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

Globálny cieľ:  Do roku 2030 zabezpečiť rovný prístup Rómov a Rómok ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde 

od narodenia po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v 

edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania. 
Opatrenia                 Čiastkové ciele  
 

Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota  Zodpovedno

sť (gestor) 

Partne

ri 

Zdroj 

financo

vania 

Indikatívny 

navrhovaný rozpočet 

na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Zlepšiť školské 

výsledky detí 

a žiakov z MRK 

od obdobia ranej 

starostlivosti až 

po uplatnenie na 

trhu práce 
 

1.1 Zlepšiť kognitívne,  

emocionálne 

a prosociálne zručnosti 

detí z MRK vo veku od 

0-3 prostredníctvom 

aktívnej účasti detí a 

rodičov na programoch 

ranej starostlivosti ( na 

úroveň 30% z 

celkového počtu detí z 

MRK vo veku 0-3 

rokov )  
 

 

 
 

 

 

1.1.1 Vypracovať  

nadrezortnú stratégiu 

ranej starostlivosti o 

znevýhodnené deti a 

detí z MRK vrátane 

identifikácie bariér v 

prístupe k programom 

ranej starostlivosti  

Vypracovaná  a 

implementovaná 

Národná stratégia 

rozvoja 

koordinovaných 

služieb včasnej 

intervencie a ranej 

starostlivosti 2022-

30 schválená 

Vládou SR   

 

1 0 0 MPSVR SR 

 

 

MŠVVa

Š SR 

ÚV 

(ÚSVR

K) 

MZ SR 

 

 

 

n/a n/a n/a n/a 

1.1.2 Zvýšiť 

povedomie verejnosti 

ohľadom 

realizovaných 

programov ranej 

starostlivosti vrátane 

sumarizácie 

metodických 

materiálov a 

štandardov ranej 

starostlivosti pre deti  

Počet 

realizovaných 

aktivít zameraných 

na zvýšenie 

povedomia 

ohľadom 

programov ranej 

starostlivosti  

0 2 1 MPSVR SR 

 

 

MVO 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

MZ SR 

 

ES+ 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

50 tis. 

EUR 

 

 

 

 

 

 

20 tis. 

EUR 

 

 

 

 

 

 

Počet metodických 

materiálov 

vypracovaných v 

rámci 

realizovaných 

projektov 

zameraných na 

programy ranej 

starostlivosti.  

0 1 0 n/a n/a n/a n/a 

1.1.3 Realizovať 

programy a 

podporovať subjekty 

ranej starostlivosti v 

MRK zamerané na 

Počet 

zamestnancov 

vykonávajúcich 

intervencie a 

programy ranej 

starostlivosti  

0 0 35 MPSVR SR 

 

MZ SR 

MV SR 

Zdravé 

regióny 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

ESF+ 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1,2 

mil. 

EUR 

 

 

 

 



rodičovské zručnosti a 

rodinnú gramotnosť  

Počet podporených 

subjektov  

 

0 0 3 MVO ESF+ 

 

 

0 

 

0 

 

 

1,2 

mil. 

EUR 

 

1.2 Zlepšiť školskú  

pripravenosť  detí z 

MRK prostredníctvom 

zvyšovania ich účasti a 

celostného rozvoja detí 

z MRK na 

predprimárnom 

vzdelávaní  (na úroveň 

celoslovenského 

priemeru 75% z 

celkového počtu detí 

MRK vo veku 3-5 

rokov) ( EU-

benchmark for 

education 2020 je 95% 

pre celú populáciu SR) 

1.2.1 Monitorovať a 

kontrolovať 

implementáciu zákona 

č. 245/2008 Z. z. v 

súvislosti so 

zavedením povinného 

predprimárneho 

vzdelávania a jeho 

dopade na zvyšovanie 

školskej pripravenosti  

5-ročných detí z MRK 

s cieľom dosiahnuť 

zaškolenosť na 

celoslovenskej úrovni 

Miera zaškolenosti 

5-6 r. detí z MRK  

v predškolskom 

veku EU 

SILK_MRK 

90% 93% 95% MŠVVaŠ SR 

 

ZMOS 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

n/a n/a n/a n/a 

Podiel zaškolených 

detí zo SZP 

v predprimárnom 

vzdelávaní na 

celkovom počte 

detí v 

predprimárnom 

vzdelávaní 

1,4% 1,5% 1,6% 

1.2.2 Zabezpečiť 

nárokovateľnosť na 

výchovu a 

vzdelávanie v 

materských školách 

pre  3-4 ročných deti z 

MRK na úroveň 

celoslovenského 

priemeru  z celkového 

počtu detí z MRK 

Legislatívne 

zapracovanie 

nárokovateľnosti na 

výchovu a 

vzdelávanie v 

materských školách 

pre 3-4 deti 

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

ZMOS n/a n/a n/a n/a 

1.2.3 Vytvoriť 

podporné opatrenia na 

implementáciu 

nárokovateľnosti na 

výchovu a 

vzdelávanie v MŠ pre 

4-ročné deti 

Existencia 

podporných 

opatrení pre deti 

zúčastňujúce sa 

predprimárneho 

vzdelávania pre 

deti vo veku 4 

rokov  

0 0 1 MŠVVaŠ SR 

 

- ŠF n/a n/a n/a 

 

 

Poznámka: Vyčíslenie finančných prostriedkov na roky 2022-24 nie je možné, nakoľko práve prebieha príprava 

zmien v systéme PHN, z ktorých jednou je aj zmena cieľovej skupiny pre nárok na príspevok na nezaopatrené dieťa. 

Príspevok na nezaopatrené dieťa bol doposiaľ súčasťou poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi, tj. nevypláca sa 

osobitne. Čerpanie finančných prostriedkov na PHN je a bude zabezpečované prostredníctvom štátneho rozpočtu. 



Počet detí 

zúčastňujúcich sa 

predprimárneho 

vzdelávania, 

ktorým bol 

priznaný príspevok 

na nezaopatrené 

dieťa  

n/a n/a n/a MPSVR SR 

 

- n/a n/a n/a n/a 

1.3 Zabezpečiť vyššiu 

mieru úspešného 

absolvovania nižšieho 

sekundárneho 

vzdelania ISCED 2  

počas povinnej školskej 

dochádzky detí z MRK 

1.3.1 Zvyšovať počty 

škôl realizujúcich 

program  celodenného 

výchovného systému 

ako predpokladu 

úspešného zvládnutia 

základnej školy s 

dôrazom na obce s 

najvyššou 

koncentráciou žiakov 

z MRK 

Počet ZŠ s 

programom CVS 

0 100 100 MŠVVaŠ SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

EŠIF 400 

tis. 

EUR 

400 

tis. 

EUR 

400 

tis. 

EUR 

Počet žiakov z 

programov CVS 

0 7000 7000 

1.3.2 Predchádzať 

predčasnému 

ukončeniu PŠD 

znížením percenta 

neprospievajúcich 

žiakov z MRK 

vytvorením 

podporných opatrení 

za účelom riadneho 

ukončenia povinnej 

školskej dochádzky  

Počet  žiakov  

ohrozených 

predčasne 

ukončenou PŠD 

zapojených do 

prieskumu o 

dôvodoch 

predčasného 

ukončenia  

760 770 770 MŠVVaŠ SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

 

 

EŠIF 200 

tis. 

EUR 

200 

tis. 

EUR 

300 

tis. 

EUR 

Počet 

pedagogických 

asistentov a 

odborných 

zamestnancov  na 

ZŠ s 

neprospievajúcimi  

žiakmi z MRK 

100 100 200 EŠIF 2,85 

mil. 

EUR 

2,85 

mil. 

EUR 

5,7 

mil. 

EUR 

Pokles % 

neprospievajúcich 

žiakov podľa 

okresov 

2% 3% 5% n/a n/a n/a n/a 



Počet 

realizovaných 

programov 

výchovy 

k partnerstvu a 

rodičovstvu na 

predchádzanie 

rizika predčasného 

tehotenstva 

1 2 2 n/a n/a n/a n/a 

1.3.3 Implementovať 

program NSOV s 

integrálnou súčasťou 

dokončenia ZŠ a 

určovaním 

najvyššieho počtu 

žiakov NSOV s 

cieľom zabezpečiť 

nadväznosť 

absolventov NSOV 

(SKKR 2) v SOV 

(SKKR 3) vo vyššom 

ročníku štúdia, s 

dôrazom na podporu 

žien s rodičovskými 

povinnosťami 

Počet programov 

NSOV s 

integrálnou 

súčasťou 

ukončovania NSV 

3 6 9 MŠVVaŠ SR 

 

- ŠR Aktivita bude pokrytá zo 

štátneho rozpočtu. 

Počet  novo-

koncipovaných F 

odborov 

(overených a 

rešpektujúcich 

princíp rovnosti 

žien a mužov)   

1 2 2 

Počet žiakov F-

odborov 

5000 5300 5600 

Počet žiakov F-

odborov 

pokračujúcich v H-

odboroch 

 

0 30 50 

Podiel  žien 

zúčastňujúcich sa 

programov 

NSOV/z toho 

úspešne 

ukončeným NSV 

podľa veku 

5% 7% 10% 

1.4 Dosahovať 

pripravenosť ľudí z 

MRK na trh práce 

prostredníctvom 

1.4.1 Skvalitniť 

realizáciu 

druhošancového 

vzdelávania s cieľom 

Počet žiakov ktorí 

sa zúčastňujú 

druhošancového 

vzdelávania 

100 200 400 MŠVVaŠ SR 

 

 

UMB 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

ŠPÚ 

EŠIF 200 

tis. 

EUR 

200 

tis. 

EUR 

200 

tis. 

EUR 



zvyšovania  počtu 

absolventov odborného 

a úplného stredného 

vzdelania a podpory 

rozvoja ich životných 

zručností o 20% 

zvýšiť počet inštitúcií 

ponúkajúcich 

vzdelávanie a podiel 

absolventov 

druhošancového 

vzdelávania so 

zohľadnením potrieb 

žien  s rodičovskými 

povinnosťami 

Počet škôl 

ponúkajúcich 

druhošancové 

vzdelávanie a ich 

podiel na celkovom 

počte ZŠ a SŠ 

40 40 40  

 

Počet programov a 

metodických 

nástrojov na 

druhošancové 

vzdelávanie 

zohľadňujúcich 

potreby žien s 

rodičovskými 

povinnosťami 

0 1 2 

Počet absolventov 

DŠV, 

pokračujúcich vo 

vzdelávaní na SŠ 

0% +5% +10% 

1.4.2 Vytvoriť a 

realizovať program 

špecializačného 

vzdelávania pre 

pedagogických  a 

odborných 

zamestnancov na 

pozícii kariérových 

poradcov pracujúcich 

so žiakmi z MRK 

Počet programov  

 

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC ŠR 3 tis. 

EUR 

2 tis. 

EUR 

2 tis. 

EUR 

Počet PZ a OZ 

zapojených do 

vzdelávania/počet 

absolventov 

0 20/18 20/18 

1.4.3 Realizovať 

kariérové 

poradenstvo, 

programy a  kariérovú 

výchovu na 

materských, 

základných a 

stredných školách 

zohľadňujúce 

špecifiká pre žiakov z 

MRK a potreby žien s 

rodičovskými 

povinnosťami 

Metodika 

kariérového 

poradenstva a 

štandardov s 

ohľadom na rodovo 

citlivý výber 

ďalšieho stupňa 

vzdelávania  

1 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

VÚDPa

P 

EŠIF 16 tis. 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 tis. 

EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žien v 

programoch 

kariérového 

poradenstva 

20 20 0 



2. Zvýšiť počty a 

kvalitu 

pedagogických , 

odborných a 

pomocných 

zamestnancov pri 

edukácií detí 

a žiakov z MRK 

2.1  Eliminovať  

nedostatky  pri 

zamestnávaní a 

financovaní  

pedagogických, 

nepedagogických a 

odborných 

zamestnancov  vo 

vzdelávacom systéme  

žiakov z MRK 
 

2.1.1 Upraviť 

rámec kvalifikačných 

predpokladov na 

pomocného 

vychovávateľa vo 

vzťahu k deťom a 

žiakom z MRK 

Zavedený znížený 

kvalifikačný 

predpoklad pre 

pomocného 

vychovávateľa 

1 0 0 MPSVR SR 

MŠVVaŠ SR 

 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

n/a n/a n/a n/a 

2.1.2 Zefektívniť a 

stransparentniť proces 

prideľovania 

finančných 

prostriedkov pre 

pedagogických 

asistentov učiteľa, 

odborných 

zamestnancov a 

pomocných 

vychovávateľov pre 

prácu žiakov z MRK 

Vytvorený a 

implementovaný 

katalóg podporných 

opatrení vrátane 

systému 

prideľovania a 

financovania 

podporného 

personálu  

zohľadňujúci 

nepostačujúcu 

definíciu SZP  

1 1 0 MŠVVaŠ SR 

 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

POO 2 034, 

742 

EUR 

512,85 

tis.  

EUR 

n/a 

2.2 Zvyšovať 

kompetencie 

odborných, 

pedagogických a 

nepedagogických  

zamestnancov  pre 

prácu so žiakmi z MRK 

prostredníctvom 

kvalifikačných kurzov, 

vzdelávania  a 

metodickej podpory 

 

2.2.1 Vytvoriť a 

realizovať programy  

profesijného rozvoja 

pedagogických, 

odborných a ďalších 

zamestnancov škôl a 

školských zariadení 

pre prácu so žiakmi z 

MRK na všetkých 

stupňoch vzdelávania 

s dôrazom na 

inkluzívne,  dištančné 

vzdelávanie a rozvoj 

funkčnej gramotnosti 

detí a žiakov z MRK 

Počet programov 

rómskeho jazyka 

a reálií 

 

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC 

Univerz

ity 

ŠPÚ 

VÚDPa

P 

ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 tis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet účastníkov 

programov 

rómskeho jazyka a 

reálií 

n/a 40/36 40/36 

Počet programov 

špecializovanej 

prípravy 

pedagogických a  

odborných 

zamestnancov pre 

prácu 

s nízkomotivovaný

mi rodičmi 

1 1 1 



Počet účastníkov  -

pedagogických 

a odborných 

zamestnancov – 

v programoch 

skvalitnenia 

pedagogickej 

diagnostiky 

 25/22 25/22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet účastníkov 

vzdelávacieho 

programu pre 

pomocných 

vychovávateľov 

detí a žiakov 

z MRK 

340 0 0 POO 102 

tis. 

EUR 

0 0 

3. Zabezpečiť 

dostatok kapacít 

materských 

a základných škôl 

s prítomnosťou 

detí a žiakov z 

MRK 

3.1 Rozširovať 

existujúce priestorové 

kapacity materských a 

základných škôl pre 

zabezpečenie dostupnej 

edukácie všetkých detí 

z MRK 

3.1.1 Podporovať 

výstavbu  materských 

škôl pre zabezpečenie 

predprimárneho 

vzdelávania detí 

z MRK, so 

zohľadnením prognóz 

vývoja počtu detí v 

predškolskom a 

školskom veku 

Počet 

novovytvorených 

kapacít      

0 0 8600 MŠVVaŠ SR 

 

ZMOS 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

MF SR 

POO 86,3 

mil. 

EUR 

61,2 

mil. 

EUR 

n/a 

Počet chýbajúcich 

kapacít na 

zabezpečenie 100% 

zaškolenosti 5-6 

ročných detí  

(podľa krajov, 

okresov)  

900 400 200 

3.2 Zlepšovať 

materiálne podmienky 

edukácie detí a žiakov z 

MRK s cieľom 

skvalitniť ich 

výchovno-vzdelávací 

proces 

3.2.1 Zabezpečiť 

potrebné  didaktické a 

materiálové 

vybavenie MŠ a ZŠ s 

vyššou koncentráciou 

detí z MRK aj s 

ohľadom na potreby 

dištančného 

vzdelávania v 

dôsledku 

pretrvávajúcej hrozby 

pandémie Covid-19 

Výška alokovaných 

FP na zabezpečenie 

didaktického a 

materiálového 

vybavenia MŠ a ZŠ 

pre potreby žiakov 

z MRK 

5 mil. 5 mil. n/a MŠVVaŠ SR ZMOS 

MPSV

R SR 

EŠIF 5 mil. 

EUR 

5 mil. 

EUR 

n/a 



4.  Systematicky 

predchádzať, 

zmierňovať a 

eliminovať 

prejavy 

segregácie 

v edukačnom 

procese na 

všetkých 

stupňoch 

vzdelávacieho 

systému 

4.1 Predchádzať 

priestorovej a sociálnej 

segregácii metodickým 

usmerňovaním a 

aplikáciou 

desegregačných 

nástrojov 

4.1.1 Zadefinovať 

pojem segregácie do 

školskej legislatívy a 

metodických 

usmernení 

Novelizácia 

školského zákona 

č.245/2008 a jeho 

doplnenia o 

definíciu segregácie 

vo vzdelávacom 

procese alebo 

antidiskriminačnéh

o zákona      

n/a 1 n/a MŠVVaŠ SR MS SR n/a n/a n/a n/a 

4.1.2 Vytvoriť 

metodiky 

desegregácie výchovy 

a vzdelávania detí a 

žiakov z MRK 

Metodické 

usmernenie 

aplikácie 

desegregačných 

nástrojov v ZŠ a 

MŠ 

1 n/a n/a MŠVVaŠ SR ZMOS EŠIF 200 

tis. 

EUR 

100 

tis. 

EUR 

100 

tis. 

EUR 

4.2 Systematicky 

zmierňovať a 

eliminovať prejavy 

segregácie v 

edukačnom procese na 

všetkých stupňoch 

vzdelávacieho systému 

 

4.2.1 Vytvoriť systém 

monitorovania 

segregačných a 

desegregačných 

praktík v školskom 

systéme SR a 

implementovať  

monitorovanie 

desegregácie 

Metodika 

monitorovania 

segregácie v 

slovenskom 

školstve 

1 n/a n/a MŠVVaŠ SR ZMOS n/a n/a n/a n/a 

Prípadová štúdia 

príkladov dobrej 

praxe desegregácie 

1 1 1 

4.2.2 Realizovať 

desegregačné  

projekty  na všetkých 

stupňoch 

vzdelávacieho 

procesu 

Počet pilotných 

programov 

desegregácie v 

regionálnom 

členení 

n/a 20 10 MŠVVaŠ SR - EŠIF n/a 2 mil. 

EUR 

1 mil. 

EUR 

Počet účastníkov, 

projektov 

n/a 200 100 

4.3 Zvýšiť prístup 

žiakov z MRK k 

hlavnému 

vzdelávaciemu prúdu 

podporou 

transformácie 

špeciálneho prúdu 

vzdelávania 

4.3.1 Zabezpečiť 

objektívne a kultúrne 

citlivé posudzovanie 

špeciálnych 

výchovno-

vzdelávacích potrieb 

detí a žiakov z MRK 

Počet metodík pre 

prácu 

s diagnostickými 

nástrojmi s 

mapovaním dobrej 

praxe 

10 10 0 MŠVVaŠ SR VÚDPa

P 

EŠIF  75 tis. 

EUR 

45 tis. 

EUR 

0 



5. Zvýšiť 

inkluzívnosť škôl 

prostredníctvom 

systémovej 

a metodickej 

podpory 

individualizácie 

edukačného 

procesu 

5.1  Zabezpečiť 

systémovú a metodickú 

podporu s cieľom  

zavádzania 

inkluzívneho 

vzdelávania detí a 

žiakov z MRK 

5.1.1 Vytvoriť 

stratégiu inkluzívneho 

vzdelávania 

Vytvorená a 

implementovaná 

Stratégia 

inkluzívneho 

vzdelávania 

1 0 0 MŠVVaŠ SR - n/a n/a n/a n/a 

5.1.2 Vytvoriť 

predpoklady pre  

kurikulárnu 

transformáciu 

vzdelávania so 

zohľadnením špecifík 

edukácie detí a žiakov 

z MRK 

Vytvorený a 

implementovaný 

nový štátny 

vzdelávací program 

pre ZŠ 

0 1 0 MŠVVaŠ SR ŠPÚ 

 

n/a n/a n/a n/a 

Počet škôl pilotne 

zavádzajúcich 

využívanie 

základných a 

rozšírených 

výchovno- 

vzdelávacích 

štandardov   

0 50 200 

5.2 Implementovať 

programy inkluzívneho 

vzdelávania detí a 

žiakov z MRK na 

všetkých stupňoch 

vzdelávacieho systému 

 

5.2.1 Vytvárať 

inkluzívne pracovné 

koordinačné skupiny ( 

podporné tímy) na 

mikroregionálnej 

úrovni 

Počet inkluzívnych 

koordinačných 

skupín v regiónoch 

s vyššou 

koncentráciou 

MRK 

150  150 200 MŠVVaŠ SR - EŠIF + 

POO 

6 mil. 

EUR 

6 mil. 

EUR 

7,5 

mil. 

EUR 

5.2.2 Implementovať 

a priebežne 

vyhodnocovať 

programy 

inkluzívneho 

vzdelávania v MŠ a 

ZŠ 

Počet programov 

inkluzívneho 

vzdelávania v MŠ a 

ZŠ  

  

5 7 9 MŠVVaŠ SR 

 

- 

 

EŠIF 

 

15 tis. 

EUR 

65 tis. 

EUR 

135 

tis. 

EUR 

Počet psychológov, 

PZ, ŠPZ, a ich 

financovanie/ počet 

ZŠ, MŠ, SŠ 

700 700 900 

6. Rozvíjať 

rómsku 

národnostnú 

identitu a 

podporovať 

realizáciu práv 

6.1 Zabezpečiť 

vzdelávanie v 

materinskom jazyku 

pre deti a žiakov z 

MRK na všetkých 

stupňoch vzdelávania 

6.1.1 Vytvoriť 

podporné opatrenia 

pre deti a žiakov z 

MRK s nedostatočnou 

znalosťou  

slovenského 

(vyučovacieho) 

jazyka, ktorý nie je 

Vytvorený 

diagnostický 

nástroj na 

mapovanie úrovne 

ovládania SJ pre 

deti z MRK a pre 

deti s iným 

materinským 

jazykom ako SJ 

0 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

ŠPÚ 

VÚDPa

P 

 

n/a n/a n/a n/a 



Rómov a Rómok 

ako národnostnej 

menšiny, s 

osobitým 

zreteľom na 

jazykové práva 

ich materinským 

jazykom 

Počet podporných 

opatrení 

zameraných na 

slovenský 

vyučovací jazyk  

0 1 0 

6.1.2 Vytvoriť 

programy ( 

profesijného rozvoja) 

pre vyučovanie 

rómskeho jazyka pre 

posilnenie inklúzie 

rómskych žiakov v 

ich vzdelávaní  

Počet programov 

pre vzdelávanie 

pedagogických a 

odborných 

zamestnancov pre 

podporu využitia 

rómskeho jazyka 

vo vyučovacom 

procese  

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC 

ŠPÚ 

ŠR  6,5 tis. 

EUR 

4 tis. 

EUR 

4.tis. 

EUR 

Počet navýšených 

pedagogických 

zamestnancov s 

kompetenciou 

využitia rómskeho 

jazyka pre 

posilnenie inklúzie  

rómskych žiakov v 

ich vzdelávaní 

40 40 40 

6.1.3 Rozvíjať 

didaktiku slovenského 

jazyka ako druhého  

formami a technikami 

vyučovania cudzieho 

jazyka v materských, 

základných a 

stredných školách 

Počet didaktických 

materiálov pre 

vyučovanie 

slovenského jazyka 

formami a 

technikami 

vyučovania 

cudzieho jazyka 

1 0 0 MŠVVaŠ SR 

 

MPC 

ŠPÚ 

ŠR 2,5 tis. 

EUR 

0 0 

Počet škôl s 

prítomnosťou 

MRK, ktoré 

využívajú 

didaktické mat. 

50 50 50 

6.1.4  Zapracovať 

dejiny a literatúry 

Rómov vrátane 

holokaustu Rómov  

do ŠVP  na všetkých 

stupňoch vzdelávania 

v zmysle Odporúčania  

CM/Rec(2020)2 

Výboru ministrov 

Upravený ŠVP v 

zmysle 

Odporúčania 

CM/Rec 2020 

0 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

ŠPÚ n/a n/a n/a n/a 



Rady Európy 

členským štátom o 

začlenení dejín 

Rómov a/alebo 

kočovníkov do 

učebných osnov a 

vzdelávacích 

materiálov  

6.2  Podporiť rozvoj 

národnostného školstva 

pre rómsku 

národnostnú menšinu 

na všetkých stupňoch 

vzdelávania 

6.2.1 Podporovať 

existujúce a 

novovznikajúce MŠ, 

ZŠ a SŠ  s 

vyučovaním 

rómskeho jazyka 

Vytvorený a 

implementovaný 

projekt na podporu 

novovznikajúcich 

škôl 

1 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

- ŠR 20 tis. 

EUR 

 

 

 

 

20 tis. 

EUR 

 

 

 

 

20 tis. 

EUR 

 

 

 

 

Prehodnotenie 

finančnej podpory 

žiakov zo SZP na 

SŠ 

0 0 1 ŠR n/a n/a n/a 

Poznámka: V prípade ak sa prehodnotenie finančnej podpory žiakov zo SZP na SŠ bude dotýkať školského roka 2024/25, tak to bude mať vplyv na štátny 

rozpočet.  

6.2.2 Vytvoriť a 

implementovať návrh 

programu pre podporu 

študentov v študijnom 

programe „Učiteľstvo 

rómskeho jazyka, 

literatúry a reálií (v 

kombinácii)“ na 

Prešovskej univerzite 

a rómskych študentov 

z MRK na vysokých 

školách 

Vytvorený a 

implementovaný 

návrh programu 

1 1 1 MŠVVaŠ SR 

 

SVŠ n/a n/a n/a n/a 

6.3 Podporiť vedecké, 

vzdelávacie a 

výskumné činnosti v 

oblasti rómskeho 

jazyka a reálií, rómskej 

kultúry a umenia 

6.3.1 Podporiť 

aktivity múzeí, 

galérií, kultúrnych 

centier, kultúrno-

osvetových stredísk, 

výskumno-

dokumentačných 

stredísk 

Počet podporených 

žiadostí / projektov 

v  oblasti 

publikácií, 

konferencií, 

kurzov, výstav 

prezentujúcich 

kultúru Rómov 

n/a n/a n/a MK SR 

- Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín 

- ŠR Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 



Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 

6.3.2 Podporiť 

vedecko-výskumné a 

vzdelávacie aktivity v 

oblasti jazyka, boja 

proti extrémizmu, 

rasizmu a intolerancii  

Počet podporených 

žiadostí / projektov 

v danej oblasti  

n/a n/a n/a MK SR 

- Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín 

 

 

- 

ŠR 

 

 

Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 

Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 

6.3.3 Podporiť 

prezentáciu kultúry a 

umenia rómskej 

národnostnej menšiny 

Počet podporených 

žiadostí / projektov 

v oblasti podpory 

rómskych umelcov, 

literatúry, 

dokumentárnej 

tvorby o histórií, 

kultúre a živote 

Rómov 

n/a n/a n/a MK SR 

- Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín 

- ŠR Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 

Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 

6.3.4 Podporiť 

aktivity rómskych 

printových a masovo 

komunikačných médií 

prezentujúcich 

kultúrno-spoločenské 

témy zo života 

Rómov 

Počet rozhlasových 

a TV vysielaní v 

rámci 

národnostného 

vysielania Rómov 

n/a n/a n/a MK SR 

- Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín 

 

RTVS 

- ŠR Rozpočet aktivity je 

predmetom dotácie na 

rómsku menšinu v rámci 

Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín. 

Počet podporených 

súkromných médií 

v rómskom jazyku  

n/a n/a n/a 



Počet titulovej a 

periodickej tlače v 

rómskom jazyku 

n/a n/a n/a 

Priemerný počet 

hodín vysielania v 

rómskom jazyku 

n/a n/a n/a 

Frekvencia 

rozhlasových a TV 

vysielaní v rámci 

národnostného 

vysielania Rómov 

n/a n/a n/a 

Poznámka: Celková výška dotácie na rómsku menšinu v rámci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v čase tvorby Akčného 

plánu predstavuje 1 702 400 EUR na jeden kalendárny rok (22,4% z 7 600 000,- EUR). 

Poznámka: Merateľný ukazovateľ nie je možné v čase tvorby Akčného plánu určiť. Počet podporených žiadostí sa odvíja od záujmu 

samotných žiadateľov v danom kalendárnom roku. Fond pre podporu národnostných menšín bude v rámci Akčného plánu danú aktivitu 

monitorovať. 

6.4 Zabezpečiť 

dostupnosť a 

vymožiteľnosť práva 

komunikovať v 

materinskom jazyku 

Rómov v praxi 

6.4.1 Zabezpečiť 

prípravu metodického 

usmernenia k novej 

právnej úprave 

používania jazykov 

národnostných menšín 

vrátane rómskeho 

jazyka 

Vytvorené a 

implementované 

metodické 

materiály o 

používaní jazykov 

národnostných 

menšín 

n/a n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVNM) 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

ŠR1 n/a n/a n/a 

6.4.2 Realizovať 

jazykové 

kompetenčné 

vzdelávanie zamerané 

na udržiavanie a 

zdokonaľovanie 

úrovne ovládania 

jazyka národnostných 

menšín pre štátnych 

zamestnancov vrátane 

ovládania rómskeho 

jazyka 

Počet školení 

zameraných na 

rómsky jazyk 

n/a n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVNM) 

ÚV SR 

(ÚSVR

K) 

 

ŠR n/a n/a n/a 

                                                      
1 Súvis s operačným cieľom č. 1 aktivitou/opatrením č. 3 Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025:  

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/share/svnm/spravy-a-koncepcne-materialy/ap_2021_-_2025.pdf 

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/share/svnm/spravy-a-koncepcne-materialy/ap_2021_-_2025.pdf


Zoznam skratiek zodpovedných subjektov a partnerov: 
 

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

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVO    mimovládne organizácie  

MF SR   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

SVŠ   slovenské vysoké školy 

ÚV SR (ÚSVNM) Úrad vlády SR (Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) 

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

ZMOS   Združenie miest a obcí Slovenska 

VÚC    Vyššie územné celky 

ŠPÚ   Štátny pedagogický ústav 

MPC   Metodicko-pedagogické centrum 

VÚDPaP  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

ŠŠI   Štátna školská inšpekcia 

MVO   mimovládne organizácie 

UMB   Univerzita Mateja Bela 



 


