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         Bratislava júl 2021 
 

Predkladacia správa 
 

V súlade s úlohou B.3. č. 492/2016 z 26. októbra 2016, ktorou vláda SR uložila vedúcemu 

Úradu vlády SR vypracovať a predložiť na rokovanie vlády správu o plnení úloh z Akčného plánu 

ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 

‒ 2020 s návrhom na aktualizáciu úloh vyplývajúcou z uznesenia vlády SR, sa splnomocnenec 

vlády SR pre národnostné menšiny obrátil na dotknuté rezorty so žiadosťou o odpočet plnenia 

predmetného akčného plánu, na základe ktorých spolu s vlastným odpočtom vypracoval 

materiál „Správa o plnení úloh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným 

menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020“.  
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Správa o plnení úloh  

Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám 

a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 

Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám na roky 2016 – 2020 vznikol v nadväznosti na prijatie Celoštátnej stratégie ochrany 

a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v roku 2015 a súvisiacich úloh 

vypracovať  akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a jednotlivcov, pre ktoré 

doposiaľ neboli zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, samostatné stratégie 

a rámce aplikačnej praxe.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vypracoval predmetný 

materiál participatívne 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, ktorý plní funkciu konzultatívneho orgánu vo veciach 

účasti príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín na riešení vecí týkajúcich sa 

národnostných menšín a etnických skupín v zmysle čl. 34 ods. 2 písm. c) Ústavy Slovenskej 

republiky. 

Cieľom Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a 

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

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

skupinám vrátane posilnenia jeho inštitucionálneho zabezpečenia, a to plnením 28 

konkrétnych aktivít resp. opatrení v rámci 7 operačných cieľov.  

Ciele Akčného plánu boli priebežne plnené. Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobný 

odpočet stanovených aktivít alebo opatrení. 

 

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 
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 Zodpovedný gestor: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, odborná verejnosť 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 1, aktivita/opatrenie 1  
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: 

Analýza bola vypracovaná 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Analýzu vypracovala neformálna pracovná skupina, ktorá 
sa skladala z členov nominovaných členmi VNMES - 
odborníkov v oblasti práv národnostných menšín 
v súčinnosti s  ÚSVNM. Analýza tvorí vstupnú časť 
Legislatívneho zámeru zákona o národnostných 
menšinách. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

Neformálna pracovná skupina VNMES a ÚSVNM, 
VNMES, odborná verejnosť 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV 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: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, odborná verejnosť 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 
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Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 1, aktivita/opatrenie 2  
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: 

Legislatívny zámer bol vypracovaný a je zverejnený na 
webovom sídle splnomocnenca vlády SR pre národnostné 
menšiny (ďalej aj ,,splnomocnenec“): 
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7734 
_legislativny-zamer-zakona-o-narodnostnych-
mensinach.pdf  

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Návrh legislatívneho zámeru, ktorý vypracovala 
neformálna pracovná skupina bol prediskutovaný VNMES, 
ktorý ho uznesením č. 150 z 5. novembra 2019 zobral na 
vedomie a zaviazal svojich členov zabezpečiť o ňom čo 
najširšiu informovanosť v organizáciách národnostných 
menšín a v jednotlivých rezortoch a zaslať spätnú väzbu 
sekretariátu výboru. Po zapracovaní pripomienok 
organizácií národnostných menšín a štátnej správy 
VNMES schválil aktualizovaný návrh legislatívneho 
zámeru zákona o národnostných menšinách na svojom 
XXXVI. zasadnutí a zásadným stanoviskom č. 4 z 23. 
januára 2020, poveril predsedu výboru na jeho 
predloženie Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a tejto 
rade odporučil predložiť návrh legislatívneho zámeru 
zákona o národnostných menšinách vláde SR. Rada vlády 
Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 
menšiny a rodovú rovnosť na svojom 38. zasadnutí 2. 
októbra 2020 vzala návrh legislatívneho zámeru zákona 
o národnostných menšinách na vedomie a odporučila 
svojej predsedníčke, aby ho predložila na rokovanie vlády 
SR. Vláda SR legislatívny zámer v rámci materiálu 
Informácia o 38. zasadnutí Rady vlády Slovenskej 
republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a 
rodovú rovnosť vzala na vedomie. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚV SR, ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES, odborná verejnosť 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV SR 

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7734_legislativny-zamer-zakona-o-narodnostnych-mensinach.pdf
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7734_legislativny-zamer-zakona-o-narodnostnych-mensinach.pdf
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7734_legislativny-zamer-zakona-o-narodnostnych-mensinach.pdf
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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: ÚV SR, ÚSVNM, SNSĽP 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, MS SR, ÚSVRK 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 1, aktivita/opatrenie 3  
Analýza možností využitia dočasných vyrovnávacích 
opatrení v oblasti predchádzania diskriminácie osôb 
patriacich k národnostným menšinám a etnickým 
skupinám 

Indikátor plnenia –  
vypracovanie analýzy: 

Analýza bola vypracovaná a je zverejnená na webovom 
sídle splnomocnenca: 
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/ 
files/7722_metodika_dvo.pdf a webovom sídle 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity: 
https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/ 
publikacie/kniznica/Metodika_DVO.pdf .  

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Analýza bola vypracovaná ÚSVNM v súčinnosti s ÚSVRK 
a je súčasťou Metodiky prijímania dočasných 
vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných 
menšín a etnických skupín so zreteľom na marginalizované 
rómske komunity. Materiál mapuje vnútroštátnu 
a medzinárodnoprávnu úpravu rovnakého zaobchádzania 
a dočasných vyrovnávacích opatrení (ďalej aj ,,DVO“) a 
analýzu využívania možnosti prijímať DVO v oblasti 
predchádzania diskriminácie osôb patriacich k 
národnostným menšinám a etnickým skupinám v SR. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚV SR, ÚSVNM, SNSĽP 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES, MS SR, ÚSVRK 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 

V rámci rozpočtu ÚV SR 

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7722_metodika_dvo.pdf
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7722_metodika_dvo.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/kniznica/Metodika_DVO.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/kniznica/Metodika_DVO.pdf
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finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

 

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: ÚV SR, ÚSVNM, SNSĽP 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, MS SR, ÚSVRK 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 1, aktivita/opatrenie 4  
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: 

Metodika bola vypracovaná a je zverejnená na webovom 
sídle splnomocnenca: 
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/ 
files/7722_metodika_dvo.pdf a webovom sídle 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity: 
https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/ 
publikacie/kniznica/Metodika_DVO.pdf . 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Metodika prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v 
oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín so 
zreteľom na marginalizované rómske komunity bola 
vypracovaná, o jej vypracovaní bol informovaný VNMES 
na XXXVI. zasadnutí 23. januára 2020. Metodika bola 
finalizovaná a zverejnená na webovom sídle ÚSVNM a 
ÚSVRK. Metodika obsahuje súhrn evidovaných DVO v SR, 
modelové dočasné vyrovnávacie opatrenie, ako aj závery 
analýzy využívania DVO v SR a metodické odporúčania, 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚV SR, ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: VNMES, MS SR, ÚSVRK, SNSĽP 
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Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

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: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 2, aktivita/opatrenie 1  
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: 

Zriadenie Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu 
kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2017/138/; https://kultminor.sk/sk/). 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/138/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/138/
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Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

V rámci plnenia aktivity bolo kľúčovým zriadenie Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín zákonom č. 
138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 
národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Fond nahradil dovtedajší dotačný program 
Kultúra národnostných menšín ÚV SR, ktorý fungoval do 
konca roku 2017. Zákon o fonde ustanovuje minimálnu 
výšku príspevku do fondu zo štátneho rozpočtu a 
taxatívne ustanovuje pomer sumy finančných 
prostriedkov pre jednotlivé odborné rady národnostných 
menšín a odbornú radu interkultúrneho dialógu a 
porozumenia vyjadrený percentuálnym podielom. Zákon 
zaviedol samosprávne prvky v oblasti posudzovania 
žiadostí o finančnú podporu, ktorú vykonávajú nezávislé 
odborné rady. Fond má snahu o znižovanie 
administratívnej náročnosti uchádzania sa o podporu z 
dotačných programov, ktorej napomáha postupné 
rozširovanie ustanovení zákona č. 177/2018 Z. z. o 
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 
záťaže využívaním informačných systémov verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
proti byrokracii). 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM, MK SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu MK SR a ÚV 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: 

 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
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 Zodpovedný gestor: MK SR 

 Spolupracujúce subjekty: NOC 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MK SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 2, aktivita/opatrenie 2  
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: 

2016 – 3 (publikačná činnosť, odborná činnosť v komisii) 
2017 – 2 (seminár a participácia na festivale) 
2018 – 2 (spoluorganizátor súťaže a publikačná činnosť) 
2019 – 4 (semináre, súťaž, koncert)  
2020 – 3 (tanečný večer, publikačná činnosť) 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

V oblasti záujmovej a umeleckej činnosti ako aj v oblasti 
neprofesionálneho umenia NOC vytváralo predpoklady 
a možnosti účasti na všetkých podujatiach a aktivitách 
pre amatérskych tvorcov bez ohľadu na národnosť 
a etnicitu. Snahou je integrácia národnostných menšín 
formou ich zapojenia do všetkých postupových súťaží 
a vzdelávacích aktivít v oblasti kultúry. NOC v roku 2016 
zorganizovala seminár Ochrana a podpora ľudských práv 
v oblasti kultúry. NOC v rokoch 2016 – 2020 organizovala 
semináre venujúce sa oblasti ľudských práv a ich ochrany. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

NOC  

Spolupracujúce subjekty: 
 

Centrum výskumu etnicity a kultúry, Ústav etnológie SAV, 
Rómsky dom – Romano Kher, Univerzitná knižnica 
v Bratislave, Slovensko – ukrajinská spoločnosť, 
Metodicko – pedagogické centrum v Prešove, Etnodance, 
o. z.,  

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

2016 – v rámci rozpočtu NOC – 1 500 € 
2017 – v rámci rozpočtu NOC – 1 000 € 
2018 – v rámci rozpočtu NOC – 300 € 
2019 – v rámci rozpočtu NOC – 1 500 € 
2020 – v rámci rozpočtu NOC – 100 € 
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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: MK SR 

 Spolupracujúce subjekty: NOC, SĽUK, ÚĽUV  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MK SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 2, aktivita/opatrenie 3  
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: 

NOC – 4 (pracovné stretnutia) 
ÚĽUV – 9 (metodické dni) 
SĽUK – 7 (hudobný a tanečný program) 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

NOC organizovalo pracovné/metodické stretnutia v rámci 
sekcie Vzdelávanie NOC prezentovalo kultúrno-osvetové 
aktivity a kládlo dôraz v rámci metodickej činnosti na 
podporu národnostných menšín a etnických skupín.  
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV raz ročne organizujú 
metodické dni pre učiteľov ZŠ, ktoré sú okrem iného 
venované i národnostným menšinám a etnickým 
skupinám. Cieľom podujatia bolo oboznámiť pedagógov 
s tým, ako národnostné menšiny a etnické skupiny 
ovplyvňovali ľudovú kultúru v minulosti.  
SĽUK vo svojom repertoári uvádza aj tanečné a hudobné 
čísla, ktoré sú umeleckým spracovaním tradičnej ľudovej 
kultúry národnostných menšín a etnických skupín žijúcich 
na Slovensku. 
CTĽK pri SĽUKU v rámci svojej činnosti poskytuje odborno-
metodickú činnosť v súvislosti s budovaním 
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov 
ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku 
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na základe dopytu zo strany zainteresovaných komunít. 
Zároveň buduje digitálny fond www.fondtlk.sk ako 
základnú pramennú bázu k poznávaniu, propagácii, 
prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej 
ľudovej kultúry vrátane kultúry národnostných menšín a 
etnických skupín 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

NOC, ÚĽUV, SĽUK 

Spolupracujúce subjekty: 
 

Regionálne kultúrno-osvetové zariadenia na Slovensku, 
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Krajské 
osvetové stredisko v Nitre 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

NOC – v rámci rozpočtu – 4 000 € 
ÚĽUV – v rámci rozpočtu 
SĽUK – v rámci rozpočtu 

 

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: MK SR 

 Spolupracujúce subjekty: SNM, Múzeum SNP 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MK SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 2, aktivita/opatrenie 4  
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 
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kultúry národnostných menšín a etnických skupín a 
podpore procesu sociálnej inklúzie prostredníctvom 
národnostných múzeí 

Indikátor plnenia –  
počet podujatí: 

Múzeum SNP – 10 (semináre, umelecko-vzdelávacie 
podujatia, spomienkové stretnutia) 
SNM – 31 podujatí 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Múzeum SNP organizuje podujatia zamerané na 
vzdelávanie pedagógov a školopovinnej mládeže v oblasti 
odbúravania predsudkov vo vzťahu k osobám patriacim k 
národnostným menšinám a etnickým skupinám z 
historického hľadiska a vývoja slovenskej spoločnosti v 1. 
polovici 20. storočia, poznamenaného najmä vojnovými 
udalosťami. 
SNM - od roku 2016 po súčasnosť múzeum zrealizovalo a 
sprístupnilo 2 stále výstavy. Začiatkom roka 2019 bola 
slávnostne otvorená nová Pamätná výstava S. Máraia 
v Košiciach. Začiatkom roka 2020 bola odovzdaná Čitáreň 
Lajosa Grendela, ktorá spája pamätnú izbu, spomínajúcu 
na tohto významného maďarského spisovateľa. V júli roku 
2020 bol slávnostne odovzdaný obnovený rozsiahly 
historický park Kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej. V 
budúcnosti sa plánuje obnova historickej expozície SNM – 
MKMS v Brämerovej kúrii v Bratislave, ako aj 
rekonštrukcia stálej výstavy v Pamätnom dome K. 
Mikszátha v Sklabinej a realizácia výstavného projektu na 
prezentáciu múzeí národnostných menšín SNM v roku 
2021. Cieľom výstavy je predstaviť jednotlivé 
národnostné menšiny z hľadiska ich histórie, kultúry, 
identity a jazyka. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

SNM, Múzeum SNP 

Spolupracujúce subjekty: 
 

o. z. In Minorita 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

v rámci štátneho rozpočtu 

 

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 
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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: MK SR 

 Spolupracujúce subjekty: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MK SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 2, aktivita/opatrenie 5 
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 MK SR 

Indikátor plnenia –  
počet podujatí: 

SNM – 61 podujatí  

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

SNM – MKKN: spolupráca na dokumentárnych filmoch 
Cesty medi a Smutné jazyky – sprechen Sie 
Karpatendeutsch?;  
SNM – MKMS: výstavy detských výtvarných prác, 
zapájanie do podujatia Viac ako sused v rámci Dní 
maďarskej kultúry, Pamätná výstava S. Máraia; 
SNM – MKRS Amare tradiciji – denný letný tábor pre deti 
z vylúčených komunít, Te prindžaras amen/Spoznajme sa, 
kultúrno - umelecké podujatie; 
BIBIANA: výstavy, detské programy, besedy, súťaže 
a dielne; 
LIC: spolupráca s Rómskym literárnym klubom a 
národnostnými menšinami v oblasti knižnej prezentácie.; 
Divadelný ústav úzko spolupracuje s profesionálnymi 
divadlami národnostných menšín na Slovensku, pričom s 
niektorými z nich má vybudované nadštandardné vzťahy. 
Snahou Hudobného centra je po stránke dramaturgickej 
a organizačnej sprostredkovať slovenské umenie na 
vysokej profesionálnej úrovni aj v národnostne 
zmiešaných regiónoch Slovenska.  
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TDISZ: celovečerné folklórne predstavenia a koncerty pre 
rôzne vekové a cieľové skupiny vrátane interaktívnych 
vzdelávacích aktivít – tvorivých dielní, workshopov; 
Lúčnica vo svojich programoch interpretuje aj kultúru 
iných národov, národnostných menšín a etník, čím 
prispieva k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti a šíreniu 
informovanosti o iných kultúrnych prejavoch.  
SÚH má v súčasnosti vo svojej programovej ponuke v 
jazyku národnostnej menšiny 13 programov v planetáriu, 
2 programy v stálej muzeálnej expozícii a 1 program v 
historickej budove; 
Slovenská filharmónia: výchovno-vzdelávacie koncerty 
pre deti a mládež, informačné kampane; 
Slovenská knižnica pre nevidiacich: knižnično-informačné 
služby nevidiacim knižničný fond obsahuje viac ako 150 
titulov zvukových kníh v maďarskom jazyku; 
SNK metodická pomoc pri tvorbe knižničného fondu v 
knižniciach, ktoré pôsobia v národnostne zmiešanom 
území; 
STM realizuje pre národnostné menšiny špecializované 
edukačné aktivity s výkladom; 
SĽUK: umelecké spracovanie tradičnej ľudovej kultúry 
národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na 
Slovensku;  
Činohra aj Opera SND zaraďujú trvalo do svojho 
repertoáru diela, ktorých etické posolstvo sa úzko viaže 
na otázku porozumenia medzi národnostnými skupinami 
a etnickými menšinami;  
Štátna vedecká knižnica v Košiciach sa dlhodobo venuje 
práci s národnostnými menšinami, najmä v oblasti 
vedecko-výskumnej činnosti. Jej výsledky prezentuje vo 
výstavnej, prednáškovej, publikačnej či vydavateľskej 
činnosti; 
Štátna opera: pravidelné hosťovanie interpretov rôznych 
kultúr, etnicity a národnosti; 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici: spolupráca s 
občianskymi združeniami, ktorých predmetom činnosti je 
rozvíjať a sprístupňovať kultúru národnostných menšín; 
DICRK je odborným pracoviskom, ktorým sa rozšírilo 
portfólio činností Štátnej vedeckej knižnice v Prešove o 
rozmer a aktivity zamerané na dokumentáciu, mapovanie 
a budovanie databázy digitálnych objektov z oblasti 
rómskej kultúry na Slovensku. Aktivity: besedy, prednášky 
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a workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, 
klientov komunitných centier a mimovládne organizácie; 
Štátne divadlo Košice v aktuálnom roku uviedlo tri 
premiéry predstavení, v ktorých ústrednou témou bolo 
odbúravanie predsudkov a stereotypov, myšlienky 
tolerancie a interetnického dialógu; 
Štátny komorný orchester Žilina: koncerty prispievajúce k 
boju proti akýmkoľvek formám diskriminácie 
národnostných menšín a etník a k šíreniu myšlienok 
tolerancie, akceptácie odlišnosti a zlepšovanie postojov 
voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva;  
UKB sa svojou informačnou, odbornou, a vedeckou 
prácou trvalo podieľa na šírení hodnôt tolerancie, 
multikulturalizmu, ako aj podpore práv osôb patriacich k 
národnostným menšinám a etnickým skupinám.  

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

SNM – národnostné múzeá, Múzeum SNP, BIBIANA, LIC, 
Divadelný ústav, Hudobné centrum, TDISZ, Lúčnica, 
Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenská filharmónia, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
v Levoči, Slovenská národná knižnica, Slovenské 
technické múzeum, SĽUK, Slovenské národné divadlo, 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna filharmónia 
Košice, Štátna opera, Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Prešove - 
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 
Štátne divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, 
Univerzitná knižnica v Bratislave 

Spolupracujúce subjekty: 
 

Maďarský inštitút v Bratislave, Český spolok v Košiciach, 
ZŠ Ľ. Podjavorínskej Luník IX Košice, Rómsky literárny 
klub, Spolupráca s azylovým centrom pre matky a deti pri 
nadácii LÚČ, Kultúrne centrum mládeže „Stanica Žilina – 
Záriečie“, Detské domovy Necpaly, Lipovec, Bytča, Horný 
Kelčov, Poľský kultúrny inštitút, Rakúske kultúrne fórum, 
Goethe-Inštitút, České centrum, Spolok karpatských 
Nemcov na Slovensku, Rómsky dom, občianske združenie 
Spoločnosť priateľov UKB, o. z. CULT – EK 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

v rámci štátneho rozpočtu 

 

6. Navrhovaná 

aktivita/opatrenie: 

Podpora projektov v oblasti kultúry zameraných na 

predchádzanie diskriminácie a sociálneho vylúčenia detí a 
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mládeže žijúcich v marginalizovaných rómskych 

komunitách prostredníctvom dotačného systému 

Ministerstva kultúry SR 

 Indikátor plnenia: Počet podujatí 

 Termín plnenia: 

 

Priebežne 

 Zodpovedný gestor: MK SR 

 Spolupracujúce subjekty: Mimovládne organizácie 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MK SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 2, aktivita/opatrenie 6  
Podpora projektov v oblasti kultúry zameraných na 
predchádzanie diskriminácie a sociálneho vylúčenia detí 
a mládeže žijúcich v marginalizovaných rómskych 
komunitách prostredníctvom dotačného systému MK SR 

Indikátor plnenia –  
počet aktivít: 

Rok 2016: 10 projektov v celkovej sume 18 600 € 
Rok 2017: 16 projektov v celkovej sume 74 700 € (+ 12 
projektov pre deti a mládež z marginalizovaných 
rómskych komunít v celkovej sume 51 400 €) 
Rok 2018: 15 projektov, v celkovej výške 86 100 € 
Rok 2019: 17 projektov v celkovej výške 55 100 € 
Rok 2020: 16 projektov v celkovej výške 83 200 €. 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Ide o kultúrne aktivity s dôrazom na interaktívne 
zapájanie znevýhodnených skupín detí a mládeže (detí 
a mládeže žijúcich v marginalizovaných rómskych 
komunitách - najmä tvorivé dielne). Zámerom je rozvíjať 
ich motorické, tvorivé a intelektuálne schopnosti 
s cieľom podporiť ich začlenenie sa do spoločnosti. 
Podporené boli aj neformálno-vzdelávacie a významné 
kultúrno-spoločenské aktivity v predmetnej oblasti - 
výskumy, kreatívne podujatia (Krehké spomienky – 
Sanore myšľi), oral history (Príbehy 20. storočia), 
i spoločenské aktivity (Roma Spirit, Festival rómskeho 
gospelu a pod.). 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MK SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

Subjekty – žiadatelia - v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR (napr. 
občianske združenia, nadácie a pod.) TU: 
http://www.culture.gov.sk/extdoc/ 

http://www.culture.gov.sk/extdoc/8142/ZZ_2010_434_20190101
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8142/ZZ_2010_434_20190101 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

Rozpočtová kapitola MK SR v celkovej sume 180 100 €, z 
toho projekty v celkovej sume 88 500 € zamerané 
priamo na cieľovú skupinu marginalizované rómske 
komunity a projekty v celkovej sume 91 600 € zamerané 
aj na ďalšie znevýhodnené skupiny 

 

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: MŠVVŠ SR  

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, ÚSVRK 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 3, aktivita/opatrenie 1 
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: 

60 aktivít 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Úloha splnená.  
- Legislatívne úpravy a rezortné predpisy – 14; 
- Štátne vzdelávacie programy, rámcové učebné plány, 

vzdelávacie štandardy, koncepcie a pod. – 21 
- Súťaže – 20 
- Projekty a iné aktivity – 5 
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Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MŠVVaŠ SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

ŠPÚ, ŠIOV, IUVENTA 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a jeho priamo riadených 
organizácií. V rámci štátneho rozpočtu bolo vyčlenených 
na rozvojový projekt Podpora regionálnej 
a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k 
národnostným menšinám od roku 2016 do 2019 83 730 
€. 

 

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: MŠVVŠ SR 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, ŠPÚ, ÚSVRK 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 3, aktivita/opatrenie 2  
Účinnejšie vytváranie možností výchovy a vzdelávania 
rómskych detí v ich materinskom rómskom jazyku 

Indikátor plnenia –  
počet učebníc: 

9150 ks 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Úloha splnená: na zabezpečenie výučby rómskeho jazyka 
sú vypracované vzdelávacie štandardy podľa 
jednotlivých stupňov vzdelávania. Uskutočnili sa 
vzdelávacie aktivity PZ, realizujú sa národné a 
medzinárodné projekty. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MŠVVŠ SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

ŠPÚ, MPC 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 

V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR a jeho priamo riadených 
organizácií 
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finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

 

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: MŠVVŠ SR 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 3, aktivita/opatrenie 3 
Posilnenie výchovy a vzdelávania detí a mládeže v duchu 
ideí tolerancie, interkultúrneho a interetnického dialógu 

Indikátor plnenia –  
počet podporených projektov: 

25 rôznych aktivít 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Úloha splnená nielen po obsahovej stránke, ale aj 
rôznymi aktivitami a projektami 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MŠVVŠ SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

ŠPÚ, ŠIOV, IUVENTA 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR a jeho priamo riadených 
organizácií 

 
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 
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 Zodpovedný gestor: MŠVVŠ SR 

 Spolupracujúce subjekty: MPC, ÚSVRK 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 3, aktivita/opatrenie 4  
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: 

29 akreditovaných vzdelávacích programov (AVP) 
v ponuke vzdelávania MPC v r. 2016 – 2020 
19 akreditovaných vzdelávacích programov schválených 
MŠVVaŠ SR 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Úloha splnená. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa do 
AVP s uvedenou problematikou vrátane AVP 
realizovaných v rámci udržateľnosti národných projektov 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii 
marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a 
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni 
školskej sústavy (MRK2) a AVP v rámci národného 
projektu Škola otvorená všetkým zapojilo celkovo 5 011 
pedagogických a odborných zamestnancov. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MŠVVaŠ SR  

Spolupracujúce subjekty: MPC, IUVENTA 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

Štátny rozpočet – 111 (v rámci udržateľnosti) 
Financovanie z prostriedkov ESF 
V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR a jeho priamo riadených 
organizácií 

 

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: MŠVVŠ SR 
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 Spolupracujúce subjekty: ŠPÚ, VNMES, ÚSVRK 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 3, aktivita/opatrenie 5  
Tvorba učebného materiálu so zameraním na históriu a 
kultúru národnostných menšín v Slovenskej republike 

Indikátor plnenia – 
vypracovanie výstupného 
materiálu: 

1 vydaná publikácia: Národnostné menšiny – zoznámme 
sa dostupná online: 
https://www.statpedu.sk/files/sk/vyskum/publikacna-
cinnost/ucebne-texty/narodnostne-mensiny-zoznamme-
sa.pdf 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Úloha splnená. ŠPÚ vypracoval v spolupráci s odborníkmi 
publikáciu s názvom Národnostné menšiny – zoznámme 
sa. Zámerom publikácie je v limitovanom rozsahu 
predostrieť zdokumentované dejinné súvislosti života 
národnostných menšín na Slovensku. Je určená pre 
pedagogických zamestnancov v základných školách. 
Prináša prehľad o tom, ktoré národnostné menšiny žijú 
na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie momenty, ktoré 
ich charakterizujú. Na niekoľkých stranách prezentuje 
historické udalosti súvisiace s národnostnými 
menšinami, približuje súčasnosť prostredníctvom 
významných osobností, zvyky a tradície, ktoré sú pre ne 
charakteristické. Vzhľadom na obsiahlosť a zložitosť 
témy publikácia prezentuje najpodstatnejšie informácie 
o národnostných menšinách a nemá ambíciu zodpovedať 
všetky otázky z histórie Slovenska. Má pomôcť pri 
pochopení toho, že i napriek mnohému odlišnému 
máme ešte viac toho, čo nás spája a toto poznanie má 
viesť k vzájomnému pochopeniu a rešpektovaniu 
osobitostí a následne k tak veľmi potrebnému 
pokojnému spolunažívaniu. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MŠVVaŠ SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

ŠPÚ, VNMES, ÚSVRK 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

Na realizáciu boli zo štátneho rozpočtu z kapitoly 
MŠVVaŠ SR poskytnuté ŠPÚ účelové finančné 
prostriedky 
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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: MŠVVŠ SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 3, aktivita/opatrenie 6  
Zefektívnenie činnosti Rady ministra pre národnostné 
školstvo v súlade s jej štatútom 

Indikátor plnenia –  
počet zasadnutí Rady ministra pre 
národnostné školstvo: 

 
3 zasadnutia 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Úloha splnená.  
Schválený Príkaz ministra č. 57/2016, ktorým sa vydáva 
Štatút Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre národnostné školstvo 
s účinnosťou od 14. októbra 2016. 
1. zasadnutie - 15. decembra 2017  
2. zasadnutie - 26. júna 2018   
3. zasadnutie - 10. decembra 2019 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MŠVVaŠ SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

ÚSVNM 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

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 predmet slovenský jazyk 
a literatúra pre primárne a nižšie sekundárne vzdelanie s 
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vyučovacím jazykom národnostných menšín podľa úrovní 
SERR1 

 Indikátor plnenia: Vypracovanie výstupných  materiálov 

 Termín plnenia: 
 

2017   ̶ 2020 

 Zodpovedný gestor: MŠVVŠ SR 

 Spolupracujúce subjekty: ŠPÚ, MPC, VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 3, aktivita/opatrenie 7  
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 predmet slovenský 
jazyk a literatúra pre primárne a nižšie sekundárne 
vzdelanie s vyučovacím jazykom národnostných menšín 
podľa úrovní SERR 

Indikátor plnenia – vypracovanie 
výstupných  materiálov: 

1 vzdelávací štandard 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Úloha v štádiu riešenia. Zostávajúce úlohy budú riešené 
v zmysle Plánu hlavných úloh ŠPÚ na nasledujúce roky:  

 Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovací 
predmet dejepis v školách s vyučovacím jazykom 
národnostnej menšiny – 2. stupeň základnej školy 

 Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovací 
predmet hudobná výchova v školách s vyučovacím 
jazykom národnostnej menšiny –  2. stupeň základnej 
školy 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MŠVVaŠ SR  

Spolupracujúce subjekty: 
 

ŠPÚ, MPC 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu MŠVVŠ SR a jeho priamo riadených 
organizácií 

 

                                                           
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: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 4, aktivita/opatrenie 1  
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: 

Zriadených 5 pracovných skupín (pre maďarský, rómsky, 
rusínsky, ukrajinský a nemecký jazyk); 48 prekladov 
zásadných právnych predpisov (13 do maďarského, 11 do 
rómskeho a po 8 do rusínskeho, ukrajinského 
a nemeckého jazyka); 14 vzorov úradných tlačív; 5 
terminologických slovníkov; 8 usmernení, z toho 1 
metodické usmernenie preložené do 5 jazykov 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Na základe spolupráce ÚSVNM a Ministerstva 
spravodlivosti SR bola v októbri 2018 na právnom 
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a informačnom portáli SLOV-LEX (www.slov-lex.sk) 
verejnosti sprístupnená sekcia Právne predpisy v jazyku 
národnostných menšín (dostupné online: 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-
narodnostnych-mensin), v rámci ktorej sa pripravuje 
a postupne zverejňuje obsah niektorých právnych 
predpisov preložených do maďarského, rómskeho, 
ukrajinského, rusínskeho a nemeckého jazyka. 
Bola zriadená Poradná skupina pre zabezpečenie 
zosúladenia praxe s platným zákonom o používaní jazykov 
národnostných menšín, ktorá pozostáva z piatich 
samostatných podskupín (pre maďarský jazyk, rómsky 
jazyk, rusínsky jazyk, ukrajinský jazyka a nemecký jazyk), 
ktorá pripravovala podkladové materiály na zabezpečenie 
jednotnej odbornej terminológie v jazykoch národnostných 
menšín, informatívne jazykové mutácie legislatívnych 
textov, oficiálne formuláre, dokumenty o metodologických 
materiáloch pri používaní jazykov národnostných menšín 
upravené zákonom č. 184/1999 Z. z. a od marca 2020 
v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj prekladov 
informácií týkajúcich ohrozenia života a zdravia 
uverejňovaných na webovom sídle korona.gov.sk 
(https://korona.gov.sk/).  

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

MS SR, Prezídium Policajného zboru SR, MV SR, MDV SR, 
Slovenská stavebná inšpekcia, Národný inšpektorát práce 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV SR a MS SR 

 

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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin
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 Zodpovedný gestor: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: Orgány územnej samosprávy 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 4, aktivita/opatrenie 2  
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: 

Analýza vypracovaná na základe spracovania výsledkov 
dotazníkového zisťovania k Správe o stave používania 
jazykov národnostných menšín na území Slovenskej 
republiky za obdobie rokov 2019 – 2020.  

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

V rámci dotazníkového zisťovania k Správe o stave 
používania jazykov národnostných menšín na území 
Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 – 2020 sa 
zisťovali náklady na zabezpečenie používania jazykov 
národnostných menšín v úradnom styku, konkrétne 
výška finančných prostriedkov z rozpočtu povinného 
subjektu, ktoré obec v sledovanom období vynaložila na 
plnenie jednotlivých úloh. Zároveň sa zisťovala aj 
odhadovaná výška finančných prostriedkov rozpočtu 
povinného subjektu, ktoré sú potrebné na plnenie 
zákonných povinností a možností na kalendárny rok. 
Analýza odpovedí bola prvým krokom, ktorý sa v tejto 
oblasti realizoval. Výsledky ukázali značné rezervy v tejto 
oblasti najmä pokiaľ ide o schopnosť respondentov 
reflektovať vlastné finančné náklady, a preto si výskum 
v tejto oblasti vyžaduje pokračovanie. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV SR 
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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: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, Združenie miesta a obcí Slovenska, ÚMS 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 4, aktivita/opatrenie 3  
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: 

4 školenia, 67 vyškolených pracovníkov 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

ÚSVNM v spolupráci s Úradom vlády SR a Ministerstvom 
vnútra SR vypracoval Metodické usmernenie k 
zabezpečeniu jazykového kompetenčného vzdelávania 
zameraného na udržiavanie a zdokonaľovanie úrovne 
ovládania jazyka národnostných menšín pre skupinu 
štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v 
obciach vymedzených v osobitnom predpise a inicioval 
uskutočnenie kompetenčného jazykového vzdelávania 
zamestnancov okresných úradov v maďarskom a 
rusínskom jazyku zabezpečené Centrom vzdelávania a 
psychológie sekcie personálnych a sociálnych činností a 
osobného úradu MV SR v spolupráci s Fakultou 
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, Katedrou maďarského jazyka a literatúry a s 
Centrom jazykov a kultúr národnostných menšín 
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Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavom rusínskeho 
jazyka a kultúry. Vzdelávanie prebiehalo na okresnom 
úrade Šaľa (21 zamestnancov), Nové Zámky (24 
zamestnancov), Rimavská Sobota (14 zamestnancov) a 
Medzilaborce (8 zamestnancov). V roku 2020 nebolo 
možné v realizácii vzdelávania pokračovať v dôsledku 
pandémie ochorenia Covid-19.  

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚV SR, ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

MV SR 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu 

 

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: MV SR 

 Spolupracujúce subjekty: ÚSVNM, VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu MV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 4, aktivita/opatrenie 4  
Zohľadňovanie potrieb osôb patriacich k národnostným 
menšinám a etnickým skupinám v rámci reformy 
verejnej správy 

Indikátor plnenia –  
počet aktivít, počet pracovných 
skupín 

80 stretnutí splnomocnenca s predstaviteľmi 
relevantných rezortov, VÚC, obcí a iných organizácií 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Pri plnení úloh a realizácii reformy ESO (Efektívna, 
spoľahlivá a otvorená verejná správa) MV Slovenskej 
republiky buduje klientske centrá. Klientske centrá sú 
miesta prvého kontaktu integrovanej miestnej štátnej 
správy a iných služieb verejnej správy, ktorých základným 
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poslaním je priblíženie sa k občanovi pri komplexnejšom 
vybavovaní agendy na jednom mieste a poskytovanie 
efektívnejších a praktickejších služieb, ktoré sú viac 
zamerané na potreby občanov. 
Pri budovaní klientskych centier sa zohľadňujú práva 
národnostných menšín, a to dodržiavaním zákona č. 
184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 
v znení neskorších predpisov. Všade tam, kde to zákon 
predpisuje sú v klientskych centrách dvojjazyčné názvy 
a menu vo vyvolávacom systéme je prekladané aj do 
jazyka národnostných menšín.  
Za obdobie rokov 2016-2020 boli vybudované nasledovné 
klientské centrá:  
Klientské centrum Medzilaborce 
Klienstné centrum Nové Zámky 
Klienstké centrum Komárno 
Klientské centrum Rimavská Sobota 
Klientské centrum Levice 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

MV SR 

Spolupracujúce subjekty: 
 

ÚSVNM, MV SR 

Financovanie (uviesť zdroje 

financovania a celkovú výšku 
vynaložených finančných prostredkov 
v eurách, prípadne výšku vynaložených 
finančných prostredkov na jednotlivé 

aktivity): 

V rámci rozpočtu 

 

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 
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 Termín plnenia: 

 

2016 a priebežne 

 Zodpovedný gestor: ÚV SR, ÚSVNM, RTVS, ÚSVRK 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu RTVS  

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 5, aktivita/opatrenie 1  
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: 

Dĺžka vysielacieho času verejnoprávnych médií: 
- rozhlasové vysielanie ‒ zvýšenie o jednu hodinu 
týždenne;  
- v televízne vysielanie ‒ zvýšenie o 25 %; 
- 16 odvysielaných programov určených pre väčšinové 
obyvateľstvo vrátane programov určených pre deti 
a mládež v televíznom vysielaní; 
- 106 odvysielaných programov určených pre väčšinové 
obyvateľstvo vrátane programov určených pre deti 
a mládež v rozhlasovom vysielaní 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

RTVS naďalej v súlade so zákonom č. 532/2010 Z. z. o 
Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vyrábal a vysielal programy pre 13 
národností v 11 jazykoch. V sledovanom období sa 
zvýšila dĺžka vysielacieho času pre národnostné 
menšiny o hodinu týždenne v rozhlasovom a o 25 % v 
televíznom vysielaní. RTVS vysielala o národnostných 
menšinách aj pre väčšinové obyvateľstvo. V televíznom 
vysielaní bolo v sledovanom období odvysielaných 16 
programov (Roma Spirit, Poraimos, dokumentárne 
filmy, výročie vysielania v národnostných jazykoch, 
festivaly v Gombaseku, Želiezovciach, vo Svidníku) s 
celkovou časovou dotáciou 864 minút. V rozhlasovom 
vysielaní bolo odvysielaných 106 programov (diskusné 
relácie, relácie k výročiam vysielania v národnostných 
jazykoch a Nežnej revolúcie) s celkovou časovou 
dotáciou 6 420 minút. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

RTVS, ÚV SR, ÚSVNM, ÚSVRK 
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Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES 

Financovanie (uviesť zdroje financovania 

a celkovú výšku vynaložených finančných 
prostredkov v eurách, prípadne výšku 
vynaložených finančných prostredkov na 

jednotlivé aktivity): 

V rámci rozpočtu RTVS 

 
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: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, ÚSVRK 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 5, aktivita/opatrenie 2  
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: 

326 tlačových výstupov 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Splnomocnenec okrem iného o činnosti výboru 
informuje verejnosť aj medzi jednotlivými zasadnutiami 
publikovaním tlačových správ, poskytovaním 
rozhovorov a účasťou v spravodajských reláciách. 
Splnomocnenec je aktívny aj na sociálnych sieťach, kde 
uverejňuje informácie o svojich aktivitách, ale aj iné 
užitočné informácie týkajúce sa používania jazykov a 
rôznych iných oblastí života národnostných menšín. V 
sledovanom období bolo zmenené webové sídlo 
splnomocnenca, na ktorom pribudli viaceré metodické 
materiály, preklady dôležitých informácií týkajúcich sa 
napr. ochrany života a zdravia alebo SODB. 
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Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚV SR, ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES, ÚSVRK 

Financovanie (uviesť zdroje financovania 

a celkovú výšku vynaložených finančných 
prostredkov v eurách, prípadne výšku 
vynaložených finančných prostredkov na 

jednotlivé aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV SR 
 

 

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: ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, neziskové organizácie 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 5, aktivita/opatrenie 3  
Podpora informovanosti verejnosti o činnosti Výboru 
pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

Indikátor plnenia –  
počet aktivít: 

15 tlačových správ 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

ÚSVNM po každom zasadnutí výboru rozosiela tlačovú 
správu všetkým relevantným médiám. Všetky 
prerokované materiály, zápisnice a uznesenia VNMES 
sú uverejňované na webovom sídle splnomocnenca 
(https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//vybor-pre-
narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/) rovnako ako 
hodnotiace správy vypracované VNMES, legislatívny 
zámer zákona o národnostných menšinách, na ktorého 
tvorbe sa VNMES podieľal, Akčný plán na ochranu práv 
osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 
skupinám na roky 2016 – 2020 a mnohé iné 
(https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//spravy-a-
koncepcne-materialy/). 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES, neziskové organizácie 

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/vybor-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/vybor-pre-narodnostne-mensiny-a-etnicke-skupiny/
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Financovanie (uviesť zdroje financovania 

a celkovú výšku vynaložených finančných 
prostredkov v eurách, prípadne výšku 
vynaložených finančných prostredkov na 

jednotlivé aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

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: ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 6, aktivita/opatrenie 1  
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: 

Optimalizácia Štatútu VNMES 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

Členovia a členky VNMES uznesením č. 116 z 9. 
februára 2018 schválili návrh nového znenia štatútu 
VNMES, ktorým boli zavedené zmeny týkajúce sa 
vytvorenia dvojkomorového systému a rozšírenia 
hlasovacieho práva na všetkých členov oboch komôr, 
pričom jednu komoru tvoria členovia a členky výboru 
za národnostné menšiny, zástupcovia a zástupkyne 
národnostných menšín a etnických skupín, ktorých 
menuje a odvoláva predseda výboru na základe 
výsledkov volieb volebného zhromaždenia. 
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Ďalej bol zriadený Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín ako verejnoprávna inštitúcia 
zabezpečujúca systematickú podporu kultúrnych a 
umeleckých aktivít národnostných menšín ktorej 
rozhodovacie procesy sú nezávislé od ústredných 
orgánov štátnej správy, pričom inštitúciu riadia a o 
prideľovaní prostriedkov rozhodujú volení zástupcovia 
národnostných menšín. V záujme zabezpečenia čo 
najširšej participácie zástupcov menšín pri tvorbe 
zákona o fonde splnomocnenec zriadil dočasnú 
pracovnú skupinu pre prípravu návrhu predmetného 
zákona, ktorej členmi bolo desať zástupcov 
národnostných menšín. Rovnako na tvorbe zákona o 
fonde participoval výbor.  

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES 

Financovanie (uviesť zdroje financovania 

a celkovú výšku vynaložených finančných 
prostredkov v eurách, prípadne výšku 
vynaložených finančných prostredkov na 

jednotlivé aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV 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: ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 6, aktivita/opatrenie 2  
Zabezpečenie možnosti stáží pre študentov – osôb 
patriacich k národnostným menšinám a etnickým 
skupinám na Úrade splnomocnenca vlády SR pre 
národnostné menšiny 



 

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR                  NÁMESTIE SLOBODY  1   

 PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY                    813 70  BRATISLAVA     

  

 

35 
 

 

Indikátor plnenia –  
počet uchádzačov/počet stážistov: 

5 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

ÚSVNM zabezpečil možnosť stáže pre 5 študentov, 
ktorí sú príslušníkmi národnostných menšín. V roku 
2020 nemohol byť nastúpený trend naplnený kvôli 
situácií spojenej s pandémiou ochorenia CODID-19 
a opatreniam na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, 
ktoré zaviedol ÚV SR. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES 

Financovanie (uviesť zdroje financovania 

a celkovú výšku vynaložených finančných 
prostredkov v eurách, prípadne výšku 
vynaložených finančných prostredkov na 

jednotlivé aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

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: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: Úrad na ochranu osobných údajov SR, VNMES  

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu ÚV SR 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 7, aktivita/opatrenie 1  
Identifikácia prekážok pre zber citlivých dát o etnicite a 
vytvorenie systému zberu údajov o etnickej a 
národnostnej príslušnosti 

Indikátor plnenia –  
spracované analýzy: 

analýza spracovaná a uverejnená v rámci Metodiky 
sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k 
národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský 
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jazyk (dostupná na webovom sídle splnomocnenca 
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/ 
7470_metodika-sodb-2021.pdf. a na stránke ŠÚ SR:  
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/ 
dokumenty/Metodika_scitania_obyvatelov_z 
_hladiska_ich_prislusnosti_k_narodnosti_alebo 
_etniku_so_zretelom_na_materinsky_jazyk.pdf. 
Participácia na príprave materiálov MS SR k zberu 
citlivých údajov 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

ÚSVNM spolupracoval so ŠÚ SR na príprave Metodiky 
sčítania obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k 
národnosti alebo etniku so zreteľom na materinský 
jazyk. V roku 2018 bola konštituovaná Expertná 
pracovná skupina k príprave metodiky sčítania 
obyvateľov z hľadiska ich príslušnosti k národnosti alebo 
etniku, ktorej členmi boli okrem gestorov ÚSVRK, ÚV 
SR, MŠVVaŠ SR a MV SR a traja experti na danú oblasť 
za národnostné menšiny, ktorých nominovali členovia 
VNMES.  
V roku 2018 bola finalizovaná metodika, v rámci ktorej 
boli spracované oblasti medzinárodnoprávneho a 
vnútroštátneho kontextu zberu dát o príslušnosti k 
národnosti alebo etniku a používaní jazyka vrátane 
mapovania vnútroštátnej legislatívy nadväzujúcej na 
údaje zo SODB, ako aj analýzy dostupných údajov a 
súvisiacich informácií. Materiál obsahuje koncepty a 
definície vrátane rozpracovaného konceptu 
viacnásobnej národnostnej identity v rámci zisťovania 
príslušnosti k národnosti a jazyku pri sčítaní a konceptu 
zisťovania národnosti a materinského jazyka pre 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov v doterajšej praxi 
ŠÚ SR, ako aj príklady z praxe zo zahraničia týkajúce sa 
zisťovania príslušnosti k národnosti alebo etniku a 
jazyku. 
Na základe uvedených údajov a informácií prináša 
materiál návrh premenných pre SODB 2021 a taktiež 
výsledky fókusovej skupiny, ktorú s cieľom detailnejšie 
preskúmať názory obyvateľov na spôsob zberu údajov o 
materinskom jazyku a príslušnosti k národnosti 
realizoval ŠÚ SR. Materiál taktiež poskytuje prehľad 
stanovísk členov expertnej skupiny k premenným a 
zneniu otázok v dotazníku a ďalšie prílohy. Metodika 
bola zverejnená na webovom sídle splnomocnenca  a 
taktiež na webovom sídle ŠÚ SR . 

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/
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Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

ŠÚ SR, MV SR 

Financovanie (uviesť zdroje financovania 

a celkovú výšku vynaložených finančných 
prostredkov v eurách, prípadne výšku 
vynaložených finančných prostredkov na 

jednotlivé aktivity): 

V rámci rozpočtu ÚV 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: ÚV SR, ÚSVNM 

 Spolupracujúce subjekty: VNMES, ŠÚ SR 

 Zdroje financovania: V rámci rozpočtu rezortov,  

Operačný program Efektívna verejná správa 

 

Číslo operačného cieľa / číslo 
aktivity/opatrenia 

Operačný cieľ 7, aktivita/opatrenie 2  
Posilnenie komplexného výskumu a systematického 
monitoringu v oblasti národnostných menšín a 
etnických skupín 

Indikátor plnenia –  
počet aktivít: 

2 Správy o postavení a právach príslušníkov 
národnostných menšín; 
2 Správy o stave používania jazykov národnostných 
menšín na území Slovenskej republiky; 
2 Hodnotiace správy o podpore kultúr národnostných 
menšín, o stave národnostného školstva a o používaní 
jazykov národnostných menšín; 
1 Metodické usmernenie k zákonu č. 184/1999 Z. z. o 
používaní jazykov národnostných menšín; 
1 Metodika sčítania obyvateľov z hľadiska ich 
príslušnosti k národnosti alebo etniku so zreteľom na 
materinský jazyk; 
1 Metodika prijímania dočasných vyrovnávacích 
opatrení v oblasti práv národnostných menšín a 
etnických skupín so zreteľom na marginalizované 
rómske komunity; 
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1 Metodické usmernenie k zabezpečeniu jazykového 
kompetenčného vzdelávania zameraného na 
udržiavanie a zdokonaľovanie úrovne ovládania jazyka 
národnostných menšín pre skupinu štátnych 
zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v obciach 
vymedzených v osobitnom predpise; 
1 Usmernenie k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 
Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. 

Opis plnenia aktivity/opatrenia: 
(v rozsahu max. 150 slov) 

ÚSVNM v súčinnosti s Úradom vlády SR vypracoval 
Správu o stave používania jazykov národnostných 
menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 
2015 – 2016, 2017 – 2018 a 2019 – 2020 a ÚSVNM 
pripravil Správu o postavení a právach príslušníkov 
národnostných menšín za rok 2016 a za obdobie rokov 
2017 – 2018. V rámci uvedených správ boli komplexne 
zhrnuté informácie o oblasti participácie príslušníkov 
národnostných menšín o veciach, ktoré sa ich týkajú, 
o ich právach v oblasti kultúry, vzdelávania 
a používania jazykov národnostných menšín. Všetky 
uvedené správy schválila vláda SR. VNMES vypracoval 
a schválil Hodnotiacu správu o podpore kultúr 
národnostných menšín, Správu o používaní jazykov 
národnostných menšín a Správu o stave národnostného 
školstva za rok 2016 a po zmene periodicity 
vypracúvania monitorovacích správ vyplývajúcej 
z prijatia dodatku k štatútu výboru vypracoval a schválil 
Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných 
menšín, o stave národnostného školstva a o používaní 
jazykov národnostných menšín za roky 2017 – 2018. 
ÚSVNM pripravil v sledovanom období rad 
metodických materiálov. 

Realizátor aktivity – zodpovedný 
gestor: 

ÚV SR, ÚSVNM 

Spolupracujúce subjekty: 
 

VNMES, ŠÚ SR 

Financovanie (uviesť zdroje financovania 

a celkovú výšku vynaložených finančných 
prostredkov v eurách, prípadne výšku 
vynaložených finančných prostredkov na 

jednotlivé aktivity): 

V rámci rozpočtu rezortov,  
Operačný program Efektívna verejná správa 
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

akčný plán – Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám na roky 2021 – 2025 

CTĽK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru 

DICRK – Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 

Charta jazykov – Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov 

FPKNM – Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

LIC – Literárne informačné centrum 

MPC – Metodicko-pedagogické centrum 

MDV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

MF SR – Ministerstvo financií SR 

MIRRI SR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

MK SR – Ministerstvo kultúry SR 

MO SR – Ministerstvo obrany SR  

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

MS SR – Ministerstvo spravodlivosti SR  

MŠVVŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

MV SR – Ministerstvo vnútra SR  

MZVEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR  

Múzeum SNP – Múzeum Slovenského národného povstania  

NOC – Národné osvetové centrum  

poradný výbor Poradný výbor k Rámcovému dohovoru na Slovensku  

RVĽPNMRR – Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

Rámcový dohovor – Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín  

RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska 

SODB 2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

SAV – Slovenská akadémia vied 

SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív 

SR – Slovenská republika 

SNM – Slovenské národné múzeum 

SNM – MKKN – Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov 

SNM – MKMS – Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 

SNM – MKRS – Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

SNSĽP – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

STM – Slovenské technické múzeum Košice 

ŠÚ SR – Štatistický úrad SR 

ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania 

https://www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-uvodna-stranka
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ŠPÚ – Štátny pedagogický ústav 

TDISZ – Tanečné divadlo Ifjú Szivek 

ÚĽUV – Ústredie ľudovej umeleckej tvorby 

ÚMS – Únia miest Slovenska 

ÚSVNM – Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 

ÚSVRK – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity  

ÚSVROS – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

ÚV SR – Úrad vlády SR  

VNMES – Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny  

VÚC – Vyšší územný celok  

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska  

 

 


