
 
 

 

Pripomienky mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva k Stratégii 

rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 

 

V rámci aktuálneho procesu prípravy Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, 

koordinovaného Úradom splnomocnenkyne pre rómske komunity, predkladáme pripomienky k jej 

návrhu, ktorý bol zverejnený na pripomienkovanie širokej odbornej verejnosti. Pripomienky 

vychádzajú z dlhodobého angažovania sa našej mimovládnej organizácie v oblasti ochrany pred 

diskrimináciou rómskej menšiny na Slovensku, a to prostredníctvom ľudskoprávneho monitoringu, 

zabezpečovania právnej pomoci a strategického vedenia súdnych sporov, ako aj presadzovania 

opatrení v tejto oblasti smerom k domácim a medzinárodným inštitúciám.     

 

1./   Prioritná oblasť vzdelávanie - Segregácia a inklúzia - strana 7. 

 

Stratégia konštatuje, že v budúcom strategickom období bude nutné identifikovať a eliminovať výskyt 

segregačných praktík, okrem iného aj prostredníctvom realizácie 'desegregačných pilotných 

projektov.' Navrhujeme neoznačovať dané projekty ako pilotné. Vzhľadom na dlhý časový rozsah 

stratégie do roku 2030 sa realizácia len určitého obmedzeného testovacieho počtu tzv. pilotných 

projektov v tomto smere javí ako málo ambiciózna, s ohľadom na rozsiahlosť tohto problému a 

medzinárodné právne požiadavky týkajúce sa odstraňovania rasovú segregáciou vo vzdelávaní, ktoré 

vyžadujú okamžitú reakciu. Domnievame sa, že pilotnú fázu realizácie týchto projektov je možné 

teoreticky rámcovať v úvodnom akčnom pláne vyplývajúcom zo stratégie na obdobie napr. dvoch 

rokov. Avšak stratégia na obdobie takmer desiatich rokov by nemala smerovať iba k pilotnej realizácii 

projektov. Navrhovaná úprava by mala byť zohľadnená aj v indikátore č. 1 v rámci čiastkového cieľa 

4. v tejto prioritnej oblasti. 

 

2./   Prioritná oblasť vzdelávanie - Segregácia a inklúzia - strana 8. 

         

Stratégia konštatuje, že štát má povinnosť podporovať proces desegregácie (odstraňovania 

existujúcej segregácie) v školstve a zároveň dôsledne zabraňovať vytváraniu novej segregácie či 

prehlbovaniu existujúcej (princíp nesegregácie), hlavne ak je dôsledkom administratívnych či 

politických rozhodnutí. Navrhujeme odstrániť druhú časť tohto tvrdenia, ktoré odkazuje na 

administratívne a politické rozhodnutia, pretože je nadbytočné a môže relativizovať zodpovednosť 

štátu v oblasti odstraňovania a prevencie segregácie vo vzdelávaní. Túto zodpovednosť má podľa 

medzinárodného práva štát bez ohľadu na to, či segregácia vznikla dôsledkom administratívnych či 

politických rozhodnutí inštitúcií, alebo v dôsledku konania alebo nekonania akýchkoľvek iných 

subjektov či v dôsledku širšieho spoločenského vývoja. V tejto súvislosti uvádzame, že diskriminácia 

formou segregácie rómskych detí vo vzdelávaní je v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské 

práva definovaná ako oddelenie rómskych detí od ostatných a zlyhanie štátu túto faktickú situáciu 



efektívne riešiť. Nie je chápaná ako vyplývajúca z nepriaznivého konania motivovaného etnicitou detí, 

ale ako nedbalosť pri predchádzaní vzniku segregácie, alebo zlyhanie aktívne riešiť vzniknutú 

segregáciu.1 

 

3./ Prioritná oblasť vzdelávanie - formulácia čiastkového cieľa 4.  

 

Tento čiastkový cieľ stanovuje potrebu systematicky zmierňovať a eliminovať prejavy segregácie v 

edukačnom procese na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému. Domnievame sa, že uvedená 

formulácia je zameraná iba na elimináciu súčasnej existujúcej segregácie a nezahŕňa aspekt 

predchádzania/prevencie segregácie vo vzdelávaní, ktorý rovnako vyplýva z vnútroštátneho a 

medzinárodného práva. Navrhujeme preto, aby do uvedenej formulácie cieľa bola zahrnutá aj 

potreba predchádzať prejavom segregácie v edukačnom procese.  

 

4./   Prioritná oblasť vzdelávanie - Čiastkový cieľ 4. - Indikátor 1. 

 

Tento indikátor má za cieľ sledovať  počet škôl zapojených do pilotných projektov desegregácie v 

podmienkach slovenského školstva. Jeho nastavenie naznačuje, že plánované projekty desegregácie 

by pravdepodobne mali byť založené na dobrovoľnom rozhodnutí základných škôl zapojiť sa do nich a 

uskutočniť desegregačné opatrenia v týchto projektoch. Domnievame sa, že tento indikátor 

nezohľadňuje faktické tvrdenie, ktoré stratégia obsahuje - a to že účinné riešenie segregácie vo 

vzdelávaní nie je možné iba na úrovni jednotlivých obcí, ale je potrebné do toho procesu zapájať 

školy a ďalších aktérov v rámci väčšieho územia. Je možné predpokladať, že mnohé školy a ich 

zriaďovatelia nebudú mať záujem sa do desegregačných projektov zapájať, pretože môžu tento 

problém ignorovať či bagatelizovať, môžu mať obavy zo zníženia počtu žiakov/-čok a finančného 

normatívu, môžu sa brániť zvýšenému počtu rómskych žiakov/-čok a podobne. Pre ilustráciu, v nami 

vedenom antidiskriminačnom súdnom spore proti štátu a ministerstvu školstva poukazujeme na 

segregáciu časti rómskych detí na základnej škole v obci Terňa. Podiel rómskych detí na nej tvorí 

približne dve tretiny a škola reálne nedokáže bez cielenej zmeny školských obvodov tj. zníženia 

podielu rómskych detí na nej a ich umiestnenia na iné okolité školy, desegregovať.2 Je možné 

predpokladať, že táto škola by sa do desegregačného projektu zapojila. Okolité školy však nemajú 

záujem vzdelávať sociálne znevýhodnené rómske deti a do projektu by sa pravdepodobne nezapojili, 

pričom pre účinnú zmenu musia byť nevyhnutne do procesu zapojené. Taktiež motivácia rómskych a 

nerómskych rodičov k tomu, aby sa škola, ktorú navštevujú ich deti, zapojila do projektu 

desegregácie, môže byť rôznorodá a zapojenie brzdiť. Úrad komisárky Rady Európy pre ľudské práva 

v tomto smere špecificky hovorí o potrebe realizácie komplexných stratégií desegregácie s jasnými 

cieľmi, dostatočnými zdrojmi na ich realizáciu a jasným a ambicióznym časovým rámcom. Mali by 

okrem iného zahŕňať aj kampane na zvýšenie povedomia, ako aj opatrenia, ktoré sa vyrovnajú s 

rôznorodými záujmami rôznych aktérov v oblasti vzdelávania a zabezpečia rovný prístup ku 

kvalitnému vzdelaniu pre každé dieťa.3  

 

                                                           
1
 Pozri rozsudok ESĽP v prípade Lavida a ostatní proti Grécku z 30.5.2013, č. sťažnosti 7973/10. 

2
 Rámcové informácie o tomto súdom spore sú dostupné na našej internetovej stránke: https://www.poradna-

prava.sk/sk/aktuality/podla-rozsudku-krajskeho-sudu-v-presove-za-segregaciu-romskych-deti-na-skolach-
nezodpovedaju-statne-institucie-ale-skoly-1/ 
3
 Council of Europe Commissioner for Human Rights. 2017. Fighting school segregation in Europe through 

inclusive education: position paper, s. 20-21. Dostupné na: 
https://rm.coe.int/fighting-school-segregation-in-europe-throughinclusive-education-a-pos/168073fb65 



Vzhľadom na nutnú komplexnosť desegregačných projektov a potrebu zapájať do nich aj aktérov, 

ktorí o to nemusia mať záujem, navrhujeme, aby indikátor v tejto súvislosti sledoval počet 

vypracovaných a implementovaných miestnych desegregačných plánov/stratégií. Tie identifikujú a 

popíšu problém v danej lokalite, a navrhnú opatrenia, ktoré sa následne realizujú, pričom 

zodpovednosť za ich účinnú realizáciu, finančné zabezpečenie a zaangažovanie všetkých aktérov, 

vrátane škôl a ich zriaďovateľov, musia mať štátne inštitúcie.      

 

5./   Prioritná oblasť vzdelávanie - Čiastkový cieľ 4. - Indikátor 4. 

 

Tento indikátor má za cieľ sledovať podiel žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

vzdelávaných v špeciálnych základných školách vybraných obcí. Domnievame sa však, že 

nezohľadňuje skutočnosť, že množstvo rómskych detí je vzdelávaných podľa vzdelávacích plánov pre 

deti s mentálnym postihnutím (znevýhodnením) v špeciálnych triedach zriaďovaných bežnými 

základnými školami. Znižujúci sa podiel rómskych detí na špeciálnych školách by mohol dokonca 

teoreticky znamenať ich presun do špeciálnych tried a ich zvyšujúci sa podiel v nich. Preto 

navrhujeme upraviť indikátor tak, aby sledoval podiel žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia (znevýhodnenia) vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach vybraných obcí, alebo pre 

sledovanie podielu rómskych detí v špeciálnych triedach vytvoriť ďalší samostatný indikátor.      

 

6./   Prioritná oblasť  boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie - Čiastkový cieľ 1. - 

Indikátor 7. 

 

Tento indikátor má za cieľ sledovať podiel prípadov podaných Rómami týkajúcich sa porušovania 

antidiskriminačného zákona na základe etnického pôvodu, ktoré súdy rozhodli v prospech 

poškodených. Navrhujeme, aby sa zároveň sledoval aj počet všetkých prípadov týkajúcich sa 

porušovania antidiskriminačného zákona na základe etnického pôvodu, v ktorých súdy rozhodli. To 

umožní porovnanie oboch sledovaných údajov. Ako MVO, ktorá dlhodobo zabezpečuje právne 

zastupovanie Rómom a Rómkam v prípadoch diskriminácie, je nám okrem iného známe, že počet 

prípadov rasovej diskriminácie, ktoré sa dostávajú na slovenské súdy, zostáva veľmi nízky. 

Ministerstvo spravodlivosti v ostatnom období zlepšilo evidenciu právoplatných súdnych rozhodnutí 

v prípadoch diskriminácie.4 Domnievame sa však, že existuje priestor pre to, aby sa do budúcna 

určitým spôsobom rámcovo evidovali nie len právoplatné rozhodnutia, ale aj počet podaných 

antidiskriminačných žalôb týkajúcich sa diskriminácie na základe etnického pôvodu a neprávoplatné 

rozhodnutia súdov, ktoré dajú širší obraz o prístupe k spravodlivosti v tejto oblasti. Daný alebo 

novovytvorený indikátor by tento aspekt mohol zahrnúť a vytvorený akčný plán by následne zahrnul 

do opatrení potrebu rozšírenia súčasnej evidencie antidiskriminačných súdnych sporov.           

 

7./   Prioritná oblasť boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie - Čiastkový cieľ 1. - návrh 

nového indikátora 

 

Stratégia zdôrazňuje potrebu posilniť existujúce legislatívne nástroje tak, aby účinnosť ich uplatnenia 

bola v praxi čo najvyššia. Domnievame sa, že okrem potreby zlepšiť implementáciu antidiskriminačnej 

legislatívy zo strany súdov, je rovnako dôležité, aby svoje kompetencie v oblasti ochrany pred 

                                                           
4
 Pre rámcové informácie v tomto smere pozri Country report: Non-discrimination. Slovakia 2020. European 

network of legal experts in gender equality and non-discrimination, s. 76-79. Dostupné na: 
https://www.equalitylaw.eu/country/slovakia 



diskrimináciou čo najúčinnejšie využívali aj správne orgány, ktoré môžu kontrolovať a sankcionovať 

diskrimináciu v rôznych oblastiach verejného života (Úrady práce, Inšpektoráty práce, Slovenská 

obchodná inšpekcia, Štátna školská inšpekcia, odbory zdravotníctva VÚC a iné). Navrhujeme, aby bol 

do tejto prioritnej oblasti zahrnutý aj indikátor, ktorý by prierezovo monitoroval počet podnetov 

namietajúcich diskrimináciu na základe etnicity, prijatých správnymi orgánmi, a závery prešetrenia 

týchto podnetov z ich strany. Z našich skúseností správne orgány prípady v tejto oblasti do istej miery 

spravidla už monitorujú a kvalita ich kontrolnej činnosti v týchto prípadoch je rôznorodá. Následné 

akčné plány by mali zahrnúť opatrenia, ktoré by ich kontrolnú činnosť v tejto oblasti aj evidenciu 

prípadov posilnili.5     

 

V Košiciach, 10.12.2020  

       

***  

 

Kontaktné informácie: Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva; tel: 0908 

695 531; e-mail: poradna@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 

 

*** 

 

Informácia o projekte, v rámci ktorého boli tieto pripomienky vypracované: 

 

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov 

ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF - 

Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia 

Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

 

                                              

                                                           
5
 Pre rámcové informácie o súčasnom stave pozri Country report: Non-discrimination. Slovakia 2020. European 

network of legal experts in gender equality and non-discrimination. 


