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D.2.6 OBLASŤ NEDISKRIMINÁCIE
Agentúra Európskej únie pre základné práva (ďalej len „Agentúra FRA“) v roku 2011
realizovala prieskum, podľa ktorého sa viac ako 40 % opýtaných Rómov v priebehu
posledných 12 mesiacov cítili byť diskriminovaní na základe svojho etnického pôvodu1. Až
84 % opýtaných nepozná inštitúciu poskytujúcu pomoc obetiam diskriminácie. Rovnako aj
majoritná spoločnosť vníma diskrimináciu Rómov ako rozšírenú, čo potvrdzujú aj výsledky
prieskumu Európskej komisie Eurobarometer2, zamerané na vnímanie diskriminácie
na základe etnického pôvodu v spoločnosti. Podľa zistení z roku 2015 diskrimináciu
za rozšírenú na Slovensku považovalo 46 % respondentov, pričom ide o mierny nárast oproti
predchádzajúcemu prieskumu (44 % v roku 2012). Výsledky týchto aj iných, výskumov
potvrdzujú, že na Slovensku existuje vysoká miera diskriminácie Rómov, sprevádzaná nízkou
mierou informovanosti o možnostiach ochrany pred diskrimináciou a obmedzenými
možnosťami jej vymožiteľnosti v praxi.
Potvrdil to aj experiment Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií Slovenskej
republiky (ďalej len „IFP MF SR“), kedy od júla do septembra 2014 bolo odoslaných 124
fiktívnych žiadostí o zamestnanie, z toho polovica žiadostí bola od uchádzačov s menami
a priezviskami, ktoré sa dali považovať za rómske. Zistenie bolo, že iba 17 % z uchádzačov
s rómskymi priezviskami dostalo pozvanie na pohovor oproti 40 % uchádzačov s nerómskymi
priezviskami. IFP MF SR konštatoval, že Rómov na trhu práce znevýhodňuje slabá pracovná
skúsenosť, nízke vzdelanie a predsudky zamestnávateľov voči Rómom 3.
Novela zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (antidiskriminačný zákon). Novela účinná od 1. apríla 2013, okrem iného zásadne
upravuje inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení (ďalej len „DVO“). Podľa § 8a
uvedeného zákona orgány verejnej správy alebo iné právnické osoby môžu prijať dočasné
opatrenia smerujúce k odstráneniu znevýhodnení vyplývajúcich z dôvodov rasového alebo
etnického pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, rodu alebo
pohlavia, veku alebo zdravotného postihnutia, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť
príležitostí v praxi. Zákon zároveň vyžaduje, aby boli všetky prijaté DVO priebežne
monitorované, vyhodnocované a zverejňované s cieľom prehodnotenia opodstatnenosti ich
ďalšieho trvania a podávať správy Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (ďalej
len „SNSĽP“) o týchto skutočnostiach. DVO sú v praxi implementované len výnimočne,
väčšinou bez primeraného odborného povedomia a často bez identifikácie skutočnosti, že ide
o DVO. Rovnako výnimočné sú aj hlásenia o prijímaní DVO podávané SNSĽP.
Doterajšie uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku je nedostatočne
inštitucionálne zabezpečené špecializovanými službami (právna pomoc alebo iné podporné
služby) pre osoby ohrozené niektorou z foriem diskriminácie, čo má za následok obmedzené
1

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-results-2011-romasurvey.
2
Special Eurobarometer 437 “Discrimination in the EU in 2015”.
3
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9887.
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uplatňovanie súdnej ochrany v konaniach vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovného
zaobchádzania. Z pohľadu Rómov je existencia bezplatnej a geograficky dostupnej pomoci
osobitne dôležitá, pretože ide v mnohých prípadoch o osoby postihnuté generačnou chudobou.
Viaceré prieskumy naznačujú, že rómske ženy a dievčatá často čelia viacnásobnej
diskriminácii. Táto téma si vyžaduje väčšiu pozornosť nielen výskumných inštitúcií ale aj
tvorcov verejných politík.
Na druhej strane je potrebné cielené zvyšovanie odborných znalostí o predchádzaní
diskriminácie u aktérov rozhodovania, a to ako na strane verejnej správy, tak aj v súkromnom
sektore, najmä u zamestnávateľov. Rómovia sú na Slovensku vnímaní prostredníctvom
hlboko zakorenených stereotypných postojov, ktoré môžu viesť u aktérov rozhodovania
k subjektívnym rozhodnutiam bez schopnosti alebo ochoty identifikovať diskriminačné
konanie. Kontinuálne senzibilizačné a vzdelávacie aktivity pre aktérov rozhodovania
zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov a paralelné zvyšovanie
informovanosti a právneho povedomia Rómov o možnostiach ochrany pred diskrimináciou sú
preto mimoriadne dôležité.
Súčasťou zmierňovania diskriminácie Rómov by mali byť aj preventívne opatrenia zamerané
na posilnenie vzájomnej tolerancie a dialógu medzi Rómami a majoritnou populáciou, ako aj
na včasné riešenie napätia medzi oboma skupinami populácie.
Globálny cieľ a čiastkové ciele
Zvýšiť účinnosť ochrany Rómov pred diskrimináciou a nerovným zaobchádzaním.
Indikátor 1.: Podiel Rómov, ktorí sa cítia byť diskriminovaní na základe svojho etnického
pôvodu.4
Indikátor 2.: Podiel Rómov, ktorí sa cítia byť diskriminovaní na základe svojho etnického
pôvodu a nahlásili svoju diskrimináciu príslušným inštitúciám5, alebo inej
inštitúcii, ktorá im môže pomôcť riešiť ich diskrimináciu.
Indikátor 3.: Pomer právoplatných súdnych rozhodnutí vo veci diskriminácie na základe
príslušnosti k rómskemu etniku6 a podaní alebo oznámení polícii
o diskriminácii na základe príslušnosti k rómskemu etniku.

Napr. prieskum EU-MIDIS realizovaný Agentúrou FRA, kde sa očakáva sa, že budú zverejnené výsledky
prieskumu EU-MIDIS II za rok 2016, ktorý bude obsahovať aj aktuálne hodnoty ukazovateľov použitých v
rámci prieskumu Roma Pilot Survey v roku 2011. Opakovanie prieskumu s využitím rovnakých ukazovateľov
(EU-MIDIS III) je naplánované na rok 2019.
5
Napr. Verejný ochranca práv, Štátna školská inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia a iní.
6
Zdrojom údajov môže byť databáza www.judikaty.info, resp. MS SR.
4
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Čiastkový cieľ č. 1
Zabezpečiť prepojenosť akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu
Rómov do roku 20207 (ďalej len „stratégia“) a iných akčných plánov8, týkajúcich sa
rovného zaobchádzania; monitorovať a vyhodnocovať ich výsledky z hľadiska
predchádzania diskriminácie Rómov.
Indikátor 1.: Počet aktivít zabezpečujúcich prepojenosť opatrení Akčných plánov týkajúcich
sa rovného zaobchádzania a ich vyhodnotenia z hľadiska potenciálu
predchádzať diskriminácii Rómov. 9
Čiastkový cieľ č. 2
Zvýšiť úroveň poznania a zlepšiť informovanosť o diskriminácii Rómov.
Indikátor 1.: Počet účastníkov aktivít zameraných na zvyšovanie citlivosti a vzdelávanie
aktérov.
Čiastkový cieľ č. 3
Zabezpečiť účinnú ochranu Rómov pred diskrimináciou.
Indikátor 1.: Počet hlásení o prijatí DVO evidovaných SNSĽP.
Indikátor 2.: Počet prípadov, kedy je obetiam diskriminácie (diskriminovaným) poskytnutá
bezplatná právna pomoc (advokáti, mediátori, SNSĽP, Verejný ochranca práv
(ďalej len „VOP“)10.
Indikátor 3.: Počet evidovaných sťažností na diskrimináciu z hľadiska etnicity na SNSĽP,
VOP a Inšpektorát práce, Štátna školská inšpekcia, Štátna obchodná inšpekcia
a iné.
Čiastkový cieľ č. 4
Posilniť toleranciu prostredníctvom vytvorenia priestoru na vzájomné porozumenie,
dialóg a riešenie konfliktov medzi rómskou a väčšinovou populáciou.
Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 2018 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť
bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia, schválené ako uznesenie vlády č.
87/2017 z 22. februára 2017 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/910.
8
Predovšetkým:
Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2016 -2019, schválený ako uznesenie vlády č.
12/2016 z 13. januára 2016. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25270
Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na
roky 2016-2018, schválený ako uznesenie vlády č. 5/2016 z 13. januára 2016.
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=25250
Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020,
schválený ako uznesenie vlády č. 492/2016 z 26. októbra 2016.
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26018
9
Zdrojom dát môže byť aj Hodnotiaca správa o prepojenosti akčných plánov týkajúcich sa rovného
zaobchádzania a akčných plánov stratégie pre integráciu Rómov.
10
Zdrojom dát môžu byť podporené projekty.
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Indikátor 1.: Podiel ľudí v spoločnosti vnímajúcich existenciu diskriminácie na základe
etnického pôvodu. Vnímanie diskriminácie na základe etnického pôvodu
v spoločnosti. 11
Indikátor 2.: Podiel lokalít s podielom rómskej populácie nad 50 % celkovej populácie
obce12, v ktorých pracuje nejaký inštitút (nástroj) signalizovania a včasného
riešenia konfliktov.
Štruktúra akčného plánu
Cieľom akčného plánu je prispieť k napĺňaniu globálneho cieľa pre oblasť nediskriminácie,
a to „Zvýšiť účinnosť ochrany Rómov pred diskrimináciou a nerovným zaobchádzaním“.
Tematicky je rozčlenený do štyroch čiastkových cieľov, ktoré smerujú k postupnému
odstraňovaniu diskriminácie Rómov.
Čiastkový cieľ 1. smeruje k zabezpečeniu prepojenosti akčných plánov stratégie a iných
akčných plánov týkajúcich sa rovného zaobchádzania. Účinné zabezpečenie rovného
zaobchádzania a predchádzania diskriminácii predpokladá komplexný medzisektorový
prístup, preto je nevyhnutné podporovať spoluprácu a koordináciu.
Pre komplexný pohľad na problém diskriminácie rómskej populácie sú potrebné intenzívne a
cielene orientované výskumy na zmapovanie súčasného stavu s cieľom primerane nastaviť
vzdelávacie a informačné kampane pre konkrétne cieľové skupiny. Tejto oblasti sa venuje
čiastkový cieľ 2. Definuje, že je nevyhnutné s primeranou pozornosťou realizovať aj
informačné aktivity zamerané na Rómov s cieľom zvýšenia informovanosti o prevencii
diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou. Pre plnenie tohto cieľa sú k dispozícii rôzne
dotačné schémy ako aj Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“)
(predovšetkým prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje).
Súčasná podoba antidiskriminačnej legislatívy v Slovenskej republike (ďalej len „SR“)
zodpovedá modernej európskej legislatíve, ale jej potenciál pri presadzovaní princípu rovnosti
v praxi nie je zatiaľ v plnom rozsahu využitý.
Čiastkový cieľ 3. definuje aktivity potrebné na zlepšenie vymožiteľnosti antidiskriminačnej
legislatívy a uplatňovanie nediskriminácie v praxi. Výzvou je poskytovať dostupnú a kvalitnú
právnu pomoc pre Rómov vo veciach porušenia antidiskriminačnej legislatívy. V prípade
Rómov dochádza k viacnásobnej diskriminácii nielen z dôvodu etnickej identity, ale aj
pohlavia, veku či sociálneho postavenia, čo je nevyhnutné eliminovať.
Čiastkový cieľ 4. sa venuje podpore rozvoja identity a menšinovej kultúry a jej prezentácia
verejnosti napomôže odbúravať negatívne stereotypy a budovať toleranciu, čo môže
preventívne pôsobiť proti diskriminácii. V lokalitách, kde vzrastá napätie medzi rómskou
a ostatnou populáciou je nevyhnutné podporovať komunitnú mediáciu ako prevenciu
eskalácie konfliktov.
Napr. prieskum Európskej komisie Eurobarometer „Discrimination in the EU, ktorý sa vykonáva v trojročných
intervaloch. Najbližšie opakovanie je naplánované na rok 2018.
12
Podľa Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013.
11
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Akčný plán pre D.2.6 oblasť nediskriminácie stanovuje na základe konzultácií
so zainteresovanými subjektmi aj indikatívne sumy potrebné na realizáciu jednotlivých
opatrení. Ide o zdroje identifikované v štátnom rozpočte, vrátane zdrojov EŠIF. Celkový
indikatívny rozpočet bol stanovený na 51 378 945,45 eur z toho z EŠIF 36 482 786,98 eur
(k tomu spolufinancovanie k EŠIF zo štátneho rozpočtu 9 864 915,47 eur). Indikatívny
rozpočet financovaný zo štátneho rozpočtu 4 762 660 eur alokovaného v rozpočte
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva
spravodlivosti SR a Úradu vlády SR (predovšetkým z Programu Kultúra národnostných
menšín).
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Tabuľka č. 1

Čiastkový cieľ

Opatrenie

Aktivita

1.1.1. Vytvoriť
podmienky pre
nezávislý
monitoring a
hodnotenie
sledujúce
prepojenosť
akčných plánov
stratégie a iných
1. Zabezpečiť
akčných plánov,
prepojenosť
týkajúcich sa
akčných plánov
1.1.
rovného
stratégie a
Koordinovať
zaobchádzania a
iných akčných
prepojenosť
potenciál ich
plánov,
akčných
opatrení z hľadiska
týkajúcich sa
plánov
predchádzania
rovného
stratégie a
diskriminácie
zaobchádzania,
iných akčných
Rómov
monitorovať a
plánov,
vyhodnocovať
1.1.2. Realizácia
týkajúcich sa
ich výsledky z
hodnotenia
rovného
hľadiska
prepojenosti
zaobchádzania
predchádzania
akčných plánov
diskriminácie
stratégie a iných
Rómov.
akčných plánov,
týkajúcich sa
rovného
zaobchádzania
vrátane zhodnotenia
potenciálu
predchádzať
diskriminácii
Rómov

Termín
plnenia

Merateľný ukazovateľ

Zodpovedný
subjekt/subjekt
z rozpočtu,
Realizujúci
ktorého je
subjekt/partneri
zabezpečené
financovanie

Indikatívne sumy v €¹
Fin. zdroj

Existencia finančného
mechanizmu na
zabezpečenie
nezávislého
monitoringu a
2017 a
hodnotenia prepojenosti
2019
jednotlivých akčných
plánov
existencia zadávacích
podmienok pre
hodnotenie prepojenosti

MV
SR/USVRK

x

bez nároku
na
financovanie

Hodnotiaca správa o
prepojenosti akčných
plánov stratégie a iných
akčných plánov,
2018 a
týkajúcich sa rovného
2020
zaobchádzania vrátane
hodnotenia potenciálu
predchádzať
diskriminácii Rómov

MV
SR/USVRK

MVO

ŠR

EŠIF

ŠR spolufinancovanie

ŠR

Prijímatelia

Spolu

0,00 €

0,00 €

20 000,00 €

2 000,00 €

22 000,00 €
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1.1.3. Prerokovanie
hodnotiacej správy v
2018 a
poradných
2020
orgánoch² a prijatie
odporúčaní

Rokovanie v poradných
orgánoch
zdokumentované v
zázname z rokovania

MV
SR/USVRK

MVO

bez nároku
na
financovanie

¹ Uvedené sumy sú indikatívne. Ich výška sa môže meniť v závislosti od výšky alokácie pre výzvy/vyzvania na aktivity financované z ŠR aj EŠIF. Rovnako sa môže meniť výška dopadu na ŠR a výška spolufinancovania zo strany prijímateľov,
a to v závislosti od typu realizácie aktivít.
² Napr. Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
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Tabuľka č. 2

Čiastkový cieľ

Opatrenie

Aktivity

2.1.1
2.1 Zvýšiť
Podporovať
poznatkovú
kvalitatívne
bázu o
výskumy a
príčinách a
odborné analýzy
mechanizmoch
v oblasti
diskriminácie
diskriminácie
Rómov
Rómov

2. Zvýšiť
úroveň
poznania a
zlepšiť
informovanosť
o
2.2 Zvýšiť
diskriminácii
úroveň
Rómov
poznania o
diskriminácii
Rómov u
aktérov
rozhodovania

Termín
plnenia

Merateľný
ukazovateľ

Počet
podporených
kvalitatívnych
2017 - 2020
výskumov a
odborných
analýz

2.2.1
Podporovať
senzibilizačné a
Počet
vzdelávacie
podporených
aktivity sudcov
senzibilizačných
a vyšších
2017 - 2020 aktivít, počet
súdnych
osôb, ktoré
úradníkov v
absolvovali
oblasti
vzdelávanie
nediskriminácie
Rómov
2.2.2
Podporovať
senzibilizačné a
vzdelávacie
Počet
aktivity
podporených
zamerané na
senzibilizačných
znižovanie a
2017 - 2020 aktivít, počet
predchádzanie
osôb, ktoré
diskriminácie
absolvovali
Rómov pre
vzdelávanie
zamestnávateľov
a odborové
organizácie
2.2.3
Počet
Podporovať
2017 - 2020 podporených
senzibilizačné a
senzibilizačných

Zodpovedný
subjekt/subjek
Realizujúci
t z rozpočtu,
subjekt/partne
ktorého je
r
zabezpečené
financovanie

Indikatívne sumy v €¹
Fin. zdroj
EŠIF

MV SR

OP ĽZ,
PO 5, v rámci
NP
MV
Monitorovani
SR/ÚSVRK,
ea
MS SR,
hodnotenie
MŠVVŠ SR,
inkluzívnych
SNSĽP, IVPR
politík a ich
dopad na
MRK

MS SR v
spolupráci s
JA SR

MV
SR/ÚSVRK ,
MS SR

bez nároku na
financovanie

MPSVR SR

MV SR/
ÚSVRK,
SNSĽP, MS
SR, MVO,
sociálni
partneri

OP ĽZ, PO 4
(DOP)

MV SR/
ÚSVRK,
MŠVVŠ SR,

OP ĽZ, PO 4
(DOP)

MPSVR SR

ŠR spolufinancovanie

ŠR

Prijímatelia

Spolu

32 300,00 €

5 700,00 €

0,00 €

0,00 €

38 000,00 €

25 000 000,00 €

6 676 470,59 €

0,00 €

0,00 €

31 676 470,59 €
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vzdelávacie
aktivity
zamerané na
znižovanie a
predchádzanie
diskriminácie
Rómov pre
pracovníkov
prvého kontaktu
2.2.4
Podporovať
senzibilizačné a
vzdelávacie
aktivity
zamerané na
znižovanie a
predchádzanie
diskriminácie
Rómov pre
príslušníkov
Policajného
zboru SR
2.3.1.
Realizovať
2.3 Zlepšiť
projekty
úroveň
zamerané na
informovanosti
zvyšovanie
Rómov o
informovanosti
prevencii
a právneho
diskriminácie
povedomia
a spôsoboch
Rómov o
ochrany pred
možnostiach
ňou
ochrany pred
diskrimináciou

aktivít, počet
osôb, ktoré
absolvovali
vzdelávanie

MZ SR,
SNSĽP, MVO

Počet
podporených
senzibilizačných
MV
2017 - 2020 aktivít, počet
SR/ÚSVRK
osôb, ktoré
absolvovali
vzdelávanie

Počet
2017 - 2020 zrealizovaných
projektov

MV
SR/ÚSVRK

bez nároku na
financovanie

MPSVR SR

MVO

OP ĽZ, PO 4
(DOP)²

MS SR

MVO

ŠR/ MS SR

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

3 000,00 €

33 000,00 €

MV SR/
ÚSVRK

MVO

ŠR/ MV
SR/USVRK

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

3 000,00 €

33 000,00 €

¹ Uvedené sumy sú indikatívne. Ich výška sa môže meniť v závislosti od výšky alokácie pre výzvy/vyzvania na aktivity financované z ŠR aj EŠIF. Rovnako sa môže meniť výška dopadu na ŠR a výška spolufinancovania zo strany prijímateľov,
a to v závislosti od typu realizácie aktivít.
²Indikatívna suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1. a opatrenie 3.1.4. v čiastkovom cieli 3.
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Tabuľka č. 3

Čiastkový cieľ

Opatrenie

3.1. Zlepšiť
vymožiteľnosť
3. Zabezpečiť
antidiskriminačnej
účinnú
legislatívy a
ochranu
podporovať
Rómov pred
uplatňovanie
diskriminácio
princípu
u
nediskriminácie v
praxi

Aktivita

3.1.1. Vytvoriť a
zabezpečiť činnosť
platformy pre
odbornú diskusiu
širšej právnickej
verejnosti
(sudcovia, advokáti,
experti z
akademického
prostredia, študenti
práva) a
relevantných
inštitúcií a orgánov
(SNSĽP, VOP,
CPP) k aplikácii
antidiskriminačnej
legislatívy
3.1.2. Vypracovať
analýzu prekážok
nedostatočného
uplatňovania
antidiskriminačnej
legislatívy vo
vzťahu k Rómom
vrátane analýzy
rizík nepriamej a
viacnásobnej
diskriminácie a
možností
využívania
dočasných
vyrovnávacích
opatrení
3.1.3. Vypracovanie
metodiky prijímania
dočasných

Termín
plnenia

Merateľný
ukazovateľ

Zodpovedný
subjekt/subje Realizuj
kt z rozpočtu,
úci
ktorého je
subjekt/
zabezpečené partner
financovanie

Indikatívne sumy v €
Fin. zdroj

EŠIF

ŠR spolufinancovanie

ŠR

Prijíma-telia
Spolu

2017

Platforma k
aplikácii
antidiskriminačnej
legislatívy
(počet zasadnutí
platformy, počet
pracovných skupín
zriadených v rámci
platformy)

MS SR,
MV SR/
ÚSVRK

2017

Analýza prekážok
nedostatočného
uplatňovania
antidiskriminačnej
legislatívy vo
vzťahu k Rómom

MV
SR/USVRK,
UVSR/
USVNM,
MS SR

SNSĽP,
VOP a
iní

bez nároku na
financovanie

2018

Metodika
štandardov, modelov
a opatrení na

MV
SR/USVRK,
UV SR/

SNSĽP,
VOP a
iní

ŠR /UV SR

SNSĽP,
MV
bez nároku na
SR/ÚSV financovanie
RK

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €
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vyrovnávacích
opatrení vrátane
prípravy
štandardov,
modelov a opatrení
na implementáciu
dočasných
vyrovnávacích
opatrení vo vzťahu
k Rómom
3.1.4. Zrealizovať
vzdelávacie
programy pre
relevantných
pracovníkov
verejnej správy o
využívaní
dočasných
vyrovnávacích
opatrení na
podporu
začleňovania
Rómov s využitím
metodiky z
opatrenia 3.1.3.

3.2. Zabezpečiť
dostupnú a
kvalitnú právnu
pomoc pre Rómov
vo veciach
porušenia
antidiskriminačnej
legislatívy

3.1.5. Zabezpečiť
informovanosť o
dočasných
vyrovnávacích
opatrenia pre
efektívne
začleňovanie
Rómov
3.2.1 Posilniť
špecializované
kapacity SNSĽP
pre nediskrimináciu
a ich regionálnu
dostupnosť so
zameraním na
Rómov

implementáciu
dočasných
vyrovnávacích
opatrení vo vzťahu k
Rómom, vrátane
príkladov dobrej
praxe

USVNM,
MS SR
ŠR/ MV
SR/USVRK

2018 2020

Počet vyškolených
pracovníkov
verejnej správy v
oblasti prijímania
DVO na základe
etnicity

MV
SR/USVRK,
UV SR/
USVNM,
MS SR

MV SR,
MF SR,
MZVEZ
SR, MH
SR,
MDaV
SR,
MPRV
SR, MO
SR, MS
SR,
MPSVR
SR, MŽP
SR,
MŠVVŠ
SR, MK
SR, MZ
SR,
SNSĽP,
VOP,
ŠŠI, IP

20192020

Počet hlásení o
prijatí DVO
evidovaných
SNSĽP

SNSĽP, UV
SR/USVNM
MV
SR/USVRK

MS SR,
ZMOS, bez nároku na
VÚC,
financovanie
MVO,

2018

Počet zamestnancov
SNSĽP so
zameraním na
nediskrimináciu
Rómov

SNSĽP

0,00 €

0,00 €

3 000,00 €

0,00 €

3 000,00 €

OP ĽZ , PO 4
(DOP) ²

SNĽP
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3.2.2 Podporovať
intervencie
zamerané na
poskytovanie
bezplatnej právnej
pomoci vrátane
mediácie a ďalších
podporných
činností v oblasti
ochrany Rómov
pred
diskrimináciou
3.2.3 Vytvoriť
verejný zoznam
advokátov pre
oblasť porušenia
Antidiskriminačnéh
o zákona so
zameraním na
Rómov

3.3.1 Vypracovať
analýzu ohrozenia
Rómov
viacnásobnou
diskrimináciou

3.3. Predchádzať
viacnásobnej
diskriminácii
Rómov

3.3.2 Podporovať
aktivity MVO v
oblasti
predchádzania a
eliminácie
viacnásobnej
diskriminácie
Rómov vrátane
cielených
programov pre
ženy, mladých,
seniorov, osoby so
zdravotným
postihnutím,
LGBTI a iných
skupín z MRK
vystavených riziku

20172020

2017

2017

MS SR
/CPP,
MV
SR/ÚSV
RK,
ÚV
SR/USV
NM,
MŠVVŠ
SR,
MVO

OP ĽZ , PO 4
(DOP)

Počet podporených
a zrealizovaných
intervencií
zameraných na
ochranu Rómov
pred diskrimináciou

MPSVR SR,
SNSĽP

Verejný zoznam
advokátov pre
oblasť porušenia
antidiskriminačnej
legislatívy so
zameraním na
Rómov

MV
SR/USVRK

SAK

bez nároku na
financovanie

MPSVR SR,
IVPR

ÚV
SR/ÚSV
NM, MV
SR/ÚSV
RK, MZ
SR,
MDaV
SR,
MŠVVŠ
SR,
SNSĽP,
MVO

OP ĽZ, PO4
(DOP) ³

Analýza miery
postihovania
rôznych skupín
Rómov
viacnásobnou
diskrimináciou

7 450 000,00 €

2 250 000,00 €

0,00 €

0,00 €

9 700 000,00 €

4 000 486,98 €

932 744,88 €

0,00 €

0,00 € 4 933 231,86 €

0,00 €

0,00 €

400 000,00 €

OP ĽZ, PO4
(DOP) ³

20172020

Počet podporených
a zrealizovaných
projektov
zameraných na
odstraňovanie
viacnásobnej
diskriminácie
Rómov
Počet účastníkov
projektov

MPSVR SR
MS SR

MV
SR/ÚSV
RK,MŠV
VŠ SR,
SNSĽP,
MVO

ŠR/MS SR

40 000,00 €

440 000,00 €
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viacnásobnej
diskriminácie
3.3.3 Realizovať
programy zamerané
na znižovanie
rodových
nerovností v
súkromnom a
verejnom živote
Rómov

20172020

Počet podporených
a zrealizovaných
projektov
zameraných na
znižovanie
rodových nerovností
v súkromnom a
verejnom živote
Rómov
Počet účastníkov
projektov

MPSVR SR

MVO

ŠR

0,00 €

0,00 €

90 000,00 €

10 000,00 €

100 000,00 €

¹ Uvedené sumy sú indikatívne. Ich výška sa môže meniť v závislosti od výšky alokácie pre výzvy/vyzvania na aktivity financované z ŠR aj EŠIF. Rovnako sa môže meniť výška dopadu na ŠR a výška spolufinancovania zo strany prijímateľov,
a to v závislosti od typu realizácie aktivít.
²Indikatívna suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1. a opatrenie 3.1.4. v čiastkovom cieli 3.
³ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.
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Tabuľka č. 4

Čiastkový cieľ

Opatrenie

Aktivita

Termín
plnenia

4.1.1. Podpora
rómskej kultúry a
identity
prostredníctvom
pamäťových a
2017kultúrnych inštitúcií 2020
a dotačnej politiky
smerujúcej k podpore
identity, jazyka a
kultúry.

4.1. Podporovať
prevenciu
diskriminácie
prostredníctvom
rozvoja identity,
kultúrnych
4.1.2 Podpora
hodnôt, dialógu
4. Posilniť
projektov
a porozumenia
toleranciu
zameraných na
prostredníctvom
budovanie
vytvorenia
multietnickej a
priestoru na
multikultúrnej
vzájomné
spoločnosti s
porozumenie,
dôrazom na rómsku
dialóg a riešenie
kultúru
konfliktov
medzi rómskou
a väčšinovou
4.2.1 Pilotne overiť
populáciou.
poskytovanie
komunitnej mediácie
v oblastiach s
4.2. Vytvoriť
akútnym konfliktom
mechanizmy na
včasné riešenie
4.2.2 Pilotne overiť
konfliktov
fungovanie
medzi rómskou zmierovacích rád v
a väčšinovou
regiónoch a
populáciou na
lokalitách s vyššou
lokálnej úrovni koncentráciou
rómskej populácie, s
úlohou včasného
signalizovania
potenciálnych

20172020

2017 a
2018

2017 a
2018

Merateľný
ukazovateľ
Počet
podporených a
zrealizovaných
projektov
zameraných na
podporu
pamäťových a
kultúrnych
inštitúcií a
podporu rómskej
identity, jazyka
a kultúry
Počet
podporených a
zrealizovaných
projektov
zameraných na
budovanie
multietnickej a
multikultúrnej
spoločnosti s
dôrazom na
rómsku kultúru
Počet pilotne
overených
prípadov
využitia
komunitnej
mediácie
Počet
zmierovacích
konaní s
pozitívnym
výsledkom

Zodpovedný
subjekt/subjekt
z rozpočtu,
Realizujúci
Fin. zdroj
ktorého je
subjekt/partner
zabezpečené
financovanie

Indikatívne sumy v €¹
EŠIF

ŠR spolufinancovanie

ŠR

Prijímatelia

Spolu

ÚV
SR/ÚSVNM,
MK SR2

MVO, obce a
mestá

ŠR

0,00 €

0,00 €

3 081 660,00 €

154 083,00 €

3 235 743,00 €

ÚV
SR/ÚSVNM,
MK SR2

MVO

ŠR

0,00 €

0,00 €

1 080 000,00 €

54 000,00 €

1 134 000,00 €

MV
SR/ÚSVRK

ZMOS

ŠR

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €

1 000,00 €

11 000,00 €

MV
SR/ÚSVRK

ZMOS,
komunitní
mediátori,
MVO

ŠR

0,00 €

0,00 €

10 000,00 €

1 000,00 €

11 000,00 €
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konfliktov a ich
riešenia v ranných
fázach vývoja
konfliktu
4.2.3. Vypracovať
príručku príkladov
dobrej praxe
urovnania sporov
mediáciou v oblasti
2019
porušenia
Antidiskriminačného
zákona so zameraním
na Rómov

Verejne
dostupná
príručka

MV
SR/USVRK

Centrá na
mediáciu (zo
ŠR
zákona),
SNSĽP, MVO

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

500,00 €

5 500,00 €

¹ Uvedené sumy sú indikatívne. Ich výška sa môže meniť v závislosti od výšky alokácie pre výzvy/vyzvania na aktivity financované z ŠR aj EŠIF. Rovnako sa môže meniť výška dopadu na ŠR a výška spolufinancovania zo strany prijímateľov,
a to v závislosti od typu realizácie aktivít.
2

Ide o program Kultúra národnostných menšín, ktorý je v gescii Úradu vlády SR, po prechode kompetencií na základe zákona č. 138/2017 Z.z O fonde na podporu kultúry národnostných menšín prejde táto kompetencia na MK SR od 1.1.2018.
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D.2.7 OBLASŤ PRÍSTUPOV SMEROM
INICIATÍVA
INTEGRÁCIE
KOMUNIKÁCIE

K VÄČŠINOVEJ SPOLOČNOSTI RÓMOV
PROSTREDNÍCTVOM

Miera sociálnej vzdialenosti, resp. sociálneho dištancu majority voči Rómom dosahuje na
Slovensku dlhodobo vysoké hodnoty. Všetky výskumy realizované na túto tému vypovedajú
o tom, že sociálna vzdialenosť je na Slovensku rozšírená s rovnakou intenzitou vo všetkých
vrstvách obyvateľstva, jej miera je ustálená a nemení sa v čase13.
Štúdia Zmierňovanie stereotypov a predsudkov voči rómskej populácii: Vytvorenie
komunikačnej stratégie a jej uplatnenie na vybraných profesiách prvého kontaktu vo
vybranom regióne SR, ktorú pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej
len „USVRK“) vypracovala Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v roku
2014, priniesla nasledovné zistenia:
1. Rómovia sú dlhodobo najnegatívnejšie hodnotenou skupinou na Slovensku, čo sa týka
sociálnej vzdialenosti.
2. Majorita má nedostatok objektívnych informácií o Rómoch. Neuvedomuje si príčiny,
prečo sa nachádzajú v takejto situácii. Rómov vníma ako nezmeniteľných
a nenapraviteľných, dokonca ako hrozbu.
3. Prejavovať sociálny odstup voči Rómom je prijateľné až spoločensky žiaduce.
Majorita by akceptovala aj diskriminačné reštriktívne opatrenia voči Rómom.
Pravdepodobná je dehumanizácia Rómov u významnej časti majoritného
obyvateľstva.
4. Rómovia sú v médiách zobrazovaní prevažne ako problémoví osadníci, ktorí sú
páchateľmi kriminality.
Názory a postoje majority na rómsku populáciu sa len čiastočne odvíjajú od osobnej
skúsenosti, kľúčovú úlohu pri ich formovaní zohráva mediálny obraz Rómov a vyjadrenia
verejných činiteľov a osobností spoločenského života. V médiách pritom dlhodobo pretrváva
nepriaznivý spôsob informovania o menšinovej problematike, napríklad stereotypným
a negatívnym zobrazovaním života Rómov. Etnicky deformovaná verejná debata následne
podporuje vznik a pretrvávanie konfliktov medzi majoritnou populáciou a Rómami a znižuje
účinnosť verejných politík zameraných na integráciu Rómov.
Oblasť verejnej mienky upravujú aj medzinárodnoprávne záväzky SR, a to najmä Rámcový
dohovor na ochranu národnostných menšín (platný od 1. februára 1998) a Európska charta
regionálnych alebo menšinových jazykov (platná od 1. januára 2002), ktorými sa Slovensko
zaviazalo prijímať primerané opatrenia na uľahčenie prístupu osôb patriacich k národnostným
menšinám k médiám (najmä verejnoprávnym) a na podporu tolerancie a umožnenia kultúrnej
plurality. Odporúčania k zobrazovaniu Rómov v médiách zverejňuje aj Rada Európy –

Podrobnejšie informácie je možné nájsť napr. v štúdii Postoje a predsudky voči Rómom na Slovensku – sekundárna analýza. Alena
Chudžíková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava 31.3.2014.
13
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Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (European Commission against Racism and
Intolerance)14.
Akčný plán Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti
prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom
komunikácie vychádza z pôvodných cieľov akčných plánov stratégie. Vláda SR sa
schválením stratégie uznesením č. 1/2012 zaviazala, že ďalšia oblasť, v ktorej musí nastať
zmena je oblasť verejnej mienky, kde je nevyhnutná širokospektrálna iniciatíva zameraná na
vzdelávanie a komunikáciu s verejnosťou, a to všetkými dostupnými prostriedkami na
všetkých úrovniach.
Akčný plán v oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie
Rómov prostredníctvom komunikácie zároveň nadväzuje na akčný plán D.2.6 Oblasť
nediskriminácie, ktorý bol taktiež plánovaný v stratégii. Finančná náročnosť pre akčný plán
v oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov
prostredníctvom komunikácie je v prílohe.
Hlavnou výzvou akčného plánu v oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti –
Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie je deetnizovať verejný priestor
a vytvoriť tak priestor na diskusiu bez predsudkov a etnických stereotypov. Komunikácia
s majoritnou populáciou v tomto zohráva kľúčovú úlohu, pričom vzdelávanie verejnosti
smerom k väčšej tolerancii a hlbšiemu porozumeniu rómskej problematiky a multietnického
zloženia krajiny musí byť neoddeliteľnou súčasťou mediálneho priestoru, verejných politík
a vzdelávania na všetkých úrovniach.
Akčný plán v oblasti prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie
Rómov prostredníctvom komunikácie na roky 2017 – 2020 definuje konkrétne kroky,
prostredníctvom ktorých bude pripravená a zahájená dlhodobá verejná edukačná kampaň. Jej
cieľom je odstrániť vyčleňovanie rómskeho obyvateľstva a zjednodušovanie ich obrazu len na
zraniteľné skupiny, a tým prispieť k objektívnemu spoznávaniu rómskej populácie a následne
aj jej prijatiu. Verejná edukačná kampaň bude založená na princípe inkluzívneho
zobrazovania rómskej populácie ako prirodzenej súčasti slovenskej spoločnosti. Oproti
mnohým komunikačným kampaniam z minulosti tak dôjde k posunu od vyčleňovania
rómskych komunít smerom k zobrazovaniu multietnickej a multikultúrnej povahy Slovenska.
Globálny cieľ a čiastkové ciele
Scitlivovať verejnú mienku, zmierňovať vzájomné stereotypy a predsudky a posilňovať
súdržnosť medzi rómskou populáciou a majoritnou spoločnosťou.
Indikátor 1.: Sociálna vzdialenosť k Rómom (sociálny dištanc)15 .
Indikátor 2.: Podiel príspevkov o Rómoch vo vybraných médiách obsahujúcich stereotypy
o Rómoch16.
napr. General Policy Recommendation No. 13 on combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma, prijaté ECRI na 55.
plenárnom zasadnutí v dňoch 21.-24. júna 2011.
15
Zdroj dát: Aktivita 1.2.1 – pravidelné výskumné správy z prieskumov, alebo Prieskum Európskej komisie Eurobarometer „Discrimination
in the EU”.
14
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Indikátor 3.: Vnímanie diskriminácie na základe etnického pôvodu v spoločnosti17.
Čiastkový cieľ č. 1
Získavať na faktoch založené informácie, vychádzajúce z existujúcich výskumov18
a realizovať výskumy a expertízy.
Indikátor 1.: Počet odborne oponovaných výskumov a expertíz zameraných na vzájomné
postoje Rómov a väčšinovej populácie.
Indikátor 2.: Počet výskumov a expertíz zameraných na rozbory verejných politík a ich
efekty na zvyšovanie alebo znižovanie šancí najmarginalizovanejších komunít
vymaniť sa zo situácie odkázanosti a žiť spôsobom života, ktorý majorita
pokladá za slušný.
Čiastkový cieľ č. 2
Podporovať proaktívnu komunikáciu, založenú na vyvážených a objektivizovaných
informáciách o Rómoch.
Indikátor:

Počet aktivít podporujúcich proaktívnu komunikáciu, založenú na vyvážených
a objektivizovaných informáciách o Rómoch.

Štruktúra akčného plánu
Akčný plán má ambíciu prispieť k napĺňaniu globálneho cieľa, ktorým je „Scitlivenie verejnej
mienky, zmiernenie vzájomných stereotypov a predsudkov a posilnenie súdržnosti medzi
rómskou populáciou a majoritnou spoločnosťou“. Bude implementovaný prostredníctvom
dvoch čiastkových cieľov, ktoré sú ďalej rozpracované na úroveň opatrení a aktivít.
Čiastkový cieľ č. 1. „Získavať na faktoch založené informácie a realizovať výskumy
a expertízy, slúžiace na vyvážené a objektívne informovanie a komunikáciu“ je zameraný na
získanie informácií o širokej tematike a úspešných projektoch medzi relevantnými subjektmi
verejnej aj súkromnej sféry.
Čiastkový cieľ č. 2. „Podporovať proaktívnu komunikáciu, založenú na vyvážených
a objektivizovaných informáciách o Rómoch“ obsahuje opatrenia, ktoré predstavujú čiastkové
kroky pre vytvorenie a realizáciu zmeny negatívnych postojov obyvateľstva prostredníctvom
účinnejšej komunikácie, vzdelávania a informovania.
Akčný plán pre D.2.7 oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti - Iniciatíva
integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie rozpísaný až po úroveň aktivít tvorí prílohu.
Akčný plán pre oblasť D.2.7 Prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti - Iniciatíva
integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie identifikuje na základe konzultácií so
16

Zdroj dát: Mediálna analýza, Romano Kher.
Zdroj dát: Aktivita 1.2.1 – pravidelné výskumné správy z prieskumov, alebo Prieskum Európskej komisie Eurobarometer „Discrimination
in the EU”.
18
Napr. Ústav etnológie SAV: Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou SIRONA 2010.
17
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zainteresovanými subjektmi aj indikatívny rozpočet na realizáciu jednotlivých aktivít.
Odhadovaná suma potrebná na realizáciu je 271 000 eur, z toho 78 000 eur z EŠIF (vrátane
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) a 146 700 eur zo štátneho rozpočtu. V rámci
spolufinancovania sa z rozpočtov prijímateľov predpokladá suma 16 300 eur.
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Tabuľka č. 5

Čiastkové ciele

Opatrenia

1.1 Zriadenie
pracovnej
1.
skupiny pre
Získavať na
prácu s verejnou
faktoch založené mienkou na
informácie a
elimináciu a
realizovať
odstraňovanie
výskumy a
vzájomných
expertízy,
predsudkov
slúžiace na
väčšinovej aj
vyvážené a
rómskej
objektívne
populácie a
informovanie a zabezpečenie jej
komunikáciu. dlhodobého a
stabilného
fungovania

Aktivity

1.1.1 Zostaviť
pracovnú skupinu pre
prácu s verejnou
mienkou na
elimináciu a
odstraňovanie
vzájomných
predsudkov
väčšinovej a rómskej
populácie (stála sieť
zainteresovaných
expertov a
pracovníkov verejnej
správy)
1.1.2
Zabezpečiť dlhodobé
a stabilné fungovanie
pracovnej skupiny
pre prácu s verejnou
mienkou na
elimináciu a
odstraňovanie
vzájomných
predsudkov
väčšinovej a rómskej
populácie
1.1.3 Zabezpečiť
dohľad pracovnej
skupiny pre prácu s
verejnou mienkou
nad prípravou,
realizáciou a
hodnotením
dlhodobej verejnej
edukačnej kampane v
oblasti odbúravania
predsudkov a
budovania vzťahov
väčšinového a

Termí
n

Merateľný
ukazovateľ

2017

Pracovná skupina
pre prácu s
verejnou mienkou

2017
2020

Počet zasadnutí
pracovnej skupiny
pre prácu s
verejnou mienkou
na elimináciu a
odstraňovanie
vzájomných
predsudkov
väčšinovej a
rómskej populácie

2017
2020

Počet
zasadnutí/počet
prijatých stanovísk
pracovnej skupiny
pre prácu s
verejnou mienkou
nad prípravou,
realizáciou a
hodnotením
dlhodobej verejnej
edukačnej
kampane v oblasti
odbúravania

Zodpovedný
subjekt/subje
Realizujúci
kt z rozpočtu,
subjekt/partne
ktorého je
r
zabezpečené
financovanie

Indikatívne sumy v €¹
Zdroj
financovania

MV
SR/ÚSVRK

MPSVR SR,
MŠVVŠ SR,
MZ SR, MS
SR,
MK SR, ÚV
SR/
ÚSVNM,
MVO, KBS

bez nároku na
financovanie

MV
SR/ÚSVRK

MPSVR SR,
MŠVVŠ SR,
MZ SR, MS
SR,
MK
SR, ÚV SR/
ÚSVNM,
MVO, KBS

ŠR

MV
SR/ÚSVRK

MPSVR SR,
MŠVVŠ SR,
MZ SR, MS
SR,
MK SR, ÚV
SR/
ÚSVNM,
MVO, KBS

bez nároku na
financovanie

EŠIF

ŠR spolufinancovani
e

ŠR

Prijímatelia

Spolu

0

0

7 200,00 €

800,00 €

8 000,00 €
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rómskeho
obyvateľstva

1.2
Zber faktov o
vzájomných
postojoch Rómov
a väčšinovej
populácie

1.2.1 Pravidelne
realizovať prieskum
o spolužití rómskej a
nerómskej populácie
v SR
1.2.2 Realizovať
kvalitatívny výskum,
ktorý identifikuje
stereotypy o
Rómoch, postoje voči
Rómom a príležitosti
ich nabúrania vrátane
segmentácie a
typológie majority z
pohľadu príležitosti
na zmenu postojov
1.2.3 Uskutočniť
výskum dobrej praxe
riešenia rómskej
problematiky
1.2.4 Realizovať
propozičný
monitoring médií
(zmapovanie a
pomenovanie
existujúceho
predsudkového
vnímania a
informovania o
Rómoch v médiách) s
obdobím
sledovanosti 3
mesiace

predsudkov a
budovania vzťahov
väčšinového a
rómskeho
obyvateľstva

2017
2020

Pravidelná
výskumná správa z
prieskumu

MV
SR/ÚSVRK

MS SR,
MVO

ŠR

0

0

22 500,00 €

2 500,00 €

25 000,00 €

MV SR

MV
SR/ÚSVRK,
MVO, SAV,
VŠ

OP ĽZ, PO 5,
ŠC 5.1.1, 5.1.2.,
5,1,3 v rámci
NP
Monitorovanie a
hodnotenie
inkluzívnych
politík a ich
dopad na MRK

31 450,00 €

5 550,00 €

0,00 €

0,00 €

37 000,00 €

2018

Aktualizovaný
kvalitatívny
výskum o mýtoch a
stereotypoch o
Rómoch

2017
a
2018

Záverečná správa
výskumu
(publikácia)

MV
SR/ÚSVRK

MPSVR SR,
MVO, SAV,
VŠ

ŠR

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

2017

Propozičný
monitoring médií

MV
SR/ÚSVRK

MVO

ŠR

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

¹ Uvedené sumy sú indikatívne. Ich výška sa môže meniť v závislosti od výšky alokácie pre výzvy/vyzvania na aktivity financované z ŠR aj EŠIF. Rovnako sa môže meniť výška dopadu na ŠR a výška spolufinancovania zo strany prijímateľov a
to v závislosti od typu realizácie aktivít.
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Tabuľka č. 6

Čiastkové ciele

2.
Podporovať
proaktívnu
komunikáciu,
založenú na
vyvážených a
objektivizova
ných
informáciách
o Rómoch

Opatrenia

2.1
Dlhodobá
verejná
edukačná
kampaň s
cieľom
inkluzlívneho
zobrazovania
menšín
naprieč
mediálnymi,
informačným
ia
vzdelávacími
materiálmi

Aktivity

2.1.1 Vytvoriť
celoplošnú
komunikačnú
stratégiu s
vypracovaním
kampaňového
manuálu s
informáciami o
spôsoboch
odstraňovania
stereotypov
pomocou mediálnej
a osobnej
komunikácie,
kľúčových
posolstvách a
spôsoboch
komunikácie voči
majoritnej populácii,
návrhmi aktivít a
pravidlami
grafického dizajnu
2.1.2 Pripraviť
metodické
usmernenie pre
korektné a
inkluzívne
zobrazovanie
multietnickej a
multinárodnej
“povahy” Slovenska
v učebniciach a
vzdelávacích
platformách pre
všetky predmety na
princípoch inklúzie,
nie vyčleňovania
(symbolického alebo

Termín

Merateľný
ukazovateľ

2017 2020

Celoplošná
komunikačná
stratégia
Kampaňový
manuál

2017

Metodické
usmernenie pre
korektné a
inkluzívne
zobrazovanie
multietnickej a
multinárodnej
“povahy”
Slovenska v
učebniciach a
vzdelávacích
platformách

Zodpovedný
subjekt/subj
ekt
z rozpočtu,
ktorého je
zabezpečené
financovanie
MV
SR/ÚSVRK

Realizujú
ci
subjekt/pa
rtner

MŠVVŠ SR

Indikatívne sumy v €¹
Zdroj financovania

EŠIF

ŠR spolufinancovan
ie

ŠR

Prijímatelia

Spolu

MS SR,
MVO,
registrova
né cirkvi
a
nábožens
ké
spoločnos
ti

ŠR

0,00 €

0,00 €

27 000,00 €

3 000,00 €

30 000,00 €

MV
SR/ÚSVR
K

bez nároku na
financovanie
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reálneho)

2.1.3 Zabezpečiť
zodpovedné
informovanie
verejnosti zo strany
orgánov verejnej
správy o
inkluzívnych
politikách.

2017 2020

2.1.4 Realizovať a
pravidelne
vyhodnocovať
dlhodobú verejnú
edukačnú kampaň v
súlade s celoplošnou
komunikačnou
stratégiou a pri
realizácii zabezpečiť
spoluprácu verejnej
správy,
vzdelávacieho
systému
(základného a
stredného školstva),
expertov a lídrov
súkromného a
mimovládneho
sektora

2018 2020

Správy
pracovnej
skupiny pre
prácu s
verejnou
mienkou

Dlhodobá
verejná
edukačná
kampaň

MV
SR/ÚSVRK

MV
SR/USVRK

MPSVR
SR,
MŠVVŠ
SR, MZ
SR, MS
SR,
MK SR,
ÚV
SR/ÚSV
NM,
MVO
MV
SR/ÚSVR
K,
MPSVR
SR,
MŠVVŠ
SR, MZ
SR, MV
SR,
ÚV
SR/ÚSV
NM,
MVO

bez nároku na
financovanie

ŠR

0,00 €

0,00 €

72 000,00 €

8 000,00 €

80 000,00 €
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2.1.5 Zabezpečiť
publicitu úspešných
projektov

2.1.6 Vytvoriť
mechanizmus na
zabezpečenie
publicity úspešných
aktivít a projektov

2018 2020

2017 2018

Počet
medializovaný
ch úspešných
projektov

Existujúci
mechanizmus

MPSVR SR

MV SR

MV
SR/ÚSVR
K,
MŠVVŠ
SR, MZ
SR,
MDaV
SR, MK
SR, MS
SR, ÚV
SR/ÚSV
NM,
MVO,
registrova
né cirkvi
a
nábožens
ké
spoločnos
ti
MV
SR/ÚSVR
K,
MPSVR
SR/IA,
MŠVVŠ
SR, MZ
SR,
MDaV
SR, MK
SR, MS
SR, ÚV
SR/ÚSV
NM,
MVO

OP ĽZ, PO 4

34 850,00 €

6 150,00 €

0,00 €

0,00 €

41 000,00 €

Bez nároku na
financovanie

¹ Uvedené sumy sú indikatívne. Ich výška sa môže meniť v závislosti od výšky alokácie pre výzvy/vyzvania na aktivity financované z ŠR aj EŠIF. Rovnako sa môže meniť výška dopadu na ŠR a výška spolufinancovania zo strany prijímateľov a
to v závislosti od typu realizácie aktivít.
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Tabuľka č. 7

Čiastkové ciele

Opatrenia

Aktivity

2.2.1 Podporovať a
informovať o
programoch, ktorými sa
prezentujú príklady
dobrej praxe a
2.2
spolunažívania v rámci
Spolupráca s Radou
kampane Dosta!
Európy pri
realizácii kampane 2.2.2 Podporovať
"Dosta" - (prípadne ocenenia pre obce a
2.
zameniť za iné)
novinárov, hudobné,
Podporovať
umelecké a mládežnícke
proaktívnu
slávnosti proti
komunikáciu,
diskriminácii a súťaže
založenú na
pre školy v rámci
vyvážených a
kampane Dosta!
objektivizovaných
2.3.1 Zanalyzovať
informáciách o
možnosti ďalšieho
Rómoch
vzdelávania profesijných
2.3
skupín (učiteľov,
Vzdelávanie a
policajtov, zdravotného
scitlivovanie
personálu, sociálnych
profesijných skupín
pracovníkov, štátnej
s cieľom zabezpečiť
správy, samosprávy a
inkluzívny výkon
médií) v nadväznosti na
ich práce
presadzovanie
inkluzívneho prístupu v
práci s Rómami

Termín

Merateľný
ukazovateľ

Zodpovedný
subjekt/subjekt
z rozpočtu,
Realizujúci
ktorého je
subjekt/partner
zabezpečené
financovanie

Indikatívne sumy v €¹
Zdroj
financovania

2017 2020

Počet
zverejnených
informácií a nárast
počtu príkladov
dobrej praxe v
súvislosti s
realizáciou
stratégie

MV
SR/ÚSVRK

MZVEZ SR

bez nároku
na
financovanie

2017 2020

Počet
zrealizovaných
podujatí

MV
SR/ÚSVRK

MZVEZ SR

bez nároku
na
financovanie

2017

Analýza možnosti
ďalšieho
vzdelávania
profesijných
skupín

MŠVVŠ SR,
MZ SR,
MPSVR SR,
MV SR

MV
SR/ÚSVRK,
VŠ

bez nároku
na
financovanie

EŠIF

ŠR
spolufinancovanie

ŠR

Prijímatelia

Spolu
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2.4
Zobrazovanie
Rómov,
príslušníkov
rómskych komunít
v elektronických a
printových
médiách, v
spravodajských,
dokumentárnych a
hraných žánroch

2.5
Pro integračná
platforma pre zber,
výskum a zdieľanie
informácií o
implementácii
politík pre
integráciu Rómov

2.3.2 Zabezpečiť
realizáciu vzdelávania a
scitlivovania profesijných
skupín v oblasti
komunikačných zručností
na presadzovanie
inkluzívneho prístupu v
práci s Rómami
2.4.1
Zabezpečiť
realizáciu vzdelávacích
aktivít pre budúcich
novinárov, študentov
masmediálnej
komunikácie a
žurnalistiky o histórii a
reáliách rómskych
komunít ako súčasti
multikultúrneho a
multietnického Slovenska
2.4.2 Organizovať
výjazdové pracovné cesty
do obcí s prítomnosťou
MRK za účastí médií
2.4.3 Podporiť
prezentovanie príkladov
dobrej mediálnej praxe,
najmä vo
verejnoprávnych
médiách, založené na
korektnom zobrazovaní
Rómov a rómskej
problematiky, zapájanie
osobností z radov Rómov
do mediálnych výstupov,
ktoré sa týkajú
všeobecných aj
odborných tém
2.5.1 Vytvoriť
informačný portál pre
širokú verejnosť o
všetkých udalostiach a
informáciách, ktoré sa
týkajú rómskej
problematiky (jeho
súčasťou bude časť pre

2017 2020

Počet účastníkov
vzdelávania

MŠVVŠ SR,
MZ SR, MV
SR

MV
SR/ÚSVRK,
MPSVR SR,
VŠ

bez nároku
na
financovanie

2017 a
2018

Počet
vzdelávacích
aktivít pre
budúcich
novinárov na
vysokých školách

MV
SR/ÚSVRK

MŠVVŠ SR,
MZ SR, MV
SR

bez nároku
na
financovanie

2017 a
2018

Počet výjazdových
pracovných ciest
do obcí s
prítomnosťou
MRK s účasťou
novinárov

MV
SR/ÚSVRK

MŠVVŠ SR,
MZ SR,
MPSVR SR,
MV SR, MK
SR

bez nároku
na
financovanie

2017 a
2018

Počet príkladov
dobrej mediálnej
praxe

MV
SR/ÚSVRK

RTVS a iné
médiá

bez nároku
na
financovanie

2017

Informačný portál
pre širokú
verejnosť o
všetkých
udalostiach a
informáciách,
ktoré sa týkajú
rómskej

MV
SR/ÚSVRK

MPSVR SR,
MŠVVŠ SR,
MZ SR, MS
SR, MDaV
SR, MK SR,
ÚV
SR/ÚSVNM,
MVO

bez nároku
na
financovanie
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od všetkých
zainteresovaných
subjektov

realizátorov "Stratégie
SR pre integráciu
Rómov do roku 2020"
pre zdieľanie informácií
o jej realizácii)

problematiky

2.5.2 Organizovať
pravidelnú výročnú
konferenciu o
implementácii Stratégie
SR pre integráciu Rómov
do roku 2020

Výročné
konferencie o
implementácii
Stratégie SR pre
integráciu Rómov
do roku 2020

2017 2020

MV
SR/ÚSVRK

MPSVR SR,
MŠVVŠ SR,
MZ SR, MS
SR, MDaV
SR, MK SR,
ÚV
SR/ÚSVNM,
MVO

bez nároku
na
financovanie

¹ Uvedené sumy sú indikatívne. Ich výška sa môže meniť v závislosti od výšky alokácie pre výzvy/vyzvania na aktivity financované z ŠR aj EŠIF. Rovnako sa môže meniť výška dopadu na ŠR a výška spolufinancovania zo strany prijímateľov a
to v závislosti od typu realizácie aktivít.
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Zoznam použitých skratiek

Agentúra FRA

Agentúra Európskej únie pre základné práva

A PZ

Akadémia policajného zboru

DVO

inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 - 2020

IFP MF SR

Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií Slovenskej republiky

IVPR

Inštitút pre výskum práce a rodiny

IP

Inšpektorát práce

JA SR

Justičná akadémia Slovenskej republiky

MDaV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MO SR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MVO

mimovládna organizácia

MZVEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OP ĽZ

Operačný program Ľudské zdroje

RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska

SAK

Slovenská advokátska komora

SAV

Slovenská akadémia vied

SNSĽP

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

stratégia

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

ŠŠI

Štátna školská inšpekcia

ÚSVNM

Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

ÚSVRK

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

ÚV SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie
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VOP

Verejný ochranca práv

VŠ

Vysoké školy

VÚC

Vyšší územný celok

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska
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