
 

     
 
 
 
 
 
Zápis z pracovného stretnutia TPS Nediskriminácia 
Dátum: 11.09.2020; miesto: Bratislava 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Zapísal: Tibor Škrabský 
 

1. Otvorenie stretnutia 

Stretnutie otvoril Tibor Škrabský z ÚSVRK, privítal všetkých prítomných a poďakoval za účasť. 
Predstavil postup pri schvaľovaní novej Stratégie integrácie Rómov do roku 2030, ktorá je zároveň aj 
podmienkou pre čerpanie prostriedkov EŠIF v ďalšom programovom období. 

2. Predstavenie analytickej časti 

Zuzana Havírová, predstavila analytickú časť verziu časti Nediskrimnácia v novej Stratégii. 
Nasledovala diskusia a tiež dohoda na novom znení tejto časti Stratégie.  

Globálny cieľ: Zvýšiť účinnú ochranu Rómov a Rómok pred diskrimináciou a protirómskym rasizmom 

Čiastkový cieľ 1  

Posilniť inštitucionálny rámec boja proti diskriminácii a protirómskemu rasizmu 

- Opatrenie 1.1: Uznanie protirómskeho rasizmu ako osobitnej formy rasizmu proti Rómom a 
Rómkam v právnych a administratívnych systémoch Slovenskej republiky   

- Opatrenie 1.2: Posilniť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré bude schopné 
bojovať proti inštitucionálnej diskriminácii, ako aj proti diskriminačným politikám obcí 
a poskytnúť účinnú pomoc obetiam diskriminácie. 

- Opatrenie 1.3: Zlepšenie uplatňovania a dodržiavania Antidiskriminačného zákona v praxi 

Indikátory:  

• Počet právoplatných rozsudkov podľa §421 - §425 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v 
znení neskorších predpisov  

• Počet podnetov na základe porušovania Antidiskriminačného zákona 
• Podiel Rómov, ktorí sa za posledný rok (5 rokov) cítili byť diskriminovaní na základe svojho 

etnického pôvodu a nahlásili svoju diskrimináciu príslušenej inštitúcii  
• Dôvody neriešenia diskriminác súdnou cestou 
• Definovanie anticiganizmu/protirómskeho rasizmu vo vládnych dokumentoch 

 

 

 

 

 

Táto aktivita je podporená v rámci programu 
Európskej únie „Rights, Equality and Citizenship 
Programme 2014-2020. 
 



 

 

Čiastkový cieľ 2  

Posilniť ľudskoprávnu výchovu, výchovu k tolerancii prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho 
procesu na všetkých stupňoch vzdelávania  

 

- Opatrenie 2.1: Analyzovať, revidovať a doplniť existujúce učebné dokumenty obsahujúce 
informácie o rómskej menšine a poskytovať presné a komplexné materiály, vrátane integrácie 
do novo pripravovaných učebníc dejepisu, občianskej náuky, zemepisu a etiky, ktoré poskytujú 
komplexné porozumenie medzi žiakmi a študentmi.  

- Opatrenie 2.2: Zavádzať inovatívne metódy a stratégie v oblasti učenia kritickému mysleniu a 
mediálnej gramotnosti  

- Opatrenie 2.3: Poskytovať politickú, finančnú a metodickú podporu subjektom, ktoré zvyšujú 
informovanosť o protirómskom rasizme, jeho povahe, prejavoch, vplyve a dôsledkoch.  

Indikátory: 

• Počet zrevidovaných učebných dokumentov obsahujúce informácie o rómskej menšine, ktoré 
sa používajú vo vzdelávacom procese 

• Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti 
ľudských práv, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia 

• Počet podporených projektov v oblasti ľudských práv, boja proti rasizmu a nediskriminácie 
• Počet vzdelávacích aktivít v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramostnosti 

 

Čiastkový cieľ 3  

Zamerať sa na komplexné aktivity na predchádzanie diskriminácie na úrovni miest, obcí, okresov, 
VÚC a SR vo vzťahu k väčšinovej spoločnosti prostredníctvom cielených verejných kampaní 
s inovatívnymi a nekonvenčnými stratégiami  

 

- Opatrenie 3.1: Podporovať projekty zacielené na väčšinovú spoločnosť, ktoré budú bojovať 
proti stereotypom a predsudkom s dôrazom na posilnenie rodovej rovnosti  

- Opatrenie 3.2.: Zvýšiť informovanosť o diskriminácii a prenasledovaní Rómov a Rómok v 
minulosti a posilnenie vzájomnej dôvery a zmierenia  

- Opatrenie 3.3: Zvýšiť informovanosť o pozitívnych a úspešných príkladoch z praxe z oblasti boja 
proti diskriminácii  

Indikátory:  

• Podiel ľudí vo všeobecnej populácii, ktorí by nechceli mať Rómov za susedov 
• Podiel Rómov, ktorí za posledný rok zažili obťažovanie a nenávistné prejavy na základe svojho 

etnického pôvodu 
• Podiel Rómov, ktorí boli za posledný rok fyzicky napadnutí na základe svojho etnického pôvodu 

 
 
 



 

 
 

3. Záver a ďalšie kroky 

Členovia TPS sa dohodli na týchto ďalších krokoch: 

• členovia TPS sa vyjadria k navrhovaným indikátorom a zašlú stanovisko na: 
tibor.skrabsky@minv.sk 

 

 

 
 


