
 

 

Pripomienky mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva k Aktualizovaným 

akčným plánom stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 - 

2020 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 

Oblasť bývania a D.2.5 Oblasť finančného začlenenia  

Materiál bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom vnútra SR dňa 

3.12.2018. 

Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/902 

Pozmeňujúce návrhy: 

1. 

D.2.1 Oblasť vzdelávania; čiastkový cieľ č. 4. / Príloha č. 3: D.2.1 Oblasť vzdelávania; čiastkový cieľ č. 4.    

Navrhujeme, aby bola formulácia uvedeného čiastkového cieľa upravená nasledujúcim spôsobom: „Znižovať 

podiel ZŠ, v ktorých sa koncentrujú žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a predchádzať ich 

ďalšiemu vzniku.“ 

Odôvodnenie:   

Čiastkový cieľ sa zameriava na existujúci problém ZŠ, v ktorých sa koncentrujú žiaci a žiačky z MRK, čo má za 

následok ich segregáciu. Jeho formulácia však nezohľadňuje, že daný problém už v súčasnosti reálne existuje a 

žiaci a žiačky z MRK sa na niektorých ZŠ koncentrujú. Preto je dôležité čiastkový cieľ zamerať nie len na 

predchádzanie vzniku ďalších ZŠ tohto druhu do budúcnosti, ale aj znižovanie podielu tých ZŠ, na ktorých sú už 

v súčasnosti žiaci a žiačky z MRK koncentrovaní. Návrh tiež reflektuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodného 

práva a práva EÚ, ktoré slovenské štátne orgány zaväzuje k tomu, aby rasovej segregácii vo vzdelávaní nie len 

predchádzali do budúcnosti, ale prijímali opatrenia na jej elimináciu. Je tiež v súlade so súvisiacim opatrením 

4.1. a aktivitou 4.1.1, ktoré reálne môžu prispieť nie len k predchádzaniu vzniku ZŠ, v ktorých sa koncentrujú 

žiaci a žiačky z MRK, ale aj k znižovaniu ich súčasného počtu. Súčasný stanovený indikátor 1 zostáva v súlade 

s navrhovanou zmenou.  

Pripomienka je zásadná. 

2. 

Príloha č. 3: D.2.1 Oblasť vzdelávania; čiastkový cieľ č. 4. – opatrenia a aktivity.   

Navrhujeme, aby bol daný čiastkový cieľ doplnený o ďalšie opatrenie 4.2., ktoré by v kontexte pilotného 

testovania vytvárania školských obvodov na desegregačnom základe otestovalo zabezpečenie dostupnej 

a efektívnej dopravy pre žiakov a žiačky z MRK do ZŠ s nižšou koncentráciou žiakov a žiačok z MRK. V tomto 



obsahovom rámci navrhujeme tiež doplniť príslušnú aktivitu 4.2.2. Navrhované opatrenie by bolo realizované 

v spolupráci so samosprávami.  

Odôvodnenie: 

Obsahom opatrenie 4.1. je pilotne otestovať vytváranie školských obvodov na desegregačnom princípe. 

Domnievame sa však, že bez zabezpečenia účinnej školskej dopravy pre žiakov a žiačky z MRK má samo osebe 

v praxi len obmedzený potenciál naplniť daný čiastkový cieľ. MRK v mnohých lokalitách sú rezidenčne 

koncentrované a  žiaci a žiačky z MRK sa koncentrujú v najbližšej ZŠ. Vzhľadom na tento stav je pri vytváraní  

školských obvodov na desegregačnom princípe spravidla nevyhnutné umiestniť žiakov a žiačky z MRK aj do 

iných, vzdialenejších  ZŠ. V takom prípade je nutné zabezpečiť, aby mali žiaci a žiačky do týchto ZŠ aj efektívny 

prístup. Jeho nezabezpečenie môže mať výrazný negatívny dopad na školskú dochádzku žiakov a žiačok z MRK 

a viesť k odmietaniu zmien vo vymedzení školských obvodov zo strany ich rodičov. Fyzická dostupnosť 

základného vzdelávania je tiež nevyhnutným predpokladom realizácie garantovaného práva na vzdelanie.                 

Pripomienka je zásadná. 

 

*** 
 
Kontaktné informácie: Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva; tel: 0908 
695 531; e-mail: antidiskriminacia@poradna-prava.sk 
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv 
a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Pozornosť dlhodobo venuje 
predovšetkým otázkam diskriminácie rómskej etnickej skupiny v rôznych oblastiach života na Slovensku. Venuje 
sa tiež ochrane reprodukčných práv a problematike policajného násilia. Poradňa vo svojej práci rozvíja metódu 
strategického vedenia súdnych sporov v prípadoch diskriminácie a porušovania ľudských práv menšín. 
Zabezpečuje sprostredkovanie bezplatného právneho poradenstva vo vybraných prípadoch porušenia ľudských  
práv a bezplatného právneho zastupovania v konaniach pred slovenskými súdmi a Európskym súdom pre 
ľudské práva v Štrasburgu. Vykonáva tiež terénny monitoring, advokačné aktivity vo vzťahu k štátnym 
inštitúciám a realizuje vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany pred diskrimináciou pre odbornú a laickú verejnosť.  
Web: www.poradna-prava.sk 
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