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Akčný plán Prioritnej oblasti BOJ S PROTIRÓMSKYM RASIZMOM A PODPORA PARTICIPÁCIE k Stratégii rovnosti, inklúzie 

a participácie Rómov do roku 2030 

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

zraniteľných skupín a jednotlivcov 

Opatrenia          Čiastkové ciele Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota  Zodpoved

nosť 

Partneri Zdroj 

finan

covan

ia 

Indikatívny 

navrhovaný rozpočet 

na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1.Bojovať 

proti 

diskriminácii 

a protirómske

mu rasizmu 

 

 
 

1.1 Uznať protirómsky 

rasizmus ako osobitnú 

formu rasizmu proti 

Rómom a Rómkam 

v právnych 

a administratívnych 

systémoch Slovenskej 

republiky   

 

 

 

1.1.1 Poskytovať 

pravidelné školenie 

o protirómskom 

rasizme pre právnikov, 

sudcov, lekárov, 

zdravotné sestry ako aj 

štátnych zamestnancov, 

úradníkov miestnej 

samosprávy a ďalšie 

príslušné 

zainteresované strany 

zapojené do 

poskytovania 

právnych, sociálnych 

a zdravotných služieb 

vo verejnom záujme 

vrátane organizácií 

občianskej spoločnosti 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

 

 

50 100 200 SNSĽP 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ŠR 

 

 

Aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na roky 

2022, 2023 a 2024. 

 

 

 

1.1.2 Vytvoriť 

publikáciu „Boj 

s protirómskym 

rasizmom“ 

 

Tvorba publikácie 

a počet 

vytlačených kópii 

n/a 150 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

SNSĽP ŠR n/a ŠR: 15 

tis. EUR 

n/a 

1.1.3 Advokačné 

aktivity na podporu 

prijatia definície 

protirómskeho rasizmu 

do strategických 

dokumentov 

 

Počet stratégií, 

akčných plánov 

2 3 2 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MPSVR SR 

MŠVVaŠ SR 

MIRRI SR 

MZ SR 

MV SR 

MK SR 

MPRV SR 

MZV SR 

MŽP SR 

 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 



1.2 Zvyšovanie povedomia 

obyvateľov MRK 

o uplatňovaní zásady 

rovnakého zaobchádzania 

a predchádzaní 

diskriminácie 

1.2.1 Zrealizovať 

osvetové aktivity pre 

obyvateľov 

z marginalizovaných 

rómskych komunít 

o dodržiavaní zásady 

rovnakého 

zaobchádzania 

počet účastníkov 

a účastníčok 

osvetových aktivít  

200 200 200 SNSĽP ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ŠR Aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na roky 

2022, 2023 a 2024. 

 

1.3 Zlepšiť uplatňovanie 

a dodržiavanie 

Antidiskriminačného 

zákona v praxi 

1.3.1 Vypracovať 

analýzu prekážok 

nedostatočného 

uplatňovania 

antidiskriminačnej 

legislatívy vo vzťahu 

k Rómom a Rómkam 

Vypracovaná 

analýza  

n/a 1 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MS SR 

SNSĽP 

 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

1.3.2 Vypracovať 

analýzu rizík nepriamej 

a viacnásobnej 

diskriminácie 

špecificky so 

zameraním na práva 

žien a iných 

zraniteľných skupín 

vrátane mládeže do 26 

rokov a detí 

Vypracovaná 

analýza  

n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MS SR 

SNSĽP 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

1.3.3 Monitoring 

protirómskeho konania 

v oblasti vzdelávania, 

poskytovanie tovarov 

a služieb (vrátane 

bývania), zdravotnej 

starostlivosti 

a zamestnania 

Monitorovacie 

správy  

0 0 1 SNSĽP ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ŠR n/a n/a Aktiv

ita 

bude 

súčas

ťou 

rozpo

čtu 

SNSĽ

P na 

rok 

2024. 

 

1.3.4 Zvyšovanie 

technických kapacít 

zamestnávateľov 

a iných kľúčových 

aktérov pri uplatňovaní 

dočasných 

vyrovnávacích opatrení 

Manuál 

o uplatňovaní 

dočasných 

vyrovnávacích 

opatrení 

1 n/a n/a SNSĽP - Norwa

y 

grants 

Norwa

y 

grants: 

2400 

EUR 

Norwa

y 

grants: 

2400 

EUR 

Norw

ay 

grants

: 2400 

EUR 

Počet podujatí 

zameraných na 

zvyšovanie kapacít 

vybraných aktérov 

5 5 5 SNSĽP - 



1.3.5 Zvyšovanie 

povedomia vybraných 

cieľových skupín 

v ozbrojených a iných 

silových zložkách SR 

o radikalizme 

a extrémizme 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

vzdelávacích 

podujatí. 

Vzdelávací 

program vrátane 

metodiky 

100 100 100 SNSĽP MV SR 

MO SR 

SNSĽ

P 

Aktivita bude súčasťou 

rozpočtu SNSĽP na roky 

2022, 2023 a 2024. 

 

2. Znížiť 

predsudky 

a stereotypy 

o Rómoch 

a Rómkach, 

posilniť 

ľudsko-

právnu 

výchovu 

a výchovu k 

tolerancii 
 

2.1 Analyzovať, revidovať 

a doplniť existujúce učebné 

dokumenty obsahujúce 

informácie o rómskej 

menšine a poskytovať 

presné a komplexné 

materiály, vrátane 

integrácie do novo 

pripravovaných učebníc 

dejepisu, občianskej náuky, 

zemepisu a etiky 

2.1.1 Vypracovať 

analýzu učebníc so 

schvaľovacou a 

odporúčacou doložkou 

MŠVVaŠ, ktoré sú 

určené pre výuku 

dejepisu, zemepisu, 

občianskej náuky, etiky 

Metodologický 

rámec analýzy 

0 1 n/a MŠVVaŠ 

SR 

(ŠPÚ) 

- n/a Nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

n/a 

Analýza 0 1 1 - ŠR n/a 2 tis. 

EUR 

1 tis. 

EUR 

2.2.2 Zrealizovať 

školenia pre médiách 

o korektnom 

zobrazovaní menšín 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

n/a 50 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MK SR 

MVO 

ŠR n/a ŠR: 2 

tis. 

EUR 

ŠR: 2 

tis. 

EUR 

Etický kódex 

o zobrazovaní 

menšín v médiách 

n/a 1 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

2.3. Pracovať 

s inovatívnymi metódami 

a stratégiami v oblasti 

učenia kritickému mysleniu 

a mediálnej gramotnosti 

2.3.1 Realizovať 

vzdelávací program 

smerujúci 

k vzdelávaniu v oblasti 

ľudských práv 

a vedeniu ku 

kritickému mysleniu 

s cieľom scitlivovania 

polarizujúcich tém 

v spoločnosti 

a zvyšovaniu miery 

tolerancie pre 

študentov a študentky 

vo veku 13-17 rokov 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

n/a 200 200 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MVO 

MŠVVaŠ SR 

VUC 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

2.4. Realizovať preventívne 

aktivity zamerané na 

budovanie tolerancie 

v spoločnosti a znižovanie 

stereotypného vnímania 

menšín 

2.4.1 Podpora 

preventívných aktivít 

pre žiakov, študentov, 

pedagogických 

a odborných 

pracovníkov zamerané 

na odbúravanie 

predsudkov 

a stereotypov 

spojených s vnímaním 

Počet účastníkov 

a účastníčok 

n/a n/a 200 SO ÚV SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

EŠIF n/a n/a EŠIF: 

23 tis. 

EUR 



menšín na Slovensku, 

s cieľom posilniť 

kritické myslenie 

a schopnosť rozlíšiť 

dezinformácie, a tým 

predchádzať polarizácii 

spoločnosti 

prostredníctvom 

cielených výziev 

2.4.2. V rámci výziev 

na Fonde pre podporu 

národnostných menšín 

podporovať projekty 

zacielené na 

zabezpečenie 

interkultúrneho dialógu 

a porozumenia medzi 

občanmi slovenskej 

národnosti a občanmi 

patriacimi 

k národnostným 

menšinám a etnickým 

skupinám 

Počet podporených 

projektov 

40 40 40 MK SR 

(Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostný

ch menšín) 

- ŠR ŠR: 

228 

tis. 

EUR 

ŠR: 

228 

tis. 

EUR 

ŠR: 

228 

tis. 

EUR 

2.5 Podpora stálych 

expozícií rómskej kultúry 

a histórie v existujúcich 

múzeách 

2.5.1 Podporiť 

vytvorenie stálej 

expozície rómskej 

kultúry a histórie 

v Martine 

Vytvorenie stálej 

expozície 

0 1 n/a MK SR - ŠR n/a ŠR: 

200 

tis. 

EUR 

0 

2.5.2 Vytvoriť 

v každom kraji (popr. 

podporiť už existujúcu) 

min. jednu stálu 

expozíciu rómskej 

kultúry a histórie 

v existujúcom múzeu 

Počet expozícií 8 8 8 VÚC - ŠR Aktivita bude predmetom 

štátneho rozpočtu. 

2.6 Analýzy, prieskumy 

a výskumy v oblasti  boja 

s protirómskym rasizmom 

a diskrimináciou 

2.6.2 Podpora analýz, 

prieskumov 

a výskumov v oblasti 

boja s protirómskym 

rasizmom a 

diskrimináciou 

Počet podporených 

projektov 

2 2 2 MS SR – 

dotačná 

schéma na 

podporu 

ľudských 

práv 

MVO ŠR  ŠR: 

40 tis. 

EUR 

ŠR:  

40 tis. 

EUR 

ŠR: 

40 tis. 

EUR 



2.7 Pri pomoci obetiam 

domáceho násilia 

zohľadňovať špecifickú 

situáciu rómskych žien   

2.7.1 Pri poskytovaní 

pomoci obetiam 

domáceho násilia 

v intervenčných 

centrách zohľadňovať 

špecifickú situáciu 

rómskych žien 

Počet 

intervenčných 

centier 

zohľadňujúcich 

rómske ženy 

 

  

3 3 3 MS SR – 

dotačná 

schéma pre 

akreditované 

subjekty 

pomoci 

obetiam 

Akreditované 

subjekty 

pomoci 

obetiam 

a intervenčné 

centrá  

ŠR  

 

Predmetom dotačnej 

schémy pre akreditované 

subjekty pomoci obetiam.  

2.7.2 V regiónoch 

s vysokým zastúpením 

MRK poskytovať 

informácie v ľahko 

zrozumiteľnom jazyku 

a v rómskom jazyku 

Počet 

intervenčných 

centier 

zohľadňujúcich 

rómske ženy 

 

3 3 3 MS SR – 

dotačná 

schéma na 

podporu 

ľudských 

práv 

Akreditované 

subjekty 

pomoci 

obetiam 

a intervenčné 

centrá 

3. Posilniť 

participáciu 

Rómov 

a Rómok na 

všetkých 

úrovniach 
 

3.1 Podporovať programy 

a aktivity, ktoré budú viesť 

k zmocňovaniu rómskej 

národnostnej menšiny  

3.1.1 Podpora 

aktívneho 

a participatívneho 

prístupu k integrácií 

prostredníctvom 

zapojenia mladých 

Rómov a Rómok do 

tvorby, vykonávania, 

monitorovania, 

preskúmavania 

a vykazovania opatrení 

a politík zameraných 

na Rómov 

Posilnenie 

postavenia 

poradného orgánu  

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

- ŠR Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet.  

Stratégia 

Slovenskej 

republiky pre 

integráciu Rómov 

do roku 2030 - 

verzia  pre mládež 

1 n/a n/a 

Počet zapojených 

mladých Rómov 

a Rómok do 

poradného orgánu 

15 15 15 

3.2 Vytvorenie a realizácia 

programov na podporu 

rómskych platforiem 

3.2.1 Grantový 

program 

inštitucionálnej 

podpory rómskych 

a pro-rómskych MVO 

Počet podporených 

MVO 

n/a n/a 5 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- EŠIF n/a  n/a 429  

tis. 

EUR 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 3.2.1. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 3 mil. EUR 

3.3 Účasť rómskych a pro-

rómskych MVO na 

monitorovaní 

a vyhodnocovaní napĺňania 

aktivít OP 

v programovacom období 

2021-2027 

3.3.1 Účasť rómskych 

a pro-rómskych MVO 

na monitorovaní a 

vyhodnocovaní 

napĺňania aktivít a 

cieľov v oblasti 

integrácie a inklúzie 

Rómov v operačnom 

programe 2021-2027 

Počet rómskych a 

pro-rómskych 

MVO 

5 5 5 MPSVR SR 

MŠVVaŠ 

SR 

MIRRI SR 

MZ SR 

MV SR 

MK SR 

MPRV SR 

MZV SR 

MŽP SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ŠR Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

3.4 Podpora účasti Rómov 

a Rómok v poradných 

3.4.1 Účasť 

v pracovných 

skupinách, ktoré 

Počet Rómov 

a Rómok  

10 15 20 MPSVR SR 

MŠVVaŠ 

SR 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 



a konzultačných orgánoch, 

ktoré sú zriadené orgánmi 

štátnej správy 

monitorujú napĺňanie 

národných stratégií a 

akčných plánov 

MIRRI SR 

MZ SR 

MV SR 

MK SR 

MPRV SR 

MZV SR 

MŽP SR 

 

3.5 Zvýšiť informovanosť 

o diskriminácii 

a prenasledovaní Rómov 

a Rómok v minulosti 

a posilnenie vzájomnej 

dôvery a zmierenia 

3.5.1 Podpora 

projektov, ktoré 

informujú a vzdelávajú 

o diskriminácii a 

prenasledovaní Rómov 

a Rómok v minulosti 

Počet podporených 

projektov 

5 5 5 MK SR 

(Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostný

ch menšín) 

 

- ŠR Rozpočet na podporu 

uvedených projektov je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu pre podporu 

kultúry národnostných 

menšín. 

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

jeden kalendárny rok.  

3.6 Zvýšiť účasť mladých 

Rómov a Rómok na tvorbe 

politík na všetkých 

úrovniach. 

3.6.1 Grantový 

program na podporu 

budovania kompetencií 

a kapacít mladých ľudí, 

najmä 

z marginalizovaných 

rómskych komunít 

Počet mladých 

ľudí zapojených 

do tvorby politík 

0 0 30 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- EŠIF 0 0 286 

tis. 

EUR 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 3.6.1. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 2 mil. EUR 

3.7 Poskytovať politickú 

a finančnú podporu 

činnostiam, ktoré zvyšujú 

informovanosť 

o protirómskom rasizme, 

jeho povahe, prejavoch, 

vplyve a dôsledkoch 

3.7.1 Podporovať 

projekty zamerané na 

prevenciu 

protirómskeho rasizmu 

a informovanosť o ňom 

Počet podporených 

projektov 

 

3 3 3 MS SR - ŠR ŠR: 

60 tis. 

EUR 

ŠR: 

60 tis. 

EUR 

ŠR: 

60 tis.

EUR 

Poznámka: Zdroje budú využité v rámci dotačnej schémy MS SR pre ľudské práva. 

3.7.2 Pripraviť manuál, 

na základe ktorého 

bude možné zhodnotiť 

do akej miery 

antidiskriminačné 

intervencie zmierňujú 

predsudky majority 

a zároveň podporujú 

angažovanosť 

a participáciu na 

kolektívnej akcii 

v prospech Rómov tak 

u majority ako aj 

u rómskej menšiny 

Manuál n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

SAV 

- n/a Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 



 

 

3.8 Zvýšiť informovanosť o 

úspešných prípadoch 

v oblasti boja 

s protirómskym rasizmom 

a diskrimináciou 

3.8.1 Kampaň na 

podporu zvýšenia 

informovanosti 

o úspešných prípadoch 

v oblasti boja 

s protirómskym 

rasizmom 

a diskrimináciou 

Počet médií, 

v ktorých sa 

kampaň bude 

prezentovať  

0 8 8 SNSĽP 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MK SR  

MÉDIÁ 

 

ŠR n/a ŠR:  

10 tis. 

EUR 

ŠR: 

10 tis. 

EUR 

3.8.2 Pravidelná 

mesačná rubrika o boji 

s protirómskym 

rasizmom 

a diskrimináciou na 

Slovensku 

Počet zdieľaní, 

videní 

20 000 50 000 60 000 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- ŠR: 

Dotačn

á 

schém

a 

ÚSVR

K 

 ŠR:  

6 tis. 

EUR 

ŠR:  

6 tis. 

EUR 

ŠR:  

6 tis. 

EUR 



Zoznam skratiek zodpovedných subjektov a partnerov: 

 

ERDF                     Európsky fond pre regionálny rozvoj 

EŠIF                       Európske štrukturálne a investičné fondy 

MIRRI SR  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií Slovenskej republiky 

MK SR                  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPRV SR.             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálny vecí a rodiny Slovenskej republiky 

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

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVO                      mimovládne organizácie 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MZV SR.                Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

MŽP SR                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

SAV                       Slovenská akadémia vied 

SNSLP                   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  

ŠR                          Štátny rozpočet 

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

ZMOS                    Združenie miest a obcí Slovenska  



 


