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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 256 
zo 6. apríla 2022 

 

k Akčným plánom k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov 

do roku 2030 na roky 2022 - 2024 

 
Číslo materiálu: 11532/2022 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

na roky 2022 - 2024 pre oblasti: Oblasť vzdelávania, Oblasť bývania, Oblasť 

zamestnanosti, Oblasť zdravia, Oblasť boja s protirómskym rasizmom 

a podpory participácie; 

B. ukladá 

splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity  

B.1. v spolupráci s jednotlivými rezortmi a zodpovednými subjektmi koordinovať 

a implementovať opatrenia a aktivity Akčných plánov k Stratégii rovnosti, 

inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022 - 2024 

 priebežne 

B.2. v spolupráci s jednotlivými rezortmi vypracovať a predložiť na rokovanie 

vlády Akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 

2030 na roky 2025 - 2027 pre oblasti: Oblasť vzdelávania, Oblasť bývania, 

Oblasť zamestnanosti, Oblasť zdravia, Oblasť boja s protirómskym rasizmom 

a podpory participácie 

 do 31. decembra 2024 

podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

ministrovi dopravy a výstavby 

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
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ministrovi vnútra 

ministrovi obrany 

ministerke spravodlivosti 

ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí 

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministerke kultúry 

ministrovi zdravotníctva 

B.3. v rámci svojej vecnej pôsobnosti implementovať opatrenia a aktivity Akčných 

plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

na roky 2022 - 2024 

 priebežne. 

Vykonajú: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja  

a informatizácie 

minister dopravy a výstavby 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

minister vnútra 

minister obrany 

ministerka spravodlivosti 

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

minister životného prostredia 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

ministerka kultúry 

minister zdravotníctva 

Na vedomie: prezidentka SR 

predseda Národnej rady SR 

generálny prokurátor  

predseda Štatistického úradu SR 

vedúci Úradu vlády SR  

predsedovia samosprávnych krajov 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

prezident Únie miest Slovenska 

predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 

výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

verejná ochrankyňa práv 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny 

splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport 


