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Kľúčové prvky pri podpore MRK

1) Navýšenie alokácie– 847 mil. EUR (vrátane národného spolufinancovania 127 mil. EUR) (cielené 

MRK aktivity+ mainstream aktivity) 

2) Zlepšenie riadenia- ÚSVRK ako vecný gestor agendy MRK a zodpovedný za jej implementáciu, 

Výbor pre inklúziu MRK pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 

3) Navýšenie administratívnych kapacít – navýšenie kapacít na viac ako 320, vrátane kapacít na 

regionálnej úrovni na pomoc pri príprave projektov (dodatočných 165 ľudí)

4) Riešenie vysporiadania pozemkov – zmena existujúcej legislatívy
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Cieľ politiky 4 

PRIORITA Programu Slovensko: Aktívne začlenenie rómskych komunít =“targeted actions“ 
– implementujúci subjekt ÚSVRK ako SO

Špecifický cieľ ESF+ j) 

Navrhované alokácie: ESF+: 157 mil. EUR

Typy aktivít: 

zabezpečenie komplexného integrovaného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných 
podmienok ľudí žijúcich v lokalitách zahrnutých v Atlase rómskych komunít 2019 
prostredníctvom “rozvojových tímov”;
preventívno-informačné programy zamerané na zvyšovanie občianskej zodpovednosti a 
spolunažívania;
právna a konzultačná podpora obciam s prítomnosťou MRK v procese vysporiadania 
pozemkov a legalizácie obydlí, jednoduché pozemkové úpravy;
aktivizácia rómskych dievčat a žien k ich vyššej účasti vo vzdelávaní, na trhu práce;
aktivizácia mladých ľudí v MRK;
podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych MNO;
prevencia a eliminácia protirómskeho rasizmu a diskriminácie;
zber a aktualizácia údajov o životných podmienkach v MRK;
monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti opatrení v MRK a tvorba odporúčaní pre 
miestne, regionálne a národné politiky;
budovanie kapacít poskytovaním odbornej pomoci samosprávam.

Špecifický cieľ EFRR iii) 

Navrhované alokácie: EFRR: 99 mil. EUR

podpora tvrdých investícií v obciach zapojených do projektu "rozvojových tímov";
svojpomocná výstavba obydlí a iné zlepšené formy bývania;
rekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich foriem bývania.

Celková alokácia ESF+, EFRR: 256 000 000 EUR

Prepojenie priority s ďalšími prioritami Programu Slovensko

Cieľ politiky 2 (Implementujúci rezort: MIRRI, MŽP SR)

Podpora prístupu k vode a trvalo udržateľného hospodárstva s vodou
Aglomerácie nad 2000 EO a pod 2000 EO v chránených územiach 
Aglomerácie pod 2000 EO 
Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo 
Navrhovaná alokácia EFRR: 75 mil. EUR

Cieľ politiky 3 (Implementujúci rezort: MIRRI)

Mimo TEN-T (národná a regionálna infraštruktúra (Cesty II. a III. triedy, miestne komunikácie)

Navrhovaná alokácia EFRR: 20 mil. EUR

Cieľ politiky 4 (Implementujúci rezort: MPSVR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR)

Deinštitucionalizácia zariadení a služieb; aktívne začlenenie; systém dlhodobej starostlivosti; 
komunitné centrá; programy ranej starostlivosti; podpora účasti detí na vzdelávaní, 
predovšetkým detí od troch rokov veku; mentoring and tútoring pre študentov; podpora 
pedagogických zamestnancov v školách; podpora desegregácie pri vzdelávaní a príprave; 
konzultačné a podporné služby pri vyššom vzdelávaní; programy druhej šance; implementácia 
komunitnej zdravotnej výchovy pre členov MRK na podporu zdravia a prevenciu chorôb a 
implementácia zdravotnej výchovy v nemocničnom prostredí; rozvoj, implementácia a 
replikácia programov finančnej gramotnosti pre deti, mládež a dospelých vrátane podpory 
mechanizmov spolupráce a pod.

Navrhovaná alokácia ESF+, EFRR: 359,1 mil. EUR

Cieľ politiky 5 (Implementujúci rezort: MIRRI)

Kvalitnejšie verejné politiky a otvorené vládnutie (MVO)

Navrhovaná alokácia EFRR: 10 mil. EUR

Celková alokácia CP2 – CP5, ESF+, EFRR: 464 100 000 EUR 3



AKO DOSIAHNUŤ INVESTÍCIE PRE MRK

Cieľové skupiny pre osobitnú prioritu „Aktívne začlenenie rómskych komunít“ (EFRR iii) a ESF+ j)

• 825 obcí z ARK (intervencie budú zahŕňať „rozvojové tímy (do 60 obcí)“, vysporiadanie pozemkov, rómske občianske
hliadky, svojpomocná výstavba a/alebo zlepšovanie podmienok bývania),

• obce, MNO a ďalšie organizácie občianskeho sektora (intervencie zahŕňajú podporu mladých Rómov, boj s
protirómskym rasizmom, podpora rómskych dievčat a žien, budovanie kapacít a podpora a rozvoj rómskych a pro-
rómskych MNO)

Cieľové skupiny pre mainstream intervencie z CP 2, 3, 4 a 5
• 825 obcí z ARK pre investície do základnej infraštruktúry v CP 2 a 3 – prístup k vode, odpad, nakladanie s odpadmi a

miestne cesty a chodníky
• 825 obcí z ARK pre investície do sociálnej infraštruktúry v CP 4 (napr. terénna sociálna práca, komunitné centrá,

inkluzívne vzdelávanie, štipendiá, predprimárne vzdelávanie, mentoring, zdravotná mediácia, záruka pre mladých)
• obce, MNO a ďalšie organizácie občianskeho sektora v rámci CP 5 (bezpečné prostredie, lepšie lokálne riadenie,

podpora inkluzívnych komunít)
• Prioritou budú obce s veľkou koncentráciou MRK obyvateľstva a s nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou
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• dôraz na súlad projektu s aktivitami definovanými v Akčných
plánoch Stratégie Rómov 2030 a ďalšími relevantnými
národnými stratégiami

• národné spolufinancovanie do výšky 100%

• projekty v rámci štandardných výziev, v ktorých bude
identifikovaný príspevok k MRK budú podporené nad rámec
vyčlenenej alokácie pre MRK

• pre výzvy/vyzvania budú vytvorené špeciálne vylučovacie
výberové kritériá

Podpora MRK v rámci CP 2, 3, 4 a 5

Podpora prístupu k vode a trvalo udržateľného hospodárstva s vodou
Aglomerácie nad 2000 EO a pod 2000 EO v chránených územiach 
Aglomerácie pod 2000 EO 
Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo 

Životné prostredie (Implementujúci rezort: MIRRI, MŽP SR)

Mimo TEN-T (národná a regionálna infraštruktúra (Cesty II. a III. triedy, miestne 
komunikácie)

Doprava (Implementujúci rezort: MIRRI)

MRK ako jedna z najohrozenejších skupín na pracovnom trhu, Individualizovaný a 
komplexný prístup k nezamestnaným a neaktívnym osobám 
Integrované jednotné kontaktné miesta a informačné služby v rámci Záruky pre 
mladých 
Vzdelávanie nízkokvalifikovaných skupín dospelých
Terénna sociálna práca a komunitné centrá v lokalitách s prítomnosťou MRK  
Komunitná zdravotná výchova

Aktívne začlenenie (Implementujúci rezort: MPSVR SR, 
MZ SR)

MRK ako integrálna súčasť všetkých implementovaných aktivít / aktivít primárne 
zameraných na MRK/ osoby, ktoré pracujú s touto zraniteľnou skupinou

Vzdelávanie (Implementujúci rezort: MŠVVŠ SR)
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D

E

C. Ak projekt nebude saturovať/reflektovať potreby MRK, 

nebude schválený. Budú vytvorené špeciálne vylučovacie 

výberové kritériá
A. Fondy 

investované len v 
území uvedenom v 

ARK

D. Podporované projekty 

nebudú určené len pre 

MRK, ale umožnia 

financovať aktivity pre 

celú obec  

B. Pri schvaľovaní projektov sa 
bude posudzovať Súlad s 

aktivitami definovanými v Akčných 
plánoch Stratégie Rómov 2030 a 
ďalšími relevantnými národnými 

stratégiami. 

E. Výhody pre všetkých 

obyvateľov, nielen MRK. 

Možnosť využívať 

výhodnejšie podmienky 

(napr.  0% 

spolufinancovanie)

Kľúčové prístupy pri prierezových intervenciách z CP 2, 3, 4 a 5

Základné princípy MRK intervencií
 Vytvorenie osobitnej priority v rámci CP 4 „Aktívne začlenenie rómskych komunít“ 

 Zriadenie Sprostredkovateľského orgánu v rámci ÚSVRK 

 Intervencie: targetované investície ESF+ a EFRR v rámci osobitnej priority a prierezové 
investície v rámci CP 2,3,4 a 5
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Implementačný mechanizmus riadenia integrácie 
MRK 

Výbor pre inklúziu MRK pri Monitorovacom výbore 

 koordinovaný ÚSVRK
 rozhoduje o projektoch navrhnutých nielen z osobitnej 

priority MRK, ale aj ďalších priorít CP 2, 3, 4, 5 
 Zabezpečuje súlad s opatreniami/aktivitami

ÚSVRK

 Právny subjekt pod záštitou ÚV SR 

 Vecný gestor agendy MRK  
 Sprostredkovateľský orgán zodpovedný za celkovú podporu 

agendy MRK v rámci aktivít z EFRR iii) a ESF+ j) 
 Zriadenie Implementačnej agentúry (prijímateľ) pre národné 

projekty
 Implementuje národné projekty EFRR a ESF+

ÚSVRK

Koordinátor 
agendy MRK

SO IA

Výbor pre inklúziu MRK pri MV 

Úrad vlády SR
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Národný projekt
Rozvojové tímy, 

asistencie samosprávam 
pri projektovom 
riadení, MOPS, 
Pozemky, a iné 

koordinácia rozvojových 
tímov v regiónoch -

regionálni koordinátori, 
pomoc pri tvorbe, 
príprave a riadení 

projektov, metodická 
podpora obcí v procese 

vysporiadania pozemkov, 
metodické vedenie členov 

MOPS 

ADMINISTRATÍVNE KAPACITY PRE MRK 
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Administrácia osobitnej priority MRK, 
programovanie, odbor 

monitorovania, monitorovanie a 
hodnotenie Stratégie Rómov 2030



Vysporiadanie pozemkov

Navrhované riešenia pre programové obdobie 2021-2027 

• Legislatívna úprava zákona č. 330/1991 Zb. s cieľom  zjednodušiť proces jednoduchých pozemkových 

úprav pod osídleniami 

• Zapojenie MPRV SR ako entitu zodpovednú za jednoduché pozemkové úpravy   

• Podpora kapacít zameraných exkluzívne na jednoduché pozemkové úpravy  

• Možnosť pre obce využiť zdroje fondov EÚ na výkup pozemku pre budúcu výstavbu infraštruktúry obce

• Iniciovať proces vysporiadania pozemkov pre všetky obce v ARK 

• Metodická podpora, mediačné aktivity pre dotknuté strany 
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sekretariát pracovnej skupiny:

partnerstvo2020+@vicepremier.gov.sk

Ďakujeme
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