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Úvod 

Národný strategický rámec – Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ďalej ako „Stratégia 

2030“) – bola Vládou Slovenskej republiky prijatá 07.04.2021 uznesením č. 181/2021 k Stratégii rovnosti, 

inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Tento rámcový strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej 

republiky, ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny 

v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Dokument obsahuje štyri prioritné oblasti – zamestnanosť, vzdelávanie, 

zdravie a bývanie, ktoré sú pre naplnenie cieľov naďalej kľúčové. Osobitný dôraz sa kladie na nediskrimináciu a 

zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. 

 

Stratégia 2030 vznikla na základe požiadavky na koncepčný materiál, ktorý zohľadňuje vývoj situácie a 

skúsenosti z predošlých ôsmich rokov od schválenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do 

roku 2020 a príslušných akčných plánov. Vznikla tiež z podnetu spoločného snaženia členských štátov Európskej 

únie. Stratégia 2030 je vzhľadom na svoj prierezový charakter strešným dokumentom pri tvorbe a implementácii 

plánovaných strategických dokumentov zodpovedných rezortov v príslušných oblastiach, taktiež poskytuje 

previazanosť s existujúcimi materiálmi. 

 

Stratégie 2030 svojím obsahom prispieva k naplneniu zámerov vlády vo vzťahu k zlepšeniu postavenia a situácie 

Rómov, uvedených v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, časť 

Zlepšenie postavenia a situácie Rómov, a taktiež reflektuje ciele Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 

2030. Celoštátna stratégia predstavuje súbor východísk a cieľov, ktoré smerujú k zastaveniu segregácie rómskych 

komunít, výraznému pozitívnemu obratu v sociálnom začleňovaní Rómov, nediskriminácii, k zmene postojov a 

zlepšeniu spolužitia. Nevyhnutným predpokladom efektívnosti vnútroštátnej stratégie je implementácia, ktorá 

vyžaduje nadrezortný prístup, aktívnu účasť a spoluprácu medzi stupňami verejnej správy, koordinovanú jednou 

entitou. Koordinačnú rolu/gesciu vo vzťahu k Stratégii 2030 plní Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre 

rómske komunity prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý je zároveň 

národným kontaktným bodom. 

 

Na Stratégiu ako strešný dokument nadväzujú Akčné plány, ktoré sa vytvárajú v trojročných cykloch. Prvé Akčné 

plány sú vytvorené na obdobie rokov 2022-2024, nasleduje obdobie 2025-2027 a 2028-2030. Akčné plány sú 

vypracované pre každú z prioritných oblasti Stratégie 2030 – vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť, zdravie a boj 

s protirómskym rasizmom a podpora participácie. Akčné plány obsahujú rozpracované globálne a čiastkové ciele 

do úrovne opatrení a aktivít, ktoré majú zadefinované merateľné ukazovatele, zodpovedných gestorov 

a  partnerov a reálne vyčíslenie potrebných finančných nárokov a identifikované vhodné zdroje na ich pokrytie.  

 

Tvorba Akčných plánov na obdobie rokov 2022 – 2024  

  

Akčné plány Stratégie 2030 na obdobie rokov 2022-2024, sa začali pripravovať v máji 2021. Pre každú prioritnú 

oblasť bola vytvorená tematická pracovná skupina (ďalej ako „TPS“). Zastúpenie v TPS mali jednotlivé rezorty, 

podľa ich vecnej pôsobnosti, ako aj ďalšie štátne inštitúcie a v neposlednom rade aj mimovládne a 

neziskové organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú začleňovaniu vylúčených komunít, akademická obec a 

tiež zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy. Stretnutia TPS prebiehali v období od mája 2021 do 

septembra 2021. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie, sa väčšina stretnutí konala v online 

priestore. Online forma stretnutí TPS na druhej strane zjednodušila účasť a umožnila širšie zastúpenie účastníkov 

pôsobiacich na regionálnej úrovni. 

  

V rámci činnosti pracovných skupín boli formulované základné rámce jednotlivých akčných plánov, ktoré boli 

postupne dopĺňané o konkrétne návrhy opatrení a aktivít. Interní a externí experti za jednotlivé oblasti následne 

rokovali so zástupcami tých rezortov a inštitúcií, v ktorých pôsobnosti by mali byť navrhované aktivity 

realizované a zároveň bol riešený aj spôsob ich financovania. Išlo spravidla o bilaterálne rokovania na odbornej 

úrovni, t. j. predovšetkým na úrovni sekcií a odborov príslušných ministerstiev, resp. tých subjektov, ktoré 

prebrali zodpovednosť alebo partnerstvo pri budúcej implementácii navrhovaných aktivít. V prípade ak neprišlo 

k zhode na odbornej úrovni, sporné záležitosti boli predmetom rokovania splnomocnenkyne (do 8.12.2021) a 

https://www.romovia.vlada.gov.sk/strategie/strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030/
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splnomocnenca (od 9.12.2021) vlády SR pre rómske komunity a štátneho tajomníka/ tajomníčky príslušného 

ministerstva. 

 

Pracovné verzie akčných plánov boli zároveň priebežne zasielané členom TPS. Doplňujúce návrhy a pripomienky 

členov TPS, boli prerokovávané so zodpovednými subjektmi a USVRK hľadal pre tieto návrhy podporu a 

možnosti ich financovania. V súvislosti s návrhom konkrétnej výšky finančnej alokácie vyčlenenej na jednotlivé 

aktivity, sa vychádzalo predovšetkým z návrhov nového programového obdobia, t. j. z Operačného programu 

Slovensko, zo súčasne realizovaných programov a tiež z možností štátneho rozpočtu.  

  

Návrhy akčných plánov boli taktiež zverejnené aj na ich verejné pripomienkovanie a následne boli návrhy 

predmetom rokovania riadiacej pracovnej skupiny, ktorá je súčasťou poradnej komisie splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske komunity pre prípravu revízie a aktualizácie Stratégie 2030, tvorby jej Akčných 

plánov a pre implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie. Zasadnutie riadiacej pracovnej skupiny, 

ktorá je zložená predovšetkým zo štátnych tajomníkov a tajomníčok zainteresovaných rezortov, sa konalo 

8.12.2021. Konzultačný proces pokračoval technickými rokovaniami so zástupcami Európskej komisie. Po 

spracovaní všetkých predložených návrhom a odporúčaní, bol návrh akčných plánov predložený na vnútorné 

pripomienkové konanie, predbežné pripomienkové konanie a následne do medzirezortného pripomienkového 

konania.  
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Akčný plán prioritnej oblasti Vzdelávanie k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 

2030 
Globálny cieľ:  Do roku 2030 zabezpečiť rovný prístup Rómov a Rómok ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde 

od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v 

edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania. 
Čiastkové ciele         Opatrenia Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota  Zodpovedno

sť (gestor) 

Partne

ri 

Zdroj 

financo

vania 

Indikatívny 

navrhovaný rozpočet 

na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Zlepšiť 

školské výsledky 

detí a žiakov z 

MRK od 

obdobia ranej 

starostlivosti až 

po uplatnenie na 

trhu práce 
 

1.1 Zlepšiť kognitívne,  

emocionálne 

a prosociálne zručnosti 

detí z MRK vo veku od 

0-3 prostredníctvom 

aktívnej účasti detí a 

rodičov na programoch 

ranej starostlivosti  
 

 

 
 

 

 

1.1.1 Vypracovať  

nadrezortnú stratégiu 

ranej starostlivosti o 

znevýhodnené deti a 

detí z MRK vrátane 

identifikácie bariér v 

prístupe k programom 

ranej starostlivosti  

Vypracovaná  a 

implementovaná 

Národná stratégia 

rozvoja 

koordinovaných 

služieb včasnej 

intervencie a ranej 

starostlivosti 2022-

30 schválená 

Vládou SR   

 

1 n/a n/a MPSVR SR 

 

 

MŠVV

aŠ SR 

ÚV 

(ÚSVR

K) 

MZ SR 

 

 

 

n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

1.1.2 Zvýšiť 

povedomie verejnosti 

ohľadom 

realizovaných 

programov ranej 

starostlivosti vrátane 

sumarizácie 

metodických 

materiálov a 

štandardov ranej 

starostlivosti pre deti 1 

Počet 

realizovaných 

aktivít zameraných 

na zvýšenie 

povedomia 

ohľadom 

programov ranej 

starostlivosti  

n/a 2 1 MPSVR SR 

 

 

MVO 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

MZ SR 

 

Fondy 

EÚ/ŠR 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Fondy 

EÚ:40 

tis. 

EUR  

 

ŠR: 10 

tis. 

EUR 

Fond

y 

EÚ:4

0 tis. 

EUR  

 

ŠR: 

10 

tis. 

EUR 

Počet metodických 

materiálov 

vypracovaných v 

rámci 

realizovaných 

0 1 0 n/a n/a n/a n/a 

                                                      
1 Uvedená aktivita prispieva k napĺňaniu indikátora Stratégie 2030, VZ_GC-I_1:  Podiel rómskych detí vo veku 0 – 3 rokov zúčastňujúcich sa programov ranej starostlivosti - cieľová hodnota 2024 
-5% (východisková hodnota- 1%). 
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projektov 

zameraných na 

programy ranej 

starostlivosti.  

1.1.3 Realizovať 

programy a 

podporovať subjekty 

ranej starostlivosti v 

MRK zamerané na 

rodičovské zručnosti 

a rodinnú gramotnosť 

Počet 

zamestnancov 

vykonávajúcich 

intervencie a 

programy ranej 

starostlivosti  

n/a n/a 60 MPSVR SR 

 

MZ SR 

MV SR 

Zdravé 

regióny 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

Fondy 

EÚ/ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Fond

y 

EÚ:1,

020 

mil. 

EUR  

 

ŠR: 

0,180 

mil. 

EUR 

Počet podporených 

subjektov  

 

0 0 3 MVO 

Počet detí v 

programoch ranej 

starostlivosti 

n/a n/a n/a MŠVVaŠ ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

ZMOS 

POO POO: 

387 

600 

EUR 

POO: 

790 

704 

EUR 

POO:

1 209 

777 

EUR 

Počet podporených 

subjektov 

n/a n/a n/a MVO 

1.2 Zlepšiť školskú  

pripravenosť  detí z 

MRK prostredníctvom 

zvyšovania ich účasti a 

celostného rozvoja detí 

z MRK na 

predprimárnom 

vzdelávaní   

1.2.1 Monitorovať a 

kontrolovať 

implementáciu 

zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a 

vzdelávaní ( školský 

zákon ) a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov v súvislosti 

so zavedením 

povinného 

predprimárneho 

vzdelávania a jeho 

dopad na zvyšovanie 

školskej pripravenosti  

5-ročných detí z 

MRK  

Miera zaškolenosti 

5-6 r. detí z MRK  

v predškolskom 

veku 

(východisková 

hodnota k 2020:46, 

zdroj: EU 

SILC_MRK) 

n/a n/a 95% MŠVVaŠ SR 

 

ZMOS 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

n/a n/a n/a n/a 
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1.2.2 Zabezpečiť 

nárokovateľnosť na 

výchovu a 

vzdelávanie v 

materských školách 

pre  3-4 ročné deti z 

MRK  

Legislatívne 

zapracovanie 

nárokovateľnosti 

na výchovu a 

vzdelávanie v 

materských školách 

pre 3-4 ročné deti 

1 n/a n/a MŠVVaŠ SR 

 

ZMOS n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

1.2.3 Vytvoriť 

podporné opatrenia na 

implementáciu 

nárokovateľnosti na 

výchovu a 

vzdelávanie v MŠ pre 

4-ročné deti 

Existencia 

podporných 

opatrení pre deti 

zúčastňujúce sa 

predprimárneho 

vzdelávania pre 

deti vo veku 4 

rokov  

n/a n/a 1 MŠVVaŠ SR 

 

- ŠR n/a n/a n/a 

 

 

Počet detí 

zúčastňujúcich sa 

predprimárneho 

vzdelávania, 

ktorým bol 

priznaný príspevok 

na nezaopatrené 

dieťa  

* * * MPSVR SR 

 

- n/a n/a n/a n/a 

*Poznámka: Vyčíslenie finančných prostriedkov na roky 2022-24 nie je možné, nakoľko práve prebieha príprava zmien v 

systéme PHN, z ktorých jednou je aj zmena cieľovej skupiny pre nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa. Čerpanie finančných 

prostriedkov na PHN je a bude zabezpečované prostredníctvom štátneho rozpočtu. 

1.3 Zabezpečiť vyššiu 

mieru úspešného 

absolvovania nižšieho 

sekundárneho 

vzdelania ISCED 2  

počas povinnej školskej 

dochádzky detí z MRK 

1.3.1 Zvyšovať počty 

škôl realizujúcich 

program  celodenného 

výchovného systému 

ako predpokladu 

úspešného zvládnutia 

základnej školy s 

dôrazom na obce s 

najvyššou 

koncentráciou žiakov 

z MRK 

Počet ZŠ s 

programom CVS 

0 100 100 MŠVVaŠ SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

Fondy 

EÚ 

n/a Fondy 

EÚ: 

400 

tis. 

EUR 

Fond

y EÚ: 

400 

tis. 

EUR 
Počet žiakov z 

programov CVS 

0 7000 7000 

Počet žiakov, 

ktorým je 

odpustený poplatok 

za ŠKD 

175 000 n/a n/a - POO POO: 

2 625 

000 

EUR 

n/a n/a 

1.3.2 Predchádzať 

predčasnému 

ukončeniu PŠD 

znížením percenta 

neprospievajúcich 

Realizovaný 

prieskum o 

dôvodoch 

predčasného 

ukončenia povinnej 

školskej dochádzky 

0 1 0 MŠVVaŠ SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

MVO 

 

 

Fondy 

EÚ 
n/a Fondy 

EÚ: 30 

tis. 

EUR 

n/a 
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žiakov z MRK 

vytvorením 

podporných opatrení 

za účelom riadneho 

ukončenia povinnej 

školskej dochádzky2  

Počet 

pedagogických 

asistentov a 

odborných 

zamestnancov  na 

ZŠ s 

neprospievajúcimi  

žiakmi z MRK 

100 100 200  Fondy 

EÚ/ ŠR 

Fondy 

EÚ 

(ESF): 

21 

96480,

75 

EUR 

 

ŠR:  

65 

3519,2

5 

EUR 

Fondy 

EÚ 

(ESF): 

21 

96480,

75 

EUR 

 

ŠR: 65 

3519,2

5 

EUR 

Fond

y EÚ: 

5,7 

mil. 

EUR 

Klesajúci 

medziročný trend 

neprospievajúcich 

žiakov z MRK 

(východisková 

hodnota k 2019: 

6%)  

% % 5% n/a n/a n/a n/a 

Počet 

realizovaných 

programov 

výchovy k 

manželstvu a 

rodičovstvu 

zameraných na 

predchádzanie 

rizika predčasného 

tehotenstva 

1 2 2 n/a n/a n/a n/a 

1.3.3 Implementovať 

program NSOV s 

integrálnou súčasťou 

dokončenia ZŠ a 

určovaním 

Počet programov 

NSOV s 

integrálnou 

súčasťou 

ukončovania NSV 

n/a 3 6 MŠVVaŠ SR 

 

- ŠR Aktivita bude pokrytá zo 

štátneho rozpočtu. 

                                                      
2 Uvedená aktivita prispieva k napĺňaniu indikátorov Stratégie 2030: 
VZ GC-I 4: Podiel osôb z MRK s predčasne ukončenou školskou dochádzkou (18 – 24) - cieľová hodnota 2024 - 65% (východisková hodnota - 72%), 
VZ GC-I 5: Podiel žiakov z MRK vo veku 7 – 16 rokov navštevujúcich ZŠ alebo ŠZŠ, ktorí opakovali ročník - cieľová hodnota 2024 - 23% (východisková hodnota - 28%), 
VZ_ČC1-I_5: Podiel žiakov z MRK v ZŠ, ktorí opakujú ročník - cieľová hodnota 2024 - 5% (východisková hodnota - 6%). 
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najvyššieho počtu 

žiakov NSOV s 

cieľom zabezpečiť 

nadväznosť 

absolventov NSOV 

(SKKR 2) v SOV 

(SKKR 3) vo vyššom 

ročníku štúdia, s 

dôrazom na podporu 

žien s rodičovskými 

povinnosťami 

Počet  

aktualizovaných F 

odborov 

(overených a 

rešpektujúcich 

princíp rovnosti 

žien a mužov)   

1 2 2 

Počet žiakov F-

odborov 

(východisková 

hodnota k 2021: 

5000) 

5000 5300 5600 

Počet žiakov F-

odborov 

pokračujúcich v H-

odboroch 

0 30 50 

1.4 Dosahovať 

pripravenosť ľudí z 

MRK na trh práce 

prostredníctvom 

zvyšovania  počtu 

absolventov odborného 

a úplného stredného 

vzdelania a podpory 

rozvoja ich životných 

zručností  

1.4.1 Skvalitniť 

realizáciu 

druhošancového 

vzdelávania s cieľom 

zvýšiť počet inštitúcií 

ponúkajúcich 

vzdelávanie a podiel 

absolventov 

druhošancového 

vzdelávania so 

zohľadnením potrieb 

žien  s rodičovskými 

povinnosťami 

Počet žiakov ktorí 

sa zúčastňujú 

druhošancového 

vzdelávania 

(východisková 

hodnota k 2021: 

87) 

100 200 400 MŠVVaŠ SR 

 

 

UMB 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

ŠPÚ 

 

 

Fondy 

EÚ 

Fondy 

EÚ : 

200 

tis. 

EUR 

Fondy 

EÚ : 

200 

tis. 

EUR 

Fond

y EÚ: 

200 

tis. 

EUR 

Počet škôl 

ponúkajúcich 

druhošancové 

vzdelávanie 

(východisková 

hodnota k 2021: 

34) 

40 40 40 

Počet programov a 

metodických 

nástrojov na 

druhošancové 

vzdelávanie 

zohľadňujúcich 

potreby žien s 

rodičovskými 

povinnosťami 

0 1 2 

Počet absolventov 

DŠV, 

pokračujúcich vo 

vzdelávaní na SŠ 

0% +5% +10% 
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1.4.2 Vytvoriť a 

realizovať program 

špecializačného 

vzdelávania pre 

pedagogických  a 

odborných 

zamestnancov na 

pozícii kariérových 

poradcov pracujúcich 

so žiakmi z MRK 

Počet vytvorených 

programov  

 

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC ŠR ŠR:    

3 tis. 

EUR 

ŠR:    

2 tis. 

EUR 

ŠR:   

2 tis. 

EUR 

Počet PZ a OZ 

zapojených do 

vzdelávania/počet 

absolventov 

0 20/18 20/18 

1.4.3 Realizovať 

programy kariérneho 

poradenstva a 

výchovy na 

materských, 

základných a 

stredných školách 

zohľadňujúce 

špecifiká pre žiakov z 

MRK a potreby žien s 

rodičovskými 

povinnosťami 

Metodika 

kariérneho 

poradenstva a 

štandardov so 

zohľadnením 

rozdielov medzi 

mužmi a ženami pri 

výbere ďalšieho 

stupňa vzdelávania  

1 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

VÚDPa

P 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

Fondy 

EÚ: 

11 

460,72 

EUR 

 

ŠR:  

4539,2

8 EUR 

Fondy 

EÚ: 

7162,9

5 

EUR 

 

ŠR: 

2837,0

5 EUR 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žien v 

programoch 

kariérneho 

poradenstva 

20 20 0 

2. Zvýšiť počty a 

kvalitu 

pedagogických , 

odborných a 

pomocných 

zamestnancov 

pri edukácií detí 

a žiakov z MRK 

2.1  Eliminovať  

nedostatky  pri 

zamestnávaní a 

financovaní  

pedagogických, 

odborných a ďalších 

zamestnancov škôl a 

školských zariadení  vo 

vzdelávacom systéme  

žiakov z MRK 
 

2.1.1  Upraviť rámec 

kvalifikačných 

predpokladov v 

zákone č. 341/2004 

Z.z. na pomocného 

vychovávateľa vo 

vzťahu k deťom a 

žiakom z MRK 

Zavedený znížený 

kvalifikačný 

predpoklad pre 

pomocného 

vychovávateľa 

1 n/a n/a MPSVR SR 

MŠVVaŠ SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

2.1.2 Zefektívniť a 

stransparentniť proces 

prideľovania 

finančných 

prostriedkov pre 

pedagogických 

asistentov učiteľa, 

odborných 

zamestnancov a 

pomocných 

Vytvorený a 

implementovaný 

katalóg podporných 

opatrení vrátane 

systému 

prideľovania a 

financovania 

podporného 

personálu  

zohľadňujúci 

1 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

POO 

 

POO: 

2 034 

742 

EUR 

POO: 

512,85 

tis.  

EUR 

n/a 
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vychovávateľov pre 

prácu žiakov z MRK 

nepostačujúcu 

definíciu SZP  

2.2 Zvyšovať 

kompetencie 

odborných, 

pedagogických a  

ďalších zamestnancov 

škôl a školských 

zariadení  pre prácu so 

žiakmi z MRK 

prostredníctvom 

kvalifikačných kurzov, 

vzdelávania  a 

metodickej podpory 
 

2.2.1 Vytvoriť a 

realizovať programy  

profesijného rozvoja 

pedagogických, 

odborných a ďalších 

zamestnancov škôl a 

školských zariadení 

pre prácu so žiakmi z 

MRK na všetkých 

stupňoch vzdelávania 

s dôrazom na 

inkluzívne,  dištančné 

vzdelávanie a rozvoj 

funkčnej gramotnosti 

detí a žiakov z MRK 

Počet vytvorených 

programov 

rómskeho jazyka 

a reálií 

 

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC 

Univerz

ity 

ŠPÚ 

VÚDPa

P 

ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠR: 

9 tis. 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠR: 

7 tis. 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠR: 

7 tis. 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet účastníkov 

programov 

rómskeho jazyka a 

reálií 

n/a 40/36 40/36 

Počet programov 

špecializovanej 

prípravy 

pedagogických a  

odborných 

zamestnancov pre 

prácu s nízko 

motivovanými 

rodičmi 

1 1 1 

Počet účastníkov  -

pedagogických 

a odborných 

zamestnancov – 

v programoch 

skvalitnenia 

pedagogickej 

diagnostiky 

n/a 25/22 25/22 
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Počet účastníkov 

vzdelávacieho 

programu pre 

pomocných 

vychovávateľov 

detí a žiakov 

z MRK 

340 n/a n/a POO POO: 

102 

tis. 

EUR 

n/a n/a 

3. Zabezpečiť 

dostatok kapacít 

materských 

a základných 

škôl s 

prítomnosťou 

detí a žiakov z 

MRK 

3.1 Rozširovať 

existujúce priestorové 

kapacity materských a 

základných škôl pre 

zabezpečenie dostupnej 

edukácie všetkých detí z 

MRK 

3.1.1 Podporovať 

výstavbu  

inkluzívnych 

materských škôl pre 

zabezpečenie 

predprimárneho 

vzdelávania detí 

z MRK, so 

zohľadnením prognóz 

vývoja počtu detí, pre 

ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné a 

deti plniace povinnú 

školskú dochádzku 

Počet 

novovytvorených 

kapacít      

0 0 8600 MŠVVaŠ SR 

 

ZMOS 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

POO POO: 

86,3 

mil. 

EUR 

POO:6

1,2 

mil. 

EUR 

n/a 

Počet chýbajúcich 

kapacít na 

zabezpečenie 100% 

zaškolenosti 5-6 

ročných detí  

(podľa krajov, 

okresov)  

(východisková 

hodnota k 2021: 

1915)  

900 400 200 

3.2 Zlepšovať 

materiálne podmienky 

edukácie detí a žiakov z 

MRK s cieľom 

skvalitniť ich 

výchovno-vzdelávací 

proces 

3.2.1 Zabezpečiť 

potrebné  didaktické a 

materiálové 

vybavenie MŠ a ZŠ s 

vyššou koncentráciou 

detí z MRK aj s 

ohľadom na potreby 

dištančného 

vzdelávania v 

dôsledku 

pretrvávajúcej hrozby 

pandémie Covid-19 

Počet didaktických 

a materiálnych 

prostriedkov MŠ a 

ZŠ pre potreby detí 

žiakov z MRK 

10 000 10 000 n/a MŠVVaŠ SR ZMOS Fondy 

EÚ 

 

Fondy 

EÚ:  

5 mil. 

EUR 

 

Fondy 

EÚ: 

5 mil. 

EUR 

n/a 

Podiel 

uspokojených 

žiadostí na 

vybavenie 

didaktického 

materiálu v školách 

s podielom SZP 

žiakov nad 10% 

 

n/a n/a n/a 

4.  Systematicky 

predchádzať, 

zmierňovať a 

eliminovať 

prejavy 

segregácie 

v edukačnom 

4.1 Predchádzať 

priestorovej a sociálnej 

segregácii metodickým 

usmerňovaním a 

aplikáciou 

desegregačných 

nástrojov 

4.1.1 Zadefinovať 

pojem segregácie do 

školskej legislatívy a 

metodických 

usmernení alebo do 

Antidiskriminačného 

zákona 

Novelizácia 

školského zákona 

č. 245/2008 Z.z. 

alebo zákona č. 

365/2004 Z.z. o 

rovnakom 

zaobchádzaní v 

niektorých 

oblastiach a o 

ochrane pred 

n/a 1 n/a MŠVVaŠ SR MS SR n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 
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procese na 

všetkých 

stupňoch 

vzdelávacieho 

systému 

diskrimináciou a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

(antidiskriminačný 

zákon) a jeho 

doplnenia o 

definíciu 

segregácie vo 

vzdelávacom 

procese 

4.1.2 Vytvoriť  a 

implementovať 

metodiky 

desegregácie výchovy 

a vzdelávania detí a 

žiakov z MRK* 

Metodické 

usmernenie 

aplikácie 

desegregačných 

nástrojov v ZŠ a 

MŠ 

1 n/a n/a MŠVVaŠ SR ZMOS Fondy 

EÚ 

Fondy 

EÚ: 

200 

tis. 

EUR 

Fondy 

EÚ: 

100 

tis. 

EUR 

Fond

y EÚ: 

100 

tis. 

EUR 

4.2 Systematicky 

zmierňovať a 

eliminovať prejavy 

segregácie v 

edukačnom procese na 

všetkých stupňoch 

vzdelávacieho systému 
 

4.2.1 Vytvoriť systém 

monitorovania 

segregačných a 

desegregačných 

praktík v školskom 

systéme SR a 

implementovať  

monitorovanie 

desegregácie 

Metodika 

monitorovania 

segregácie v 

slovenskom 

školstve 

1 n/a n/a MŠVVaŠ SR ZMOS n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

Prípadová štúdia 

príkladov dobrej 

praxe desegregácie 

1 1 1 

4.2.2 Realizovať 

desegregačné  

projekty  na všetkých 

stupňoch 

vzdelávacieho 

procesu 

Počet pilotných 

programov 

desegregácie v 

regionálnom 

členení 

n/a 20 10 MŠVVaŠ SR - Fondy 

EÚ 

n/a Fondy 

EÚ:    

2 mil. 

EUR 

Fond

y EÚ: 

1 mil. 

EUR 

Počet účastníkov, 

projektov 

n/a 200 100 

4.3 Zvýšiť prístup 

žiakov z MRK k 

hlavnému 

vzdelávaciemu prúdu 

podporou 

transformácie 

špeciálneho prúdu 

vzdelávania 

4.3.1 Zabezpečiť 

objektívne a kultúrne 

citlivé posudzovanie 

individuálnych 

výchovno-

vzdelávacích potrieb 

detí a žiakov z 

MRK za účelom ich 

účinnej identifikácie a 

napĺňania v 

Počet metodík pre 

prácu 

s diagnostickými 

nástrojmi s 

mapovaním dobrej 

praxe 

10 10 n/a MŠVVaŠ SR VÚDPa

P 

Fondy 

EÚ/ ŠR 

Fondy 

EÚ: 

53 

722,12

5 EUR 

 

ŠR: 

21 

277,87

5 EUR 

Fondy 

EÚ: 

32 233

,275 

EUR 

 

ŠR: 

12 766

,725 

EUR 

n/a 
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inkluzívnom 

školskom 

prostredí 

5. Zvýšiť 

inkluzívnosť škôl 

prostredníctvom 

systémovej 

a metodickej 

podpory 

individualizácie 

edukačného 

procesu 

5.1  Zabezpečiť 

systémovú a metodickú 

podporu s cieľom  

zavádzania 

inkluzívneho 

vzdelávania detí a 

žiakov z MRK 

5.1.1 Vytvoriť 

stratégiu inkluzívneho 

vzdelávania 

Vytvorená a 

implementovaná 

Stratégia 

inkluzívneho 

vzdelávania 

1 1 1 MŠVVaŠ SR - n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

5.1.2 Vytvoriť 

predpoklady pre  

kurikulárnu 

transformáciu 

vzdelávania so 

zohľadnením špecifík 

edukácie detí a žiakov 

z MRK 

Vytvorený a 

implementovaný 

nový štátny 

vzdelávací program 

pre ZŠ 

n/a 1 1 MŠVVaŠ SR ŠPÚ 

 

n/a n/a n/a n/a 

Počet škôl pilotne 

zavádzajúcich 

využívanie 

základných a 

rozšírených 

výchovno- 

vzdelávacích 

štandardov   

0 50 200 

5.2 Implementovať 

programy inkluzívneho 

vzdelávania detí a 

žiakov z MRK na 

všetkých stupňoch 

vzdelávacieho systému 
 

5.2.1 Vytvárať 

inkluzívne pracovné 

koordinačné skupiny 

(podporné tímy) na 

mikroregionálnej 

úrovni 

Počet inkluzívnych 

koordinačných 

skupín v regiónoch 

s vyššou 

koncentráciou 

MRK 

(východisková 

hodnota k roku 

2021: 150) 

150  150 200 MŠVVaŠ SR - Fondy 

EÚ + 

POO/ 

ŠR 

Fondy 

EÚ+P

OO: 

4 624 

170 

EUR 

 

ŠR: 

1 375 

830 

EUR 

Fondy 

EÚ+P

OO: 

4 624 

170 

EUR 

 

ŠR: 

1 375 

830 

EUR 

Fond

y EÚ 

+ 

POO:

7,5 

mil. 

EUR 

5.2.2 Implementovať 

a priebežne 

vyhodnocovať 

programy 

inkluzívneho 

vzdelávania v MŠ a 

ZŠ 

Počet programov 

inkluzívneho 

vzdelávania v MŠ a 

ZŠ  

 (východisková 

hodnota k roku 

2021: 3) 

5 7 9 MŠVVaŠ SR 

 

- 

 

Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

11 004

,525 

EUR 

 

ŠR: 

3 995,

475 

EUR 

Fondy 

EÚ: 

47 

686,27

5 EUR 

 

ŠR: 

17 

313, 

725 

EUR 

135 

tis. 

EUR 

Počet psychológov, 

PZ, ŠPZ, a ich 

financovanie/ počet 

ZŠ, MŠ, SŠ 

700 700 900 
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(východisková 

hodnota k roku 

2021: 466) 

6. Rozvíjať 

rómsku 

národnostnú 

identitu a 

podporovať 

realizáciu práv 

Rómov a Rómok 

ako 

národnostnej 

menšiny, s 

osobitým 

zreteľom na 

jazykové práva 

6.1 Umožniť 

vzdelávanie v 

materinskom jazyku 

pre deti a žiakov z RK 

na všetkých stupňoch 

vzdelávania 

6.1.1 Vytvoriť 

podporné opatrenia 

pre deti a žiakov z RK 

s nedostatočnou 

znalosťou 

vyučovacieho jazyka, 

ktorý nie je ich 

materinským jazykom 

Vytvorený 

diagnostický 

nástroj na 

mapovanie úrovne 

ovládania 

vyučovacieho 

jazyka pre deti 

z RK a pre deti 

s iným 

materinským 

jazykom ako je 

vyučovací jazyk 

n/a 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

ŠPÚ 

VÚDPa

P 

 

n/a n/a n/a n/a 

Počet podporných 

opatrení 

zameraných na 

vyučovací jazyk  

n/a 1 1 

6.1.2 Vytvoriť 

programy ( 

profesijného rozvoja) 

pre vyučovanie 

rómskeho jazyka pre 

posilnenie inklúzie 

rómskych žiakov v 

ich vzdelávaní  

Počet vytvorených 

programov pre 

vzdelávanie 

pedagogických a 

odborných 

zamestnancov pre 

podporu využitia 

rómskeho jazyka 

vo vyučovacom 

procese  

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC 

ŠPÚ 

ŠR  ŠR: 

6,5 tis. 

EUR 

ŠR:  

4 tis. 

EUR 

ŠR: 

4.tis. 

EUR 

Počet navýšených 

pedagogických 

zamestnancov s 

kompetenciou 

využitia rómskeho 

jazyka pre 

posilnenie inklúzie  

rómskych žiakov v 

ich vzdelávaní 

40 40 40 
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6.1.3 Rozvíjať 

didaktiku slovenského 

jazyka ako druhého  

formami a technikami 

vyučovania cudzieho 

jazyka v materských, 

základných a 

stredných školách 

Počet vytvorených 

didaktických 

materiálov pre 

vyučovanie 

slovenského jazyka 

formami a 

technikami 

vyučovania 

cudzieho jazyka 

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC 

ŠPÚ 

ŠR ŠR: 

2,5 tis. 

EUR 

0 0 

Počet škôl s 

prítomnosťou RK, 

ktoré využívajú 

didaktické mat. 

50 50 50 

6.1.4  Zapracovať 

dejiny a literatúry 

Rómov vrátane 

holokaustu Rómov  

do ŠVP  na všetkých 

stupňoch vzdelávania 

v zmysle 

Odporúčania  

CM/Rec(2020)2 

Výboru ministrov 

Rady Európy 

členským štátom o 

začlenení dejín 

Rómov a/alebo 

kočovníkov do 

učebných osnov a 

vzdelávacích 

materiálov  

Upravený ŠVP v 

zmysle 

Odporúčania 

CM/Rec 2020 

n/a 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

ŠPÚ n/a n/a n/a n/a 

6.2  Podporiť rozvoj 

národnostného školstva 

pre rómsku 

národnostnú menšinu 

na všetkých stupňoch 

vzdelávania 

6.2.1 Podporovať 

existujúce a 

novovznikajúce MŠ, 

ZŠ a SŠ  s 

vyučovaním 

rómskeho jazyka 

Vytvorený a 

implementovaný 

projekt na podporu 

novovznikajúcich 

škôl 

1 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

- ŠR ŠR: 20 

tis. 

EUR 

 

 

 

 

ŠR: 20 

tis. 

EUR 

 

 

 

 

ŠR: 

20 

tis. 

EUR 

 

 

 

 

Prehodnotenie 

finančnej podpory 

žiakov zo SZP na 

SŠ 

* * 1 n/a n/a n/a n/a 
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*Poznámka: V prípade ak sa prehodnotenie finančnej podpory žiakov zo SZP na SŠ bude dotýkať školského roka 2024/25, tak to bude mať vplyv na štátny 

rozpočet.  

6.2.2 Vytvoriť a 

implementovať návrh 

programu pre 

podporu VŠ 

študentov v študijnom 

programe „Učiteľstvo 

rómskeho jazyka, 

literatúry a reálií" 

Vytvorený a 

implementovaný 

návrh programu 

1 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

SVŠ n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

6.2.3 Pilotne overiť 

Stratégiu Rady 

Európy pre 

vyučovanie rómskeho 

jazyka s dôrazom na 

úlohu rómskeho 

jazyka a 

viacjazyčného 

vzdelávania pri 

inklúzii rómskych 

detí 

Vypracovaný návrh 

projektu 

experimentálneho 

overovania a jeho 

implementácia 

 

1 n/a n/a MŠVVaŠ Rada 

Európy 

Rozpoče

t Rady 

Európy 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet.. Aktivita 

je financovaná 

z prostriedkov Rady 

Európy.  

Počet zapojených 

ZŠ 

5 5 5 

6.3 Podporiť vedecké, 

vzdelávacie a výskumné 

činnosti v oblasti 

rómskeho jazyka a 

reálií, rómskej kultúry 

a umenia 

6.3.1 Podporiť 

aktivity múzeí, 

galérií, kultúrnych 

centier, kultúrno-

osvetových stredísk, 

výskumno-

dokumentačných 

stredísk (s výnimkou 

príspevkových a 

rozpočtových 

organizácií MK SR) 

Počet podporených 

žiadostí / projektov 

v  oblasti 

publikácií, 

konferencií, 

kurzov, výstav 

prezentujúcich 

kultúru Rómov 

* * * MK SR Fond na 

podpor

u 

kultúry 

národno

stných 

menšín 

ŠR Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

*Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 

Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 
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6.3.2 Podporiť 

vedecko-výskumné a 

vzdelávacie aktivity v 

oblasti jazyka, boja 

proti extrémizmu, 

rasizmu a intolerancii  

Počet podporených 

žiadostí / projektov 

v danej oblasti  

* * * MK SR 

- Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín 

 

 

- 

ŠR 

 

 

Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

*Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 

Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 

6.3.3 Podporiť 

prezentáciu kultúry a 

umenia rómskej 

národnostnej menšiny 

Počet podporených 

žiadostí / projektov 

v oblasti podpory 

rómskych umelcov, 

literatúry, 

dokumentárnej 

tvorby o histórií, 

kultúre a živote 

Rómov 

* * * MK SR 

- Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín 

- ŠR Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

*Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 

Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 

6.3.4 Podporiť 

aktivity rómskych 

printových a masovo 

komunikačných médií 

prezentujúcich 

kultúrno-spoločenské 

témy zo života 

Rómov vrátane 

podpory rómskeho 

vysielania v rámci 

národnostného 

vysielania RTVS 

Počet rozhlasových 

a TV vysielaní v 

rámci 

národnostného 

vysielania Rómov 

* * * MK SR RTVS 
Fond na 

podpor

u 

kultúry 

národno

stných 

menšín 

ŠR Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

Počet podporených 

súkromných médií 

v rómskom jazyku  

* * * 

Počet titulov 

periodickej a 

nepreiodickej tlače 

v rómskom jazyku 

* * * 
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Priemerný počet 

hodín vysielania v 

rómskom jazyku 

* * * 

Frekvencia 

rozhlasových a TV 

vysielaní v rámci 

národnostného 

vysielania Rómov 

* * * 

*Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 

Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 

6.4 Zabezpečiť 

dostupnosť a 

vymožiteľnosť práva 

komunikovať v 

rómskom jazyku v 

praxi 

6.4.1 Zabezpečiť 

prípravu metodického 

usmernenia k novej 

právnej úprave 

používania jazykov 

národnostných 

menšín vrátane 

rómskeho jazyka 

Vytvorené a 

implementované 

metodické 

materiály o 

používaní jazykov 

národnostných 

menšín 

n/a n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVNM) 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

ŠR3 n/a n/a n/a 

6.4.2 Realizovať 

jazykové 

kompetenčné 

vzdelávanie zamerané 

na udržiavanie a 

zdokonaľovanie 

úrovne ovládania 

jazyka národnostných 

menšín pre štátnych 

zamestnancov vrátane 

ovládania rómskeho 

jazyka 

Počet školení 

zameraných na 

rómsky jazyk 

n/a n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVNM) 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

ŠR n/a n/a n/a 

                                                      
3 Súvis s operačným cieľom č. 1 aktivitou/opatrením č. 3 Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025:  

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/share/svnm/spravy-a-koncepcne-materialy/ap_2021_-_2025.pdf 

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/share/svnm/spravy-a-koncepcne-materialy/ap_2021_-_2025.pdf
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Akčný plán  prioritnej oblasti Zamestnanosť k Stratégii pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do 

roku 2030 
Globálny cieľ:  Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnanosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich 

uplatneniu sa na trhu práce 

Čiastkové ciele  

Opatrenia 

Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota  Zodpoved

nosť 

Partneri Zdroj 

finan

covan

ia: 

Indikatívny navrhovaný 

rozpočet na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Zabezpečiť 

pre MRK 

rovnaké́ 

príležitosti, 

zvýšiť 

potrebné 

zručnosti 

a získať 

praktické 

skúsenosti na 

prechod zo 

vzdelávania 

na trh práce  

1.1. Realizovať 

programy na podporu 

získavania základných a 

digitálnych zručností 

mužov a žien z MRK s 

cieľom lepšie vyhovieť 

potrebám a dopytu na 

trhu práce na zmiernenie 

dopadov koronakrízy 

ako aj a využívať 

príležitosti, ktoré v 

každodennom živote 

ponúkajú existujúce a 

nové digitálne nástroje a 

trendy 

1.1.1 Rozvíjanie 

programov podpory 

základných a digitálnych 

zručností pre 

znevýhodnených 

uchádzačov 

o zamestnanie, vrátane 

NEET, na trhu práce ako 

súčasť aktívnej politiky 

trhu práce (KOMPAS) 

 

Počet účastníkov 

programov na 

podporu základných  

a digitálnych 

zručností pre 

znevýhodnených 

UoZ vrátane NEET 

 

1700 

 

 

3200 

 

3200 

 

 

MPSVR SR 

 

ÚPSVaR 

 

 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

 

Fondy 

EÚ: 

1,02 mil 

EUR 

 

 

ŠR: 

0,18 

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

3,762  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,738  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

3,762mi

l. EUR 

 

 

ŠR: 

0,738  

mil. 

EUR  

1.1.2 Zabezpečenie 

prístupu k digitálnym 

technológiám na 

miestach, kde osoby z 

MRK využívajú verejné 

služby, v nadväznosti na 

sociálnu službu krízovej 

intervencie (KC) 

Počet lokalít, 

v ktorých majú 

klienti z prostredia 

MRK prístup 

k digitálnym 

technológiám 

n/a 64  64 MIRRI SR MPSVR 

SR 

ÚPSVaR, 

ÚV SR 

(ÚSVRK), 

samosprávy 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a Fondy 

EÚ: 

1,3 mil. 

EUR 

Fondy 

EÚ: 

1,3 mil. 

EUR 

 

1.1.3 Poskytovanie 

integrovaných 

informačných a 

poradenských služieb pre 

mladých s využitím 

multidisciplinárneho 

prístupu v rámci Záruky 

pre mladých 

Počet osôb, ktoré 

poskytujú 

poradenstvo pre 

mladých ľudí 

 

0 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

280 MPSVR SR 

 

 

 

 

 

ÚPSVaR 

 

 

 

 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a Fondy 

EÚ: 

4,477mi

l. EUR  

 

ŠR: 

1,023  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

9,035 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

2,065  

mil. 

EUR  
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1.2. Skvalitniť služby na  

riešenie potrieb 

mladých  osôb z MRK, 

ktorí sú nezamestnaní a 

neaktívni – 

prispôsobením 

individualizovaných 

holistických akčných 

plánov, zameraných na 

celkový rozvoj, ktoré 

zohľadnia ich 

preferencie a motiváciu, 

bariéry a nevýhody a 

dôvody, pre ktoré sú 

nezamestnaní alebo 

neaktívni 

1.2.1. Nastavenie a 

realizácia programov 

pomoci pre NEET 

(vrátane NEET z 

prostredia MRK) so 

zahrnutím ich 

identifikácie, trasovania a 

výberu do zaradenia do 

programu4 

Počet programov 

pomoci pre NEET 

 

 

1 1 2 MPSVR SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

2,9 mil. 

EUR  

 

 

Fondy 

EÚ: 

3,220mi

l. EUR  

 

ŠR: 

0,280  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

2,522mi

l. EUR 

 

ŠR: 

0,578  

mil. 

EUR) 

1.3.Podporiť  

študentskú/absolventskú 

prípravu a rozvoj 

kariéry, prvé pracovné 

skúsenosti, 

umiestňovanie do 

zamestnania 

1.3.1 Programy 

absolventskej praxe pre 

mladých UoZ 

z prostredia MRK 

 

 

 

 

Počet účastníkov 

programov na 

podporu získania 

praktických 

zručností po 

ukončení 

vzdelávania 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3800 

 

 

 

 

 

MPSVR SR 

 

 

 

 

 

ÚPSVaR Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

0 0 Fondy 

EÚ: 

2,090mi

l. EUR 

 

ŠR: 

0,410  

mil. 

EUR  

1.3.2. Podpora 

štipendijných programov 

mentoring/tútoring pre 

rómskych študentov (ZŠ, 

SŠ, VŠ). 

 

Počet podporených 

organizácií 

(podporujúcich 

regranting) 

3 3 3 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

- ŠR: 

Dotač

ná 

schém

a 

ÚSVR

K 

ŠR: 

20 tis. 

EUR 

ŠR: 

20 tis. 

EUR 

ŠR: 

20 tis. 

EUR 

                                                      
4 Aktivita 1.2.1. v rámci AP Zamestnanosť: Do vlastného materiálu bola pridaná poznámka, že sa prostredníctvom aktivity napĺňa indikátory Stratégie 2030: 
ZA_GC-I_1: Podiel osôb z MRK (mužov a žien) vo veku 16 – 24 rokov, ktorí nie sú zamestnaní a ani už nie sú vo vzdelávacom procese – cieľová hodnota 2024 – 58% (východisková hodnota – 67% 
(muži 61%, ženy 73%) (k 2020)), 
ZA_GC-I_2: Podiel žien z MRK vo veku 16 – 24 rokov, ktoré nie sú zamestnané a ani už nie sú vo vzdelávacom procese – cieľová hodnota 2024 – 64% (východisková hodnota – 73% (k 2020)). 
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1.4  Uľahčiť prechod zo 

vzdelávania do 

zamestnania 

prostredníctvom 

mentorstva, odbornej 

prípravy, stáží, a 

duálneho vzdelávania 

1.4.1. Realizovať 

programy 

mentorovaného 

zapracovania 

Počet účastníkov 

programov 

mentorovaného 

zapracovania 

2500 2500 5900 MPSVR SR ÚPSVaR Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

9,3 mil. 

EUR  

 

 

Fondy 

EÚ: 

9,3 mil. 

EUR  

 

 

Fondy 

EÚ: 

18,057  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

3,543 

mil. 

EUR  

1.4.2. Realizácia 

podporných aktivít na 

prepájanie duálneho 

vzdelávania so 

zamestnávateľmi ako aj s 

registrovanými 

sociálnymi podnikmi 

(vrátane tými 

s prítomnosťou MRK) na 

základe novely zákona č. 

61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona 

č. 209/2018 Z. z.a zákona 

č. 415/2021 Z. z 

Počet učebných 

miest v rámci 

SDV/z toho učebné 

odbory 

 

 

 

8000 

 

 

 

 

 

 

9000 

 

 

 

 

 

 

10 

000 

 

 

 

 

 

 

MŠVVaŠ 

SR 

MPSVR 

SR 

ŠR 

SaPO 

ŠR 

2,6 mil. 

EUR 

ŠR 

2,6 mil. 

EUR 

ŠR 

2,6 mil. 

EUR 

 

Počet 

zamestnávateľov 

v SDV 

700 750 800 

1.5. Podporiť 

vzdelávanie a prípravu 

pre trh práce 

prostredníctvom 

rekvalifikácie, ďalšieho a 

druhošancového 

vzdelávania ako aj 

neformálneho 

vzdelávania pre 

dlhodobo 

nezamestnaných a nízko 

kvalifikovaných UoZ 

1.5.1. Realizovať aktivity 

na podporu získania 

stredného odborného 

vzdelania („H“ odbory ) 

dievčat a žien z MRK s 

cieľom eliminovania 

negatívnych 

stereotypov ohľadom 

postavenia rómskych 

žien súvisiacich so 

štúdiom len v 

odboroch nižšieho 

stredného odborného 

vzdelania („F“ odbory) 

Počet žiakov v “H” 

odboroch (vrátane  

žiakov z  ” F” 

odborov ktorí 

kontinuálne prešli 

na “H” odbory)  

medzi

ročný 

nárast 

medzi

ročný 

nárast 

medzi

ročný 

nárast 

 

MŠVVaŠ 

SR 

MPSVR 

SR (odbor 

rovnosti  

žien  a 

mužov a 

rovnosti 

príležitosti) 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

Zavedenie 

legislatívnej  zmeny 

Vyhlášky MŠVVaŠ 

SR  251/2018 Z. z. 

o sústave odborov 

vzdelávania pre 

stredné školy a o 

vecnej pôsobnosti k 

odborom 

vzdelávania  

1 n/a n/a - n/a 
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1.5.2. Aktivity na 

podporu absolvovania 

programov na získanie 

nižšieho stredného 

vzdelania v súlade s § 

31a školského zákona 

(druhošancové 

vzdelávanie) 

Počet uchádzačov, 

ktorí  absolvovali 

program na získanie  

nižšieho stredného 

vzdelania  

100 200 400 MŠVVaŠ 

SR 

MPSVR 

SR 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

1.5.3. Poskytovať cielené 

kariérové poradenstvo 

pre MRK  

prostredníctvom Centier 

orientácie s cieľom: 

- nasmerovať ich kariéru 

v perspektívnych 

odboroch, vrátane 

sociálnej sféry, 

zdravotníctva a verejnej 

správy 

- zvýšiť ponuku 

učebných odborov pre 

dievčatá a ženy z MRK s 

cieľom predchádzať 

zapájaniu sa iba do F 

odborov, ktoré sa 

zakladajú na negatívnych 

stereotypoch ohľadom 

postavenia rómskych 

žien 

Počet návštev 

Centier orientácie 

pre žiakov 

a uchádzačov z 

MRK 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 400 MŠVVaŠ 

SR 

MPSVR 

SR (odbor 

rovnosti  

žien  a 

mužov a 

rovnosti 

príležitosti) 

ŠR/ 

rozpoč

et 

VÚC 

Bude 

závisieť 

koľko 

bude 

Centier 

orientác

ie* 

 

Bude 

závisieť 

koľko 

bude 

Centier 

orientác

ie  

 

Bude 

závisieť 

koľko 

bude 

Centier 

orientác

ie  

 

*V čase tvorby Akčných plánov bol plánovaný počet Centier orientácie „3“. 

 1.5.4. Vzdelávacie 

aktivity na posilnenie 

účasti rómskych dievčat 

a žien vo vzdelávaní a na 

trhu práce. 

 

 

 

 

 

Počet žien 

a dievčat, ktoré 

prešli vzdelávacími 

aktivitami 

 

n/a n/a 1000 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

MVO Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

0,238 

mil 

EUR 

 

ŠR: 

 

0,042 

mil 

EUR 
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2. Zvýšiť 

účinnosť, 

kvalitu 

poskytovania 

a rozšíriť 

dostupnosť 

verejných a 

neverejných 

služieb 

zamestnanosti 

a aktívnych 

opatrení trhu 

práce (AOTP) 

pre MRK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1 Podporiť rovnaký 

prístup osôb z MRK k 

zamestnaniu vo 

verejnom aj súkromnom 

sektore prostredníctvom 

opatrení, ako sú 

pozitívne opatrenia a 

systémy podpory pre 

zamestnávateľov, ako aj 

zlepšenie prístupu k 

službám zamestnanosti 

vrátane aktívnych politík 

trhu práce 
 

2.1.1. Vytvoriť 

špecifickú výzvu na 

podporu fungovania APZ 

(Agentúr podporovaného 

zamestnávania), ktoré 

zabezpečia podmienky na 

uľahčovanie 

zamestnávania ťažko 

zamestnateľných osôb 

 

Počet opatrení na 

podporu APZ, ktoré 

fungujú v rámci 

systému 

podporovaného 

zamestnávania  

n/a 1 1 MPSVR SR - Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a Fondy 

EÚ:  

0,836  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,164 

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

0,836  

 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,164 

mil. 

EUR  

2.1.2. Realizovať aktivity 

na udržanie a rozvoj 

činností komunitných 

centier s cieľom 

aktivizovať členov 

miestnych komunít, 

vrátane podpory  ich 

lepšej zamestnateľnosti  

 

 

 

 

Počet osôb, ktoré 

poskytujú služby v 

komunitných 

centrách aj 

v obciach 

s prítomnosťou 

MRK 

 

 

540 550* 

  

600 MPSVR SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK), 

pre rok 

2024 

samosprávy 

MVO 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

4,476 

mil. 

EUR  

 

ŠR: 

0,924  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

9,019 

mil. 

EUR 

 

 ŠR: 

1,880  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

13,6414

5 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

2,855 

mil. 

EUR) 

n/a ÚV  SR 

(ÚSVRK) 

samosprávy 

MVO 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

4, 2075 

mil 

EUR 

 

ŠR: 

745,5 

tis. 

EUR 

 

Fondy 

EÚ: 

1,5351

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

270,9 

tis. EUR 

n/a 

Poznámka: Uvedené údaje vychádzajú z predpokladu ukončenia realizácie a financovania aktivity 2.1.2 v rámci PO 4 (MPSVR SR) a PO 5 (ÚSVRK) OP ĽZ 

v termíne 06/2023. Od 07/2023 je predpoklad realizácie aktivity v rámci pripravovaného Programu Slovensko, v gescii MPSVR SR. 

2.1.3. Realizovanie  

terénnej sociálnej práce, 

ktorá umožní rýchle a 

primerané reakcie na 

problémy nielen s trhom 

práce 

 

 

 

 

Počet osôb, ktoré 

poskytujú služby 

terénnej sociálnej 

práce aj v obciach 

s prítomnosťou 

MRK 

 

 

800 800 850 MPSVR SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK), 

pre rok 

2024 

samosprávy 

MVO 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

6,771  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

1,329  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

12,110 

mil. 

EUR  

 

ŠR: 

2, 490  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

17,615  

 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

3,685 

mil. 

EUR  

n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

samosprávy 

MVO 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

Fondy 

EÚ: 

Fondy 

EÚ: 

2,108 

n/a 
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 6,324 

mil 

EUR 

 

ŠR: 

1,116 

tis. 

EUR 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

372 

tis. EUR 

Poznámka: Uvedené údaje vychádzajú z predpokladu ukončenia realizácie a financovania aktivity 2.1.3 v rámci PO 4 (MPSVR SR) a PO 5 (ÚSVRK) OP ĽZ 

v termíne 06/2023. Od 07/2023 je predpoklad realizácie aktivity v rámci pripravovaného Programu Slovensko, v gescii MPSVR SR. 

2.1.4. Realizovanie 

dlhového poradenstva 

UoZ 

 

 

 

 

Počet osôb, ktoré 

poskytujú 

poradenstvo 

v oblasti riadenia 

dlhu a finančného 

zdravia 

100 100 70 MPSVR - Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

3,2 mil. 

EUR  

 

 

Fondy 

EÚ: 

3,2 mil. 

EUR  

 

 

Fondy 

EÚ: 

1,722  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,378 

mil. 

EUR  

2.1.5. Rozvíjanie 

programov rekvalifikácie  

pre uplatnenie sa na trhu 

práce (RE-PAS) 

 

 

 

 

Počet účastníkov 

programov na 

podporu zvýšenia / 

zmeny zručností pre 

znevýhodnených 

UoZ vrátane NEET 

3600 4800 4800 MPSVR ÚPSVaR Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

2,142  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,378 

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

5,684  

 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

1,116  

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

5,684  

 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

1,116  

mil. 

EUR  

2.2. Zabezpečiť 

komplexný prístup so 

zameraním na 

zlepšovanie životných 

podmienok osôb z MRK, 

s dôrazom na charakter 

potrieb a špecifických 

problémov lokalít, ktoré 

sú uvedené v Atlase 

rómskych komunít 2019 

 

 

 

2.2.1. Realizovať aktivity 

v rámci uplatňovania 

komplexného prístupu 

smerujúce/zahrňujúce 

podporu 

zamestnateľnosti 

Počet osôb z MRK, 

ktoré využili služby 

rozvojového tímu 

v oblasti 

zamestnateľnosti 

n/a n/a 5000 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

- Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

16,099 

mil 

EUR 

 

ŠR: 

2,841 

mil. 

EUR 

2.2.2. Realizovať 

preventívno-informačné 

programy smerujúce 

k zvýšeniu občianskej 

zodpovednosti 

a zlepšeniu občianskeho 

spolunažívania, vrátane 

Počet zamestnancov 

z MRK 

poskytujúcich 

asistenčné služby  

1053 *- n/a MV SR 

(SEP) 

- Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

Fondy 

EÚ 

12,061 

5 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

2 ,1285 

Fondy 

EÚ 

0,6375  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,1125 

- 
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uzavretej výzvy OPĽZ-

PO5A6-2020-1. 

mil. 

EUR 

 

 

mil. 

EUR 

 

 

Poznámka: *V čase tvorby Akčného plánu nebolo možné určiť presný počet zamestnancov MRK ako aj rozpočet na rok 2023 z dôvodu 

neuzatvorenia zmlúv. Rok 2023 však bude predmetom monitorovania.  

2.2.3. Realizovať 

preventívno-informačné 

programy smerujúce 

k zvýšeniu občianskej 

zodpovednosti 

a zlepšeniu občianskeho 

spolunažívania 

Počet zamestnancov 

z MRK 

poskytujúcich 

asistenčné služby 

n/a n/a 350 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

- Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

4,25 

mil. 

EUR  

 

ŠR:  

0,75 

mil. 

EUR 

 

2.2.4. Realizovať 

programy zamerané na 

zvýšenie zamestnanosti a 

zamestnateľnosti ľudí 

žijúcich v lokalitách s 

prítomnosťou MRK 

realizáciou obnovy 

kultúrneho dedičstva 

Počet vytvorených 

pracovných miest 

pre osoby z MRK 

294 - n/a MK SR SO MV SR Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

Fondy EÚ: 

5 528 886,098 EUR 

 

ŠR: 

975 685,782 EUR 

 

 

n/a 

Poznámka: Národný Projekt Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho 

dedičstva sa plánuje realizovať v období apríl 2022 – marec 2023. 

2.3. Zabezpečiť 

dostupnosť zdrojových/ 

relevantných dát v 

oblasti zamestnanosti 

MRK   

2.3.1 Vypracovať 

kvalitatívnu analýzu 

efektívnosti opatrení 

podporujúcich 

zamestnateľnosť osôb z 

MRK  

Počet vytvorených 

analýz 

n/a n/a 1  ÚV SR 

(ÚSVRK) 

- Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

34 tis. 

EUR 

 

ŠR:  

6tis 

EUR 

2.3.2.Rozšírenie  spektra 

( v rámci databanky) 

sledovaných údajov v 

rámci štatistického 

zisťovania ISCP, na 

zabezpečenie sledovania 

údajov o zamestnanosti 

MRK 

 Sledovanie údajov 

o zamestnanosti 

MRK 

n/a 1 1 MPSVR SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a Fondy 

EÚ: 

0,407 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

Fondy 

EÚ: 

0,407 

mil. 

EUR 

  

ŠR: 
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0,093 

mil. 

EUR  

0,093 

mil. 

EUR  

3. Vytvárať 

podmienky 

pre podporu 

zamestnávani

a MRK 

u zamestnáva

teľov, 

s dôrazom na 

zamestnávate

ľov v oblasti 

sociálnej 

ekonomiky 

3.1. Podporiť rovnaký 

prístup osôb z MRK k 

samostatnej zárobkovej 

činnosti a podnikaniu 

vrátane sociálneho 

podnikania 

prostredníctvom cielenej 

podpory 

3.1.1. Zabezpečiť 

finančnú podporu na 

aktivizáciu osôb 

ohrozených chudobou 

a sociálnym vylúčením, 

vrátane MRK a osobitne 

žien,  prostredníctvom 

zvyšovania záujmu 

o podnikanie 

Počet vytvorených 

programov 

finančnej podpory  

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

MPSVR SR 

 

 

 

 

 

- n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

3.1.2. Realizovať 

poradenstvo pre využitie 

priamej formy podpory 

pre sociálne podniky, 

vrátane sociálnych 

podnikov  zamestnávajúc

ich osoby z MRK v 

zmysle zákona č. 

112/2018 Z. z. o 

sociálnej ekonomike a 

sociálnych podnikoch a o 

zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Počet sociálnych 

podnikov 

zamestnávajúcich 

osoby z MRK, ktoré 

využili priamu 

formu podpory pre 

sociálne podniky v 

zmysle zákona č. 

112/2018 Z. z. o 

sociálnej 

ekonomike a 

sociálnych 

podnikoch 

2 3 4 MPSVR SR - Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

0,127  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,023 

mil. 

EUR 

Fondy 

EÚ: 

0,244  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,056 

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

0,244  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,056 

mil. 

EUR  

3.1.3. Vytvorenie 

digitálnej platformy 

registrovaných 

sociálnych podnikov na 

Slovensku, vrátane RSP z 

MRK 

Počet digitálnych 

platforiem 

registrovaných 

sociálnych 

podnikov 

n/a 1 1 MPSVR SR IA MPSVR 

SR, strešné 

organizácie 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

0,127 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,023 

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

0,0814  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,0186 

mil. 

EUR) 

Fondy 

EÚ: 

0,0814  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,0186 

mil. 

EUR  

3.1.4.Podpora 

samostatnej zárobkovej 

činnosti pre 

znevýhodnených UoZ 

vrátane NEET  

Počet podporených 

osôb, ktoré začali 

vykonávať SZČ 

500 500 2000 MPSVR SR - Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

Fondy 

EÚ: 

2,9 mil. 

EUR  

 

 

Fondy 

EÚ: 

2,9 mil. 

EUR  

 

Fondy 

EÚ: 

10,199 

mil. 

EUR 

  

ŠR: 
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2,001 

mil. 

EUR  

3.2. Podporiť mobilitu 

na trhu práce, najmä pre 

tých, ktorí žijú vo 

vidieckych a 

segregovaných oblastiach 

s obmedzenými 

pracovnými 

príležitosťami 

3.2.1. Vytvoriť 

legislatívny rámec na 

podporu mobility na trhu 

práce pre 

znevýhodnených UoZ, 

vrátane osôb z MRK, 

ktorí žijú vo vidieckych a 

segregovaných oblastiach 

a sú ohrození generačnou 

chudobou 

Počet vytvorených 

opatrení na podporu 

mobility na trhu 

práce pre 

znevýhodnených 

UoZ, vrátane osôb z 

MRK  

n/a 

 

1 

 

1 

 

MPSVR SR - ŠR Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

3.3. Podporovať 

zamestnávanie 

znevýhodnených UoZ z 

prostredia MRK, 

vrátane    

prostredníctvom 

sociálnej ekonomiky 

3.3.1.Podpora 

zamestnávania 

znevýhodnených UoZ, 

vrátane MRK,  

prostredníctvom 

integračných sociálnych 

podnikov    

Počet podporených 

osôb zamestnaných 

v integračnom 

sociálnom podniku 

vrátane MRK 

400 

 

400 

 

470 

 

MPSVR SR - Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

Fondy 

EÚ:  

7,225  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

1,275 

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

7,225  

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

1,275 

mil. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

12,289  

 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

2,411 

mil. 

EUR  

3.4. Nastaviť efektívne  

sociálne aspekty 

verejného obstarávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.1 Podpora 

zamestnávania osôb 

z MRK prostredníctvom 

investičných projektov s 

uplatnením sociálneho 

aspektu vo VO  ktoré sú 

financované zo zdrojov 

Fondy EÚ 

Počet vytvorených 

pracovných miest 

cielene pre osoby z 

MRK 

prostredníctvom 

uplatnenia 

sociálneho aspektu 

vo VO 

150 

 

 

 

 

 

189 

 

 

 

 

 

n/a 

 

 

 

 

 

MV SR 

(SEP) 

- n/a 

 

Aktivita nemá 

vplyv na štátny 

rozpočet. 

n/a 
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3.5. Podporovať 

podnikateľskú 

gramotnosť mladých 

Rómov a Rómok 

prostredníctvom 

zážitkových aktivít 

a/alebo  neformálneho 

vzdelávania, ako aj 

prostredníctvom 

stretnutí s úspešnými 

podnikateľmi, 

individuálnych 

konzultácií a 

praktických kurzov 

3.5.1. Realizovať aktivity 

na podporu systému 

uznávania a potvrdenia 

kompetencií získaných 

počas stáží, 

dobrovoľníckych 

činností, neformálneho 

vzdelávania a stáži  

zameraných na 

budovanie a posúdenie 

vedomostí a kompetencií 

mladých Rómov a 

Rómok 

Počet aktivít na 

podporu uznávania 

kompetencií  

1 

 

 

 

 

 

 

1 1 MŠVVaŠ 

SR 

IUVENTA 

- Slovenský 

inštitút 

mládeže  

ŠR ŠR: 

5 tis. 

EUR 

ŠR: 

5 tis. 

EUR 

ŠR: 

5 tis. 

EUR 

Počet zapojených 

mladých Rómov 

a Rómok  

200 200 200 

4. Znížiť 

diskrimináciu 

na trhu práce 

a iné prejavy 

protirómskeh

o rasizmu 

4.1. Podporiť znižovanie 

a odstránenie 

diskriminácie 

zvyšovaním povedomia o 

nediskriminačnom 

zamestnaní a prístupe 

k zamestnaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Realizovať 

programy a školenia pre 

zamestnávateľov o 

metódach rozpoznávania 

a riešenia diskriminácie a 

jej základných príčin 

vrátane protirómskeho 

rasizmu a zaujatosti 

 

Počet programov a 

školení pre 

zamestnávateľov 

 

5 

 

5 

 

5 

 

SNSĽP 

 

 

 

- 

EEA 

Norwa

y 

Grants 

EEA 

Norway 

Grants: 

2650 

EUR 

 

EEA 

Norway 

Grants: 

2650 

EUR 

EEA 

Norway 

Grants: 

2650 

EUR Počet vyškolených 

účastníkov 

 

50 50 50 

4.1.2. Zvyšovanie 

povedomia 

zamestnancov 

a zamestnávateľov 

o diverzite a rovnosti na 

pracovisku 

prostredníctvom tzv. 

senzibilizačných 

programov 

Počet školení pre 

zamestnávateľov 

a zamestnancov 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

SNSĽP - Rozpo

čet 

SNSĽ

P 

ŠR: 

1590 

EUR 

ŠR: 

2650 

EUR 

ŠR: 

2650 

EUR 

počet reálne 

vyškolených 

zamestnancov 

a zamestnávateľov 

30 50 50 
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4.1.3 Realizovať aktivity 

pre mladých ľudí 

vstupujúcich na trh práce 

s cieľom zvýšenia ich 

povedomia o ochrane 

pred diskrimináciou 

v kontexte rovnosti 

mužov a žien 

a zosúlaďovania 

rodinného a pracovného 

života 

Počet základných 

a stredných škôl (aj 

s prítomnosťou 

žiakov z MRK), na 

ktorých sa 

uskutočnia 

vzdelávacie aktivity 

10 10 5 SNSĽP - EEA 

Norwa

y 

Grants  

EEA 

Norway 

Grants: 

3200 

EUR 

EEA 

Norway 

Grants: 

3200 

EUR 

EEA 

Norway 

Grants: 

3200 

EUR  

4.2. Eliminovať dopady 

viacnásobnej 

diskriminácie Rómok na 

trhu práce 

4.2.1. Realizovať 

podporné programy pre 

ženy, vrátane žien z 

MRK zasiahnuté 

viacnásobnou 

diskrimináciou po 

návrate do zamestnania  

Počet žien, ktoré 

prešli vzdelávaním 

100 200 300 MPSVR SR 

(odbor 

rovnosti  

žien  a 

mužov a 

rovnosti 

príležitosti) 

SNSĽP Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

20 tis. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

40 tis. 

EUR  

Fondy 

EÚ: 

65 tis. 

EUR  

 

ŠR: 

15 tis. 

EUR 

4.2.2. Realizovať aktivity 

(osvetového charakteru) 

pre odbúravanie 

negatívnych stereotypov 

týkajúcich sa tradičného 

rozdelenia sociálnych  

rolí   

Počet programov 

zameraných na 

zmenu 

spoločenského 

vnímania 

postavenia Rómok 

v zamestnaní 

n/a 2 4 MPSVR SR 

(odbor 

rovnosti  

žien  a 

mužov 

a rovnosti 

príležitosti) 

SNSĽP Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a Fondy 

EÚ: 

20 tis. 

EUR  

Fondy 

EÚ:  

32,5 tis. 

EUR  

 

ŠR: 

4,5 tis. 

EUR 
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Akčný plán prioritnej oblasti Bývanie k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 
Globálny 

cieľ:  

 

Odstránenie nerovností medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom 

Slovenska v bývaní a boj proti diskriminácii Rómov v prístupe k bývaniu, vrátane odstraňovania rezidenčnej 

segregácie. 
Opatrenia          Čiastkové ciele 
 

Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota Zodpovedn

osť 

Partneri Zdroj 

financov

ania 

Indikatívny 

navrhovaný rozpočet 

na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Znížiť počet 

nelegálnych 

obydlí v MRK 

 

1.1. Realizovať opatrenia 

zamerané na podporu 

usporiadania vlastníckych 

a užívacích pomerov 

k pozemkom pod 

osídleniami MRK 
 

1.1.1. Realizovať 

národný projekt 

Podpora vysporiadania 

právnych vzťahov k 

pozemkom v obciach 

s prítomnosťou MRK 

do roku 2022 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

20 n/a n/a MV SR 

(SEP) 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ 

(ERDF) / 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

2,030 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,358 

mil. 

EUR 

n/a n/a 

1.1.2. Realizovať 

národný projekt 

Podpora vysporiadania 

právnych vzťahov k 

pozemkom v osídlení 

s prítomnosťou MRK 

od roku 2023 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

n/a n/a 30 SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ 

(ERDF)/ 

ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

0,425 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,076 

mil. 

EUR 

Poznámka: Počet osídlení v ktorých začne proces vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK do 2027 je 

598 (422 obcí). 

1.1.3. 

Realizovať dopytovo 

orientované projekty 

na vysporiadanie 

pozemkov pod 

osídleniami MRK do 

roku 2023 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

n/a 30 n/a MV SR 

(SEP) 

- Fondy 

EÚ 

(ERDF) / 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

3,15 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,556 

mil. 

EUR 

n/a n/a 
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1.1.4. Realizovať 

vysporiadanie 

pozemkov pod 

osídleniami MRK 

mimo „150-tky take 

away balíka“ 

Počet 

podporených obcí  

n/a 5 n/a ÚV SR 

(ÚVSRK) 

- ŠR: 

Dotačná 

schéma 

ÚSVRK 
 

n/a ŠR: 

75 tis. 

EUR 

n/a 

1.1.5. 

Realizovať dopytovo 

orientované projekty 

na vysporiadanie 

pozemkov pod 

osídleniami MRK od 

roku 2023 (2023, 

2024) 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

n/a n/a 10* SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ 

(ERDF)/ 

ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

0,994

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,175

mil. 

EUR 

Poznámka:  

*Indikatívny počet obcí, ktoré budú zapojené do projektu do 2027 je 85. 

1.1.6. Vyhodnotiť 

dosiahnutý pokrok 

a vyhotoviť Správu 

z tematického 

zisťovania 

realizovaného projektu 

vysporiadania 

pozemkov v obciach 

s prítomnosťou MRK 

Správa 

z tematického 

zisťovania  

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MV SR 

(SEP) 

 

Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

26.86

6  

EUR 

 

ŠR: 

3.133 

EUR 

n/a n/a 

1.1.7. Vypracovať 

databázu obcí s 

osídleniami MRK 

vhodnými na ďalšiu 

realizáciu 

jednoduchých 

pozemkových úprav za 

účelom pokračovania 

projektu podpory 

vysporiadania 

pozemkov pod 

osídleniami MRK 

Databáza obcí 1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

1.1.8. Séria 

informačných 

seminárov pre nové 

Počet osôb 

vedenia 

samospráv, ktorý 

sa zúčastnili na 

n/a 35 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ZMOS/ 

MPRV SR 

(pozemkové 

ŠR 

 

n/a ŠR: 

5 tis. 

EUR 

 

n/a 
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vedenia samospráv 

o projekte JPU 

informačných 

seminároch 

a lesné 

odbory OÚ) 

1.2. Podporovať opatrenia 

zamerané na efektívnejšie 

a kvalitnejšie spracovanie 

dokumentácie územných 

plánov a plánov 

hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja miest 

a obcí s prítomnosťou 

osídlení MRK 

1.2.1. Spracovanie 

metodiky tvorby 

a štandardov územných 

plánov miest a obcí 

s prítomnosťou MRK 

Metodika tvorby 

a štandardov 

územných plánov 

n/a 1 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MDV SR/  

Akademick

á obec/ 

MVO 

ŠR 

 

n/a ŠR: 

5 tis. 

EUR 

n/a 

1.2.2. Spracovanie 

metodiky tvorby 

a štandardov plánov 

hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja 

miest a obcí 

s prítomnosťou MRK 

Metodika tvorby 

a štandardov 

plánov 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja 

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MIRRI SR/ 

Akademick

á obec/ 

MVO 

ŠR 

 

ŠR:  

5 tis. 

EUR 

n/a n/a 

1.2.3. Organizácia 

odborných 

vzdelávacích 

seminárov pre 

spracovateľov 

územných plánov 

miest a obcí 

s prítomnosťou MRK 

Počet 

vyškolených 

spracovateľov 

územných plánov 

n/a 40/825 40/825 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MDV SR/  

Akademick

á obec/ 

MVO 

ŠR/Fondy 

EÚ 

n/a ŠR: 

2,5 

tis. 

EUR 

Fondy 

EÚ: 

Predm

etom 

rozpo

čtu 

aktivit

y 

2.1.1. 

AP 

Bývan

ie 

2. Zlepšiť 

prístup a 

využívanie 

základnej 

technickej 

infraštruktúry 

a občianskej 

vybavenosti v 
MRK 

 

2.1. Realizovať programy 

zamerané na zlepšenie 

základnej technickej 

infraštruktúry, ciest 

a zabezpečenie prístupu 

k pitnej vode v MRK 

2.1.1 Budovanie 

kapacít poskytovaním 

odbornej pomoci 

samosprávam 

prostredníctvom 

odborných konzultácií 

s cieľom posilniť 

synergický efekt s 

inými intervenciami na 

úrovni samosprávy 

Počet zapojených 

obcí 

n/a n/a - * ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

SO ÚV SR Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

0,571 

mil. 

EUR 

Poznámka: 

*Aktivita 2.1.1. pokrýva obce, pri ktorých sa uplatňuje komplexný prístup (najmä prepojenie tvrdých a mäkkých investícií) – predpokladaný 

počet obcí: 60, + ďalších cca 40 doplnkových obcí. V čase prípravy AP Bývanie nebolo možné určiť odhadovaný počet obcí na rok 2024.  

2.1.2. Realizovať 

projekty na podpora 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

14 39 n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

Fondy 

EÚ 

Fondy 

EÚ: 

Fondy 

EÚ: 

n/a 
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prístupu k pitnej vode 

v prostredí MRK do 

roku 2023 (OPLZ-

PO6-SC611-2020-1) 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia)  

 (ERDF)/ 

ŠR 

 

1,6 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,282 

mil. 

EUR 

6 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

1,059 

mil. 

EUR 

2.1.3. Realizovať 

projekty zamerané na 

podporu dobudovania 

inžinierskych sietí, 

vrátane prístupu 

k pitnej vode, 

a podporu dobudovania 

základnej technickej 

infraštruktúry 

v prostredí MRK od 

roku 2024 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt  

n/a n/a -* SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ 

(ERDF) / 

ŠR 

 

n/a n/a 

 

Fondy 

EÚ: 

5 mil. 

EUR  

+ 

3,143

mil. 

EUR 

 

*Poznámka: Aktivita 2.1.3. pokrýva obce, pri ktorých sa uplatňuje komplexný prístup (najmä prepojenie tvrdých a mäkkých investícií) – 

predpokladaný počet obcí: 60. Ďalšie obce budú riešené prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev. Počet podporených obcí sa bude 

odvíjať od dostupných finančných prostriedkov. V čase prípravy AP Bývanie nebolo možné určiť odhadovaný počet obcí na rok 2024.  

2.1.4. Realizovať 

projekty zamerané na 

podporu dobudovania 

inžinierskych sietí 

(kanalizácia, prístup 

k pitnej vode) 

v prostredí MRK 

(OPLZ-PO6-SC611-

2020-2) 

 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia)  

6 20 n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ 

(ERDF) / 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

5 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,882 

mil. 

EUR 

 

Fondy 

EÚ: 

12,5 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

2,205 

mil. 

EUR 

 

n/a 

2.1.5. Realizovať 

projekty zamerané na 

podporu dobudovania 

základnej technickej 

infraštruktúry (OPLZ-

PO6-SC611-2019-1 + 

OPĽZ-PO6-SC611-

2021-1) 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

47 149 n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ 

(ERDF) / 

ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

8,97 + 

0,96 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

1,589 

+ 

0,169 

mil. 

EUR 

Fondy 

EÚ: 

41,09  

+ 8,54 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

7,181 

+ 

1,507 

mil. 

EUR 

n/a 
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2.1.6. Realizovať 

projekty zamerané na 

podporu dobudovania 

infraštruktúry v oblasti 

nakladania 

s odpadovými vodami 

v aglomeráciách do 

2 000 EO 

s prítomnosťou MRK 

v dobiehajúcich 

regiónoch 

a zabezpečenie 

prístupu k pitnej vode 

a nakladania 

s komunálnymi 

odpadovými vodami 

v obciach do 2 000 EU 

s prítomnosťou MRK  

v dobiehajúcich 

regiónoch, od r. 2023 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

n/a -* -* MIRRI SR 

 

ZMOS 

VÚC 

Fondy 

EÚ 

(ERDF)/ 

ŠR 

 

n/a 

 

 

n/a 

 

 

 

Fondy 

EÚ: 

n/a 

 

Poznámka: *Počet obcí sa čase tvorby AP Bývanie nebolo možné určiť odhadovaný počet obcí na rok 2024 

2.1.7. Poskytovať 

dotácie na obstaranie 

technickej vybavenosti 

v zmysle zákona č. 

443/ 2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom 

bývaní 

 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK, ktorým 

bola poskytnutá 

dotácia 

5 5 5 MDV SR - ŠR 

 

 

ŠR: 

300 

tis. 

EUR 

ŠR: 

300 

tis. 

EUR 

ŠR: 

300 

tis. 

EUR 

2.1.8. Mapovanie 

nezákonne uloženého 

odpadu v 

osídleniach MRK 

 

 

Analýza (mapa) 

obcí s osídleniami 

MRK, v ktorých 

blízkosti sa 

nachádza 

(nelegálna) 

skládka odpadu 

1 n/a n/a MŽP SR 

/SAŽP 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

/ MIRRI SR 

/ ZMOS 

 

 

n/a 

 

 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet 
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2.1.9.Podpora 

edukácie, 

informovanosti a 

zapojenia občanov do 

riešenia problému 

zameraná na 

znižovanie tvorby 

odpadu (v zmysle 

zásady 

reduce/reuse/recycle) 

Počet 

vyškolených 

pomáhajúcich 

profesií 

pracujúcich 

v osídleniach 

MRK 

 

50 50 50 MŽP SR 

/SAŽP 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

MPSVR SR 

n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet 

 

Tvorba programu 

vzdelávania pre 

komunitné centrá  

1 n/a n/a 

2.1.10. Budovanie 

verejných kanalizácií, 

čistiarní odpadových 

vôd a súbežná výstavba 

verejných vodovodov 

v aglomeráciách nad 

2000 EO v zmysle 

záväzkov SR voči EÚ. 

(OPKZP-PO1-

SC121/122-2021-69) 

Aktivita do roku 2023. 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

35 - n/a MŽP SR 

 

 

- Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

*n/a n/a 

 

n/a 

Poznámka: *Aktuálna výška alokácie je cca 96 mil. EUR (zdroje EÚ vo výške 84 mil. EUR a zdroje ŠR cca 12 mil. EUR). Z celkovo 

oprávnených 135 obcí (zoskupených v 71 aglomeráciách) je 35 obcí s prítomnosťou MRK (obce v Atlase rómskych komunít 2019). Nateraz 

nie je možné uviesť relevantnú cieľovú hodnotu, nakoľko je rozhodnutí konkrétnej samosprávy, či sa do predmetnej výzvy prihlási. 

2.1.11. Budovanie 

verejných kanalizácií, 

čistiarní odpadových 

vôd a súbežná výstavba 

verejných vodovodov 

v aglomeráciách nad 

2000 EO v zmysle 

záväzkov SR voči EÚ. 

Aktivita od roku 2024. 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

n/a n/a -* MŽP SR - Fondy 

EÚ/  

ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

n/a 

Poznámka: *Počet obcí sa bude odvíjať od úspešnosti realizácie aktivity 2.1.10. 

2.2. Navrhnúť legislatívne 

zmeny a opatrenia 

umožňujúce jednoduchšie  

zavedenie a výstavbu 

technickej infraštruktúry 

v osídleniach MRK 

2.2.1. Pripraviť 

legislatívnu zmenu 

zákona Slovenskej 

národnej rady č. 

330/1991 Zb. o 

pozemkových 

úpravách, usporiadaní 

pozemkového 

Legislatívny 

návrh 
1 n/a n/a MPRV SR 

SPF 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

n/a 

 

 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 
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vlastníctva, 

pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o 

pozemkových 

spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov 

s cieľom efektívnejšej 

realizácie 

jednoduchých 

pozemkových úprav 

vykonávaných na 

usporiadanie 

vlastníckych 

a užívacích pomerov 

k pozemkom pod 

osídleniami 

2.2.2. Zriadiť pracovnú 

skupinu zameranú na 

riešenie legislatívno-

technických otázok 

súvisiacich 

s legalizáciou 

verejných studní a na 

zlepšenie prístupu 

k pitnej vode 

v osídleniach MRK 

Výstupy 

z pracovnej 

skupiny (návrhy 

možných riešení) 

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

MŽP SR 

UVZ SR 

 

ZMOS, 

UMS, 

MVO  

n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

2.2.3. Zriadiť pracovnú 

skupinu zameranú na 

riešenie legislatívno-

technických otázok 

súvisiacich s riešením 

nelegálneho spôsobu 

umiestňovania 

odpadov a následnými 

možnosťami 

odstraňovania takto 

uložených odpadov 

Výstupy 

z pracovnej 

skupiny (návrhy 

možných riešení) 

n/a 1 n/a MŽP SR 

 

 

ZMOS, 

UMS 

SIŽP 

n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

3. Zvýšiť 

kvalitu 

bývania v 
MRK 

 

3.1. Podporiť nájomné 

bývanie v mestách 

a obciach s prítomnosťou 
MRK 
 

3.1.1. Realizovať 

projekty zamerané na 

zlepšené formy 

bývania pre obce 

s prítomnosťou MRK 

s prvkami prestupného 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK, ktorým 

bola pridelená 

dotácia 

6 16 n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ/ŠR 

 

Fondy 

EÚ:  

4,85 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

Fondy 

EÚ: 

13,35 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

n/a 

Počet 

vytvorených 
36 0 n/a 
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bývania do roku 2023 

(OPLZ-PO6-SC611-

2018-2) 

pracovných miest 

asistentov 

bývania 

0,856 

mil. 

EUR 

 

2,356 

mil. 

EUR 

 

3.1.2. Realizovať 

projekty zamerané na 

zlepšené formy 

bývania pre obce 

s prítomnosťou MRK 

od roku 2024 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK, ktorým 

bola pridelená 

dotácia 

n/a n/a -* SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

Fondy 

EÚ/ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ:                 

3,143

mil. 

EUR 

Poznámka: 

*Aktivita 3.1.2. pokrýva obce podľa potrieb definovaných v Atlase rómskych komunít 2019. Počet podporených obcí sa bude odvíjať podľa 

dostupnosti finančných prostriedkov. V čase prípravy AP Bývanie nebolo možné určiť odhadovaný počet obcí na rok 2024.  

3.1.3. Poskytovať 

dotácie na obstaranie 

nájomného bytu na 

účel sociálneho 

bývania v zmysle 

zákona č. 443/ 2010 Z. 

z. o dotáciách na 

rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK, ktorým 

bola pridelená 

dotácia 

5 5 5 MDV SR - ŠR 

 

ŠR: 

1,7 

mil. 

EUR 

ŠR: 

1,7 

mil. 

EUR 

ŠR: 

1,7 

mil. 

EUR 

3.1.4. Realizovať 

pilotné projekty 

dostupného nájomného 

bývania vychádzajúce 

z princípov Housing 

first a/alebo Rapid re-

housing zamerané na 

riešenie 

bezdomovectva rodín s 

maloletými deťmi, 

najmä v mestských 

MRK 

Počet osôb 

zapojených do  

pilotných 

projektov 

n/a n/a 30 MPSVR SR 

 

 

MVO/ 

poskytovate

lia soc. 

služieb 

Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

1,6 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,275 

mil. 

EUR 

3.2. Podporiť vlastnícke 

bývanie v mestách 

a obciach s prítomnosťou 
MRK 
 

3.2.1. Pripraviť pilotný 

program asistencie pri 

legalizácii technicky 

vyhovujúcich obydlí v 

osídleniach MRK 

 

Pilotný projekt 

 

(pozn.: 

Metodický leták – 

čo je potrebné 

urobiť predtým, 

ako sa pristúpi do 

„terénu“ + 

objektívne 

posúdenie 

n/a 1 n/a SO ÚV SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

Akademick

á obec/ 

MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

 

Fondy 

EÚ/ 

ŠR 

 

n/a 

 

Rozpo

čet na 

túto 

aktivit

u je 

naviaz

aný na 

rozpo

čet 

aktivit

n/a 
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technického stavu 

konkrétnych 

obydlí napr. v 3 

vybraných 

obciach) 

y 

1.1.2. 

AP 

Bývan

ie 

3.2.2. Pre vybrané 

obce, v ktorých 

prebehli pozemkové 

úpravy, realizovať 

technickú pasportizáciu 

existujúcich obydlí, 

vytipovanie tých, ktoré 

by po stavebných 

úpravách mohli byť 

dodatočne legalizované 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK, v ktorých 

bola realizovaná 

pasportizácia 

obydlí 

n/a n/a 3 SO ÚV SR  ÚV SR 

(ÚSVRK)/

Akademick

á obec/ 

MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

Fondy 

EÚ/ŠR 

 

n/a n/a Rozpo

čet na 

túto 

aktivit

u je 

naviaz

aný na 

rozpo

čet 

aktivit

y 

3.1.2. 

 

3.2.3. Pripraviť pilotný 

projekt (svojpomocnej) 

rekonštrukcie 

vhodných obydlí pod 

odborným dohľadom 

a s odbornou podporou 

a s využitím 

mikropôžičiek 

 

Počet obydlí v 

obciach 

s prítomnosťou 

MRK, ktoré boli 

zapojené do 

projektu 

 

n/a 5 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

SIH 

Akademick

á obec/ 

MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

ŠR: 

Dotačná 

schéma 

ÚSVRK 

 

n/a Predm

etom 

dotač

nej 

schém

y 

ÚSV

RK 

(ÚV 

SR) 

0 

 

3.2.4. Pripraviť systém 

mikropôžičiek na 

obnovu potenciálne 

vyhovujúcich obydlí  

 

Vytvorený systém 

mikropôžičiek  
n/a 1 n/a SIH - n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

 

Počet 

poskytnutých 

pôžičiek 

n/a 10 20 SIH - Fondy 

EÚ/ŠR 

 

n/a Fondy 

EÚ: 

500 

tis. 

EUR 

 

Fondy 

EÚ: 1 

mil. 

EUR 

 

3.2.5. Projekt 

svojpomocnej výstavby 

do vlastníctva, so 

zohľadnením 

doterajších skúseností 

 

Počet 

podporených 

projektov 

n/a n/a 10* SO ÚV SR  

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

Akademick

á obec/ 

MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

Fondy 

EÚ/ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 

2,86 

mil. 

EUR 

Poznámka:  
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*Aktivita 3.2.5. pokrýva obce podľa potrieb definovaných v Atlase rómskych komunít 2019. Počet podporených obcí sa bude odvíjať podľa 

dostupnosti finančných prostriedkov.  

 

3.3. Realizovať opatrenia 

zamerané pre 

zamestnancov tzv. 

pomocných profesií, na 

prehlbovanie ich znalostí 

z oblasti životného 

prostredia, ekológie, 

odpadového hospodárstva 

a ochrany pred požiarmi, 

s cieľom zvyšovania kvality 

a bezpečnosti bývania v 

prostredí MRK 

3.3.1. Realizovať 

školenia v oblasti 

požiarnej prevencie pre 

členov miestnych 

občianskych 

poriadkových služieb 

(MOPS)  

 

Počet 

vyškolených 

členov MOPS 

50 50 50 ÚV SR 

(ÚSVRK), 

 

MV SR 

(HaZZ) 

 

n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

 

3.3.2. Realizovať 

Realizovať 

preventívno-výchovné 

prednášky 

(„semináre“) v oblasti 

požiarnej prevencie pre 

členov miestnych 

občianskych 

poriadkových služieb 

(MOPS. TSP, KC, 

a pod.) 

Počet 

vyškolených 

zamestnancov 

800 - n/a ÚV SR 

(ÚSVRK), 

MPSVR SR 

 

MV SR 

(SEP) 

n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

 

3.3.3. Realizovať 

školenia zamerané na 

separovanie odpadov 

a odpadové 

hospodárstvo pre 

zamestnancov z tzv. 

pomocných profesií 

(MOPS. rozvojové 

tímy.) 

Počet 

vyškolených 

zamestnancov 

n/a n/a 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

Rozpočet pre túto aktivitu 

na rok 2024 je súčasťou 

rozpočtu aktivity 2.2.1. 

uvedenom v Akčnom 

pláne Zamestnanosť.  

Poznámka: S aktivitou 3.3.3. sa plánuje pokračovať aj v ďalšom cykle Akčných plánov (2025-2027). 

3.4. Realizovať opatrenia 

zamerané na zvýšenie 

kvality životného 

prostredia a zlepšenie 

životných a hygienických 

podmienok v obciach, 

v ktorých sa nachádzajú 

MRK 

3.4.1. Realizovať 

aktivity zamerané na 

zvyšovanie kvality 

života a životného 

prostredia v MRK 

pracovníkmi 

pomáhajúcich profesií 

(MOPS, TSP, KC, 

a pod.) 

Počet obcí s MRK 

v ktorých sa 

realizovali 

aktivity 

150 150 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

MVO/ 

Akademick

á obec, 

MPSVR SR 

Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

Uvedená 

aktivita nemá 

vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

n/a 
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3.4.2. Realizovať 

aktivity zamerané na 

zvyšovanie kvality 

života a životného 

prostredia v MRK 

pracovníkmi 

pomáhajúcich profesií 

(MOPS, rozvojové 

tímy a pod.) 

Počet obcí s MRK 

v ktorých sa 

realizovali 

aktivity 

n/a n/a 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

Rozpočet pre túto aktivitu 

na rok 2024 je súčasťou 

rozpočtu aktivít 2.2.1. a 

2.2.3, ktoré sú uvedené 

v Akčnom pláne 

Zamestnanosť. 

3.4.3. Realizovať 

informačnú 

a edukatívnu kampaň 

zameranú na vedenie 

samospráv 

a obyvateľov MRK, na 

zvyšovanie povedomia 

o možných 

zdravotných 

následkoch spojených 

s využívaním 

nekontrolovaných 

zdrojov vody (vydanie 

informačných letákov 

a ich distribúcia). 

Počet obcí s MRK 

v ktorých sa 

realizovali 

aktivity 

50 50 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

UVZ SR 

ZMOS 

MVO n/a n/a n/a n/a 

4. Zvýšiť istotu 

bývania 

Rómov 

4.1. Zvýšiť efektívnosť 

a adresnosť právnej 

úpravy v oblasti bývania 
 

4.1.1.Pripraviť analýzu 

reálnych nákladov na 

bývanie (vlastnícke, 

v nájomnom sektore), 

vrátane jednorazových 

a prehodnotiť 

existujúcu úpravu 

príspevku na bývanie. 

Analýza 

reálnych 

nákladov na 

bývanie 

 
 

n/a 1 n/a MPSVR SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 
ŠR 

 

 

 

n/a Finan

covan

ie 

aktivit

y 

bude 

zabez

pečen

é z 

rozpo

čtovej 

kapito

ly 

MPS

VR 

SR. 

n/a 

4.1.2. Vypracovať 

analýzu súčasného 

stavu podmienok na 

poskytovanie 

Analýza 

súčasného stavu 

podmienok na 

poskytnutie 

1 n/a n/a MPSVR SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 
n/a 

 

 

 

Aktivi

ta 

nemá 

vplyv 

n/a n/a 
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príspevku na bývanie, 

vrátane 

medzinárodného 

porovnania 

príspevku na 

bývanie 
 na 

štátny 

rozpo

čet. 

4.1.3. Pripraviť 

odporúčania/metodiku 

pre samosprávy pri 

výbere nájomcov 

a prideľovaní 

nájomných bytov 

určených na sociálne 

bývanie 

Metodika  1 n/a n/a MDV SR ZMOS/ 

ÚMS/  

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

4.1.4. Monitoring 

reťazenia zmlúv 

o krátkodobom nájme 

pri poskytovaní 

sociálneho bývania 

 

Správa z 

monitoringu 
n/a 1 n/a SNSĽP ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

MVO 

ŠR 

 

n/a ŠR: 

7.200 

EUR 

n/a 

4.2. Posilniť poskytovanie 

služieb poradenstva 

v oblasti udržateľnosti 

bývania 

4.2.1. Spracovanie 

údajov zo sčítania 

obyvateľov, domov 

a bytov v kontexte 

získania 

kvalifikovaných údajov 

o počte obyvateľov 

žijúcich v nelegálnom 

obydlí 

Spracovanie 

výsledkov SODB 

2021 (analýza 

výsledkov) 

1 1 n/a Štatistický 

úrad SR 

SAV/ 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

n/a 

 

 

 

 

Aktivita nemá 

vplyv na štátny 

rozpočet. 

n/a 

4.2.2. Pilotne testovať 

realizáciu rôznorodého 

spektra odborných 

poradenských aktivít 

v rámci Terénnej 

sociálnej práce pre 

oblasť bývanie, 

exekúcie/financie 

Počet odborných 

pracovníkov, 

ktorí poskytujú 

odborné 

poradenstvo 

20 30 n/a MPSVR SR 

 
 

MVO Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

Fondy 

EÚ: 

0,400 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

Fondy 

EÚ: 

0,600 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

n/a 

5. Znižovanie 

rezidenčnej 

segregácie 

Rómov 

 

5.1. Realizovať opatrenia 

zamerané na znižovanie 

rezidenčnej segregácie 

Rómov 
 

5.5.1. V spolupráci so 

samosprávami sa 

podieľať na príprave 

projektov nájomného 

bývania, ktoré znížia 

rezidenčnú segregáciu 

Počet obcí, 

v ktorých sa 

projekty 

realizovali  

 

 

n/a 4 4 ZMOS, UMS 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK), 

MDV SR 

n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

5.5.2. Podrobnejšie 

analyzovať možné 

Analýza 

a metodika 
1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ZMOS 

UMS 
n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 
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prístupy k znižovaniu 

rezidenčnej segregácie 

Rómov v nadväznosti 

na konkrétne 

priestorové 

a vlastnícke 

usporiadanie územia 

obcí 

priestorovej 

desegregácie 

 

 

 

 

6. Znížiť 

diskrimináciu 

Rómov 

v bývaní 

 

6.1. Realizovať opatrenia 

zamerané na zníženie 

diskriminácie Rómov 

v oblasti bývania 

a scitlivovanie verejnej 

mienky 

6.1.1. Mapovanie 

diskriminácie v 

prístupe k nájomnému 

bývaniu 

Analýza prístupu 

k nájomnému 

bývaniu pre rôzne 

skupiny 

obyvateľov 

n/a n/a 1 SNSĽP ZMOS. 

ÚMS, SK8 

MDV SR 

ŠR 

 

n/a n/a ŠR: 

15.60

0 

EUR 

6.2. Realizovať zber dát 

o bývaní a životných 

podmienkach MRK 

s cieľom identifikácie 

rozdielov v porovnaní 

s väčšinovou populáciou 

6.2.1. Realizácia 

špecifického 

výberového zisťovania 

EU SILC v prostredí 

MRK 

Zisťovanie EU 

SILC_MRK  
n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ŚÚ SR Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

 

 

n/a n/a Fond

y EÚ: 

300 

tis. 

EUR 

 

Poznámka: V čase tvorby Akčného plánu Bývanie nebola zadefinovaná intenzita pomoci pre VRR. Rozpočet na rok 2024 pri aktivite 6.2.1. 

bude špecifikovaný (pomer Fondy EÚ – ŠR) po definícií intenzity pomoci.  

6.2.2. Realizácia 

aktualizácie 

a digitalizácie Atlasu 

rómskych komunít 

Aktualizovaný 

Atlas rómskych 

komunít 2023 

n/a *- *- ÚV SR 

(ÚSVRK) 

MIRRI SR Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

***- ***- 

 

Fondy 

EÚ: 

n/a 

 
Digitalizácia 

Atlasu rómskych 

komunít 

n/a **1 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

MIRRI SR Fondy 

EÚ/ŠR 

Poznámka: *V čase tvorby AP Bývanie ÚV SR (ÚSVRK) rokuje o možnosti aktualizácie dát Atlasu rómsky komunít 2023. Plánovaný zber 

dát by prebiehal v roku 2022 a zverejnenie 2023. Aktivita však podlieha schváleniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo 

schváleniu Národného Projektu. 

** V rámci vyššie uvedenej ŽoNFP alebo NP sa plánuje riešiť aj digitalizácia Atlasu RK 2023.  

*** Vyčíslenie aktivity v čase tvory AP Bývanie nebolo dostupné. 
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Akčný plán Prioritnej oblasti Zdravie k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 

2030 
Globálny cieľ:  Zníženie nerovností v zdraví (vo všetkých dimenziách) medzi Rómami, špecificky MRK, a všeobecnou 

populáciou SR. 

Čiastkové ciele               Opatrenia Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota  Zodpov

ednosť 

Partneri Zdroj 

financ

ovania 

Indikatívny navrhovaný 

rozpočet na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Merať 

rozdiely v 

zdravotnom 

stave medzi 

MRK a 

všeobecnou 

populáciou, 

ktoré sa budú 

dať využívať pri 

nastavovaní 

zdravotných 

politík 
 

1.1 Zriadenie 

systému 

monitorovania 

nerovností v zdraví 

medzi MRK 

a všeobecnou 

populáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Návrh metodiky  

na meranie 

a vyhodnocovanie 

rozdielov v zdravotnom 

stave 

a v determinantoch 

zdravotného stavu 

medzi MRK a 

všeobecnou populáciou 

Metodický manuál 

na tvorbu správ 

o nerovnostiach 

v zdraví medzi 

MRK a všeobecnou 

populáciou 

 

 

1 n/a n/a MZ SR 

(IZA) 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK

) 

ZP 

ZR 

NCZI 

ÚVZ SR 

SAV 

 

n/a  

 

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

1.1.2 Poverenie 

a vyškolenie 

pracovníkov vybraného 

analytického 

pracoviska MZ SR na 

tvorbu pravidelných 

monitorovacích správ 

o nerovnostiach 

v zdraví medzi MRK 

a všeobecnou 

populáciou podľa 

metodiky vypracovanej 

v rámci 1.1.1 

 

Vyškolení analytici 

povereného 

pracoviska MZ SR 

 

 

1 1 1 MZ SR 

(IZA)  

 

ZR   

ÚV SR, 

(ÚSVRK

) 

SAV 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

1.1.3 Tvorba 

pravidelných správ  o 

nerovnostiach v zdraví 

medzi MRK a 

všeobecnou populáciou 

 

Správa z 

hodnotenia5 

 

n/a 1 

 

n/a ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

MZ SR 

(IZA) 

 

ZR   

SAV 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

                                                      
5 Správa z hodnotenia bude obsahovať aj identifikáciu hlavných oblastí nerovností (indikátor plnenia Čiastkového cieľa 2) 
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1.1.4 Sledovanie a 

vyhodnocovanie 

výskytu epidémií 

vybraných infekčných 

ochorení v oblastiach s 

nízkym hygienickým 

štandardom 

Existencia 

hodnotiacej správy  

1 1 1 ÚVZ 

SR, 

RÚVZ v 

SR 

 

ZR  

ÚV SR 

(ÚVSRK

) 

 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

2. Podpora 

zdravého 

životného štýlu a 

prevencie 

ochorení v 

osídleniach 

MRK 

 

2.1. Zlepšenie 

podmienok pre 

zdravie na 

komunitnej úrovni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Zber a analýza 

dát o úrovni podmienok 

pre zdravie v MRK 

(správanie súvisiace so 

zdravím, psychická 

záťaž, materiálne 

podmienky, dostupnosť 

a kvalita zdravotnej 

starostlivosti, sociálne 

postavenie)6 

Správa o úrovni 

podmienok pre 

zdravie v MRK 
 

n/a n/a 1 ZR - Fondy 

EÚ/ ŠR 

 

n/a n/a Fondy 

EÚ: 102 

tis. EUR 

 

ŠR:  

18 tis. 

EUR  

2.1.2 Realizácia 

zdravotno-výchovných 

aktivít v oblasti 

podpory zdravého 

životného štýlu a 

prevencie ochorení 

u MRK 

Počet 

zrealizovaných 

zdravotno-

výchovných aktivít  

1 1 1 ÚVZ 

SR, 

RÚVZ v 

SR 

 

ZR  

 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

2.1.3 Realizácia 

zdravotno-výchovných 

aktivít zameraných na 

zvyšovanie 

informovanosti 

o význame očkovania v 

rámci Európskeho 

imunizačného týždňa 

v mesiaci apríl 

Počet realizovaných 

zdravotno-

výchovných aktivít  

 

1 1 1 ÚVZ SR 

RÚVZ v 

SR 

 

ZR  

 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

2.1.4 Realizácia 

podpory zdravia na 

komunitnej úrovni 

prostredníctvom 

asistentov podpory 

Počet asistentov 

podpory zdravia 

pôsobiacich v 

komunitách s MRK 

300 300 300 ZR 

 

MPSVR 

SR  

ÚV SR 

(ÚSVRK

) 

 

Fondy 

EÚ/ŠR 

Fondy 

EÚ: 

5 525 0

00 EUR 

 

Fondy 

EÚ: 

5 525 0

00 EUR 

 

ŠR:  

Fondy 

EÚ: 

5 525 0

00 EUR 

 

ŠR:  
Počet regionálnych 

facilitátorov  

4 6 6 

                                                      
6 Zber zahŕňa ukazovatele zdravotnej gramotnosti (indikátor plnenia Čiastkového cieľa 2). Metodika a prehľad výsledkov predchádzajúceho zberu boli publikované v roku 2020: https://www.zdraveregiony.eu/wp-

content/uploads/2018/04/ZK_potreby_e-verzia.pdf   

https://www.zdraveregiony.eu/wp-content/uploads/2018/04/ZK_potreby_e-verzia.pdf
https://www.zdraveregiony.eu/wp-content/uploads/2018/04/ZK_potreby_e-verzia.pdf
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zdravia7 a regionálnych 

facilitátorov podpory 

zdravia8 

Počet intervencií 

v oblasti podpory 

zdravia9 

 

400 00

0 

 

400 000 400 000 

 

ŠR: 

975 tis. 

EUR 

975 tis.  

EUR 

975 tis.  

EUR 

2.1.5 Realizácia 

podpory zdravia MRK 

na štrukturálnej úrovni 

Počet podnetov na 

štrukturálne zmeny 

v oblasti podpory 

zdravia MRK 

smerom k ÚSVRK 

alebo 

Medzirezortnej 

pracovnej skupine 

pre podporu zdravia 

MRK (3.6) 

3 

 

3 3 ZR ÚV SR 

(ÚSVRK

) 

MZ SR 

2.2. Zaradenie ľudí 

s príjmom pod 

hranicou životného 

minima medzi 

skupiny chránené 

pred vysokými 

doplatkami za lieky 

 

 

2.2.1. Príprava návrhu 

legislatívnej zmeny na 

rok 2024, konkrétne 

úprava zákona č. 

363/2011 Z. z. o 

rozsahu a podmienkach 

úhrady liekov, 

zdravotníckych 

pomôcok a dietetických 

potravín na základe 

verejného zdravotného 

poistenia a o zmene a 

doplnení niektorých 

zákonov, § 87c, tak aby 

sa medzi oprávnené 

osoby v rámci 

uvedeného paragrafu 

zaradili osoby 

poberajúce dávku v 

hmotnej núdzi 

Legislatívny návrh 0 0 1 MZ SR ÚSVRK 

(ÚV SR) 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

                                                      
7 T.j. intervenčná práca na komunitnej úrovni v nadväznosti na správy o úrovniach podmienok pre zdravie, zameraná na zlepšenie praktík súvisiacich so zdravím, psychickú podporu a asistenciu s dostupnosťou 

zdravotnej starostlivosti pre MRK.  
8 T.j. intervenčná práca na komunitnej úrovni v nadväznosti na správy o úrovniach podmienok pre zdravie, zameraná na zlepšenie vybraných aspektov komunitných materiálnych podmienok priamo súvisiacich s 

verejným zdravím v MRK a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre MRK. 
9 Zahŕňa špecifikovateľné počty realizovaných intervencií a osvetových aktivít v oblasti prevencie ochorení a zdravého životného štýlu resp. v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (indikátor plnenia 

Čiastkového cieľa 2). 
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2.3.Posilnenie 

odbornej kvalifikácie 

komunitných 

pracovníkov v oblasti 

podpory  zdravia 

 

 

 

2.231. Realizácia 

vzdelávacích aktivít, 

tréningov a školení pre 

asistentov podpory 

zdravia v prostredí 

MRK a v prostredí 

nemocníc10 

Počet 

zrealizovaných 

vzdelávacích aktivít 

na špecifické témy 

39 39 39 ZR - Fondy 

EÚ/ŠR 

Fondy 

EÚ: 

153 tis. 

EUR 

 

ŠR: 27 

tis. EUR 

Fondy 

EÚ: 

153 tis. 

EUR 

 

ŠR: 27 

tis. EUR 

Fondy 

EÚ: 

153 tis. 

EUR 

 

ŠR: 27 

tis. EUR Počet tematických 

oblastí vzdelávania 

asistentov podpory 

zdravia 

3 3 3 

2.4. Opatrenia proti 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1  Monitorovací 

systém zameraný na 

sledovanie 

a vyhodnocovanie 

pandemickej situácie 

v MRK11 

 

Existencia 

monitorovacieho 

systému 

  

 

1 1 1 ZR 

SAV 

  

 

- ŠR/Fon

dy EÚ 

n/a n/a n/a 

2.4.2 Intervencie 

zamerané na prevenciu 

a kontrolu šírenia 

COVID-19 do a 

v prostredí MRK12 

Počet osvetových 

aktivít 

zameraných na 

prevenciu a 

kontrolu COVID-

19 v MRK 

1 n/a n/a VÚC, 

RÚVZ 

SR 

 

ZR,  

MZ SR 

OcÚ 

MsÚ 

ŠR n/a n/a n/a 

Počet 

intervenčných 

aktivít 

zameraných na 

prevenciu a 

kontrolu COVID-

19 v  MRK 

2.4.3 Preventívne 

aktivity zamerané na 

elimináciu šírenia 

COVID-19 v prostredí 

MRK ( NP PRIM II. - 

Počet zapojených 

obcí 

117 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

- Fondy 

EÚ/ŠR 

Aktivity sú súčasťou rozpočtu 

NP PRIM II. - Projekt inklúzie 

v materských školách. 

                                                      
10 Táto aktivita sa dotýka vzdelávania asistentov podpory zdravia pôsobiacich v komunitách s MRK v predpokladanom počte 300. Viď aktivita 2.1.4. 
11 ZR realizuje intervencie zamerané na prevenciu a kontrolu šírenia COVID-19, vrátane priamej podpory očkovania, v rámci intervencií podpory zdravia (aktivita 2.1.4) 

12 Poznámka autora: vyčíslenie finančných nákladov na dané aktivity aktuálne nie je možné, nakoľko finančné alokácie na aktivity zamerané na elimináciu šírenia COVID-19 vychádzajú vždy z aktuálnej pandemickej 

situácie a ňou súvisiacich implementovaných opatrení. 
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Projekt inklúzie v 

materských školách) 

2.4.4. Posilnenie 

ľudských zdrojov 

prostredníctvom 

terénnych asistentov 

COVID (TA) v rámci 

projektu „Podpora 

činností zameraných na 

riešenie nepriaznivých 

situácií súvisiacich s 

ochorením COVID-19 

v obciach s 

prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít“ 

Počet zapojených 

obcí 

189 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

- Fondy 

EÚ/ŠR 

Fondy 

EÚ: 

307 513

,85 

EUR 

 

ŠR: 54 

267,15 

EUR 

n/a n/a 

2.4.5 Priama podpora 

vakcinácie proti 

COVID-19 v MRK 

Kumulatívny počet 

osôb, ktoré boli 

zaočkované 

prostredníctvom 

nízkoprahového 

očkovania13 

 

6708 

 

n/a n/a MZ SR 

(Interven

čný tím) 

ZR 

MPSVR 

SR 

UV SR 

(ÚSVRK

) 

Súkromní 

poskytov

atelia 

zdravotne

j 

starostliv

osti 

Nemocni

ce 

ŠR/Fon

dy EÚ 

n/a n/a n/a 

2.4.Predĺženie 

strednej dĺžky života 

znížením 

novorodeneckej/dojč

enskej úmrtnosti 

 

2.4.1 Vykonávanie 

návštevnej služby 

novorodencov a dojčiat 

v prostredí s MRK 

poskytovateľom 

pediatrickej 

starostlivosti spojenej 

so zdravotnou 

edukáciou 

a povzbudením matiek 

k účasti na 

Počet 

poskytovateľov 

pediatrickej 

starostlivosti 

zapojených do 

pilotného projektu 

1 2 3 BSK ZR 

ÚV SR 

(ÚSVRK

) 

ZP 

ŠR ŠR: 

6 tis. 

EUR 

ŠR: 

12 tis. 

EUR 

ŠR: 

18 tis. 

EUR  

Počet 

zrealizovaných 

návštev 

novorodencov 

a dojčiat v prostredí 

MRK 

60 120 180 

                                                      
13 Nízkoprahové očkovanie je určené pre všetky sociálne zraniteľné skupiny obyvateľstva SR, vzhľadom na zastúpenie MRK v týchto skupinách sa však primárne realizuje v obciach s MRK.  
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gynekologickej 

prevencii 

2.4.2  Hodnotenie 

plnenia aktivít 

opatrenia 2.4.1 pre 

účely tvorby metodiky 

práce pilotného 

projektu, pre 

implementáciu v 

ďalších samosprávnych 

krajoch 

Existencia 

metodiky práce 

pilotného projektu 

n/a n/a 1 

3. Rovnaký 

prístup k 

poskytovaniu 

zdravotnej 

starostlivosti pre 

MRK 

3.1 Zlepšenie 

vedomostí osôb z 

MRK o systéme 

nahlasovania 

podozrení na 

diskriminačné 

správanie v procese 

prijímania služieb 

zdravotnej 

starostlivosti 

3.1.1 Zvýšenie 

povedomia osôb z 

MRK o možnostiach 

riešenia podozrenia na 

diskriminačné 

správanie v súvislosti s 

prijímaním služieb 

zdravotnej starostlivosti  

Manuál  (Možnosti 

riešenia 

diskriminácie 

a porušení ľudských 

práv v súvislosti 

s poskytovaním 

zdravotnej 

starostlivosti)  

1 n/a n/a SNSĽP 

 

 

ZR  ŠR Uvedená aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na rok 2022. 

 

Počet informačných 

materiálov 

distribuovaných do 

komunít MRK 

n/a n/a n/a SNSĽP ZR 

ÚV SR 

(ÚSVRK

) 

ŠR Uvedená aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na rok 2022, 

2023 a 2024. 

Počet podnetov 

namietajúcich 

diskrimináciu pri 

poskytovaní 

zdravotnej 

starostlivosti 

n/a n/a n/a SNSĽP - ŠR Uvedená aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na rok 2022, 

2023 a 2024. 

3.1.2  Advokačné 

aktivity smerujúce 

k vytvoreniu platformy, 

ktorá by zabezpečovala 

ochranu práv 

jednotlivcov pri 

poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti bez 

ohľadu na dôvod 

Počet zapojených 

subjektov v rámci 

aktivít 

3 3 3 ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

SNSĽP 

- n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

Poznámka: Cieľom aktivity je  advokácia za vznik platformy, ktorej vznik by mal byť predmetom Akčného plánu na roky 2025-27. 
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3.1.3 Realizácia 

kvalitatívnej analýzy 

zameranej na 

identifikáciu bariér 

Rómov pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti 

so zohľadnením 

rozdielov medzi mužmi 

a ženami 

Analýza  n/a n/a 1 SNSĽP,   

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

ZR ŠR Uvedená aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na rok 2024. 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

3.2. Zlepšenie 

vedomostí a 

zručností 

zdravotníckych 

pracovníkov o 

špecifikách 

poskytovania služieb 

zdravotnej 

starostlivosti osobám 

z MRK 

 

 

3.2.1 Rozšírenie 

obsahu minimálneho 

štandardu pre 

špecializačný študijný 

program v 

špecializačnom odbore: 

Ošetrovateľská 

starostlivosť 

v komunite, o špecifiká 

marginalizovaných 

rómskych komunít pri 

poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti 

Obsahová analýza 

aktuálnych  

tematických 

okruhov 

minimálneho 

štandardu 

špecializačného 

štúdia, návrh a  

zapracovanie 

nových tematických 

okruhov 

vzdelávania 

o špecifiká  

poskytovania 

ošetrovateľskej 

starostlivosti 

príslušníkovi 

z MRK 

1 n/a n/a   MZ SR  - ŠR Aktivity na uvedenú tematickú 

oblasť sú  súčasťou úloh 

Ministerstva zdravotníctva SR, 

ktoré odborne a metodicky riadi 

ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov. 

 

 

3.2.2 Monitoring 

vzdelávania sestier 

v príslušnom obsahovo 

a tematicky 

inovovanom 

špecializačnom 

študijnom programe 

Ošetrovateľská 

starostlivosť 

v komunite 

Počet absolventov 

inovovaného 

špecializačného 

štúdia 

n/a 75 75 MZ SR Vzdeláva

cie 

ustanoviz

ne 

ŠR 

Poznámka: Aktivita 3.2.2 sa bude sa plánuje zabezpečovať aj po roku 2024. 
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3.3. Realizácia 

podpory zdravia 

pacientov z MRK 

v prostredí ústavnej 

zdravotnej 

starostlivosti 

 

3.3.1 Existencia pozície 

asistenta podpory 

zdravia v  prostredí 

nemocníc 

Počet asistentov 

podpory zdravia 

vykonávajúcich 

podporu zdravia 

pacientov z MRK 

v prostredí 

nemocníc 

14 14 14 ZR - Fondy 

EÚ/ŠR 

Fondy 

EÚ: 

195 500 

EUR 

 

 

ŠR: 

34 500  

EUR  

Fondy 

EÚ: 

195 500 

EUR 

 

 

ŠR: 

34 500  

EUR  

Fondy 

EÚ: 

195 500 

EUR 

 

 

ŠR: 

34 500  

EUR 

3.3.2 Pilotný program 

zvyšovania 

štrukturálnej 

kompetencie 

zdravotníckych 

prevádzok vo vzťahu 

k pacientom z MRK14  

Zriadenie pracovnej 

skupiny pre 

monitorovanie 

a odstraňovanie 

nerovného prístupu 

k pacientom z MRK 

vo vybranom 

zdravotníckom 

zariadení  

n/a 1 n/a ZR 

 

Vedenie 

vybranéh

o 

zdravotní

ckeho 

zariadeni

a 

SAV 

 n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet 

Záverečná správa a 

odporúčania  

z realizácie pilota  

n/a n/a 1 

3.4 Štandardizácia a 

zabezpečenie kapacít 

pre výkon asistencie 

podpory zdravia 

v prostredí MRK 

3.4.1  Príprava 

adekvátnej formy 

vzdelávacej aktivity 

zameranej na 

zabezpečovanie 

kvalifikácie pre 

asistenciu podpory 

Zriadenie 

medzirezortnej 

pracovnej skupiny  

n/a 1 N/A MZ SR MŠVVŠ 

ÚVZ SR 

ZR 

Zástupco

via 

vybranýc

h 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

                                                      
14 Účelom aktivity je pilotovanie monitorovania a odstraňovania praktík nerovného prístupu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom z MRK prostredníctvom kolaboratívneho prístupu zástupcov vedenia 

zariadenia poskytujúceho starostlivosť, zástupcov pacientov MRK a akademických expertov (vo vybranom zdravotníckom zariadení, v nadväznosti na predošlé úspešné pôsobenie asistencie podpory zdravia ZR 

v prostredí nemocníc). 
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zdravia  v sociálne  

znevýhodnenom 

prostredí..15 

Stretnutie a zápis zo 

stretnutia pracovnej 

skupiny 

n/a 2 2 odbornýc

h SŠ 

ÚSVRK 

3.5 Medzirezortná 

spolupráca pre 

oblasť zdravia v 

MRK 

 

 

 

 

 

3.5.1 Zriadenie 

medzirezortnej 

pracovnej skupiny pre 

podporu implementácie 

a hodnotenia AP 

Zdravie s účasťou 

garantov jednotlivých 

aktivít16 

Existencia  
Medzirezortnej 

pracovnej 

skupiny pre 

podporu zdravia 

MRK 

1 1 1 MZ SR Garanti 

a partneri 

aktivít 

AP 

v oblasti 

Zdravie 

 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

                                                      
15 Aktivita má slúžiť na štandardizáciu a rozvoj absentujúcich asistenčných kapacít v teréne v oblasti podpory verejného zdravia so zameraním na sociálne zraniteľné skupiny obyvateľstva, vrátane MRK 

16 Účelom pracovnej skupiny bude priebežné sledovanie a podpora medzirezortnej spolupráce pri realizácii AP v oblasti Zdravie 
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Akčný plán prioritnej oblasti Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie  k Stratégii 

rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

Globálny cieľ:  Eliminácia protirómskeho rasizmu, podpora antidiskriminácie a participácie a zvýšenie ochrany najviac 

zraniteľných skupín a jednotlivcov 

Čiastkové ciele        Opatrenia Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota  Zodpoved

nosť 

Partneri Zdroj 

financo

vania 

Indikatívny 

navrhovaný rozpočet 

na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1.Bojovať 

proti 

diskriminácii 

a protirómske

mu rasizmu 

 

 
 

1.1 Uznať protirómsky 

rasizmus ako osobitnú 

formu rasizmu proti 

Rómom a Rómkam 

v právnych 

a administratívnych 

systémoch Slovenskej 

republiky   

 

 
 

1.1.1 Poskytovať 

pravidelné školenie 

o protirómskom 

rasizme pre právnikov, 

sudcov, lekárov, sestry 

ako aj štátnych 

zamestnancov, 

úradníkov miestnej 

samosprávy a ďalšie 

príslušné 

zainteresované strany 

zapojené do 

poskytovania 

právnych, sociálnych 

a zdravotných služieb 

vo verejnom záujme 

vrátane organizácií 

občianskej spoločnosti 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

 

 

30 30 30 SNSĽP 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 
ŠR 

 

 

Aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na roky 

2022, 2023 a 2024. 

 

 

 

1.1.2 Vytvoriť 

publikáciu „Boj 

s protirómskym 

rasizmom“ 

 

Tvorba 

publikácie 

a počet 

vytlačených 

kópii 

n/a 150 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

SNSĽP ŠR n/a ŠR:  

15 tis. 

EUR 

n/a 

1.1.3 Advokačné 

aktivity na podporu 

prijatia definície 

protirómskeho rasizmu 

do strategických 

dokumentov 

Počet stratégií, 

akčných plánov 

2 3 2 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MPSVR SR 

MŠVVaŠ 

SR 

MIRRI SR 

MZ SR 

MV SR 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 
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 MK SR 

MPRV SR 

MZVEZ SR 

MŽP SR 

1.2 Zvyšovanie povedomia 

obyvateľov MRK 

o uplatňovaní zásady 

rovnakého zaobchádzania 

a predchádzaní 

diskriminácie 

1.2.1 Zrealizovať 

osvetové aktivity pre 

obyvateľov 

z marginalizovaných 

rómskych komunít 

o dodržiavaní zásady 

rovnakého 

zaobchádzania 

počet účastníkov 

a účastníčok 

osvetových 

aktivít  

50 75 75 SNSĽP ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ŠR Aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na roky 

2022, 2023 a 2024. 

 

1.3 Zlepšiť uplatňovanie 

a dodržiavanie 

Antidiskriminačného 

zákona v praxi 

1.3.1 Vypracovať 

analýzu prekážok 

nedostatočného 

uplatňovania 

antidiskriminačnej 

legislatívy vo vzťahu 

k Rómom a Rómkam 

Vypracovaná 

analýza  

n/a 1 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MS SR 

SNSĽP 

 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

1.3.2 Vypracovať 

analýzu rizík nepriamej 

a viacnásobnej 

diskriminácie 

špecificky so 

zameraním na práva 

žien a iných 

zraniteľných skupín 

vrátane mládeže do 26 

rokov a detí 

Vypracovaná 

analýza  

n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MS SR 

SNSĽP 
n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

1.3.3 Monitoring 

protirómskeho konania 

v oblasti vzdelávania, 

poskytovanie tovarov 

a služieb (vrátane 

bývania), zdravotnej 

starostlivosti 

a zamestnania 

Monitorovacie 

správy  

n/a n/a 1 SNSĽP ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ŠR n/a n/a Aktiv

ita 

bude 

súčas

ťou 

rozpo

čtu 

SNSĽ

P na 

rok 

2024. 

 

1.3.4 Zvyšovanie 

technických kapacít 

zamestnávateľov 

Manuál 

o uplatňovaní 

dočasných 

1 n/a n/a SNSĽP - Norway 

grants 

Norwa

y 

grants: 

Norwa

y 

grants: 

Norw

ay 

grants
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a iných kľúčových 

aktérov pri uplatňovaní 

dočasných 

vyrovnávacích opatrení 

vyrovnávacích 

opatrení 

1570 

EUR 

3140 

EUR 

: 3140 

EUR 

Počet podujatí 

zameraných na 

zvyšovanie 

kapacít 

vybraných 

aktérov. 

1 2 2 SNSĽP - 

1.3.5 Zvyšovanie 

povedomia vybraných 

cieľových skupín 

v ozbrojených a iných 

silových zložkách SR 

o radikalizme 

a extrémizme 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

vzdelávacích 

podujatí. 

Vzdelávací 

program vrátane 

metodiky.  

30 30 30 SNSĽP MV SR 

MO SR 
ŠR Aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na roky 

2022, 2023 a 2024. 

 

2. Znížiť 

predsudky 

a stereotypy 

o Rómoch 

a Rómkach, 

posilniť 

ľudsko-

právnu 

výchovu 

a výchovu k 

tolerancii 
 

2.1 Analyzovať, revidovať 

a doplniť existujúce učebné 

dokumenty obsahujúce 

informácie o rómskej 

menšine a poskytovať 

presné a komplexné 

materiály, vrátane 

integrácie do novo 

pripravovaných učebníc 

dejepisu, občianskej náuky, 

zemepisu a etiky  

2.1.1 Vypracovať 

analýzu učebníc so 

schvaľovacou a 

odporúčacou doložkou 

MŠVVaŠ, ktoré sú 

určené pre výuku 

dejepisu, zemepisu, 

občianskej náuky, etiky 

 

Metodologický 

rámec analýzy 

n/a 1 n/a MŠVVaŠ 

SR 

(ŠPÚ) 

- n/a Nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 
n/a 

Analýza n/a 1 1 - ŠR n/a ŠR: 

2 tis. 

EUR 

ŠR:  
1 tis. 

EUR 

2.2 Začleňovať Rómov a 

Rómky do 

mainstreamových médií 

2.2.1 Zrealizovať 

školenia pre médiá 

o korektnom 

zobrazovaní menšín 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

n/a 50 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MK SR 

MVO 
ŠR n/a ŠR: 

2 tis. 

EUR 

ŠR:  

2 tis. 

EUR 

Etický kódex 

o zobrazovaní 

menšín v 

médiách 

n/a 1 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

2.3. Pracovať 

s inovatívnymi metódami 

a stratégiami v oblasti 

učenia kritickému mysleniu 

a mediálnej gramotnosti 

2.3.1 Realizovať 

vzdelávací program 

smerujúci 

k vzdelávaniu v oblasti 

ľudských práv 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

n/a 200 200 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MVO 

MŠVVaŠ 

SR 

VUC 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 
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a vedeniu ku 

kritickému mysleniu 

s cieľom scitlivovania 

polarizujúcich tém 

v spoločnosti 

a zvyšovaniu miery 

tolerancie pre 

študentov a študentky 

 

 vo veku 13-17 rokov 

2.4. Realizovať preventívne 

aktivity zamerané na 

budovanie tolerancie 

v spoločnosti a znižovanie 

stereotypného vnímania 

menšín 

2.4.1 Podpora 

preventívnych aktivít a 

programov pre žiakov, 

študentov, 

pedagogických a 

odborných 

pracovníkov, 

obyvateľov MRK 

zamerané na 

odbúravanie 

predsudkov a 

stereotypov spojených 

s vnímaním menšín na 

Slovensku, s cieľom 

posilniť kritické 

myslenie a schopnosť 

rozlíšiť dezinformácie, 

a tým predchádzať 

polarizácii spoločnosti 

prostredníctvom 

cielených výziev 

(výzvy budú zamerané 

pre neziskové a 

mimovládne 

organizácie a 

registrované cirkvi a 

náboženské 

spoločnosti) 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

n/a n/a 200 SO ÚV SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 
Fondy 

EÚ/ŠR 

n/a n/a Fond

y EÚ: 

23 

tis. 

EUR 

2.4.2. V rámci výziev 

na Fonde pre podporu 

národnostných menšín 

podporovať projekty 

zacielené na 

Počet 

podporených 

projektov 

40 40 40 MK SR 

(Fond pre 

podporu 

národnostný

ch menšín) 

- ŠR ŠR: 

228 

tis. 

EUR 

ŠR: 

228 

tis. 

EUR 

ŠR: 

228 

tis. 

EUR 
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zabezpečenie 

interkultúrneho dialógu 

a porozumenia medzi 

občanmi slovenskej 

národnosti a občanmi 

patriacimi 

k národnostným 

menšinám a etnickým 

skupinám 

2.5 Podpora stálych 

expozícií rómskej kultúry 

a histórie v existujúcich 

múzeách 

2.5.1 Podporiť 

vytvorenie stálej 

expozície rómskej 

kultúry a histórie 

v Martine. 

Vytvorenie 

stálej expozície 

n/a 1 n/a MK SR - ŠR n/a ŠR: 

200 

tis. 

EUR 

/n/a 

2.5.2 Vytvoriť 

v každom kraji (popr. 

podporiť už existujúcu) 

min. jednu stálu 

expozíciu rómskej 

kultúry a histórie 

v existujúcom múzeu. 

Počet expozícií 8 8 8 VÚC - ŠR Aktivita bude mať vplyv 

na štáty rozpočet.  

2.6 Analýzy, prieskumy 

a výskumy v oblasti  boja 

s protirómskym rasizmom 

a diskrimináciou 

2.6. Podpora analýz, 

prieskumov 

a výskumov v oblasti 

boja s protirómskym 

rasizmom a 

diskrimináciou 

Počet 

podporených 

projektov 

2 2 2 MS SR  MVO ŠR  
dotačná 

schéma 

na 

podporu 

ľudskýc

h práv 

ŠR: 

40 tis. 

EUR 

ŠR:  

40 tis. 

EUR 

ŠR: 

40 tis. 

EUR 

2.7 Pri pomoci obetiam 

domáceho násilia 

zohľadňovať špecifickú 

situáciu rómskych žien   

2.7.1 Pri poskytovaní 

pomoci obetiam 

domáceho násilia 

v intervenčných 

centrách zohľadňovať 

špecifickú situáciu 

rómskych žien 

Počet 

intervenčných 

centier 

zohľadňujúcich 

rómske ženy 

 

  

3 3 3 MS SR  Akreditova

né subjekty 

pomoci 

obetiam 

a intervenčn

é centrá  

ŠR  
dotačná 

schéma 

pre 

akredito

vané 

subjekty 

pomoci 

obetiam 

Predmetom dotačnej 

schémy pre akreditované 

subjekty pomoci obetiam.  

2.7.2 V regiónoch 

s vysokým zastúpením 

MRK poskytovať 

informácie v ľahko 

zrozumiteľnom jazyku 

a v rómskom jazyku 

Počet 

intervenčných 

centier 

zohľadňujúcich 

rómske ženy 

 

3 3 3 MS SR –  Akreditova

né subjekty 

pomoci 

obetiam 

a intervenčn

é centrá 



58 
 

3. Posilniť 

participáciu 

Rómov 

a Rómok na 

všetkých 

úrovniach 
 

3.1 Podporovať programy 

a aktivity, ktoré budú viesť 

k umocneniu postavenia 

rómskej národnostnej 

menšiny  

3.1.1 Podpora 

aktívneho 

a participatívneho 

prístupu k integrácií 

prostredníctvom 

zapojenia mladých 

Rómov a Rómok do 

tvorby, vykonávania, 

monitorovania, 

preskúmavania 

a vykazovania opatrení 

a politík zameraných 

na Rómov 

Posilnenie 

postavenia 

poradného 

orgánu  

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

- ŠR Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet.  

Stratégia 

Slovenskej 

republiky pre 

integráciu 

Rómov do roku 

2030 - verzia  

pre mládež 

1 n/a n/a 

Počet 

zapojených 

mladých Rómov 

a Rómok do 

poradného 

orgánu 

15 15 15 

3.2 Vytvorenie a realizácia 

programov na podporu 

rómskych platforiem 

3.2.1 Grantový 

program 

inštitucionálnej 

podpory rómskych 

a pro-rómskych MVO 

Počet 

podporených 

MVO 

n/a n/a 10 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- Fondy 

EÚ/ŠR 

n/a  n/a Fond

y 

EÚ: 

429  

tis. 

EUR 

3.3 Účasť rómskych a pro-

rómskych MVO na 

monitorovaní 

a vyhodnocovaní napĺňania 

aktivít OP v programovom 

období 2021-2027 

3.3.1 Účasť rómskych 

a pro-rómskych MVO 

na monitorovaní a 

vyhodnocovaní 

napĺňania aktivít a 

cieľov v oblasti 

integrácie a inklúzie 

Rómov v Operačnom 

programe Slovensko 

(2021-2027) 

Počet rómskych 

a pro-rómskych 

MVO 

5 5 5 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

MIRRI SR 

 

 

MPSVR SR 

MŠVVaŠ 

SR 

MZ SR 

MV SR 

MK SR 

MPRV SR 

MZVEZ SR 

MŽP SR 

 

 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

3.4 Podpora účasti Rómov 

a Rómok v poradných 

a konzultačných orgánoch, 

ktoré sú zriadené orgánmi 

štátnej správy 

3.4.1 Účasť 

v pracovných 

skupinách, ktoré 

monitorujú napĺňanie 

národných stratégií a 

akčných plánov 

Počet Rómov 

a Rómok  

10 15 20 MPSVR SR 

MŠVVaŠ 

SR 

MIRRI SR 

MZ SR 

MV SR 

MK SR 

MPRV SR 

MZVEZ SR 

MŽP SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 
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3.5 Zvýšiť informovanosť o 

diskriminácii a 

prenasledovaní Rómov a 

Rómok v minulosti a 

posilnenie vzájomnej 

dôvery a zmierenia 

3.5.1 Podpora 

projektov, ktoré 

informujú a vzdelávajú 

o diskriminácii a 

prenasledovaní Rómov 

a Rómok v minulosti 

Počet 

podporených 

projektov 

5 5 5 MK SR 

(Fond pre 

podporu 

kultúry 

národnostný

ch menšín) 

 

- ŠR Rozpočet na podporu 

uvedených projektov je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu pre podporu 

kultúry národnostných 

menšín. 

Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu pre podporu národnostných menšín predstavuje 1 702 400 EUR na 

jeden kalendárny rok.  

3.6 Zvýšiť účasť mladých 

Rómov a Rómok na tvorbe 

politík na všetkých 

úrovniach 

3.6.1 Grantový 

program na podporu 

budovania kompetencií 

a kapacít mladých ľudí, 

najmä z MRK 

Počet mladých 

ľudí zapojených 

do tvorby politík 

0 0 30 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- Fondy 

EÚ/ŠR 

0 0 Fond

y 

EÚ:  

286 

tis. 

EUR 

3.7 Poskytovať politickú 

a finančnú podporu 

činnostiam, ktoré zvyšujú 

informovanosť 

o protirómskom rasizme, 

jeho povahe, prejavoch, 

vplyve a dôsledkoch 

3.7.1 Podporovať 

projekty zamerané na 

prevenciu 

protirómskeho rasizmu 

a informovanosť o ňom 

Počet 

podporených 

projektov 

 

3 3 3 MS SR 

 

- ŠR 
MS SR 

– 

dotačná 

schéma 

na 

podporu 

ľudskýc

h práv 

ŠR: 

60 tis. 

EUR 

ŠR: 

60 tis. 

EUR 

ŠR: 

60 tis. 

EUR 

3.7.2 Pripraviť manuál, 

na základe ktorého 

bude možné zhodnotiť 

do akej miery 

antidiskriminačné 

intervencie zmierňujú 

predsudky majority 

a zároveň podporujú 

angažovanosť 

a participáciu na 

kolektívnej akcii 

v prospech Rómov tak 

u majority ako aj 

u rómskej menšiny 

 

 

 

Manuál n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

SAV 

- n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 
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3.8 Zvýšiť informovanosť o 

úspešných prípadoch 

v oblasti boja 

s protirómskym rasizmom 

a diskrimináciou 

3.8.1 Kampaň na 

podporu zvýšenia 

informovanosti 

o úspešných prípadoch 

v oblasti boja 

s protirómskym 

rasizmom 

a diskrimináciou 

Počet médií, 

v ktorých sa 

kampaň bude 

prezentovať  

n/a 8 8 SNSĽP 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MK SR  

MÉDIÁ 

 

ŠR n/a ŠR:  

10 tis. 

EUR 

ŠR: 

10 tis. 

EUR 

3.8.2 Pravidelná 

mesačná rubrika o boji 

s protirómskym 

rasizmom 

a diskrimináciou na 

Slovensku 

Počet zdieľaní, 

videní 

20 000 50 000 60 000 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- ŠR: 

Dotačn

á 

schéma 

ÚSVR

K 

ŠR: 

6 tis. 

EUR 

ŠR:  

6 tis. 

EUR 

ŠR:  

6 tis. 

EUR 
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Zoznam skratiek použitých v Akčných plánoch na roky 2022 – 2024, 

k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

 

AOTP   aktívne opatrenia trhu práce  

APZ   agentúry podporovaného zamestnávania  

Atlas RK   Atlas rómskych komunít  

BSK   Bratislavský samosprávny kraj  

COV   celkové oprávnené výdavky 

COVID – 19   infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom  

CVS   celodenný výchovný systém 

DŠV   druhošancové vzdelávanie 

EEA    Norway Grants  Granty EHS a Nórska  

ERDF   Európsky fond pre regionálny rozvoj 

Fondy EÚ  rozumej- Európske štrukturálne a investičné fondy pre programové obdobie  

2014-2020 a Fondy politiky súdržnosti pre programové obdobie 2021-2027 

FP   finančné prostriedky 

HaZZ   Hasičský a záchranný zbor 

IA MPSVR SR Implementačná Agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej         

republiky 

IUVENTA          Slovenský inštitút mládeže  

ISCED   The International Standard Classification of Education 

ISCP   Informačný systém o cene práce  

IZA   Inštitút zdravotných analýz  

JPU             Jednoduché pozemkové úpravy 

KC   komunitné centrum  

MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MF SR   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MIRRI SR  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MOPS   Miestne občianske poriadkové služby  

MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPC   Metodicko-pedagogické centrum 

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRK   marginalizované rómske komunity 

MS SR   Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MsÚ   mestský úrad  

MŠ   materská škola 

MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVO    mimovládne organizácie  

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MZVEZ SR  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky     

n/a   not applicable 

NEET mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa 

nezúčastňujú na odbornej príprave (z angl. not in employment, education or training)   

NP PRIM II.  Národný projekt inklúzie v materských školách fáza II. 

NSOV   nižšie stredné odborné vzdelanie 

NSV   nižšie stredné vzdelanie 

OcÚ   obecný úrad 

OP ĽZ   Operačný program ľudské zdroje  
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OP SK     Program Slovensko                        

OÚ   okresný úrad 

OZ   odborný zamestnanec 

PHN   pomoc v hmotnej núdzi 

POO   Plán obnovy a odolnosti 

PŠD   povinná školská dochádzka 

PZ   pedagogický zamestnanec 

REACT EU  Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe 

RE-PAS       Rekvalifikačné kurzy  

RK   rómske komunity 

RSP    registrované sociálne podniky 

RTVS   Rozhlas a televízia Slovenska 

RÚVZ v SR  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republiky 

SaPO   stavovské a profesijné organizácie 

SAV   Slovenská akadémia vied 

SDV    systém duálneho vzdelávania 

SEP   Sekcia európskych programov (MV SR) 

SJ   slovenský jazyk 

SK8   Združenie samosprávnych krajov 

SKKR   Slovenský kvalifikačný rámec 

SNSĽP  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

SO MV SR  Sprostredkovateľský orgán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

SO ÚV SR  Sprostredkovateľský orgán Úradu vlády Slovenskej republiky 

SOV   stredné odborné vzdelávanie 

SPF    Slovenský pozemkový fond 

SŠ   stredná škola 

SVŠ   slovenské vysoké školy 

SZČ   samostatne zárobková činnosť 

SZP   sociálne znevýhodnené prostredie 

ŠPZ   špeciálny pedagogický zamestnanec 

ŠR   štátny rozpočet  

ŠÚ SR   Štatistický úrad SR 

ŠVP   štátny vzdelávací program 

TSP    Terénna sociálna práca  

UMB   Univerzita Mateja Bela 

ÚMS   Únia miest Slovenska 

UoZ   uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVaR  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚV SR (ÚSVNM) Úrad vlády SR (Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné 

menšiny) 

ÚV SR (ÚSVRK) Úrad vlády SR (Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) 

ÚVZ SR  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

VO   verejné obstarávanie     

VŠ   vysoká škola                  

ŠPÚ   Štátny pedagogický ústav 

VÚC    vyšší územný celok 

VÚDPaP  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

ŠŠI   Štátna školská inšpekcia 

ZMOS   Združenie miest a obcí Slovenska 

ZP   poisťovne verejného zdravotného poistenia na územný Slovenskej republiky 

ZR   Zdravé regióny  

ZŠ   základná škola 

 


