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Úvod 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015, ktorým prijala 

Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len 

„Stratégia“), zároveň uložila viacerým rezortom vypracovať do 31. decembra 2015 v 

medziach svojich kompetencií akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a 

jednotlivcov, pre ktoré doposiaľ nie sú zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, 

samostatné stratégie a rámce aplikačnej praxe. V zmysle citovaného uznesenia č. 71/2015 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky určil ako gestora predmetnej úlohy Úrad 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „úrad 

splnomocnenca“). 

Úrad splnomocnenca vytvoril v súčinnosti s Výborom pre národnostné menšiny 

a etnické skupiny (ďalej len „výbor“) ako stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa 

národnostných menšín a etnických skupín a ich príslušníkov priestor pre participatívny proces 

tvorby Návrhu Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám na roky 2016 – 2020. 

Obsah Návrhu Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným 

menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 vychádza z prílohy Stratégie č. 1: 

Východiskový materiál k časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v 

Slovenskej republike týkajúcej sa práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám (ďalej len „východiskový materiál“). Zároveň tento materiál plní úlohu vstupnej 

časti predloženého Akčného plánu, keďže obsahuje analýzu aktuálneho stavu pokiaľ ide o 

vnútroštátny právny rámec ochrany a podpory práv osôb patriacich k národnostným 

menšinám, oblasť podpory kultúry národnostných menšín, výchovy a vzdelávania 

príslušníkov národnostných menšín, používania jazyka národnostných menšín, ako aj 

medzinárodného právneho rámca ochrany a podpory práv osôb patriacich k národnostným 

menšinám a inštitucionálneho zabezpečenia ochrany a podpory práv osôb patriacich k 

národnostným menšinám. Východiskový materiál taktiež definuje priority a úlohy v danej 

oblasti, ktoré vytvorili rámec strategických cieľov a navrhovaných opatrení a aktivít 

zameraných na ich dosiahnutie. 

Cieľom Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 je zabezpečiť efektívny, prehľadný a spoľahlivý 

systém ochrany a podpory práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám vrátane posilnenia jeho inštitucionálneho zabezpečenia. 

Návrh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 schválil výbor uznesením č. 79 na svojom XIX. 

zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra 2015.  

Návrh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 bol 20. júna 2016 prerokovaný na 24. zasadnutí 

Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 

na ktorom rada uznesením č. 155 predmetný návrh schválila a odporučila vláde Slovenskej 

republiky jeho schválenie.  
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Operačné ciele Návrhu Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 

 

1. Zabezpečenie komplexného prístupu k tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa 

práv a postavenia národnostných menšín a etnických skupín; 

 

2. Zlepšenie systému podpory kultúry národnostných menšín a etnických skupín; 

 

3. Účinnejšie zohľadnenie špecifík výchovno-vzdelávacích potrieb osôb patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám; 

 

4. Zlepšenie podmienok používania jazykov národnostných menšín a etnických 

skupín v praxi; 

 

5. Zlepšenie informovanosti verejnosti o národnostných menšinách a etnických 

skupinách prostredníctvom médií;  

 

6. Zlepšenie mechanizmov participácie osôb patriacich k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú; 

 

7. Zvýšenie poznatkovej bázy slúžiacej k lepšej identifikácii cieľových skupín – 

národnostných menšín a etnických skupín a ich potrieb prostredníctvom 

štatistického zisťovania a výskumu.  
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Operačný cieľ 1 

 

Zabezpečenie komplexného prístupu k tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa práv a 

postavenia národnostných menšín a etnických skupín  

 

1. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

 

Zabezpečenie analýzy právnych predpisov týkajúcich sa 

práv a postavenia národnostných menšín a etnických 

skupín vrátane postavenia mestských častí Bratislavy 

a Košíc v kontexte používania jazykov národnostných 

menšín a etnických skupín 

 Indikátor plnenia: Vypracovanie analýzy 

 Termín plnenia: 

 

2017 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, 

odborná verejnosť 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 

 

2. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Zabezpečenie prípravy komplexnej a ucelenej právnej 

úpravy práv národnostných menšín a etnických skupín ak 

potreba takejto úpravy vyplynie z vypracovanej analýzy 

 Indikátor plnenia: Vypracovanie legislatívneho návrhu  

 Termín plnenia: 

 

2018 – 2019  

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, 

odborná verejnosť 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 
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3. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Analýza možností využitia dočasných vyrovnávacích 

opatrení v oblasti predchádzania diskriminácie osôb 

patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám 

 Indikátor plnenia: Vypracovanie analýzy 

 Termín plnenia: 

 

2017 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny, Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 

 

4. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Vypracovanie metodiky prijímania dočasných 

vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných 

menšín a etnických skupín vrátane prípravy štandardov, 

modelov a opatrení na implementáciu dočasných 

vyrovnávacích opatrení  

 Indikátor plnenia: Vypracovanie metodiky, štandardov, modelov a opatrení 

na implementáciu dočasných vyrovnávacích opatrení 

 Termín plnenia: 

 

2017 – 2019   

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny, Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, 

Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity   

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 

z pohľadu používania  
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Operačný cieľ 2 

 

Zlepšenie systému podpory kultúry národnostných menšín a etnických skupín 

 

1. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Zabezpečenie efektívnejšieho systému podpory kultúry 

národnostných menšín a etnických skupín vrátane 

znižovania administratívnej náročnosti uchádzania sa 

o podporu kultúrnych aktivít z dotačných programov, 

vytvorenia mechanizmov inštitucionálnej podpory 

menšinových organizácií a spolkov a flexibilnejších 

mechanizmov podpory profesionálnych menšinových 

divadelných a umeleckých telies  

 Indikátor plnenia: Vypracovanie a implementácia pravidiel na zabezpečenie 

efektívnejšieho systému podpory kultúry 

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny  

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 

 

2. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Vzdelávanie zamestnancov rezortu kultúry v oblasti 

významu a prínosu kultúry jednotlivých národnostných 

menšín a etnických skupín, odbúravanie predsudkov a 

stereotypov vo vzťahu k osobám patriacim 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám 

s cieľom predchádzať diskriminácii a posilniť 

demokratické mechanizmy otvorenej spoločnosti 

 Indikátor plnenia: Počet vzdelávacích podujatí 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo kultúry SR 

 Spolupracujúce subjekty: Národné osvetové centrum 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva kultúry SR 
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3. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Poskytovanie odbornej metodickej pomoci v oblasti 

kultúrno-osvetovej činnosti a nehmotného kultúrneho 

dedičstva organizáciám zameraným na rozvoj kultúrno-

osvetovej činnosti a nehmotného kultúrneho dedičstva 

národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v SR  

 Indikátor plnenia: Počet podujatí 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo kultúry SR 

 Spolupracujúce subjekty: Národné osvetové centrum, Slovenský ľudový umelecký 

kolektív, Ústredie ľudovej umeleckej tvorby  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva kultúry SR 

 

4. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Realizácia expozícií a rôznych foriem neformálneho 

vzdelávania pre osoby patriace k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám i pre širokú verejnosť smerujúcich 

k odbúravaniu predsudkov a stereotypov, k posilňovaniu 

rovnosti príležitostí v oblasti života a kultúry 

národnostných menšín a etnických skupín a podpore 

procesu sociálnej inklúzie prostredníctvom národnostných 

múzeí  

 Indikátor plnenia: Počet podujatí 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo kultúry SR 

 Spolupracujúce subjekty: Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského 

národného povstania 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva kultúry SR 
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5. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Realizácia kultúrnych aktivít a neformálno-vzdelávacích 

podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry a kultúrneho 

dedičstva, ako aj kultúrnych aktivít v oblasti umenia 

s cieľom zvyšovať povedomie majority a dostupnosť 

kultúry pre osoby patriace k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám prostredníctvom organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR 

 Indikátor plnenia: Počet podujatí 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo kultúry SR 

 Spolupracujúce subjekty: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 

kultúry SR 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva kultúry SR 

 

6. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Podpora projektov v oblasti kultúry zameraných na 

predchádzanie diskriminácie a sociálneho vylúčenia detí a 

mládeže žijúcich v marginalizovaných rómskych 

komunitách prostredníctvom dotačného systému 

Ministerstva kultúry SR 

 Indikátor plnenia: Počet podujatí 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo kultúry SR 

 Spolupracujúce subjekty: Mimovládne organizácie 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva kultúry SR 
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Operačný cieľ 3 

 

Účinnejšie zohľadnenie špecifík výchovno-vzdelávacích potrieb osôb patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám  

 

1. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Posilnenie procesu zohľadňovania špecifík výchovno-

vzdelávacích potrieb osôb patriacich k národnostným 

menšinám a etnickým skupinám vychádzajúcich 

z rozdielnych podmienok a požiadaviek, vrátane spôsobov 

riešenia vzdelávania ich príslušníkov v materinskom 

jazyku 

 Indikátor plnenia: Počet aktivít 

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 

2. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Účinnejšie vytváranie možností výchovy a vzdelávania 

rómskych detí v ich materinskom rómskom jazyku 

 Indikátor plnenia: Počet učebníc 

 Termín plnenia: 

 
2017 – 2020 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Štátny 

pedagogický ústav, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 

3. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Posilnenie výchovy a vzdelávania detí a mládeže v duchu 

ideí tolerancie, interkultúrneho a interetnického dialógu 

 Indikátor plnenia: Počet podporených projektov 

 Termín plnenia: 

 

2016 – 2020 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 
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 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 

4. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Posilnenie vzdelávacích programov pre pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení v oblasti vzdelávania osôb patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám, 

inkluzívneho vzdelávania, interkultúrneho a interetnického 

dialógu 

 Indikátor plnenia: Počet programov 

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Spolupracujúce subjekty: Metodicko-pedagogické centrum, Úrad splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 

5. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Tvorba učebného materiálu so zameraním na históriu 

a kultúru národnostných menšín v Slovenskej republike 

 Indikátor plnenia: Vypracovanie výstupného  materiálu 

 Termín plnenia: 

 

2016 – 2018 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Spolupracujúce subjekty: Štátny pedagogický ústav, Výbor pre národnostné 

menšiny a etnické skupiny, Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 

6. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Zefektívnenie činnosti Rady ministra pre národnostné 

školstvo v súlade s jej štatútom 

 Indikátor plnenia: Počet zasadnutí Rady ministra pre národnostné školstvo  

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 
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7. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Tvorba obsahových a výkonových štandardov a učebníc 

pre špecifické vyučovacie predmety primárneho a nižšieho 

sekundárneho vzdelávania s vyučovacím jazykom 

národnostných menšín (hudobná výchova, vlastiveda, 

dejepis) a pre vyučovací jazyk slovenský jazyk a literatúra 

pre primárne a nižšie sekundárne vzdelanie s vyučovacím 

jazykom národnostných menšín podľa úrovní SERR
1
 

 Indikátor plnenia: Vypracovanie výstupných  materiálov 

 Termín plnenia: 

 

2017  ̶  2020 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 Spolupracujúce subjekty: Štátny pedagogický ústav, Metodicko-pedagogické 

centrum, Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 

  

                                                           
1
 SERR  ̶  Spoločný európsky referenčný rámec 
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Operačný cieľ 4 

 

Zlepšenie podmienok používania jazykov národnostných menšín a etnických skupín 

v praxi 

 

1. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Zefektívnenie poskytovania odbornej a metodickej pomoci 

a zabezpečenie prekladov zásadných právnych predpisov 

SR, vzorov úradných tlačív, zabezpečenia jednotnej 

odbornej terminológie a vydávania metodických usmernení 

pre orgány miestnej štátnej správy, orgány územnej 

samosprávy a územnou samosprávou zriadené právnické 

osoby k aplikácii právnych predpisov súvisiacich s 

používaním jazykov národnostných menšín a etnických 

skupín  

 Indikátor plnenia: Počet prekladov, stanovísk a usmernení 

Počet pracovných skupín 

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny  

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

2. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Analýza nákladov zvýšenia dostupnosti služieb orgánov 

miestnej štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a 

územnou samosprávou zriadenými právnickými osobami 

osobám patriacim k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám v oblasti používania menšinových jazykov 

v úradnom styku  

 Indikátor plnenia: Vypracovanie analýzy 

 Termín plnenia: 

 

2017 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Orgány územnej samosprávy 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

  



13 
 

3. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Zvýšenie dostupnosti služieb orgánov miestnej štátnej 

správy, orgánov územnej samosprávy a územnou 

samosprávou zriadenými právnickými osobami pre osoby 

patriace k národnostným menšinám a etnickým skupinám 

prostredníctvom vzdelávania pracovníkov týchto orgánov  

 Indikátor plnenia: Počet školení, vyškolených pracovníkov 

 Termín plnenia: 

 

2017 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, 

Združenie miesta a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

4. Navrhovaná  

aktivita/opatrenie: 

Zohľadňovanie potrieb osôb patriacich k národnostným 

menšinám a etnickým skupinám v rámci reformy 

verejnej správy 

 Indikátor plnenia: Počet aktivít, počet pracovných skupín 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: Ministerstvo vnútra SR 

 Spolupracujúce subjekty: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, 

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Ministerstva vnútra SR 
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Operačný cieľ 5 

 

Zlepšenie informovanosti verejnosti o národnostných menšinách a etnických skupinách 

prostredníctvom médií  

 

1. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Podpora efektívneho využitia verejnoprávnych médií 

na budovanie inkluzívneho povedomia väčšinového 

obyvateľstva a osobitne detí a mládeže o význame a 

prínose národnostných menšín a etnických skupín pre 

rozvoj spoločnosti  

 Indikátor plnenia: Dĺžka vysielacieho času verejnoprávnych médií v 

jazykoch národnostných menšín  

Počet odvysielaných programov určených pre väčšinové 

obyvateľstvo vrátane programov určených pre deti a 

mládež 

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny, Rozhlas a televízia Slovenska, 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska  

 

2. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Posilnenie vzdelávania v mediálnom priestore smerom 

k budovaniu inkluzívneho povedomia väčšinového 

obyvateľstva a predchádzaniu intolerancie k osobám 

patriacim k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám  

 Indikátor plnenia: Počet aktivít 

 Termín plnenia: 

 

2017 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 
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3. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Podpora informovanosti verejnosti o činnosti Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny 

 Indikátor plnenia: Počet aktivít 

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, 

neziskové organizácie 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR  

 

 

  



16 
 

Operačný cieľ 6 

 

Zlepšenie mechanizmov participácie osôb patriacich k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú 

 

1. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Podpora rozvoja participatívnych mechanizmov 

na všetkých úrovniach a posilnenie štatútu, postavenia a 

kompetencií poradných a konzultatívnych orgánov 

a posilnenie ich kapacít  

 Indikátor plnenia: Počet aktivít, počet pracovných skupín 

 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 

 

2. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 
Zabezpečenie možnosti stáží pre študentov  osôb 

patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám na Úrade splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Indikátor plnenia: Počet uchádzačov/počet stážistov 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 
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Operačný cieľ 7 

 

Zvýšenie poznatkovej bázy slúžiacej k lepšej identifikácii cieľových skupín a ich potrieb 

prostredníctvom štatistického zisťovania a výskumu  

 

1. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Identifikácia prekážok pre zber citlivých dát o etnicite a 

vytvorenie systému zberu údajov o etnickej 

a národnostnej príslušnosti  

 Indikátor plnenia: Spracované analýzy 

 Termín plnenia: 

 
2017 – 2018 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Výbor pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu Úradu vlády SR 

 

 

2. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Posilnenie komplexného výskumu a systematického 

monitoringu v oblasti národnostných menšín a etnických 

skupín  

 Indikátor plnenia: Počet aktivít 

 Termín plnenia: 

 

2017 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny 

 Spolupracujúce subjekty: Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, 

Štatistický úrad SR 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu rezortov,  

Operačný program Efektívna verejná správa 
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SWOT analýza postavenia a práv osôb patriacich  

k národnostným menšinám a etnickým skupinám 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

  

 Existencia inštitucionálnych 

mechanizmov, najmä Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny a Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny; 

 Silný univerzálny a európsky 

medzinárodnoprávny rámec ochrany 

práv osôb patriacich k národnostným 

menšinám a etnickým skupinám; 

 Existencia záväzkov vyplývajúcich pre 

SR z medzinárodných dohovorov 

na univerzálnej (OSN) a regionálnej 

(Rada Európy) úrovni vzťahujúcich sa 

k ochrane ľudských práv, práv osôb 

patriacich k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám nevynímajúc; 

 Dlhodobá tradícia podpory projektov 

zameraných na podporu kultúry, 

identity, jazyka národnostných menšín 

a etnických skupín a multikultúrnych 

aktivít v rámci dotačnej schémy Kultúra 

národnostných menšín; 

 Legislatívne zakotvené právo na 

vzdelávanie v jazyku národnostných 

menšín; 

 Legislatívne zakotvené práva 

národnostných menšín a etnických 

skupín v Ústave  SR; 

 Existencia Atlasu rómskych komunít 

ako príklad dobrého zberu dát o 

etnicite; 

 Systematická podpora kultúry 

národnostných menšín a etnických 

skupín prostredníctvom dotačného 

programu Kultúra národnostných 

menšín;  

 Existencia dát zo sčítania obyvateľstva.  

 Obmedzené kompetencie a slabý 

mandát Splnomocnenca vlády SR pre 

národnostné menšiny a Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické 

skupiny;   

 Značná rozdrobenosť právnych úprav 

týkajúcich sa práv a postavenia 

národnostných menšín a etnických 

skupín; 

 Nedostatok dát vzhľadom na 

prekážky pri zbere citlivých údajov 

o etnickej a národnostnej príslušnosti, 

ktoré by umožňovali spracovať 

hĺbkové analýzy pre problematiku 

ochrany práv osôb patriacich 

k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám;  

 Nedostatok odborných kapacít 

verejnej správy a samospráv v oblasti 

ochrany práv osôb patriacich 

k národnostným menšinám a 

etnickým skupinám; 

 Nedostatok analýz už existujúcich dát; 

 Nedostatok komplexných, 

kontinuálnych a komparatívnych 

výskumov. 
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Príležitosti 

 

Ohrozenia 

 Podpora kohézie spoločnosti 

prostredníctvom multikultúrnych 

a interetnických aktivít; 

 Zahraničné skúsenosti s implementáciou 

záväzkov vyplývajúcich 

z medzinárodných rámcov ochrany 

a podpory práv národnostných menšín 

a etnických skupín; 

 Zefektívnenie praktického výkonu práv 

osôb patriacich k národnostným 

menšinám a etnickým skupinám;  

 Spolupráca s Medziskupinou pre 

tradičné menšiny, národné spoločenstvá 

a jazyky v Európskom parlamente, 

zaoberajúcou sa autochtónnymi 

národnostnými menšinami; 

 Podpora zamestnanosti osôb patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám v duchu rovnosti príležitostí.  

 Neinformovanosť verejnosti a osôb 

patriacich k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám o právach osôb 

patriacich k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám a z toho 

prameniaci slabší tlak na uplatňovanie 

ochrany práv osôb patriacich k 

národnostným menšinám a etnickým 

skupinám na úrovni samospráv; 

 Neinformovanosť väčšinového 

obyvateľstva o autochtónnych 

národnostných menšinách v SR; 

 Slabá praktická vymožiteľnosť práva 

v oblasti antidiskriminačnej 

legislatívy;  

 Limitované finančné prostriedky 

na podporu a rozvoj národnostných 

menšín a etnických skupín. 

 

 


