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Akčný plán Prioritnej oblasti ZDRAVIE k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

Globálny cieľ:  Zníženie nerovností v zdraví (vo všetkých dimenziách) medzi Rómami, špecificky MRK, a všeobecnou 

populáciou SR. 

Opatrenia               Čiastkové ciele  

 

Aktivity Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová hodnota  Zodpove

dnosť 

Partneri Zdroj 

financo

vania 

Indikatívny navrhovaný 

rozpočet na aktivitu 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1. Merať rozdiely 

v zdravotnom 

stave medzi MRK 

a všeobecnou 

populáciou, ktoré 

sa budú dať 

využívať pri 

nastavovaní 

zdravotných 

politík 

 

1.1. Získanie 

relevantných údajov 

o zdravotnom stave 

príslušníkov MRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Návrh 

metodického postupu  

na meranie rozdielov v 

zdravotnom stave MRK 

a všeobecnej populácie 

Metodika merania 

rozdielov 

 

 

1 n/a n/a MZ SR 

(IZA), 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

ÚV SR 

(ÚSVRK)

ZP 

ZR 

 

n/a  

 

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

1.1.2 Nastavenie a 

realizácia pravidelného 

zberu dát   

Komplexný zber 

údajov 

 

n/a 1 1 MZ SR 

(IZA), 

NCZI, ZP 

 

ZR   

ÚV SR, 

(ÚSVRK) 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

1.1.3 Pravidelné 

vyhodnocovanie dát  

 

Správa z hodnotenia 

 

n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK) 

MZ SR 

(IZA) 

- n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

Identifikácia 

hlavných oblastí 

nerovností 

n/a n/a 1 ÚV SR 

(ÚSVRK), 

MZ SR 

(IZA),   

- n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

 

2. Podpora 

zdravého 

životného štýlu a 

prevencie 

ochorení v 

osídleniach MRK 

2.1. Zvýšenie 

zdravotnej 

gramotnosti a 

podpora prevencie 

 

2.1.1. Zber a analýza 

dát o zdravotnej 

gramotnosti MRK 

Správa zo zberu a 

analýzy dát o 

zdravotnej 

gramotnosti MRK 

n/a n/a 1 ZR - EŠIF/ 

ŠR 

 

n/a n/a EŠIF: 

102 

tis. 

EUR 

 

ŠR:  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 tis. 

EUR  

2.1.2 Realizácia 

zdravotno-výchovných 

aktivít v oblasti 

podpory zdravého 

životného štýlu a 

prevencie ochorení 

u MRK 

Počet 

zrealizovaných 

zdravotno-

výchovných aktivít  

1 1 1 ÚVZ SR, 

RÚVZ v 

SR 

 

ZR  

 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

2.1.3 Sledovanie a 

vyhodnocovanie 

výskytu epidémií 

vybraných infekčných 

ochorení v oblastiach s 

nízkym hygienickým 

štandardom 

Existencia 

hodnotiacej správy  

1 1 1 ÚVZ SR, 

RÚVZ v 

SR 

 

ZR  

 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

2.1.4 Realizácia 

zdravotno-výchovných 

aktivít zameraných na 

zvyšovanie 

informovanosti 

o význame očkovania v 

rámci Európskeho 

imunizačného týždňa 

v mesiaci apríl 

Počet realizovaných 

zdravotno-

výchovných aktivít  

 

1 1 1 ÚVZ SR 

RÚVZ v 

SR 

 

ZR  

 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 

2.1.5 Realizácia a 

rozvoj zdravotnej 

mediácie v MRK 

(vrátane  oblasti 

reprodukčného zdravia,   

oblasti podpory 

zdravého životného 

štýlu a prevencie 

ochorení) 

Počet asistentov 

podpory zdravia 

pôsobiacich v 

komunitách s MRK 

300 300 300 ZR 

 

MPSVR 

SR  

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

 

EŠIF/Š

R 

 

EŠIF: 

5 525 00

0 EUR 

 

 

ŠR: 

975 tis. 

EUR 

EŠIF: 

5 525 0

00 EUR 

 

 

ŠR: 975 

tis.  

EUR 

EŠIF: 

5 525 

000 

EUR 

 

ŠR:  

975 

tis.  

EUR 

Počet facilitátorov  6 8 8 

Počet realizovaných 

intervencií a 

osvetových aktivít v 

oblasti sexuálneho a 

reprodukčného 

zdravia v MRK 

10 681 

 

10 681 

 

10 681 

 

Počet 

zrealizovaných 

400 000 400 000 400 000 



 

 

 

osvetových aktivít  

v oblasti podpory 

zdravého životného 

štýlu a prevencie 

ochorení  v  MRK 

 

  

Poznámka:  Finančné prostriedky na aktivitu 2.1.6 sú vyčlenené na celé Programové obdobie (2021-2027). 

2.2.Posilnenie 

odbornej kvalifikácie 

pracovníkov v oblasti 

podpory  zdravia 

 

 

 

2.2.1. Realizácia 

vzdelávacích aktivít, 

tréningov a školení pre 

asistentov podpory 

zdravia v prostredí 

MRK a v prostredí 

nemocníc 

Počet 

zrealizovaných 

vzdelávacích aktivít 

na špecifické témy 

39 39 39 ZR - EŠIF/Š

R 

EŠIF: 

153 tis. 

EUR 

 

ŠR: 27 

tis. EUR 

EŠIF: 

153 tis. 

EUR 

 

ŠR: 27 

tis. 

EUR 

EŠIF: 

153 

tis. 

EUR 

 

ŠR: 27 

tis. 

EUR 

Počet tematických 

oblastí vzdelávania 

asistentov podpory 

zdravia 

3 3 3 

Poznámka:  Finančné prostriedky na aktivitu 2.3.1. sú vyčlenené na celé Programové obdobie (2021-2027). 

2.3. Opatrenia proti 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Preventívne 

aktivity zamerané na 

elimináciu šírenia 

COVID-19 v prostredí 

MRK 

*1 

Počet aktivít 

zameraných na 

propagáciu 

očkovania proti 

COVID-19 

v prostredí MRK 

1 1 1 VÚC 

 

ZR,  

MZ SR 

OcÚ MsÚ 

ŠR n/a n/a n/a 

Počet 

zrealizovaných 

preventívnych 

aktivít proti šíreniu 

COVID-19 

v prostredí MRK 

2.3.2 Preventívne 

aktivity zamerané na 

elimináciu šírenia 

COVID-19 v prostredí 

MRK ( NP PRIM II. - 

Projekt inklúzie v 

materských školách) 

Počet zapojených 

obcí 

117 n/a n/a ÚV SR 

(ÚSVRK) 

- EŠIF/Š

R 

Aktivity sú súčasťou rozpočtu 

NP PRIM II. - Projekt 

inklúzie v materských 

školách. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Priama podpora 

vakcinácie v prostredí 

MRK 

Kumulatívny počet 

osôb z prostredia 

MRK, ktoré boli 

zaočkované 

prostredníctvom 

nízko prahového 

očkovania 

 

6708 

 

n/a n/a ZR - ŠR/EŠI

F 

n/a n/a n/a 

2.3.4 Monitorovací 

systém zameraný na 

mapovanie aktuálnej 

situácie v súvislosti 

s COVID 19 v prostredí 

MRK 

 

Existencia 

monitorovacieho 

systému 

  

 

1 0 0 ZR 

  

 

- ŠR/EŠI

F 

n/a n/a n/a 

2.4.Predĺženie 

strednej dĺžky života 

znížením 

novorodeneckej/dojč

enskej úmrtnosti 

 

2.4.1 Vykonávanie 

návštevnej služby 

novorodencov a dojčiat 

v prostredí s MRK 

poskytovateľom 

pediatrickej 

starostlivosti spojenej 

so zdravotnou 

edukáciou 

a povzbudením matiek 

k účasti na 

gynekologickej 

prevencii 

Počet 

poskytovateľov 

pediatrickej 

starostlivosti 

zapojených do 

pilotného projektu 

1 2 3 BSK ZR 

ÚV SR 

(ÚSVRK)

ZP 

ŠR ŠR: 

6 tis. 

EUR 

ŠR: 

12 tis. 

EUR 

ŠR: 

18 tis. 

EUR  

Počet 

zrealizovaných 

návštev 

novorodencov 

a dojčiat v prostredí 

MRK 

60 120 180 

2.4.2  Hodnotenie 

plnenia aktivít 

opatrenia 2.4.1 pre 

účely tvorby metodiky 

práce pilotného 

projektu, pre 

implementáciu v 

ďalších samosprávnych 

krajoch 

Existencia metodiky 

práce pilotného 

projektu 

n/a n/a 1 



3. Rovnaký 

prístup k 

poskytovaniu 

zdravotnej 

starostlivosti pre 

MRK 

3.1 Zlepšenie 

vedomostí 

príslušníkov MRK o 

systéme nahlasovania 

podozrení na 

diskriminačné 

správanie v procese 

prijímania služieb 

zdravotnej 

starostlivosti 

3.1.1 Zvýšenie 

povedomia MRK o 

možnostiach riešenia 

podozrenia na 

diskriminačné 

správanie v súvislosti s 

prijímaním služieb 

zdravotnej starostlivosti  

Manuál  (Možnosti 

riešenia 

diskriminácie 

a porušení ľudských 

práv v súvislosti 

s poskytovaním 

zdravotnej 

starostlivosti)  

1 n/a n/a SNSĽP 

 

 

ZR  ŠR Uvedená aktivita bude 

súčasťou rozpočtu SNSĽP na 

rok 2022. 

 

Počet informačných 

materiálov 

distribuovaných do 

komunít MRK 

n/a n/a n/a SNSĽP ZR 

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ŠR Uvedená aktivita bude 

súčasťou rozpočtu SNSĽP na 

rok 2022, 2023 a 2024. 

Počet podnetov 

namietajúcich 

diskrimináciu pri 

poskytovaní 

zdravotnej 

starostlivosti 

n/a n/a n/a SNSĽP - ŠR Uvedená aktivita bude 

súčasťou rozpočtu SNSĽP na 

rok 2022, 2023 a 2024. 

3.1.2 Advokačné 

aktivity smerujúce 

k vytvoreniu platformy, 

ktorá by zabezpečovala 

ochranu pred 

diskrimináciou 

v zdravotníckych 

zariadeniach bez 

ohľadu na dôvod 

Počet zapojených 

subjektov v rámci 

aktivít 

3 3 3 ÚV SR 

(ÚSVRK)

SNSĽP 

- n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

Poznámka: Cieľom aktivity je  advokácia za vznik platformy, ktorej vznik by mal byť predmetom Akčného plánu na roky 2025-27. 

3.1.3 Realizácia 

kvalitatívnej analýzy 

zameranej na 

identifikáciu bariér 

rómskych žien pri 

poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti  

Analýza  n/a n/a 1 SNSĽP,  

ÚV SR 

(ÚSVRK) 

ZR ŠR Uvedená aktivita bude 

súčasťou rozpočtu SNSĽP na 

rok 2024. 

n/a Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet. 

 



3.2. Zlepšenie 

vedomostí a zručností 

zdravotníckych 

pracovníkov o 

špecifikách 

poskytovania služieb 

zdravotnej 

starostlivosti 

príslušníkovi MRK 

 

 

3.2.1 Rozšírenie obsahu 

minimálneho štandardu 

pre špecializačný 

študijný program v 

špecializačnom odbore: 

Ošetrovateľská 

starostlivosť 

v komunite, o špecifiká 

poskytovania 

starostlivosti 

príslušníkovi z MRK 

Obsahová analýza 

aktuálnych  

tematických 

okruhov 

minimálneho 

štandardu 

špecializačného 

štúdia, návrh a  

zapracovanie 

nových tematických 

okruhov 

vzdelávania 

o špecifiká  

poskytovania 

ošetrovateľskej 

starostlivosti 

príslušníkovi 

z MRK 

1 n/a n/a   MZ SR  - ŠR Aktivity na uvedenú tematickú 

oblasť sú  súčasťou úloh 

Ministerstva zdravotníctva 

SR, ktoré odborne a 

metodicky riadi ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov. 

 

 

3.2.2 Monitoring 

vzdelávania sestier 

v príslušnom obsahovo 

a tematicky 

inovovanom 

špecializačnom 

študijnom programe 

Ošetrovateľská 

starostlivosť 

v komunite 

Počet absolventov 

inovovaného 

špecializačného 

štúdia 

n/a 75 75 MZ SR Vzdeláva

cie 

ustanoviz

ne 

ŠR 

Poznámka: Aktivita 3.2.2 sa bude sa plánuje zabezpečovať aj po roku 2024. 

3.3. Realizácia 

zdravotnej mediácie 

klientom z MRK a 

zdravotníkom v 

procese poskytovania 

zdravotnej 

starostlivosti v 

ústavnom zariadení 

 

3.2.3. Existencia 

pozície asistenta 

podpory zdravia v 

nemocničnom prostredí 

Počet asistentov 

podpory zdravia 

vykonávajúcich 

zdravotnú mediáciu 

v nemocničnom 

prostredí 

14 14 14 ZR - EŠIF/Š

R 

EŠIF: 

195 500 

EUR 

 

 

ŠR: 

34 500  

EUR  

EŠIF: 

195 500 

EUR 

 

 

ŠR: 

34 500  

EUR  

EŠIF: 

195 

500 

EUR 

 

ŠR: 

34 500  

EUR  



 

*1poznámka autora: vyčíslenie finančných nákladov na dané aktivity aktuálne nie je možné, nakoľko finančné alokácie na aktivity zamerané na elimináciu šírenia COVID-19 vychádzajú 

vždy z aktuálnej pandemickej situácie a ňou súvisiacich implementovaných opatrení. 

  

 

 

  



Zoznam skratiek zodpovedných subjektov a partnerov: 

 

BSK   Bratislavský samosprávny kraj  

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy 

IZA   Inštitút zdravotných analýz  

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MsÚ   Mestský úrad  

MZ SR   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

OcÚ   Obecný úrad 

RÚVZ v SR  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Slovenskej republiky 

SNSĽP   Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  

ŠR   Štátny rozpočet  

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

ÚVZ SR  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

ZP   Poisťovne verejného zdravotného poistenia na územný Slovenskej republiky 

ZR   Zdravé regióny  

 


