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1. Úvod
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „stratégia“)
je koncepčným materiálom definujúcim smerovanie verejných politík v oblasti sociálneho
začleňovania na viaceré cieľové skupiny rómskej populácie, pričom prevažná väčšina z nich
je zameraná na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Hlavným
zámerom stratégie je zastavenie segregácie rómskych komunít a dosiahnutie pozitívneho
obratu v ich sociálnom začleňovaní, nediskriminácii a v zmene postojov väčšinového
obyvateľstva voči Rómom.
Stratégia reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním
rómskych komunít v nadväznosti na Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade,
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov označené ako Rámec
Európskej únie pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020.
Po jej prijatí a posúdení Európskou komisiou v roku 2012 sa stratégia stala hlavným
východiskovým dokumentom pre tvorbu vládnych politík zameraných na integráciu Rómov
v Slovenskej republike a tiež východiskovým materiálom pre nastavenie využívania finančnej
pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rokoch 2014 - 2020.
Dňa 22. februára 2017 bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 87 schválený dokument
„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.“
Zároveň uznesením vlády Slovenskej republiky č. 424 z 13. septembra 2017 boli prijaté
„Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky
2017 - 2020 pre oblasti: D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom
k väčšinovej spoločnosti – iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie.“
Cieľom predkladanej monitorovacej správy plnenia stratégie (ďalej len „monitorovacia
správa“) za rok 2017 je na základe informácií o stave plnenia úloh od zodpovedných rezortov
zmonitorovať stav plnenia jednotlivých opatrení a aktivít akčných plánov (AP) stratégie
za rok 2017.
Prehľad plnenia jednotlivých opatrení a aktivít za monitorovacie obdobie 2017 je uvedený
v prílohe.
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2. Monitorovanie a hodnotenie stratégie
Oblasť monitorovania a hodnotenia stratégie je mimoriadne dôležitá a je nevyhnutné, aby
systém monitorovania poskytoval adekvátnu spätnú väzbu v nadväznosti na plnenie cieľov
aktualizovaných AP stratégie všetkým zainteresovaným inštitúciám a organizáciám
na rôznych úrovniach.
Zhromažďovanie dát o sociálno-ekonomických podmienkach života MRK a dopadoch politík
na túto časť populácie má veľký význam pre cielenie jednotlivých opatrení a pre napĺňanie
cieľov stratégie a jej AP.
2.1. Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie
Kľúčovým nástrojom pri zhromažďovaní dát o sociálno-ekonomických podmienkach života
MRK a celkovom procese monitorovania a hodnotenia inkluzívnych politík je viacročný
národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad
na marginalizované rómske komunity (NP MaH), ktorého rozhodnutie o schválení žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku nadobudlo platnosť 23. októbra 2017.
NP MaH je implementovaný Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske
komunity (ÚSVRK) z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), prioritnej osi Integrácia marginalizovaných rómskych
komunít, po dobu 7 rokov (2016 - 2022) ako prierezové opatrenie. Jeho hlavným cieľom je
zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a vyhodnotenie ich
dopadu na rómsku populáciu, predovšetkým MRK prostredníctvom zhromažďovania dát
a informácií o socioekonomických podmienkach života Rómov.
Zameranie projektu reaguje na potrebu zefektívnenia jednotlivých inkluzívnych opatrení
a zvýšeného zacielenia sa na monitorovanie a hodnotenie pokroku v plnení cieľov stratégie a
jej akčných plánov.
NP MaH priebežne počas celej realizácie zabezpečuje pravidelný zber administratívnych dát
od ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré sú spracovávané do
každoročných monitorovacích správ plnenia stratégie a využité pri reportovaní plnenia
záväzkov na úrovni Európskej únie (EÚ), t. j. odpočtovanie plnenia Odporúčania Rady
o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (ďalej len „odporúčanie
Rady“).
Počas implementácie NP MaH bude prebiehať realizácia 13-tich rôznych tematických
kvalitatívnych a kvantitatívnych zisťovaní. Informácie získané zo zisťovaní prispejú
k zlepšeniu nastavenia cielených politík zameraných na sociálnu inklúziu, ako aj
k monitorovaniu a hodnoteniu plnenia cieľov stratégie a prioritnej osi 5 a 6 OP ĽZ. Zároveň
je plánovaná realizácia špecializovaného zisťovania EU SILC1) (Zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach) v prostredí MRK, prostredníctvom ktorej sa získa významná
zdrojová základňa údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení
domácností MRK. V rámci aktualizácie Atlasu rómskych komunít sa budú zisťovať údaje
o infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb,
politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov, o ekonomických a kultúrnych
aktivitách či školskej inklúzii a infraštruktúre.
1

Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch
a životných podmienkach (EU-SILC) konsolidované znenie (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1).
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Súčasťou NP MaH je aj realizácia hodnotenia implementácie stratégie podľa jej štyroch
hlavných oblastí (vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť) a troch prierezových oblastí
(oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, nediskriminácia, finančné začlenenie),
ako aj vytvorenie a prevádzka on-line informačného portálu predmetného národného projektu.
Informačný portál bude slúžiť pre odbornú a širokú verejnosť, bude informovať o výstupoch
národného projektu, bude zdrojom údajov o cieľovej skupine, bude poskytovať odkazy na
ostatné zdroje údajov o rómskej populácii a sprostredkovávať prepojenia na informácie
o iných projektoch a príkladoch dobrej praxe zameraných na inklúziu Rómov.
2.2.

Monitorovanie na úrovni Európskej únie

Dňa 9. decembra 2013 Rada EÚ prijala odporúčanie Rady (Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013,
s. 1),2) ktorým sa posilnil Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku
2020. Prijatím dokumentu Rady EÚ sa členským štátom poskytli usmernenia týkajúce sa
prierezových politík zameraných na integráciu Rómov s cieľom zabezpečiť vykonávanie
národných stratégií integrácie Rómov na miestnej úrovni, presadzovanie antidiskriminačných
pravidiel, dodržiavanie prístupu zameraného na sociálne investície, ochranu rómskych detí
a žien, a riešenie problému chudoby.
Na základe odporúčania Rady vznikla členským štátom EÚ povinnosť k januáru 2016
po prvýkrát, a následne každoročne, odpočtovať opatrenia prijaté v súlade s týmito
odporúčaniami a poskytnúť informácie ohľadom progresu dosiahnutého v rámci
implementácie ich národných stratégií integrácie Rómov alebo opatrení, ktoré sú súčasťou
širších inkluzívnych politík.
V roku 2017 a začiatkom roku 2018 Európska komisia - Directorate-General for Justice and
Consumers pokračovalo v spolupráci s členskými štátmi v optimalizácii on-line nástroja na
reportovanie opatrení. Výsledná verzia bola členským štátom sprístupnená v marci 2018
a bola určená na odpočtovanie inkluzívnych opatrení a aktivít za rok 2017. Odpočet prebiehal
za priamej participácie rezortov zodpovedných za implementáciu príslušných politík, ktoré
mali možnosť sami zadávať dostupné údaje v anglickom jazyku priamo do pripraveného online formulára. Do odpočtu sa zapojilo 13 subjektov štátnej a verejnej správy. Finálna verzia
správy obsahuje informácie o 68 inkluzívnych opatreniach, z ktorých 42 malo ako cieľovú
skupinu Rómov, resp. marginalizované rómske komunity. Formulár nekopíroval štruktúru AP
stratégie, a jeho úlohou nebolo monitorovať plnenie AP v ich celej šírke so zahrnutím
všetkých aktivít a opatrení. Odpočet sa zameriaval na konkrétne opatrenia štátnych alebo
verejných inštitúcií v oblasti inklúzie Rómov na území Slovenskej republiky, ktorých
implementácia zasahovala do roku 2017, s dôrazom na napĺňanie odporúčania Rady.
2.3. Procesy monitorovania a hodnotenia
Proces monitorovania stratégie vychádza z metodického dokumentu Monitorovanie
a hodnotenie stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,3), ktorý
predstavuje jednotný proces, zásady a postupy monitorovania, podávania správ a informácií
o stave a pokroku plnenia cieľov v oblasti integrácie Rómov a hodnotenia ich vplyvu
pre účely úpravy, resp. prípadného prehodnotenia stratégie. V závislosti od potrieb
2)

Viac na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=SK.
Opatrenie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 3/2015 ktorým sa vydáva
metodický dokument Monitorovanie a hodnotenie stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku
2020.
3)
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a podnetov, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality systému monitorovania a hodnotenia národných
stratégií integrácie Rómov môže byť príslušný monitorovací dokument aktualizovaný.
Monitorovanie plnenia stratégie prebieha formou výročnej monitorovacej správy, ktorá okrem
popisu kľúčových informácií týkajúcich sa stratégie obsahuje prehľad vecnej
a finančnej implementácie cieľov, opatrení a aktivít v predefinovanej, unifikovanej tabuľkovej
forme. Rozsah údajov vyžaduje ich priebežný zber v sledovanom období na úrovni subjektov
zodpovedných a spoluzodpovedných za plnenie jednotlivých politík.
2.3.1. Proces nastavenia hodnôt ukazovateľov stratégie
S cieľom zefektívniť a kompletizovať proces monitorovania pristúpil ÚSVRK koncom roku
2017 k procesu nastavenia hodnôt ukazovateľov stratégie.
Tento proces bol predstavený počas stretnutia Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca
vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie stratégie
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (TPS MaH), ktorá sa uskutočnila
12.12.2017 v Bratislave. Počas zasadnutia boli členom TPS MaH, ktorú tvoria okrem
zástupcov štátnej a verejnej správy aj predstavitelia mimovládnych organizácií, prezentované
aj výsledky monitorovacej správy za 2016, ktorá bola vzatá na vedomie vládou Slovenskej
republiky dňa 14.6.2017 ako aj princíp odpočtovania odporúčania Rady.
Samotný proces nastavenia hodnôt indikátorov/ merateľných ukazovateľov stratégie možno
rozdeliť na dva procesy.
Jeden proces sa zameriava na priebežný každoročný odpočet aktuálnych hodnôt indikátorov
globálnych a čiastkových cieľov stratégie a nastavenie ich východiskových hodnôt (k dátumu
31.12.2016) za súčinnosti príslušných rezortov a organizácií, ktoré týmito dátami disponujú/
zbierajú ich. Vyžiadavanie dát k týmto indikátorom bude následne prebiehať každoročne,
pričom ich hodnoty budú uvádzané k dátumu 31.12. (s prípadnou výnimkou v oblasti
vzdelávania).
Druhý proces sa zameral na nastavenie plánovaných cieľových hodnôt merateľných
ukazovateľov aktivít akčných plánov stratégie. Tento proces sa týkal všetkých akčných
plánov s výnimkou akčného plánu D.2.2 Oblasť zamestnanosti, ktorý už obsahuje
vypracované cieľové hodnoty ukazovateľov jednotlivých opatrení. Nastavovanie hodnôt
prebiehalo pod gesciou subjektov zodpovedných za implementáciu jednotlivých aktivít,
pričom subjekty boli vyzvané ÚSVRK, aby príslušné plánované hodnoty ukazovateľov
konzultovali s ďalšími rezortmi alebo inštitúciami, ktoré sú v stratégii identifikované ako
spoluzodpovedné či partnerské subjekty v rámci implementácie jednotlivých aktivít.
Plánované hodnoty ukazovateľov boli zapracované do jednotnej tabuľky spracovanej ÚSVRK
do dokumentu „Plánované cieľové hodnoty ukazovateľov aktivít Aktualizovaných akčných
plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 –
2018 pre oblasti D.2.1 oblasť vzdelávania, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania
a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 Oblasť finančného začlenenia a Akčných plánov Stratégie
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2017-2020 pre oblasti:
D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti“,
ktorý bol vzatý na vedomie členmi TPS MaH v apríli 2018.
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3. Monitorovanie aktivít a finančnej implementácie stratégie
Monitorovanie aktivít stratégie za rok 2017

3.1.

Podrobný prehľad plnenia opatrení prostredníctvom aktivít prioritných oblastí stratégie
za monitorované obdobie 2017 tvorí príloha.
Prehľad plnenia je spracovaný vo forme tabuľky, do ktorej údaje priamo zadávali subjekty
zodpovedné za plnenie jednotlivých aktivít (resp. opatrení v prípade oblasti zamestnanosť).
Do tabuľky boli zaradené len tie aktivity, ktorých plnenie bolo naplánované na rok 2017, resp.
bolo ich plnenie posunuté z pôvodne plánovaného roku 2016 do ďalšieho roku.
V rámci hodnotenia stavu plnenia boli zodpovedným subjektom ponúknuté možnosti
vyhodnotiť plnenie aktivity v nasledujúcich kategóriách: „splnená“, „je v riešení“, „neplní
sa“. Vzhľadom na to, že implementácia niektorých aktivít, ktoré sa plnili počas
monitorovaného obdobia 2017 presahuje aj do nasledujúcich rokov, bola kategória „splnená“
rozšírená na „splnená/ plní sa priebežne“. To umožnilo lepšie odlíšiť plnenie od kategórie
„je v riešení“, ktoré sa tiež vzťahuje na aktivity, ktorých plnenie presahuje do ďalších rokov,
nebolo by však možné označiť ich za „splnené“. Kategória „je v riešení“ bola používaná
predovšetkým na hodnotenie stavu aktivít vo fáze prípravy implementácie.
Tabuľka „Súhrn stavu plnenia v oblastiach AP stratégie za rok 2017“
Počet aktivít/
Stav plnenia
Oblasti AP stratégie
opatrení za rok Splnená /plní
Je v riešení
2017
sa priebežne
Oblasť vzdelávania
33
21
11
Oblasť zamestnanosti
24
11
9
Oblasť zdravia
9
8
1
Oblasť bývania
24
6
15
Oblasť finančného
9
7
1
začlenenia
Oblasť nediskriminácie
24
10
14
Oblasť prístupov smerom k
19
12
7
väčšinovej spoločnosti
Celkovo
142
75
58

Neplní sa
1
4
0
3
1
0
0
9

3.2. Monitorovanie finančnej implementácie stratégie
Celkový objem čerpaných finančných prostriedkov na plnenie opatrení stratégie za rok 2017
predstavoval 82 663 911,95 eur.
Tabuľka „Čerpanie finančných prostriedkov za jednotlivé prioritné oblasti stratégie za rok
2017“
Hodnota čerpaných zdrojov v 2017
Prioritná oblasť stratégie
(v EUR)
Oblasť vzdelávania
14 937 618,50
Oblasť zamestnanosti
62 147 696,95
Oblasť zdravia
25 152,00
Oblasť bývania
4 319 666,50
Oblasť finančného začlenenia
4 800,00
Oblasť nediskriminácie
1 228 978,00
0,00
Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti
Celkovo
82 663 911,95
7

V prehľade čerpania sú zahrnuté zdroje z EŠIF ako aj zo štátneho rozpočtu. V rámci EŠIF išlo
o čerpanie prostredníctvom OP ĽZ.
Zo zodpovedných subjektov, ktoré sa podieľali na plnení opatrení a aktivít AP stratégie, štyri
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo
financií Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenské
národné stredisko pre ľudské práva - nemali na predmetné obdobie alokované ani čerpané
finančné prostriedky. Prehľad finančných prostriedkov za ostatné odpočtujúce rezorty
zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Tabuľka „Hodnoty alokovaných a čerpaných zdrojov v delení podľa rezortov zodpovedných
za plnenie aktivít/opatrení stratégie v roku 2017“
Hodnota
Hodnota
Zodpovedný rezort
alokovaných
čerpaných
(zdroje čerpania)
zdrojov za 20174
zdrojov v 2017
(v EUR)
(v EUR)
Ministerstvo vnútra SR + ÚSVRK
(štátny rozpočet Program 0D60704 + OP ĽZ,
32 047 855,38
6 110 859,79
PO5, PO6)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
40 318 658,04
13 866 109,16
SR (štátny rozpočet + OP ĽZ, PO1)
1 000 000,00
1 091 600,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
74 487 775,61
60 374 365,00
SR (štátny rozpočet + OP ĽZ, PO2, PO3, PO4)
107 500
52 782,00
Ministerstvo spravodlivosti SR
1 040 660,00
1 040 400,00
Úrad vlády SR
5
x
127 796,00
Ministerstvo kultúry SR
Celkovo
149 002 449,03
82 663 911,95
V rámci implementácie stratégie sa niektoré z opatrení realizujú v pôsobnosti samospráv
a neziskových organizácií prostredníctvom viaczdrojového financovania. V rámci výdavkov
zo štátneho rozpočtu sa okrem iného využili dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).
3.2.1. Dotačná schéma MV SR/ÚSVRK
V roku 2017 ÚSVRK podporil v súvislosti s finančným zabezpečením plnenia stratégie
v rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV
SR nasledovné oblasti6:
4

Ide o sumu výšky alokovaných zdrojov podľa doložiek vybraných vplyvov (analýza vplyvov na výdavky
verejnej správy) „Aktualizovaných akčných plánov 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“ a „Akčných
plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2017 - 2020 pre oblasti: D.2.6
Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov
prostredníctvom komunikácie.“
5
Na základe doložky vybraných vplyvov Akčných plánov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov
do roku 2020 na roky 2017 - 2020 pre oblasti: D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k
väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie - Ministerstvo kultúry SR
nemá alokované finančné zdroje na obdobie trvania príslušných AP.
6
Zmluvy nadobudli účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
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a) Podpora údržby, opráv , rekonštrukcií a modernizácie nájomných bytov, v bytových
domoch a rodinných domoch v obciach s rómskym osídlením, podľa § 2a písm. b) zákona
č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“):
- celková suma na schválené žiadosti: 68 500 EUR;
- dotácia bola určená na podporu údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácie nájomných
bytov v bytových domoch a rodinných domoch, v obciach s rómskym osídlením. Podpora
je určená pre nájomné byty v bytových domoch alebo rodinných domoch, ktoré boli
odovzdané do užívania najneskôr v roku 2009.
b) Podpora vybudovania, dobudovania, opravy a rekonštrukcie technickej vybavenosti
v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, podľa § 2a písm. b) zákona
č. 526/2010 Z. z.:
- celková suma na schválené žiadosti: 208 500 EUR;
- dotácia bola určená na podporu vybudovania, dobudovania, rekonštrukcie a opravy
technickej vybavenosti v prostredí separovaných alebo segregovaných urbanizovaných
sídiel marginalizovaných rómskych komunít formou nízkonákladových opatrení.
Za technickú vybavenosť sa na účely tejto výzvy považuje:
1. miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia (ďalej len „miestna komunikácia“)
a 2. rozptylová, alebo odstavná plocha vybudovaná pri nájomnom byte vrátane príjazdu
k odstavnej ploche z miestnej komunikácie.
c) Podpora na projektovú dokumentáciu pre projekty v obciach s rómskym osídlením,
podľa § 2a písm. a), b), c), d), e), m) a n) zákona č. 526/2010 Z. z.:
- celková suma na schválené žiadosti: 21 300 EUR;
- cieľom tejto aktivity bolo podporiť vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie vrátane autorského dozoru projektanta
a posúdenia energetickej hospodárnosti budov, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú
zabezpečenie vstupných podkladov (príloh žiadostí) pre realizáciu stavby/stavebné
povolenie, alebo iný titul, či posúdenie súladu s verejným záujmom. Podporená bola
najmä aktivita projektovej dokumentácie zameranej na stavebné projekty
prestupného/štartovacieho bývania, sociálne podniky pracovnej integrácie, vrátane
subjektov, ktorým toto postavenie zatiaľ priznané nebolo, subjekty sociálnej ekonomiky,
materské školy, základné školy, komunitné centrá, prípravu území pre novú výstavbu
(územný plán obce, zóny) a pod.
d)
Podpora zriaďovania strieborných klubov a aktivít žien strieborného veku
v marginalizovaných rómskych komunitách v MRK, podľa § 2a písm. c), e), m) a n) zákona
č. 526/2010 Z. z.:
- celková suma na schválené žiadosti: 21 900 EUR;
- zámerom výzvy v tejto oblasti bola podpora zriaďovania strieborných klubov a aktivít
rómskych žien strieborného veku. Aktivity boli zamerané najmä na aktivizovanie
rómskych senioriek, zapájanie ich do aktivít mladších generácií a vytvorenie priestoru
na ich sebarealizáciu. Cieľom bolo podporiť proces aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami, klásť dôraz na dôstojne prežitý, nezávislý a plnohodnotný život, podporovať
činnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú život rómskych senioriek, odstrániť stereotypy
spojené s vekom a odbúrať bariéry.
e) Podpora aktivít zameraných na posilnenie postavenia rómskej mládeže, podľa
§ 2a písm. c), e), m) a n) zákona č. 526/2010 Z. z.:
- celková suma na schválené žiadosti: 51 500 EUR;
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aktivita sleduje napĺňanie cieľa programového vyhlásenia vlády a implementáciu záverov
Rady 15406/16 prijatých dňa 8. decembra 2016 v Bratislave, k urýchleniu procesu
integrácie Rómov, ustanovených v aktualizovaných akčných plánoch stratégie.
podporené budú najmä tieto typy projektov: výchovno - vzdelávacie aktivity zamerané na
posilnenie kapacít mladých Rómov a Rómiek (vzdelávanie lídrov, advokácia, projektové
myslenie a pod.), neformálne vzdelávanie zamerané na posilnenie komunikačných
kompetencií mladých Rómov a Rómiek, informačné aktivity pre mladých ľudí, ľudí
aktívnych v oblasti práce s rómskou mládežou, podpora senzibilizačných aktivít
zameraných na komunikáciu a spoluprácu medzi rómskou a nerómskou mládežou.

f) Podpora pilotného programu asistencie pri legalizácii/dodatočnom povolení technicky
vyhovujúcich obytných stavieb v marginalizovaných rómskych komunitách, podľa
§ 2a písm. l), m) a n) zákona č. 526/2010 Z. z.:
- celková suma na schválené žiadosti: 30 000 EUR;
- cieľom aktivity bola realizácia čiastkového cieľa 1 aktualizovaného plánu stratégie
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov D.2.4 oblasť bývania - Zvýšiť podiel
obyvateľov žijúcich v MRK v legálnych obydliach a na právne vysporiadaných
pozemkoch.
- podporené boli žiadosti/projekty zameriavajúce sa na realizáciu procesu konaní
o dodatočnom povolení stavieb/ bytových budov, podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon).
g) Podpora budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácii rómskej komunity, podľa § 2a písm.
h) a m) zákona č. 526/2010 Z. z.:
- celková suma na schválené žiadosti: 115 500 EUR;
- cieľom tejto aktivity bolo podporiť realizáciu pilotného programu podpory spolupráce
oprávnených žiadateľov pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešení mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity.
- podporené boli najmä projekty, kde bude zabezpečené partnerstvo minimálne piatich
oprávnených žiadateľov, z ktorých jeden partner bude oficiálnym žiadateľom
zodpovedným za realizáciu projektu a zúčtovanie dotácie.
Podporených bolo celkovo 88 projektov v siedmych tematických oblastiach v celkovej
hodnote 517 200 eur.
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4. Záver
Predkladaný dokument monitoruje plnenie opatrení a aktivít AP stratégie za rok 2017
v oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, finančné začlenenie,
nediskriminácia a prístupy smerom k väčšinovej spoločnosti .
Zo 142 aktivít/opatrení, ktorých plnenie bolo určené na rok 2017, bolo celkovo
75 vyhodnotených ako splnených, resp. plnených priebežne, 58 aktivít bolo vyhodnotených
ako v riešení a 9 aktivít sa neplnilo.
Celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v oblastiach v roku 2017
bol 82 663 911,95 eur.
Odpočet poskytli jednotlivé rezorty určené ako zodpovedné subjekty za plnenie aktivít
/opatrení v roku 2017, menovite – MV SR (vrátane ÚSVRK), Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (vrátane
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(vrátane príspevkovej organizácie MZ SR Zdravé regióny), Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky (Úrad
splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny), Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
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Zoznam použitých skratiek
AP
EŠIF
EU SILC
EÚ
monitorovacia správa
MRK
NP
NP MaH
odporúčanie Rady
OP ĽZ
PO
splnomocnenec
stratégia
TPS MaH
ÚSVRK
Ú.v. EÚ
Zb.
Z. z.

akčný plán / akčné plány
Európske štrukturálne a investičné fondy
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
Európska únia
Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre
integráciu Rómov do roku 2020
marginalizované rómske komunity
národný projekt
Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík
a ich dopad na marginalizované rómske komunity
Odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v
členských štátoch
Operačný program Ľudské zdroje
prioritná os
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
Tematická pracovná skupina splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie
Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske
komunity
Úradný vestník Európskej únie
Zbierka zákonov
Zbierka zákonov (od roku 1993)
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