
AP Vzdelávanie 

Indikátor zdroj špecifikácia / 
segment 

2019 2020 poznámka 

ČC1 – I1: Podiel detí vo veku 3 - 6 rokov z 
domácností v hmotnej núdzi v predprimárnom 
vzdelávaní na celkovom počte detí vo veku 3 - 6 
rokov z domácností v hmotnej núdzi v 
medziročnom porovnaní vo vybraných okresoch. 

EU SILC_ MRK 
2018 a 2020 

deti MRK 
v predprimárnom 
vzdelávaní  

25% 30% Sleduje sa z EU SILC_MRK.  
Keďže domácnosti v hmotnej núdzi bolo iba proxy pre deti z 
MRK, v EU SILC_MRK môžeme priamo sledovať podiel detí z 
MRK. Tým pádom sa nesleduje ani hmotná núdza ani vybrané 
okresy. 

ČC1 – I2: Podiel žiakov z RK v nultom ročníku a v 
prvom ročníku základných škôl (ZŠ), ktorí 
absolvovali predprimárne vzdelávanie na 
celkovom počte žiakov z RK v nultom a prvom 
ročníku v medziročnom porovnaní a v porovnaní s 
celkovou populáciou. 

CVTI deti zo SZP 22,9% 26,6 Vyjadrený je podiel detí zo SZP v porovnaní s celoslovenským 
podielom (vrátane, ako aj bez započítania detí zo SZP).  

ostatné deti 90,4% 91,5% 

všetky deti, vrátane 
SZP 

80,3% 83% 

ČC2 – I1: Podiel špeciálnych tried, v ktorých sa 
vyučujú deti z RK na celkovom počte tried ZŠ, v 
ktorých sa vyučujú deti z RK v medziročnom 
porovnaní vo vybraných okresoch. 

CVTI  vybrané okresy 7,7% 7,5% Iba špeciálne triedy na ZŠ (nie triedy na ŠZŠ).  

SR celkovo 3,9% 3,7% 

ČC2 – I2: Podiel žiakov z RK vzdelávaných v 
špeciálnych triedach ZŠ na celkovom počte žiakov 
ZŠ v medziročnom porovnaní. 

CVTI vybrané okresy 3,8% 3,6%  

SR celkovo 1,9% 1,8% 

ČC2 – I3: Podiel žiakov z RK vzdelávaných podľa 
variantu A v špeciálnych základných školách na 
celkovom počte žiakov špeciálnych základných 
škôl 

CVTI vybrané okresy 62,6% 59% V predchádzajúcom AP – 2016-18 sa počítalo na celkový počet 
žiakov v ZŠ + ŠZŠ. Teraz len ŠZŠ.   

 
SR celkovo 49,6% 47,8% 

ČC3 – I1: Mediánová úspešnosť žiakov z RK z 
matematiky, slovenského jazyka a literatúry a 
maďarského jazyka a literatúry v Testovaniach 5 
a 9 oproti celoslovenskému mediánu v 
medziročnom porovnaní.  

NUCEM T5 - matematika  
žiaci zo SZP 

16,7 - Testovanie 5 - rok 2019 je za školský rok 2019/2020 – 
uskutočnilo sa v novembri 2019. 
V roku 2020 sa Testovanie 5 neuskutočnilo. 
 
Testovanie 9 – rok 2019 – školský rok 2018/209 – uskutočnilo sa 
v apríli 2019. 
V roku 2020 sa Testovanie 5 neuskutočnilo.  

T5 - matematika  
ostatní žiaci  

70 - 

T5 - SJ a literatúra 
žiaci zo SZP 

20 - 

T5 - SJ a literatúra 
ostatní žiaci 

70 - 

T5 - MJ a literatúra 33,3 - 



Indikátor zdroj špecifikácia / 
segment 

2019 2020 poznámka 

žiaci zo SZP 

T5 - MJ a literatúra 
ostatní žiaci 

70 - 

T9 - matematika  
žiaci zo SZP 

20 - 

T9 - matematika  
ostatní žiaci 

66,7 - 

T9 - SJ a literatúra 
žiaci zo SZP 

26,7 - 

T9 - SJ a literatúra 
ostatní žiaci 

66,7 - 

T9 - MJ a literatúra 
žiaci zo SZP 

33,3 - 

T9 - MJ a literatúra 
ostatní žiaci 

60 - 

ČC3 – I2: Počet asistentov učiteľa v medziročnom 
porovnaní vo vybraných okresoch. 

CVTI  vybrané okresy  965 1085 Asistenti učiteľa v ZŠ vo vybraných okresoch.  

ČC4 – I1: Podiel základných škôl s viac ako 20 % 
zastúpením žiakov z MRK v medziročnom 
porovnaní.  

CVTI vybrané okresy 37,1% 37,4% Počíta sa na viac ako 20% žiakov zo SZP.  

SR celkovo 14,1% 13,6% 

ČC5 – I1: Podiel žiakov z RK ukončujúcich povinnú 
školskú dochádzku v ZŠ bez ukončeného nižšieho 
stredného vzdelania na celkovom počte žiakov 
predčasne ukončujúcich povinnú školskú 
dochádzku v ZŠ bez ukončeného nižšieho 
stredného vzdelania v medziročnom porovnaní.  

CVTI vybrané okresy 11,4% 10,2% V rámci ukončenia školskej dochádzky CVTI nesleduje SZP. Vieme 
len vypočítať, aký podiel tvorili žiaci predčasne končiaci štúdium 
(bez započítania tých, ktorí odišli predčasne na SŠ) zo všetkých 
žiakov, ktorý ukončili štúdium v danom roku, a porovnať vybrané 
okresy so SR celkovo.  

SR celkovo 4,4% 4,1% 

ČC5 – I2: Počet absolventov vzdelávania podľa § 
30 ods. 5 a podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v medziročnom porovnaní.  

CVTI SR celkovo 790 817   

SR celkovo / ženy 308 322 

vybrané okresy 316 265 

vybrané okresy/ 
ženy  

140 112 

ČC6 – I2: Podiel príslušníkov RK vo veku 16 - 24 
rokov, ktorí ukončili nižšie stredné vzdelanie a 

EU SILC_MRK 
2018 a 2020 

 72,3 64,5  



Indikátor zdroj špecifikácia / 
segment 

2019 2020 poznámka 

nepokračujú v ďalšom vzdelávaní z celkového 
počtu príslušníkov RK vo veku 16 - 24 rokov.  

ČC7 – I1: Počet škôl s vyučovacím jazykom 
rómskym. 

CVTI  1 1 Gymnázium Kremnica, Dolná 48/19  uvádzajú si jazyk školy ako 
slovensko-rómsky, ale odbory v rómskom jazyku nemajú. Je tam 
27 žiakov s vyučovaním rómskeho jazyka. 

ČC7 – I2: Počet škôl s vyučovaním rómskeho 
jazyka. 

CVTI SR celkovo  3 3 Počet ZŠ, v ktorých vo všetkých alebo v niektorých triedach je 
jedným z vyučovacích predmetov jazyk národnostnej menšiny a 
literatúra a vyučovacím jazykom ostatných vyučovacích 
predmetov je štátny jazyk.   
Nárok na vyučovanie rómskeho jazyka na základe Nariadenia 
vlády 534/2011 Z.z. ktorým sa vydáva zoznam obcí,  v ktorých 
občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 
% obyvateľstva, majú ZŠ v spolu 40 obciach.  

ČC7 – I3: Počet pedagogických zamestnancov, 
ktorí absolvovali kontinuálne vzdelávanie 
zamerané na výučbu rómskeho jazyka.  

CVTI  156 141 CVTI – nejde o kontinuálne vzdelávanie, ale štúdium na VŠ 
zamerané na rómsky jazyk k 31.10.2020 – odbory: sociálna práca 
so zameraním na rómsku komunitu; učiteľstvo rómskeho jazyka, 
literatúry v kombinácii. 
Na jazykových školách nie je evidovaný žiaden študent rómskeho 
jazyka.  

 

AP Zamestnanosť  

Indikátor zdroj špecifikácia / 
segment 

2019 2020 poznámka 

ČC1-I1: Počet žiakov, ktorým bolo poskytnuté 
poradenstvo zo strany poskytovateľa verejných 
služieb zamestnanosti vo vybraných okresoch v 
medziročnom porovnaní. 

ÚPSVaR SR celkovo 18 714 1 540  

vybrané okresy 3 954 439 

ČC1-I2: Počet absolventov vzdelávania podľa § 30 
ods. 5 a podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v medziročnom porovnaní. 

CVTI SR celkovo 790 817  

SR celkovo / ženy 308 322 

vybrané okresy 316 265 



ČC1-I3: Podiel dlhodobo nezamestnaných 
uchádzačov o zamestnanie (UoZ) zaradených do 
programov vzdelávania a prípravy pre trh práce na 
všetkých dlhodobo nezamestnaných UoZ vo 
vybraných okresoch v medziročnom porovnaní. 

ÚPSVaR SR celkovo 3,9 1,8 Medziročne klesol počet UoZ zaradených do programov 
a zároveň stúpol počet dlhodobo nezamestnaných UoZ.  

vybrané okresy 3,5 1,9 

ČC2-I1: Podiel dlhodobo nezamestnaných UoZ, ktorí 
boli umiestnení na trh práce prostredníctvom 
nástrojov AOTP z celkového počtu evidovaných 
dlhodobo nezamestnaných UoZ v pôsobnosti úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny vo vybraných 
okresoch v medziročnom porovnaní. 

ÚPSVaR SR celkovo 8,7 4  

vybrané okresy 8,7 4,6 

ČC2-I2: Podiel osôb, ktoré ukončili poskytovanie 
pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu úspešného 
umiestnenia sa na trhu práce oproti celkovému 
počtu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi vo 
vybraných okresoch v medziročnom porovnaní. 

ÚPSVaR SR celkovo 1,7 1,3  

vybrané okresy 1,1 0,8 

ČC2-I3: Počet pracovných miest vytvorených v rámci 
podporených aktivít v medziročnom porovnaní. 

 AP 
Zamestnanosť 

 56 312 25 142 Hodnota je súčtom pracovných miest za predmetné aktivity 
(2.1.2; 2.2.1)  v rámci vybraných okresov  

ČC2-I4: Podiel UoZ so základným alebo nižším 
vzdelaním, ktorí boli umiestnení na trh práce 
prostredníctvom nástrojov AOTP z celkového počtu 
evidovaných UoZ so základným alebo nižším 
vzdelaním vo vybraných okresoch. 

 
 
ÚPSVaR 

SR celkovo 4,6 3,4  

vybrané okresy 5,1 4,1 

ČC3-I1: Počet príslušníkov MRK zamestnaných v 
projektoch financovaných zo zdrojov EŠIF v 
medziročnom porovnaní. 

SO MV SR/ 
SEP 

PO5 1103 63 Údaje za rok 2020 nie sú finálne, vzhľadom na to, že nie sú 
schválené všetky monitorovacie správy z projektovej úrovne 
za predmetný rok. 

PO6 601 320 

ČC4-I1: Počet terénnych sociálnych pracovníkov a 
terénnych pracovníkov v obciach s MRK v 
medziročnom porovnaní. 

IA MPSVR NP TSP II 221 434  

ÚSVRK NP TSP a TP II 494 510 

ČC4-I2: Počet stabilne fungujúcich komunitných 
centier financovaných z verejných prostriedkov v 
obciach s MRK v medziročnom porovnaní. 

IA MPSVR NP BOKKU 49 76 V roku 2019 neboli z NP BOKKU podporené žiadne KC. 49 KC 
(47 MRR a 2 VRR)sa zapojilo až v roku 2020 s tým, že im boli 
uhradené transfery spätne od 1.9.2019.  ÚSVRK NP KS MRK 67 83 

 

 



AP Zdravie 

Indikátor zdroj špecifikácia / segment 2019 2020 poznámka 

ČC1-I1: Existencia portfólia indikátorov pre 
oblasť zdravia a systému ich pravidelného 
monitorovania a vyhodnocovania. 

MZ SR  nie nie Nie je zavedený systém pravidelného 
monitorovania a vyhodnocovania indikátorov.  

ČC2-I2 : Odhadovaný priemerný počet 
domácností MRK na jeden verejný zdroj pitnej 
vody. 

Atlas 
2019 

 20 - Počítané z obydlí v Atlase 2019, nie domácností – 
len z osídlení, v ktorých využívajú ako zdroj vody 
verejnú studňu/kohútik. 

ČC2-I3 : Počet osídlení MRK, v ktorých viac ako 
10 % domácností čerpá vodu na pitie z 
nekontrolovaných zdrojov v medziročnom 
porovnaní 

Atlas 
2019 

 92 - Nevieme medziročné porovnanie.  
Hodnota je 92 ak >10;  resp. 103 ak ≥10.  

ČC3-I1 : Podiel obcí s prítomnosťou MRK, v 
ktorých sú realizované programy financované z 
verejných zdrojov a zamerané na podporu 
zdravého životného štýlu na celkovom počte 
obcí s MRK. 

Zdravé 
regióny ,  
Atlas 
2019 

 30,9 32,5 Podiel obcí, v ktorých pôsobia Zdravé regióny zo 
všetkých obcí Atlasu 2019.  

ČC3-I2: Podiel účasti na preventívnych 
prehliadkach u všeobecného lekára pre deti a 
dorast; u všeobecného lekára pre dospelých; u 
gynekológa a pôrodníka a zubného lekára vo 
vybraných okresoch na celkovom počte 
obyvateľov, ktorí sa mali zúčastniť 
preventívnych prehliadok v medziročnom 
porovnaní. 

NCZI + 
ŠÚ SR 

všeobecný lekár pre deti 
a dorast - SR celkovo 

62,17 - Počet ľudí, ktorí sa v daný rok mali zúčastniť na 
preventívnych prehliadkach za nasledujúce 
kategórie: 
• Deti a dorast – populácia 0-26 rokov 
• Gynekologické p. – ženy 15 – 75 rokov 
• Stomatológ – celá populácia 
• Všeobecný lekár – 19 a viac rokov. 
 
Dáta pochádzajú z výkazov o činnosti príslušnej 
ambulancie (NCZI), sú teda za ambulanciu, nie za 
trvalé bydlisko pacienta.  
Dáta za rok 2020 budú k dispozícii v septembri 
2021. 

všeobecný lekár pre deti 
a dorast - vybrané okresy 

58,2 - 

všeobecný lekár pre deti 
a dorast - zvyšok SR 

63,46 - 

všeobecný lekár pre 
dospelých - SR celkovo 

17,69 - 

všeobecný lekár pre 
dospelých- vybrané okresy 

16,73 - 

všeobecný lekár pre 
dospelých- zvyšok SR 

17,93 - 

gynekológ - SR celkovo 41,22 - 

gynekológ - vybrané 
okresy 

27,83 - 

gynekológ - zvyšok SR 44,52 - 

stomatológ - SR celkovo 48,84 - 

stomatológ - vybrané 40,87 - 



okresy 

stomatológ - zvyšok SR 50,89 - 

ČC3-I3 : Výška verejných financií investovaných 
do programov a aktivít pre príslušníkov MRK na 
podporu zdravia a prevenciu ochorení v 
medziročnom porovnaní. 

Zdravé 
regióny 

suma (v euro)  3 809 426 4 676 310 Činnosť Zdravé regióny.  

ČC5-I1 : Výška verejných financií investovaných 
do vzdelávania profesionálov v oblasti výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu a ochrany zdravia 
matky a dieťaťa z MRK. 

Zdravé 
regióny  

 2 603 € 29 523 € Činnosť Zdravé regióny - rok 2020 výrazne 
ovplyvnila pandémia. 

ČC6-I1 : Podiel nemocníc vo vybraných okresoch 
s asistentmi/asistentkami osvety zdravia na 
celkovom počet nemocníc vo vybraných 
okresoch. 

Zdravé 
regióny  

 22% 30% Asistenti pôsobili v 5 (2019), resp. 7 (2020) 
nemocniciach z celkovo 23 nemocníc vo vybraných 
okresoch (vrátane KE ako celok). Mimo vybraných 
okresov v roku 2020 pôsobili aj v Národnom ústave 
tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej 
chirurgie, Vyšné Hágy.  

ČC7-I1: Existencia pracovnej skupiny s agendou 
zdravia MRK. 

MZ SR  Áno  Áno   

 

AP Bývanie  

Indikátor zdroj špecifikácia / segment 2019 2020 poznámka 

ČC1-I1: Podiel legálnych obydlí v osídleniach 
MRK v pomere k celkovému počtu obydlí v 
osídleniach MRK. 

Atlas 2019  65,1% - Atlas 2019 – počet bytov v bytových domoch a 
skolaudovaných rodinných domoch z celkového počtu 
obydlí.  

ČC1-I2: Podiel obcí s MRK nachádzajúcich sa 
na právne vysporiadaných pozemkoch v 
pomere k celkovému počtu obcí s MRK, ktoré 
sa zapojili do programov vysporiadania 
pozemkov. 

NP PVP   0 11% 2020:  v 16 zo 147 zapojených obcí sa podarilo 
vysporiadať pozemky – v niektorých prípadoch ide o 
čiastočné vysporiadanie, nie celoplošné; 
2019: 0; 

ČC1-I3: Podiel domácností MRK s právnym 
vzťahom k obydliu – vlastníctvo domu, bytu, 
nájomná zmluva – v pomere ku všetkým 
domácnostiam MRK. 

EU SILC_MRK 
2018 a 2020 

 53 53,5  

ČC1-I4: Podiel domácností MRK žijúcich v 
nájomných bytoch v pomere ku všetkým 

 EU SILC_MRK 
2018 a 2020 

 27,4 23,4  



domácnostiam MRK. 

ČC1-I5: Podiel príslušníkov MRK v legálnych 
obydliach v pomere k celkovému počtu 
príslušníkov MRK. 

Atlas 2019  65,7% - Atlas 2019 - počet obyvateľov bytov v bytových domoch 
a skolaudovaných rodinných domov z celkového počtu 
obyvateľov.  

ČC2-I1: Podiel osídlení MRK s absenciou 
minimálne troch položiek základnej 
infraštruktúry k ich celkovému počtu (miera 
extrémneho vylúčenia segregovaných 
rómskych osídlení). 

Atlas 2019  3,5% - Indikátor sa počíta ako podiel osídlení, ktorým chýba 
kombinácia troch položiek základnej infraštruktúry - 
plyn, voda kanalizácia. Do výpočtu vstúpili osídlenia, v 
ktorých sú položky (plyn – pripojenie; verejná 
kanalizácia/žumpa; verejný vodovod alebo studňa) 
využívané v menej ako v 50% obydliach v osídlení.  
Atlas 2019 – ak v osídlení spolu využíva verejný 
vodovod, verejnú alebo vlastnú studňu menej ako 50% 
obydlí, ak menej ako 50% obydlí v osídlení využíva 
verejnú kanalizáciu. 

ČC2-I2: Podiel obydlí/domácností MRK s 
pripojením k elektrickej sieti, v pomere k 
celkovému počtu obydlí MRK. 

Atlas 2019  83,3% -  

ČC2-I3: Podiel obydlí/domácností MRK s 
prístupom k odvádzaniu odpadových vôd, v 
pomere k ich celkovému počtu. 

Atlas 2019  61,7% - Podiel tých, čo reálne používajú či už verejnú 
kanalizáciu, domovú čistiareň alebo vlastnú žumpu. 

ČC2-I4: Podiel osídlení MRK so štandardnou 
(spevnenou) prístupovou cestou, v pomere k 
ich celkovému počtu. 

Atlas 2019  95,8% -  

ČC2-I5: Podiel obydlí/domácností MRK s 
prístupom k pravidelnému 
štandardizovanému (kolektívnemu) odvozu 
odpadu, v pomere k ich celkovému počtu. 

Atlas 2019 prístup k odvozu 
KUKA/BOBOR nádob  

63,6% - Podiel obydlí, ktoré používajú KUKA/BOBOR nádobu 
a/alebo majú prístup k odvozu odpadu prostredníctvom 
veľkokapacitného kontajnera. prístup k veľkokapacitným 

kontajnerom  
79,9% - 

prístup ku KUKA/BOBOR 
a zároveň veľkokapacitný 

46,3% - 

ČC3-I1: Počet sociálnych pracovníkov 
realizujúcich intervencie v oblasti bývania. 

ÚSVRK  494 510  

IA MPSVR NP TSP II 124 233 

ČC4-I1: Počet systematicky sledovaných 
údajov o infraštruktúre a kvalite bývania 
MRK. 

  83 38 V roku 2019 sú zarátané dáta z Atlasu 2019 (53) a EU 
SILC_MRK 2018 (30) , zber ktorých prebehol koncom 
roku 2018, predstavujú však hlavný zdroj predmetných 
dát pre rok 2019.  
Do roku 2020 spadá EU SILC MRK_2020 (38).  



ČC5-I1: Právna úprava v oblasti bývania. AP Bývanie  nie nie V rámci cieľa - 5.1. Zvýšiť efektívnosť právnej úpravy v 
oblasti bývania marginalizovaných skupín obyvateľstva 

 

AP Finančného začlenenia 

Indikátor zdroj špecifikácia / segment 2019 2020 poznámka 

ČC1-I1: Podiel domácností z MRK, ktoré 
využívajú bezplatný základný bankový účet. 

EU SILC_MRK 
2018 a 2020 

 3,3% 1,2%  

ČC2-I1: Podiel príslušníkov MRK, ktorí využili 
nástroje oddlžovania. 

EU SILC_MRK 
2018 a 2020 

EU SILC_MRK – podiel osôb 
z MRK zo všetkých zadlžených, 
ktorí využili konkurz 

1,4% 6,5% Dáta o nástrojoch oddlžovania z centra právnej 
pomoci sú iba všeobecné, nie sú cielené na MRK a 
nemožno ich členiť podľa okresov.  Preto je využitý 
EU SILC_MRK. Ide o podiel osôb z tých, ktorí boli/sú 
zadlžení. 

EU SILC_MRK – podiel osôb 
z MRK zo všetkých zadlžených, 
ktorí využili splátkový kalendár 

4,4% 3,5% 

EU SILC_MRK – podiel osôb zo 
všetkých zadlžených, ktorí 
nevyužili nástroj oddlžovania  

94,1% 90% 

EU SILC_MRK – podiel osôb bez 
dlhu, zo všetkých MRK (16+)  

26,2% 24,5% 

ČC2-I2: Podiel príslušníkov MRK, ktorí úspešne 
ukončili oddlžovanie, zo všetkých MRK, ktorí 
absolvovali poradenstvo k oddlžovaniu. 

IA MPSVR,  
ÚSVRK  

 18,5% 7,8% Predmetné údaje sú za NP TSP a TP I a II (ÚSVRK) – 
podiel vypočítaní z tých, ktorí absolvovali 
poradenstvo k oddlžovaniu a osobnému bankrotu.  
IA MPSVR nesleduje predmetné údaje v rámci 
projektu NP TSP II.  

 

AP Nediskriminácia  

Indikátor zdroj špecifikácia / segment 2019 2020 poznámka 

GC-I1: Podiel Rómov, ktorí sa cítia byť 
diskriminovaní na základe svojho 
etnického pôvodu 

EU MIDIS II, 
2016 
EU SILC_MRK 
2020 

podiel diskriminovaných za 
posledných 5 rokov 

54%   
 

- Dáta za rok 2019 pochádzajú z EU MIDIS II z 2016 – 
otázka presne zodpovedá indikátoru.  
Dáta za rok 2020 z EU SILC_MRK 2020 ohľadom 
diskriminácie budú k dispozícii v septembri 2021.  

podiel diskriminovaných za 
posledný rok 

30%  - 

GC-I2: Podiel Rómov, ktorí sa cítia byť 
diskriminovaní na základe svojho 

EU MIDIS II, 
2016 

 18 % - Dáta za rok 2019 pochádzajú z EU MIDIS II z 2016 – 
otázka presne zodpovedá indikátoru. 



etnického pôvodu a nahlásili svoju 
diskrimináciu príslušným inštitúciám, 
alebo inej inštitúcii, ktorá im môže pomôcť 
riešiť ich diskrimináciu 

EU SILC_MRK 
2020 

Dáta za rok 2020 z EU SILC_MRK 2020 ohľadom 
diskriminácie budú k dispozícii v septembri 2021. 

ČC2-I1:Počet účastníkov aktivít 
zameraných na zvyšovanie citlivosti a 
vzdelávanie aktérov 

AP Nediskrim.  30 0 Ide o sumár osôb za jednotlivé aktivity AP 
nediskriminácia - opatrenia 2.2.   

ČC3-I1: Počet hlásení o prijatí DVO 
evidovaných SNSĽP 

SNSĽP  0 0 Stredisko neprijalo v predmetných rokoch žiadne 
hlásenie o prijatom DVO.  

ČC3-I3: Počet evidovaných sťažností na 
diskrimináciu z hľadiska etnicity na SNSĽP, 
VOP a  Inšpektorát práce, Štátna školská 
inšpekcia, Štátna obchodná inšpekcia a iné 

SNSĽP, VOP, 
NIP, ŠŠI, SOI 

SOI – počet evidovaných sťažností 
na diskrimináciu z hľadiska 
etnicity 

15 6 
 

Nekompletné údaje. Dostupné len za SOI a ŠŠI.  
Z dvoch evidovaných sťažností ŠŠI bola jedna odložená 
a druhá prešetrená, vyhodnotená ako opodstatnená, 
na základe čoho bolo prijaté nápravné opatrenie na 
odstránenie.  
 
SNSĽP, VOP ani NIP nevedie osobitne evidenciu k 
uvedenému chránenému dôvodu diskriminácie – t.j. 
etnickej/rasovej diskriminácie 

SOI – z nich, ktoré boli 
vyhodnotené ako opodstatnené 

2 1 

ŠŠI – počet evidovaných sťažností 
na diskrimináciu z hľadiska 
etnicity 

2 0 

ŠŠI – z nich, ktoré boli 
vyhodnotené ako opodstatnené 

1 0 

ČC4-I1: Podiel ľudí v spoločnosti 
vnímajúcich existenciu diskriminácie na 
základe etnického pôvodu. Vnímanie 
diskriminácie na základe etnického pôvodu 
v spoločnosti 

Special 
Eurobarometer:  
DIscrimination 
in the EU 

podiel ľudí 
vnímajúci 
existenciu 
diskriminácie na 
základe etnického 
pôvodu  

ako 
rozšírenú 

41% - Dáta z mája 2019 - Special Eurobarometer:  

DIscrimination in the EU.  V 2015 boli výsledky 46% 
a 45%.  
Dáta za rok 2020 nie sú k dispozícii.  

ako 
zriedkavú 

50% - 

 

  



AP Verejná mienka  

Indikátor zdroj špecifikácia / segment 2019 2020 poznámka 

GC1-I1: Sociálna vzdialenosť k 
Rómom (sociálny dištanc) 
 
 
 
 
 

Special 
Eurobarometer:  
DIscrimination 
in the EU 

Aký by ste mali 
pocit, od 1-10, 
keby jeden z 
vašich kolegov v 
práci bol Rómom? 

neprekážalo (7-10)  61%  - Dáta z mája 2019 - Special Eurobarometer:  

DIscrimination in the EU.  
Dáta za rok 2020 nie sú k dispozícii. 

pomerne prekážalo (5-6) 15%  - 

prekážalo (1-4) 15% - 

neutrálne 1%  - 

závisí od situácie 1% - 

nevie 7% - 

Aký by ste mali 
pocit, od 1-10, 
keby vaše dieťa 
malo milostný 
vzťah s Rómom? 

neprekážalo (7-10)  29% - 

pomerne prekážalo (5-6) 16% - 

prekážalo (1-4) 44% - 

neutrálne 1% - 

závisí od situácie 1% - 

nevie 9% - 

GC1-I3: Vnímanie diskriminácie na 
základe etnického pôvodu v 
spoločnosti 

Special 
Eurobarometer:  
DIscrimination 
in the EU 

podiel ľudí 
vnímajúci 
existenciu 
diskriminácie na 
základe etnického 
pôvodu  

ako rozšírenú 
41% - Dáta z mája 2019 - Special Eurobarometer:  

DIscrimination in the EU.  
V 2015 boli výsledky 46% a 45%.  
Dáta za rok 2020 nie sú k dispozícii. 

ako zriedkavú 

50% - 

ČC1-I1: Počet odborne 
oponovaných výskumov a expertíz 
zameraných na vzájomné postoje 
Rómov a väčšinovej populácie 

Monitorovacie 
správy Stratégie 
za roky 2019 a 
2020 

 

0 0 naviazané na aktivity AP verejná mienka 

ČC1-I2: Počet výskumov a expertíz 
zameraných na rozbory verejných 
politík a ich efekty na zvyšovanie 
alebo znižovanie šancí 
najmarginalizovanejších komunít 
vymaniť sa zo situácie odkázanosti 

Monitorovacie 
správy Stratégie 
za roky 2019 a 
2020 

 

0 0 naviazané na aktivity AP verejná mienka 

ČC2-I1:Počet aktivít podporujúcich 
proaktívnu komunikáciu, založenú 
na vyvážených a objektivizovaných 
informáciách o Rómoch 

Monitorovacie 
správy Stratégie 
za roky 2019 a 
2020 

  

0 0 naviazané na aktivity AP verejná mienka -  
2.1.1., 2.4.1. + 2.4.3.   

 



ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

AOTP  aktívne opatrenia trhu práce 

Atlas   Atlas rómskych komunít na Slovensku 

AP   akčný plán / akčné plány 

CPP   centrum právnej pomoci 

CVTI   Centrum vedecko-technických informácií SR 

ČC   čiastkový cieľ 

DVO   Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení 

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020 

EU MIDIS II European Union minorities and discrimination survey II/ Prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie II 

EU SILC_MRK  European Union Statistics on Income and Living Conditions/ Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách 

IA MPSVR  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  

KE  Košice 

KC   komunitné centrum 

MJ   maďarský jazyk 

MRK   marginalizované rómske komunity 

MRR  menej rozvinutý región 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NCZI   Národné centrum zdravotníckych informácií 

NIP   Národný Inšpektorát práce 



NP   národný projekt 

NP BOKKU Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni 

NP KS MRK  Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  

NP PVP  Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 

NP TSP   Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach  

NP TSP II Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach II 

NP TSP a TP I Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I 

NP TSP a TP II Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II 

NUCEM   Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

PO5  prioritná os 5 

PO6  prioritná os 6 

RK   rómska komunita 

SEP   sekcia európskych programov 

SJ   slovenský jazyk 

SOI   Slovenská obchodná inšpekcia 

SNSĽP   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

SO MV SR  Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

SR   Slovenská republika 

SŠ   stredná škola 

SZP   sociálne znevýhodnené prostredie 

ŠŠI   Štátna školská inšpekcia 



ŠZŠ   špeciálna základná škola 

ŠÚ SR   Štatistický úrad Slovenskej republiky  

T5   Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl 

T9   Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 

UoZ   uchádzač o zamestnanie 

ÚPSVaR   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚSVRK   Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 

VOP   Verejný ochranca práv 

VRR   viac rozvinutý región 

VŠ  vysoká škola 

ZŠ   základná škola 

 


