi-
lizovala nielen LGBTI komunitu, ale aj (irokú verejnos$. 
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POTREBA CIELENÉHO ÚSI-
LIA NA ZMENU VEREJNEJ 
MIENKY A%ODPORÚ#ANIA 
NA ZVY'OVANIE POVEDO-
MIA/ZMENU VNÍMANIA  
A%POSTOJOV 

Podporné #innosti na dosiahnutie legislatívnych zmien v'ob-
lasti práv LGBTI rodín a' rovnosti man%elstva. Pod&a názoru 
mnoh!ch ú#astníkov prieskumu v'rámci projektu R.I.S.E. v(ak 
legislatívne snahy a' legalizovanie rovnakopohlavn!ch regis-
trovan!ch partnerstiev alebo man%elstiev na zabezpe#enie 
udr%ate&nej pozitívnej zmeny nesta#ia. Tieto snahy musia by$ 
sú#as$ou rozsiahlej(ieho procesu budovania akceptácie v'spo-
lo#nosti, do ktorého patria podujatia zamerané na zvidite&"o-
vanie, materiály pre médiá, zvy(ovanie povedomia a'pozitívne 
kampane zamerané na vzory, ktor!mi sa znormalizujú LGBTI 
identity a'rodiny. Niektorí respondenti uvádzajú, %e k'spolo#en-
skej akceptácii prispieva aj motivovanie LGBTI &udí k'otvorené-
mu vystupovaniu a'neskr!vaniu vlastnej identity pred svojím 
okolím, pri#om v'tomto zmysle je takisto k&ú#ová organizácia 
v'rámci komunity.
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V'roku 2021 uplynie 20 rokov od oficiálneho uzatvorenia prvého 
rovnakopohlavného man%elstva, ku ktorému do(lo v'Holand-
sku. Za ten #as sme boli svedkami v!razného posunu k' rov-
nosti man%elstva, je v(ak e(te potrebn!ch ve&a zmien, k!m 
dosiahneme úplnú rovnos$ LGBTI rodín. Faktom je, %e LGBTI 
&udia a' ich rodiny existujú tu a'teraz v'EÚ aj na celom svete, 
a'tento fakt sa musí premieta$ do právnych predpisov. Legis-
latívne zmeny nesta#ia, k'dosiahnutiu spolo#enskej akceptá-
cie a'zaisteniu bezpe#nosti LGBTI rodín vedie e(te dlhá cesta. 
Komunity pulzujúce %ivotom sa zatia& organizujú a'ka%dodenne 
bojujú a'podnikajú kroky na zrovnoprávnenie. 

„My, LGBT "udia, ktorí tvoríme rodinu, by sme sa u! nemali viac 
skr(va&. Mali by sme bojova&, aby sme ukázali, !e existujeme, 
!e sme tu a#!ijeme tak( ist( !ivot ako vy, vä%$inová rumunská 
populácia.“ (Irene, Rumunsko)

ZÁVER
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