
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

 

 

ŠTATÚT  

poradného orgánu  

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

pre oblasť mládeže 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Tento štatút upravuje postavenie poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity pre oblasť mládeže
1
 (ďalej len poradný orgán), podrobnosti o jeho pôsobnosti, 

zložení, organizácii práce a zásadách činnosti.  

2) Poradný organ vznikol na základe potreby posilniť mladých Rómov a Rómky a aktívne ich 

zapájať do politiky integrácie Rómov. Táto potreba bola definovaná aj zástupcami rómskej 

mládeže v rámci konzultačného procesu, ktorý realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity.
2
  

3) Zriaďovateľom poradného orgánu je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre 

rómske komunity (ďalej len „splnomocnenec vlády“). 

4) Na účely tohto štatútu:
3
 

a. mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov, 

b. mládež je skupina najmenej troch mládežníkov, 

c. mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov, je 

bezúhonná a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod 

vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou, 

d. mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná, 

organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie, 

e. pracovník s mládežou je osoba, ktorá 

i. pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s 

mládežou, 

ii. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

iii. je bezúhonná, 

f. práca s mládežou je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, 

informačná činnosť a poradenská činnosť pre mládež, mladých vedúcich, 

                                                        
1
 Mládežníkom je fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov (§ 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s 

mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov)  
2
 Konzultácie boli realizované v rámci tzv. „dielní budúcnosti“, ktoré sa uskutočnili od mája 2016 do marca 2017 v 

rámci projektu rómskych regionálnych platforiem,  podporeného Európskou komisiou. 
3
 Uvedené definície vychádzajú z ustanovení zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a 

doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. 

g. participácia alebo spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese 

plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti 

spoločenského a hospodárskeho života, 

 

Čl. 2 

Cieľ a úlohy poradného orgánu 

 

1) Cieľom poradného orgánu je podporiť aktívny a participatívny prístup k integrácii 

prostredníctvom zmysluplného zapojenia mladých Rómov a Rómiek do tvorby, 

vykonávania, monitorovania, preskúmavania a vykazovania opatrení zameraných na 

Rómov.  

2) Medzi úlohy poradného orgánu patrí najmä: 

a. prerokovávať a posudzovať návrhy, odporúčania a materiály splnomocnenca vlády 

SR pre rómske komunity, najmä tie, ktoré sa dotýkajú mládeže a pripravovať 

stanoviská k týmto návrhom pre splnomocnenca vlády, 

b. spracúvať pre splnomocnenca vlády návrhy stanovísk a uznesení k legislatívnym 

zámerom, návrhom zákonov, všeobecne záväzným právnym predpisom a interným 

právnym predpisom, ako aj k vládnym, rezortným a ďalším opatreniam 

nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na úroveň podpory rómskej 

mládeže,  

c. zhromažďovať názory zainteresovaných strán, najmä rómskej mládeže na miestnej 

úrovni, na pokrok v integrácii Rómov a na pretrvávajúce výzvy,  

d. navrhovať opatrenia na posilňovanie postavenia mladých Rómov a Rómiek 

presadzovaním mechanizmov participatívnej tvorby politík, aby mali konkrétne 

slovo v politických oblastiach, ktoré ich priamo ovplyvňujú,  

e. navrhovať a opatrenia na riešenie situácie mladých Rómov a Rómiek vo 

všeobecných politikách v oblasti mládeže alebo v cielených opatreniach, 

f. navrhovať splnomocnencovi vlády možnosti podpory aktivít zameraných na 

rómsku mládež v rámci poskytovania dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych 

potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. 

g. podporovať aktívnu participáciu rómskej mládeže na programoch a opatreniach 

zameraných na mládež 

h. napomáhať začleňovaniu rómskej mládeže do mainstreamovej politiky voči 

mládeži /RMS + výbory kampane proti nenávisti na internete a národná pracovná 

skupina pre štruktúrovaný dialóg + iné existujúce výbory alebo pracovné skupiny 

v rámci sektora mládeže 

i. zabezpečovať prenos informácií medzi jednotlivými stakeholdermi na národnej 

a lokálnej úrovni 

3) Splnomocnenec vlády môže poradný orgán poveriť aj inými úlohami na základe aktuálnej 

potreby.  

 

 



Čl. 3 

Zloženie poradného orgánu 

 

1) Poradný orgán sa skladá z predsedu, podpredsedu, splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity, tajomníka poradného orgánu a ďalších členov poradného orgánu. Poradný orgán 

má minimálne sedem členov s hlasovacím právom.  

2) Predsedom poradného orgánu je mládežník, ktorý je členom poradného orgánu a ktorého si 

členovia poradného orgánu zvolia za predsedu. Predsedu poradného orgánu vymenováva 

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na základe výsledkov hlasovania členov 

poradného orgánu. 

3) Podpredsedom poradného orgánu je mládežník, ktorý je členom poradného orgánu 

a ktorého si členovia poradného orgánu zvolia za podpredsedu. Podpredsedu poradného 

orgánu vymenováva splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na základe výsledkov 

hlasovania členov poradného orgánu.  

4) Predseda poradného orgánu: 

a. riadi a zodpovedá za činnosť poradného orgánu, 

b. zvoláva a vedie zasadnutia poradného orgánu, 

c. predkladá poradnému orgánu iniciatívne návrhy a odporúčania, 

d. navrhuje program zasadnutia poradného orgánu, 

e. schvaľuje zaradenie materiálov na zasadnutie poradného orgánu, 

f. navrhuje závery zo zasadnutia poradného orgánu, 

5) Predsedu poradného orgánu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda poradného 

orgánu v rozsahu práv a povinností, ktorými ho predseda poradného orgánu poverí.  

6) Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity: 

a. menuje a odvoláva členov poradného orgánu, 

b. menuje a odvoláva predsedu a podpredsedu poradného orgánu na základe 

výsledkov hlasovania poradného orgánu, 

c. môže predkladať poradnému orgánu iniciatívne návrhy a odporúčania, 

d. rozhoduje o prizvaní ďalších odborníkov na zasadnutia poradného orgánu. 

7) Tajomníkom poradného orgánu je zamestnanec v štátnej službe z Úradu splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity, ktorého vymenúva a odvoláva splnomocnenec vlády SR 

pre rómske komunity. Tajomník poradného orgánu nemá hlasovacie právo.  

8) Tajomník poradného orgánu najmä: 

a. organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu a priebeh zasadnutí poradného 

orgánu,  

b. informuje predsedu poradného orgánu a splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity o plnení uznesení a úloh,  

c. zúčastňuje sa na zasadnutiach poradného orgánu bez hlasovacieho práva,  

d. zabezpečuje vyhotovenie záznamu zo zasadnutia poradného orgánu, vrátane 

prijatých uznesení a úloh a archivuje vyhotovenú spisovú dokumentáciu poradného 

orgánu  

e. pre potreby poradného orgánu koordinuje prípravu materiálov analytického a 

koncepčného charakteru a návrhov čiastkových a systémových opatrení v oblasti 

vecnej pôsobnosti poradného orgánu,  



f. predkladá poradnému orgánu iniciatívne návrhy a odporúčania,  

g. plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou poradného orgánu, alebo plnením ktorých 

ho splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity,  predseda poradného orgánu 

alebo poradný orgán poverí.  

9) Členmi poradného orgánu s hlasovacím právom sú zástupcovia rómskej mládeže - rómski 

mládežníci, ktorých menuje a odvoláva splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na 

základe nominácií vychádzajúcich z výzvy podľa ods. 10. 

10) Výzvu za účelom nominácií členov poradného orgánu podľa ustanovenia ods. 9 tohto 

článku (ďalej len „výzva“) vyhlasuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 

zverejnením na webovom sídle úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity po 

dobu najmenej 30 dní. Výzva musí obsahovať formálne požiadavky pre nomináciu na 

člena poradného orgánu z rómskych mládežníkov, a to najmä nominačný list, ktorý bude 

obsahovať vyjadrený súhlas s nomináciou od minimálne 20 rómskych mládežníkov, 

prílohou ktorého bude motivačný list nominovaného a jeho súhlas s nomináciou. Výzvu za 

účelom nominácií na členov poradného orgánu zverejňuje splnomocnenec vlády SR pre 

rómske komunity podľa potreby, spravidla 30 dní pred ukončením funkčného obdobia 

členov poradného orgánu. Podrobnosti o nomináciách budú uvedené vo výzve. 

11) Funkčné obdobie členov poradného orgánu je 2 roky od vymenovania splnomocnencom 

vlády SR pre rómske komunity.  

12) Členovia poradného orgánu: 

a. zúčastňujú sa na zasadnutí poradného orgánu a svojimi poznatkami a skúsenosťami 

prispievajú k napĺňaniu cieľov a úloh poradného orgánu,  

b. vyjadrujú sa k programu zasadnutia poradného orgánu a materiálom predkladaným 

na zasadnutia poradného orgánu,  

c. hlasujú o programe zasadnutia poradného orgánu a o záveroch poradného orgánu, 

d. iniciatívne predkladajú návrhy, odporúčania a stanoviská k problematike vo vecnej 

pôsobnosti poradného orgánu.  

13) Členstvo  v poradnom orgáne zaniká: 

a. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,  

b. odvolaním, ak sa člen poradného orgánu dvakrát po sebe bez náležitého 

ospravedlnenia nezúčastnil na zasadnutí poradného orgánu alebo iným spôsobom 

úmyselne marí činnosť poradného orgánu, 

c. písomným vzdaním sa; v tomto prípade členstvo zaniká nasledujúci deň po 

doručení písomného oznámenia o vzdaní sa členstva predsedovi poradného orgánu, 

d. rozpustením alebo zrušením poradného orgánu. 

14) Členstvo v poradnom orgáne je čestnou a bezodplatnou funkciou. Členovi poradného 

orgánu, ktorý nie je zamestnancom verejnej správy, je priznaná náhrada cestovných 

výdavkov v súlade s internou smernicou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej 

len „ministerstvo“), ktorá upravuje postup ministerstva pri poskytovaní náhrad výdavkov 

podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

15) Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity môže vymenovať za členov poradného 

orgánu aj zástupcov organizácií, ktoré pracujú s mládežou, mladých vedúcich, 

mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Členovia poradného orgánu menovaní 

na základe tohto ustanovenia nemajú hlasovacie právo a ich stanovisko má pre poradný 

orgán odporúčací charakter. 



16) Na zasadnutie poradného orgánu predseda po dohode so splnomocnencom vlády SR pre 

rómske komunity prizýva podľa potreby nominovaných zástupcov orgánov štátnej 

a verejnej správy, najmä: zástupcu Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky; zástupcu Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže; zástupcu 

Odboru regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

Prizvaní zástupcovia orgánov štátnej a verejnej správy nemajú postavenie člena poradného 

orgánu a nemajú hlasovacie právo. 

17) Na zasadnutie poradného orgánu môže splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 

prizvať ďalších odborníkov. Môže tak urobiť aj na návrh člena poradného orgánu. Prizvaní 

odborníci nemajú postavenie člena poradného orgánu a nemajú hlasovacie právo.  

Čl. 4 

Zasadnutia poradného orgánu 

1) Poradný orgán sa schádza podľa potreby, spravidla minimálne trikrát do roka, a to na 

základe rozhodnutia predsedu poradného orgánu alebo na základe písomnej žiadosti 

najmenej jednej tretiny všetkých členov poradného orgánu alebo na základe žiadosti 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; v takom prípade predseda poradného 

orgánu zvolá zasadnutie poradného orgánu do 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie 

zasadnutia poradného orgánu tajomníkovi poradného orgánu.  

2) Poradný orgán zvoláva predseda poradného orgánu najmenej 10 dní pred termínom 

zasadnutia.  

3) Poradný orgán je spôsobilý uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov poradného orgánu.  

4) Zasadnutia poradného orgánu vedie predseda poradného orgánu alebo podpredseda 

poradného orgánu. 

5) Stanoviská a odporúčania poradného orgánu sa prijímajú priamo na zasadnutí poradného 

orgánu.  

6) Zápisnicu zo zasadnutia s prislúchajúcou prezenčnou listinou vyhotoví tajomník poradného 

orgánu. Zápisnicu zo zasadnutia poradného orgánu, v prípade potreby tajomník priebežne 

rozpošle zúčastneným členom poradného orgánu alebo ich náhradníkom, za účelom 

doplnenia alebo spresnenia informácií uvedených v zápisnici. Zápisnicu s potrebnými 

náležitosťami schvaľuje a podpisuje predseda poradného orgánu. Definitívnu verziu (?) 

zápisnice zo zasadnutia zasiela tajomník poradného orgánu všetkým členom najneskôr  do 

10 pracovných dní po  uskutočnení zasadnutia. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1) Zmeny a doplnenia Štatútu a rokovacieho poriadku poradného orgánu vykonáva 

a schvaľuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity aj na návrh členov poradného 

orgánu. Všetky zmeny a doplnky Štatútu a rokovacieho poriadku poradného orgánu 

prednesie splnomocnenec alebo predseda poradného orgánu na najbližšom zasadnutí. 



2) Prvú výzvu na nomináciu členov poradného orgánu v zmysle čl. 3, ods. 10 vyhlási 

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity najneskôr do 10 dní od nadobudnutia 

platnosti tohto štatútu.  

3) Tento štatút poradného orgánu nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. 

 

V Bratislave, 22. marca 2017  

 


