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Bratislava 8. decembra 2022 
 

Závery zo spojeného 46. a 47. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

konaného 7. decembra 2022 v priestoroch Účelového zariadenia vlády SR Hotel Bôrik 
 

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej aj ako „výbor“) na spojenom 46. a 47. zasadnutí 

prerokoval v rámci programu celkovo 10 riadnych bodov a prijal 7 uznesení a 1 zásadné stanovisko. 
 

Výbor: 

 prerokoval a schválil program zasadnutia výboru; 

 prerokoval Kontrolu plnenia uznesení výboru; 

 

Výbor ďalej prerokoval a prijal nasledovné: 

 

 zásadné stanovisko č. 5 týkajúce sa celého výboru k Informácii o nariadení vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k 

národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva. 

Zásadným stanoviskom č. 5 výbor: 

- zobral na vedomie Informáciu o nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva 

zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine 

tvoria najmenej 15 % obyvateľstva; 

- požiadal vládu Slovenskej republiky prerokovať na najbližšom rokovaní vlády SR 

predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam obcí, 

v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 

15 % obyvateľstva, ktorý bol schválený Výborom pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny uznesením č. 202. 

 

 uznesenie č. 205 týkajúce sa celého výboru k Informácii o aktuálnom stave národnostného 

školstva. 

Uznesením č. 205 výbor zobral na vedomie Informáciu o aktuálnom stave národnostného 

školstva. 

 

 uznesenie č. 206 týkajúce sa celého výboru k Informácii o aktuálnom stave používania 

jazykov národnostných menšín. 

Uznesením č. 206 výbor zobral na vedomie Informáciu o aktuálnom stave používania 

jazykov národnostných menšín. 

 

 uznesenie č. 207 týkajúce sa celého výboru k Informácii o rokovaní Úradu splnomocnenca 

vlády SR pre národnostné menšiny s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom 

vnútra SR ohľadom dopravného značenia v jazykoch národnostných menšín. 

Uznesením č. 207 výbor: 

- zobral na vedomie Informáciu Informácii o rokovaní Úradu splnomocnenca vlády SR 

pre národnostné menšiny s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstva vnútra 

SR ohľadom dopravného značenia v jazykoch národnostných menšín; 

- vyzval Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo vnútra SR, aby pri príprave 

technických predpisov upravujúcich vyobrazenie dopravných značiek dodržiavali zákon 

č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších 

predpisov bez zúženia práv garantovaných touto právnou normou. 
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 uznesenie č. 208 týkajúce sa celého výboru k Informácii o činnosti Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín. 

 

Uznesením č. 208 výbor: 

- zobral na vedomie Informáciu o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín; 

- poveril predsedu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriadením 

pracovnej skupiny na analýzu problémov súvisiacich s poskytovaním dotácií na podporu 

kultúry národnostných menšín Fondom na podporu kultúry národnostných menšín pre 

zefektívnenie aplikačnej praxe k zákonu č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry 

národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 uznesenie č. 209 týkajúce sa celého výboru k Informácii o plnení úloh vyplývajúcich z 

Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám na roky 2021 – 2025. 

Uznesením č. 209 výbor zobral na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z 

Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým 

skupinám na roky 2021 – 2025. 

 

 uznesenie č. 210 týkajúce sa celého výboru k Správe o stave používania jazykov 

národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2021 – 2022. 

Uznesením č. 210 výbor zobral na vedomie Správu o stave používania jazykov 

národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2021 – 2022. 

 

 uznesenie č. 211 týkajúce sa celého výboru k návrhu Plánu činnosti Výboru pre národnostné 

menšiny a etnické skupiny na rok 2023.  

Uznesením č. 211 výbor schválil Plán činnosti Výboru pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny na rok 2023. 
 

V bode Rôzne: 

 

 výbor prerokoval informáciu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

o rezolúcii Výboru zástupcov ministrov Rady Európy o implementácii Rámcového 

dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR; 

 členovia a členky výboru požiadali predsedu výboru o poskytnutie aktuálnej informácie týkajúcej sa  

menšinového zákona ako aj o zaslanie návrhu menšinového zákona v podobe, ktorú pripravil 

Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny. Predseda výboru informoval o aktuálnom stave 

prípravy zákona. 

 

 

 

Prílohy:  

Zásadné stanovisko č. 5 

Uznesenia č. 205 – 211 

 

 

 

 

 

 

 

 


