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Zažili ste ťažkosti a problémy pri
hľadaní si práce alebo v práci? 

Mali ste problémy pri hľadaní si
bývania alebo pri využívaní služieb?

Vedeli ste, že Vás práva rovnosti
chránia: 

Pred diskrimináciou, keď si hľadáte
prácu
Napríklad dostať sa na pohovor alebo
byť vypočutý či vybraný a menovaný
na pozíciu. 

Pred diskrimináciou, keď pracujete
Váš plat alebo odmena za prácu, nárok
na dovolenku, nemocenské dávky,
prestávky v práci a pracovný čas, ako
sa s Vami zaobchádza v práci, pri
strate zamestnania alebo ak ste
prepustený ako nadbytočný
zamestnanec. 

Pred diskrimináciou, keď si hľadáte
bývanie
Pred súkromnými majiteľmi domov,
realitnými agentmi, bytovými
družstvami alebo predstaviteľmi bytovej
výstavby Severného Írska.

Pred diskrimináciou pri využívaní
služieb
Ako prístup k zdravotnej lekárskej
pomoci a starostlivosti u lekárov,
zubárov, v nemocnici, atď., pri riešení
vzdelávania Vašich detí, pri
obsluhovaní v reštauráciách,
obchodoch a alebo hostincoch. Toto sú
len niektoré príklady pokrytých služieb. 
Zákony o rovnosti sa vzťahujú a
platia pre všetky odvetvia a sektory
hospodárstva.

Slovak



Máte právo nebyť diskriminovaný na
základe Vašej rasy alebo pôvodu. Rasa
pokrýva farbu pokožky, Vašu národnosť
alebo etnický pôvod a zahŕňa tiež členov
Rómskej komunity.

Pri zažívaní fyzického alebo verbálneho
zneužívania, pri útokoch a neprimeranom
zaobchádzaní alebo zastrašovaní alebo
nepriateľských postojoch kvôli Vášmu
postaveniu migrujúceho pracujúceho a
pokrýva aj obťažovanie.  

Máte rovnako právo nebyť diskriminovaný
kvôli svojmu pohlaviu, náboženskému
presvedčeniu a viere, politickým názorom,
sexuálnej orientácii, veku alebo ak ste
nespôsobilý či invalid.

Komisia pre rovnoprávnosť predchádza a
chráni pred diskrimináciou a propaguje a
šíri rovnoprávnosť. Môže poskytovať
informácie a poradenstvo o Vašich
právach bezplatne. V niektorých
prípadoch môže poskytnúť taktiež právnu
podporu. 

Ak budete kontaktovať Komisiu a
potrebujete tlmočníka alebo
prekladateľa, je to možné zabezpečiť. 

Presadzovanie a uplatňovanie 
Vašich práv
Len tribunály/súdy rozhodujú o tom, či
zaobchádzanie, na ktoré sa sťažujete, sa
kvalifikuje ako nezákonná diskriminácia.
Tieto súdy sú nezávislé a samostatné od
Komisie pre rovnoprávnosť.

Sťažnosti a prípady musia byť podávané v
rámci prísnych termínov a lehôt.
Všeobecne musia byť sťažnosti podávané
do troch mesiacov, ak sa sťažujete na
problém v zamestnaní alebo do šiestich
mesiacov, ak sa Vaša sťažnosť vzťahuje
na služby.

Ak požadujete ďalšie informácie,
kontaktujte 

Referenta pre diskriminačné
poradenstvo na 028 90 500600.
Prekladateľské a tlmočnícke služby sú k
dispozícii v mieste kontaktu, ak sú
potrebné. Tento leták je dostupný aj v
iných jazykoch.   


