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

Globálny cieľ:  

 

Odstránenie nerovností medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom 

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

segregácie. 
Opatrenia          Čiastkové ciele 

 

Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota Zodpoved

nosť 

Partneri Zdroj 

financov

ania 

Indikatívny 

navrhovaný rozpočet 

na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Znížiť počet 

nelegálnych 

obydlí 

v marginalizov

aných 

rómskych 

komunitách 

 

1.1. Realizovať opatrenia 

zamerané na podporu 

usporiadania vlastníckych 

a užívacích pomerov 

k pozemkom pod 

osídleniami 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

 

1.1.1. Realizovať 

národný projekt 

Podpora vysporiadania 

právnych vzťahov k 

pozemkom v obciach 

s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít do 

roku 2022 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

20 n/a n/a MV SR 

(SEP) 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF / 

ŠR 

 

ERDF

: 

2,030 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,358 

mil. 

EUR 

n/a n/a 

1.1.2. Realizovať 

národný projekt 

Podpora vysporiadania 

právnych vzťahov k 

pozemkom v osídlení 

s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít od 

roku 2023 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

n/a n/a 30 SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF/ 

ŠR 

 

n/a n/a ERDF

: 

0,425 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,076 

mil. 

EUR 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 1.1.2. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 3,507 mil. EUR. 

Poznámka: Počet osídlení v ktorých začne proces vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít do 2027 je 598 (422 obcí). 



1.1.3. 

Realizovať dopytovo 

orientované projekty na 

vysporiadanie 

pozemkov pod 

osídleniami MRK do 

roku 2023 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

n/a 30 n/a MV SR 

(SEP) 

- ERDF / 

ŠR 

 

ERDF

:  

3,15 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,556 

mil. 

EUR 

 

n/a n/a 

1.1.4. 

Realizovať dopytovo 

orientované projekty na 

vysporiadanie 

pozemkov pod 

osídleniami MRK od 

roku 2023 (2023, 2024) 

Počet obcí 

zapojených do 

projektu 

n/a n/a 10  SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF / 

ŠR 

 

n/a n/a ERDF

:  

0,994

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,175

mil. 

EUR 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 1.1.4. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 8,183 mil. EUR. 

1.1.5. Vyhodnotiť 

dosiahnutý pokrok 

a vyhotoviť Správu 

z tematického 

zisťovania 

realizovaného projektu 

vysporiadania 

pozemkov v obciach 

s prítomnosťou MRK 

Správa 

z tematického 

zisťovania  

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MV SR 

(SEP) 

 

EŠIF/ ŠR 

 

EŠIF 

: 

26.86

6  

EUR 

 

ŠR: 

3.133 

EUR 

 

n/a n/a 



1.1.6. Vypracovať 

databázu obcí s 

osídleniami MRK 

vhodnými na ďalšiu 

realizáciu 

jednoduchých 

pozemkových úprav za 

účelom pokračovania 

projektu podpory 

vysporiadania 

pozemkov pod 

osídleniami MRK 

Databáza obcí 1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- n/a 

 

Nemá vplyv na ŠR. 

1.1.7. Séria 

informačných 

seminárov pre nové 

vedenia samospráv 

o projekte JPU 

Počet 

zorganizovaných 

seminárov 

n/a 4 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ZMOS/ 

MPaRV SR 

(pozemkové 

a lesné 

odbory OÚ) 

ŠR 

 

n/a ŠR: 

5 tis. 

EUR 

 

n/a 

1.2. Podporovať opatrenia 

zamerané na efektívnejšie 

a kvalitnejšie spracovanie 

dokumentácie územných 

plánov a plánov 

hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja miest a obcí 

s prítomnosťou osídlení 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

1.2.1. Spracovanie 

metodiky tvorby 

a štandardov územných 

plánov miest a obcí 

s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

Metodika tvorby 

a štandardov 

územných plánov 

n/a 1 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MDV SR/  

Akademická 

obec/ MVO 

ŠR 

 

n/a ŠR: 

5 tis. 

EUR 

n/a 

1.2.2. Spracovanie 

metodiky tvorby 

a štandardov plánov 

hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja 

miest a obcí 

s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

Metodika tvorby 

a štandardov 

plánov 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja 

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MIRRI SR/ 

Akademická 

obec/ MVO 

ŠR 

 

ŠR:  

5 tis. 

EUR 

n/a n/a 

1.2.3. Organizácia 

odborných 

vzdelávacích 

seminárov pre 

spracovateľov 

územných plánov miest 

a obcí s prítomnosťou 

MRK 

Počet 

zorganizovaných 

odborných 

seminárov a počet 

vyškolených 

spracovateľov 

územných plánov 

n/a 4 4 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

MDV SR/  

Akademická 

obec/ MVO 

ŠR/EŠIF n/a ŠR: 

2,5 tis. 

EUR 

EŠIF: 

Predm

etom 

rozpoč

tu 

aktivit

y 

2.1.1. 



2. Zlepšiť 

prístup a 

využívanie 

základnej 

technickej 

infraštruktúry 

a občianskej 

vybavenosti v 

marginalizova

ných rómskych 

komunitách 

 

2.1. Realizovať programy 

zamerané na zlepšenie 

základnej technickej 

infraštruktúry, ciest 

a zabezpečenie prístupu 

k pitnej vode 

v marginalizovaných 

rómskych komunitách 

2.1.1 Budovanie 

kapacít poskytovaním 

odbornej pomoci 

samosprávam 

prostredníctvom 

odborných konzultácií 

s cieľom posilniť 

synergický efekt s 

inými intervenciami na 

úrovni samosprávy 

Počet zapojených 

obcí 

n/a n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

SO ÚV SR EŠIF/ 

ŠR 

n/a n/a EŠIF: 

0,571 

mil. 

EUR 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 2.1.1. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 4  mil. EUR 

2.1.2. Realizovať 

projekty na podpora 

prístupu k pitnej vode 

v prostredí 

marginalizovaných 

komunít do roku 2023 

(OPLZ-PO6-SC611-

2020-1) 

 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia)  

14 39 n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF/ 

ŠR 

 

ERDF

: 1,6 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,282 

mil. 

EUR 

 

ERDF

: 6 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

1,059 

mil. 

EUR 

 

 

n/a 

2.1.3.  Realizovať 

projekty na podpora 

prístupu k pitnej vode 

v prostredí 

marginalizovaných 

komunít od roku 2024 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

n/a n/a 0 SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF / 

ŠR 

 

n/a n/a 

 

ERDF

: 

3,143

mil. 

EUR 

 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 2.1.2 na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 22 mil. EUR. 

2.1.4. Realizovať 

projekty zamerané na 

podporu dobudovania 

inžinierskych sietí 

(kanalizácia, prístup 

k pitnej vode) 

v prostredí 

marginalizovaných 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia)  

6 20 n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF / 

ŠR 

 

ERDF

: 

5 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

ERDF

: 

12,5 

mil. 

EUR 

 

n/a 



komunít. (OPLZ-PO6-

SC611-2020-2) 

 

0,882 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

2,205 

mil. 

EUR 

 

2.1.5. Realizovať 

projekty zamerané na 

podporu dobudovania 

základnej technickej 

infraštruktúry (OPLZ-

PO6-SC611-2019-1 + 

OPĽZ-PO6-SC611-

2021-1) 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

39 + 8 127 + 

22 

n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF / 

ŠR 

 

ERDF

:  

8,97 + 

0,96 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

 

1,589 

+ 

0,169 

mil. 

EUR 

ERDF

: 

41,09  

+ 8,54 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

 

7,181 

+ 

1,507 

mil. 

EUR 

n/a 

2.1.6. Realizovať 

projekty zamerané na 

podporu dobudovania 

základnej technickej 

infraštruktúry 

(kanalizácia, vodovod, 

cestné komunikácie) 

v obciach do 2000 

obyvateľov 

a s prítomnosťou 

MRK, od r. 2023 

Počet obcí 

s MRK, v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

n/a ?? ?? MIRRI SR 

MŽP SR 

VÚC 

ZMOS EŠIF/ 

ERDF / 

ŠR 

 

n/a 

 

 

EŠIF 

ERDF

:  

 

?? 

 

ŠR:  

 

 

 

EŠIF 

ERDF

:  

 

?? 

 

ŠR:  

 

Poznámka: Aktivita 2.1.6. je v čase verejného pripomienkovania stále predmetom rokovania.  

2.1.7. Poskytovať 

dotácie na obstaranie 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

5 5 5 MDV SR -  ŠR 

 

ŠR: ŠR: ŠR: 



technickej vybavenosti 

v zmysle zákona č. 

443/ 2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom 

bývaní 

 

MRK, ktorým 

bola poskytnutá 

dotácia 

 300 

tis. 

EUR 

300 

tis. 

EUR 

300 

tis. 

EUR 

2.1.8. Vytvorenie 

systému podpory 

vybudovania 

chýbajúcej technickej 

infraštruktúry, 

odstránenia 

nelegálnych skládok 

odpadu, 

environmentálnych 

záťaží v nadväznosti na 

programy MŽP 

(existujúce aj 

plánované) 

 

+ samostatne skládky 

 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

   MŽP SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

/ MIRRI SR 

/ ZMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Aktivita 2.1.8. je v čase verejného pripomienkovania stále predmetom rokovania.  

2.1.9. Budovanie 

verejných kanalizácií, 

čistiarní odpadových 

vôd a súbežná výstavba 

verejných vodovodov 

v aglomeráciách nad 

2000 EO v zmysle 

záväzkov SR voči EÚ. 

(OPKZP-PO1-

SC121/122-2021-69) 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

(poskytnutá 

dotácia) 

35 n/a n/a MŽP SR 

 

 

- ERDF / 

ŠR 

 

n/a n/a 

 

n/a 

Poznámka: Aktuálna výška alokácie je 11,6 mil. eur, avšak táto suma bude navýšená na objem 96 mil. eur. Z celkovo oprávnených obcí (71) 

je 35 obcí s prítomnosťou MRK (obce v Atlase rómskych komunít). Nateraz nie je možné uviesť relevantnú cieľovú hodnotu, nakoľko je 

rozhodnutí konkrétnej samosprávy, či sa do predmetnej výzvy prihlási. 



2.2. Navrhnúť legislatívne 

zmeny a opatrenia 

umožňujúce jednoduchšie  

zavedenie a výstavbu 

technickej infraštruktúry 

v osídleniach 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

2.2.1. Pripraviť 

legislatívnu zmenu 

zákona Slovenskej 

národnej rady č. 

330/1991 Zb. o 

pozemkových 

úpravách, usporiadaní 

pozemkového 

vlastníctva, 

pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o 

pozemkových 

spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov 

s cieľom efektívnejšej 

realizácie 

jednoduchých 

pozemkových úprav 

vykonávaných na 

usporiadanie 

vlastníckych 

a užívacích pomerov 

k pozemkom pod 

osídleniami 

 

 

Legislatívny 

návrh 

1 n/a n/a MPaRV SR 

SPF 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

n/a 

 

 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

2.2.2. Zriadiť pracovnú 

skupinu zameranú na 

riešenie legislatívno-

technických otázok 

súvisiacich 

s legalizáciou 

verejných studní a na 

zlepšenie prístupu 

k pitnej vode 

v osídleniach 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

Výstupy 

z pracovnej 

skupiny (návrhy 

možných riešení) 

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

MŽP SR 

UVZ SR 

 

ZMOS, 

UMS, 

MVO  

n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

2.2.3. Zriadiť pracovnú 

skupinu zameranú na 

riešenie legislatívno-

technických otázok 

Výstupy 

z pracovnej 

skupiny (návrhy 

možných riešení) 

n/a 1 n/a MŽP SR 

 

 

ZMOS, 

UMS 

SIŽP 

n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 



súvisiacich s riešením 

nelegálneho spôsobu 

umiestňovania odpadov 

a následnými 

možnosťami 

odstraňovania takto 

uložených odpadov 

  Poznámka: Aktivity 2.2.2. a 2.2.3 sú v čase verejného pripomienkovania stále predmetom rokovania. 

3. Zvýšiť 

kvalitu 

bývania v 

marginalizova

ných rómskych 

komunitách 

 

3.1. Podporiť nájomné 

bývanie v mestách 

a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

 

3.1.1. Realizovať 

projekty zamerané na 

zlepšené formy 

bývania pre obce 

s prítomnosťou 

marginalizovaných 

komunít s prvkami 

prestupného bývania 

do roku 2023 (OPLZ-

PO6-SC611-2018-2) 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

6 16 n/a MV SR 

(SEP) 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF/ 

ŠR 

 

ERDF

:  

4,85 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

0,856 

mil. 

EUR 

 

ERDF

: 

13,35 

mil. 

EUR 

 

ŠR:  

2,356 

mil. 

EUR 

 

n/a 

3.1.2. Realizovať 

projekty zamerané na 

zlepšené formy 

bývania pre obce 

s prítomnosťou MRK 

od roku 2024 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK v ktorých 

bol realizovaný 

projekt 

n/a n/a 0 SO ÚV SR ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ERDF / 

ŠR 

 

n/a n/a ERDF

:                 

3,143

mil. 

EUR 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 3.1.2. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 22 mil. EUR. 

3.1.3. Poskytovať 

dotácie na obstaranie 

nájomného bytu na 

účel sociálneho 

bývania v zmysle 

zákona č. 443/ 2010 Z. 

z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom 

bývaní 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK, ktorým 

bola pridelená 

dotácia 

5 5 5 MDV SR - ŠR 

 

ŠR: 

1,7 

mil. 

EUR 

ŠR: 

1,7 

mil. 

EUR 

ŠR: 

1,7 

mil. 

EUR 

3.1.4. Realizovať 

pilotné projekty 

dostupného nájomného 

Počet osôb 

zapojených do  

n/a n/a 30 MPSVR SR 

 

MVO/ ERDF / 

ŠR 

n/a n/a ERDF

:1,6 



bývania vychádzajúce 

z princípov Housing 

first a/alebo Rapid re-

housing zamerané na 

riešenie 

bezdomovectva rodín s 

maloletými deťmi, 

najmä v mestských 

MRK 

pilotných 

projektov 

 poskytovate

lia soc. 

služieb 

 mil. 

EUR 

 

ŠR: 

0,275 

mil. 

EUR 

 

3.2. Podporiť vlastnícke 

bývanie v mestách 

a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

 

3.2.1. Pripraviť pilotný 

program asistencie pri 

legalizácii technicky 

vyhovujúcich obydlí v 

osídleniach MRK 

 

Pilotný projekt 

 

(pozn.: Metodický 

leták – čo je 

potrebné urobiť 

predtým, ako sa 

pristúpi do 

„terénu“ + 

objektívne 

posúdenie 

technického stavu 

konkrétnych 

obydlí napr. v 3 

vybraných 

obciach) 

n/a 1 n/a SO ÚV SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

Akademická 

obec/ MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

 

EŠIF/ 

ŠR 

 

n/a 

 

Rozpo

čet na 

túto 

aktivit

u je 

naviaz

aný na 

rozpoč

et 

aktivit

y 

1.1.2.  

n/a 

 

3.2.2. Pre vybrané 

obce, v ktorých 

prebehli pozemkové 

úpravy, realizovať 

technickú pasportizáciu 

existujúcich obydlí, 

vytipovanie tých, ktoré 

by po stavebných 

úpravách mohli byť 

dodatočne legalizované 

Počet obcí 

s prítomnosťou 

MRK, v ktorých 

bola realizovaná 

pasportizácia 

obydlí 

n/a n/a 3 SO ÚV SR  ÚV SR 

(ÚSVRK)/A

kademická 

obec/ MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

EŠIF/ 

ERDF / 

ŠR 

 

n/a n/a Rozpo

čet na 

túto 

aktivit

u je 

naviaz

aný na 

rozpoč

et 

aktivit

y 

1.1.4. 

 

3.2.3. Pripraviť pilotný 

projekt (svojpomocnej) 

rekonštrukcie 

vhodných obydlí pod 

odborným  dohľadom 

a s odbornou podporou 

Počet obydlí v 

obciach 

s prítomnosťou 

MRK, ktoré boli 

zapojené do 

projektu 

 

n/a 1 0 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

SIH 

Akademická 

obec/ MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

ŠR: 

Dotačná 

schéma 

ÚSVRK 

 

n/a Predm

etom 

dotačn

ej 

schém

y 

ÚSVR

0 

 



a s využitím 

mikropôžičiek 

 

K 

(ÚV 

SR) 

3.2.4. Pripraviť systém 

mikropôžičiek na 

obnovu potenciálne 

vyhovujúcich obydlí  

 

Vytvorený systém 

mikropôžičiek  

n/a 1 n/a SIH - ŠR Nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

 

Počet 

poskytnutých 

pôžičiek 

n/a 10 20 SIH - ERDF / 

ŠR 

 

n/a 500 

tis. 

EUR 

 

1 mil. 

EUR 

 

3.2.5. Projekt 

svojpomocnej výstavby 

do vlastníctva, so 

zohľadnením 

doterajších skúseností 

 

Počet 

postavených 

obydlí 

n/a n/a 0 SO ÚV SR  

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

Akademická 

obec/ MVO/ 

ZMOS 

(stavebné 

úrady) 

EŠIF/ 

ERDF 

 

n/a n/a EŠIF/ 

ERDF

:2,86 

mil. 

EUR 

 

 

 

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 3.1.2. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 20 mil. EUR. 

3.3. Realizovať opatrenia 

zamerané pre 

zamestnancov tzv. 

pomocných profesií, na 

prehlbovanie ich znalostí 

z oblasti životného 

prostredia, ekológie, 

odpadového hospodárstva a 

ochrany pred požiarmi, 

s cieľom zvyšovania kvality 

a bezpečnosti bývania v 

prostredí MRK 

3.3.1. Realizovať 

školenia v oblasti 

požiarnej prevencie pre 

členov miestnych 

občianskych 

poriadkových služieb 

(MOPS)  

 

Počet 

vyškolených 

členov MOPS 

50 50 50 ÚV SR 

(ÚSVRK), 

 

MV SR 

(HaZZ) 

 

n/a Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

 

3.3.2. Realizovať 

školenia zamerané na 

separovanie odpadov 

a odpadové 

hospodárstvo pre 

zamestnancov z tzv. 

pomocných profesií 

(MOPS. TSP, KC, 

a pod.) 

Počet 

vyškolených 

zamestnancov 

800 0 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK), 

MPSVR SR 

 

MV SR 

(SEP) 

EŠIF/ 

ŠR 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 

 



3.3.3. Realizovať 

školenia zamerané na 

separovanie odpadov 

a odpadové 

hospodárstvo pre 

zamestnancov z tzv. 

pomocných profesií 

(MOPS. rozvojové 

tímy.) 

Počet 

vyškolených 

zamestnancov 

n/a n/a 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

- EŠIF/ 

ŠR 

 

Rozpočet pre túto aktivitu 

na rok 2024 je súčasťou 

rozpočtu aktivity 2.2.1. 

uvedenom v Akčnom 

pláne Zamestnanosť.  

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

3.4. Realizovať opatrenia 

zamerané na zvýšenie 

kvality životného 

prostredia a zlepšenie 

životných a hygienických 

podmienok v obciach, 

v ktorých sa nachádzajú 

MRK 

3.4.1. Realizovať 

aktivity zamerané na 

zvyšovanie kvality 

života a životného 

prostredia 

v marginalizovaných 

rómskych komunitách 

pracovníkmi 

pomáhajúcich profesií 

(MOPS, TSP, KC, 

a pod.) 

Počet obcí s MRK 

v ktorých sa 

realizovali 

aktivity 

150 150 n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

MVO/ 

Akademická 

obec, 

MPSVR SR 

EŠIF/ 

ŠR 

 

Uvedená 

aktivita nemá 

vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

n/a 

3.4.2. Realizovať 

aktivity zamerané na 

zvyšovanie kvality 

života a životného 

prostredia 

v marginalizovaných 

rómskych komunitách 

pracovníkmi 

pomáhajúcich profesií 

(MOPS, rozvojové 

tímy a pod.) 

Počet obcí s MRK 

v ktorých sa 

realizovali 

aktivity 

n/a n/a 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

? EŠIF/ 

ERDF / 

ŠR 

 

Rozpočet pre túto aktivitu 

na rok 2024 je súčasťou 

rozpočtu aktivít 2.2.1. a 

2.2.3, ktoré sú uvedené 

v Akčnom pláne 

Zamestnanosť. 

3.4.3. Realizovať 

informačnú 

a edukatívnu kampaň 

zameranú na vedenie 

samospráv 

a obyvateľov 

marginalizovaných 

rómskych komunít, na 

zvyšovanie povedomia 

Počet obcí s MRK 

v ktorých sa 

realizovali 

aktivity 

50 50 50 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

UVZ SR 

ZMOS 

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



o možných 

zdravotných 

následkoch spojených 

s využívaním 

nekontrolovaných 

zdrojov vody (vydanie 

informačných letákov 

a ich distribúcia). 

4. Zvýšiť istotu 

bývania 

Rómov 

4.1. Zvýšiť efektívnosť 

a adresnosť právnej 

úpravy v oblasti bývania 

 

4.1.1.Pripraviť analýzu 

reálnych nákladov na 

bývanie (vlastnícke, 

v nájomnom sektore), 

vrátane jednorazových 

a prehodnotiť 

existujúcu úpravu 

príspevku na bývanie. 

Analýza 

reálnych 

nákladov na 

bývanie 

 

 

n/a 1 n/a MPSVR SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ŠR 

 

 

 

n/a Financ

ovanie 

aktivit

y bude 

zabez

pečen

é z 

rozpoč

tovej 

kapito

ly 

MPSV

R SR. 

 

n/a 

4.1.2. Vypracovať 

analýzu súčasného 

stavu podmienok na 

poskytovanie príspevku 

na bývanie, vrátane 

medzinárodného 

porovnania 

Analýza 

súčasného stavu 

podmienok na 

poskytnutie 

príspevku na 

bývanie 

1 n/a n/a MPSVR SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ŠR 

 

 

 

 

Aktivi

ta 

nemá 

vplyv 

na 

štátny 

rozpoč

et. 

n/a n/a 

4.1.3. Pripraviť novú 

právnu úpravu 

príspevku na bývanie 

tak, aby zahŕňala aj 

domácnosti s nízkym 

príjmom, ktoré nie sú 

v hmotnej núdzi 

 

 

Návrh na zmenu 

príslušnej 

legislatívy 

 

n/a n/a 1 MPSVR SR 

 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

MVO 

EŠIF/ 

ERDF / 

ŠR 

 

 

 

MPSVR s touto aktivitou, 

vzhľadom na obmedzené 

finančné možnosti nateraz 

nesúhlasí. 

4.1.4. Pripraviť 

odporúčania/metodiku 

pre samosprávy pri 

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

ÚMS/  

ÚV SR 

n/a 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 



výbere nájomcov 

a prideľovaní 

nájomných bytov 

určených na sociálne 

bývanie 

(ÚSVRK) 

4.1.5. Monitoring 

reťazenia zmlúv 

o krátkodobom nájme 

pri poskytovaní 

sociálneho bývania 

 

Správa z 

monitoringu 

n/a 1 n/a SNSĽP ÚV SR 

(ÚSVRK)/ 

MVO 

ŠR 

 

n/a ŠR: 

7.200 

EUR 

n/a 

4.2. Posilniť poskytovanie 

služieb poradenstva 

v oblasti udržateľnosti 

bývania 

4.2.1.  Spracovanie 

údajov zo sčítania 

obyvateľov, domov 

a bytov v kontexte 

získania 

kvalifikovaných údajov 

o počte obyvateľov 

žijúcich v nelegálnom 

obydlí 

Spracovanie 

výsledkov SODB 

2021 

1 1 n/a Štatistický 

úrad SR 

SAV/ 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

n/a 

 

 

 

 

Aktivita nemá 

vplyv na štátny 

rozpočet. 

n/a 

4.2.2. Pilotne testovať 

realizáciu rôznorodého 

spektra odborných 

poradenských aktivít 

v rámci Terénnej 

sociálnej práce pre 

oblasť bývanie, 

exekúcie/financie 

Počet odborných 

pracovníkov, ktorí 

poskytujú 

odborné 

poradenstvo 

20 30 n/a MPSVR SR 

 
 

MVO EŠIF/ 

ERDF / 

ŠR 

 

EŠIF: 

0,400 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

EŠIF:

0,600 

mil. 

EUR 

 

ŠR: 

n/a 

5. Znižovanie 

rezidenčnej 

segregácie 

Rómov 

 

5.1. Realizovať opatrenia 

zamerané na znižovanie 

rezidenčnej segregácie 

Rómov 

 

5.5.1. V spolupráci so 

samosprávami sa 

podieľať na príprave 

projektov nájomného 

bývania, ktoré znížia 

rezidenčnú segregáciu 

 

Počet obcí, 

v ktorých sa 

projekty 

realizovali  

 

 

n/a n/a n/a ZMOS, 

UMS 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK), 

MDV SR 

EŠIF/ 

ERDF / 

ŠR 

 

n/a n/a n/a 

5.5.2. Podrobnejšie 

analyzovať možné 

prístupy k znižovaniu 

rezidenčnej segregácie 

Rómov v nadväznosti 

na konkrétne 

Analýza 

a metodika 

priestorovej 

desegregácie 

 

1 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ZMOS 

UMS 

ŠR 

 

 

 

 

Aktivita nemá vplyv na 

štátny rozpočet. 



priestorové a vlastnícke 

usporiadanie územia 

obcí 

6. Znížiť 

diskrimináciu 

Rómov 

v bývaní 

 

6.1. Realizovať opatrenia 

zamerané na zníženie 

diskriminácie Rómov 

v oblasti bývania 

a scitlivovanie verejnej 

mienky 

 

 

6.1.1. Mapovanie 

diskriminácie v 

prístupe k nájomnému 

bývaniu 

Analýza prístupu 

k nájomnému 

bývaniu pre rôzne 

skupiny 

obyvateľov 

n/a n/a 1 SNSĽP ZMOS. 

ÚMS, SK8 

MDV SR 

EŠIF/ 

ERDF / 

ŠR 

 

n/a n/a ŠR: 

15.60

0 

EUR 

6.2. Realizovať zber dát 

o bývaní a životných 

podmienkach MRK 

s cieľom identifikácie 

rozdielov v porovnaní 

s väčšinovou populáciou 

6.2.1. Realizácia 

špecifického 

výberového zisťovania 

EU SILC v prostredí 

MRK 

Zisťovanie EU 

SILC_MRK  

n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ŚÚ SR EŠIF/ 

ŠR 

 

 

 

n/a n/a 300. 

tis. 

EUR 

 

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

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

6.2.2. Realizácia 

aktualizácie Atlasu 

rómskych komunít 

Aktualizovaný 

Atlas rómskych 

komunít  

n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 EŠIF/ 

ŠR 

 

 

 

n/a n/a 200 

tis. 

EUR 

 

Poznámka: V čase tvorby Akčného plánu Bývanie nebola zadefinovaná intenzita pomoci pre VRR. Rozpočet na rok 2024 pri aktivite 6.2.2. 

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

 

 

  



 

Zoznam skratiek zodpovedných subjektov a partnerov: 

 

HaZZ   Hasičský a záchranný zbor 

MDV SR  Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

MIRRI  SR  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MPaRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVO   mimovládne organizácie 

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky            

OÚ   Okresný úrad 

SAV   Slovenská akadémia vied 

SEP   Sekcia európskych programov (MV SR) 

SK8   Združenie samosprávnych krajov 

SNSĽP   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

SPF    Slovenský pozemkový fond 

ŠÚ SR   Štatistický úrad SR 

ÚMS   Únia miest Slovenska 

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

ZMOS   Združenie miest a obcí Slovenska 

 


