
     
 

Rada mimovládnych organizácií rómskych  komunít 

Európska rómska pracovná agentúra 

 

„Smerovanie Rómov na Slovensku po voľbách 2006“ 

 

Memorandum 

 

9. októbra 2006  

Bratislava 

 

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít a Európska rómska pracovná 

agentúra na svojom zasadnutí konanom dňa 9. októbra 2006 za účasti:, 

podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské 

práva a menšiny p. Dušana Čaploviča, podpredseda vlády SR a minister vnútra p. 

Róberta Kaliňáka, ministerky práce sociálnych vecí a rodiny p. Viery Tomanovej. 

 

Rómovia vítajú skutočnosť, že zriadenie špeciálnej policajnej jednotky na boj 

s extrémizmom, ktoré od 1.1. 2007 vytvára minister vnútra napomôže k rýchlemu 

riešeniu rasovo motivovaných útokov. Zároveň apelujú na ministra vnútra, aby zvýšil 

dôraz na komunikáciu s verejnosťou, prípadne vyčlenil z rozpočtu prostriedky na 

kampaň, ktorá by viedla k zmene vnímania rasovo motivovaných a extrémistických 

útokov z polohy výtržníctva a chuligánstva, do polohy obzvlášť závažnej trestnej 

činnosti. Navrhujú ministrovi vnútra, aby zvážil možnosť vyčlenenia prostriedkov,  

ktoré by slúžili na prevenciu páchania trestnej činnosti zo strany Rómov. Pretože sa 

domnievame, že úroveň prevencie páchania kriminálnych trestných činov je veľmi 

nízka. Polícia sa obmedzuje skôr na represívne činy. Vieme, že rómska minorita je 

percentuálne jedným z najväčších páchateľov drobnej a strednej trestnej činnosti. 

Predpokladáme, že osveta na tomto poli prinesie pozitívne výsledky, ktoré sa 

prejavia v nižšej percentuálnej účasti páchateľov z radov rómskej komunity.   

Pozitívne vnímame snahu vlády upriamiť pozornosť na systém vzdelávania 

rómskych detí. Vzdelávanie ako spôsob komplexného riešenia sociálneho vylúčenia, 



považujeme za jednu z primárnych úloh na ktorých sa v plnej miere musí podieľať 

štát. Nastavenie ESF nepodporuje riešenie problematiky rómskych detí v plnom 

rozsahu ich vzdelávania, keďže podporuje vzdelávacie aktivity pre deti až od strednej 

školy. Základnú školu pritom podľa niektorých odhadov neukončí až 89% rómskych 

detí. Mnohé z nich nezvládnu ani prechod na druhý stupeň ZŠ.  62,3% detí z rómskej 

populácie navštevuje špeciálne školy, pričom v skutočnosti priemer detí 

s postihnutím v populácii sú iba 3 – 4%. V praxi sa nerealizuje princíp rediagnostiky 

a následnej reintegrácie  týchto detí do bežnej základnej školy.  

S potešením prijímame snahu podpredsedu vlády SR pre vedomostnú 

spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, združiť prostriedky zo ŠF 

určené na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny. Zúčastnení experti 

pracujúci v teréne s rómskou menšinou ponúkame spoluprácu. Postoj vlády 

k rómskej národnostnej menšine považujú za vôbec prvú šancu reálne sa podieľať 

a naozaj riešiť rómsku problematiku. 
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