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Rada vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny (vznik, zloženie a činnosť) 

 

Lucia BOROŇOVÁ 

 

Úvod  

Slovenská republika ako pluralitná a skutočne demokratická spoločnosť nielen 

rešpektuje etnickú, kultúrnu, jazykovú a náboženskú identitu každej osoby patriacej                 

k národnostnej menšine, ale aj vytvára primerané podmienky umožňujúce týmto osobám 

vyjadrovať, zachovávať a rozvíjať túto identitu. Slovenská republika sa snaží o vytvorenie 

ovzdušia tolerancie a dialógu, medzi národnostnými menšinami, vládou a väčšinovým 

obyvateľstvom, ktorý je nevyhnutný na to, aby existujúca kultúrna rozmanitosť mohla byť 

zdrojom obohacovania celej spoločnosti a nie jej rozdeľovania. Vytvorenie tolerantnej             

a prosperujúcej Európy závisí nielen od spolupráce medzi štátmi, ale vyžaduje si aj fungujúcu 

cezhraničnú spoluprácu, bez ujmy na Ústave Slovenskej republiky a územnej celistvosti štátu. 

Slovenská republika postupuje vo svojej národnostnej politike v zmysle Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd a na základe záväzkov týkajúcich sa ochrany 

národnostných menšín, ktoré sú obsiahnuté v dohovoroch a deklaráciách Spojených národov 

a iných medzinárodných dokumentoch Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, 

najmä v Kodanskom dokumente z 29. júna 1990, v záujme účinnej ochrany národnostných 

menšín a práv a slobôd patriacich k týmto menšinám v rámci právneho štátu, pri rešpektovaní 

štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenska.1 K napĺňaniu týchto cieľov napomáha 

vláde Slovenskej republiky aj poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorým je: Rada 

vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny. 

 

1.  Rada vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej 

len „Rada“) je poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť 

národnostnej politiky a pre oblasť implementácie Európskej charty regionálnych alebo 

menšinových jazykov v zmysle čl. 7 ods. 4 charty. Úlohy Rady, jej zloženie ako aj zásady 

                                                 
1 Správa o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej 
   Republike. Bratislava: 1999, s. 4. Dostupné na internete: 
   http://mensiny.vlada.gov.sk/data/files/4098.pdf  [07-03-2010]. 
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rokovania upravuje „Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny            

a etnické skupiny“. Rada plní úlohy podľa schváleného plánu činnosti, ktorý je v súlade           

s plánom práce vlády Slovenskej republiky a s plánom legislatívnych úloh vlády na príslušný 

kalendárny rok. Rada koordinuje úlohy, ktoré vyplývajú smerom k príslušníkom 

národnostných menšín a etnických skupín z Ústavy Slovenskej republiky, z medzinárodných 

zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a spolupracuje pri ich realizácii najmä s ministerstvami a inými ústrednými 

orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, mimovládnymi organizáciami 

pôsobiacimi v oblasti ľudských práv, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.2 

 

2.  Uznesenia vlády SR týkajúce sa Rady: 

 

 Uznesenie vlády SR č. 292/1999 k návrhu na zriadenie Rady vlády SR                     

pre národnostné menšiny a etnické skupiny (14. 4. 1999). Týmto uznesením bola zrušená 

Rada vlády SR pre národnosti a jej štatút ako aj všetky súvisiace uznesenia vlády SR. Bola 

zriadená Rada vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny a bol schválený jej 

štatút. 

 Uznesenie vlády SR č. 419/2000 k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR              

pre národnostné menšiny a etnické skupiny (7. 6. 2000). Zástupca Rómskej inteligencie za 

spolunažívanie bol nahradený zástupcom občianskeho združenia INFOROMA. 

 Uznesenie vlády SR č. 390/2003 k návrhu zloženia Rady vlády SR pre národnostné 

menšiny a etnické skupiny (21. 5. 2003). V súvislosti s novým funkčným obdobím vlády SR  

boli vymenovaní noví členovia Rady.  

 Uznesenie vlády SR č. 410/2005 k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR              

pre národnostné menšiny a etnické skupiny (31. 5. 2005). Za nového člena Rady bol 

nominovaný zástupca Zväzu Rusov na Slovensku, zastupujúci ruskú národnostnú menšinu 

v SR. Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti nahradil Rómsku občiansku iniciatívu, 

Pôvodný kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov                 na Slovensku „Christo Botev“ 

nahradil Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku. V dôsledku procesu 

likvidácie Nadácie INFOROMA, bol tento člen Rady nahradený novým zástupcom rómskej 

národnostnej menšiny, a to Osvetovým združením Rómov Považia. 

                                                 
2 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, čl. 2, čl. 3, ods. 1 a 2.  
  Dostupné na internete: http://mensiny.vlada.gov.sk/data/files/5463.pdf  [07-05-2010]. 
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 Uznesenie vlády SR č. 830/2007 z 3. októbra 2007 o „Návrhu štatútu a návrhu          

na personálne obsadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny“.3 Predmetným uznesením vláda SR schválila návrh štatútu a návrhy na 

personálne obsadenie Rady, ktoré súviseli s novým funkčným obdobím vlády Slovenskej 

republiky. Uvedené uznesenie vlády SR je v súčasnosti platným uznesením vlády SR, ktorého 

súčasťou je platný Štatút Rady vlády SR                      pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny a Rokovací poriadok Rady vlády SR         pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny.  

 Uznesenie vlády SR č. 91/2010 k návrhu na zmenu štatútu rady vlády SR                

pre národnostné menšiny a etnické skupiny (3. 2. 2010). Týmto posledným uznesením vlády 

SR bol za nového člena Rady vymenovaný zástupca za Spolok Srbov              na Slovensku.  

3. Štatút Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „štatút“) 

upravuje úlohy rady, jej zloženie ako aj zásady rokovania rady.  

  Podľa čl. 3 ods. 3 štatútu:  „Do pôsobnosti rady patrí najmä: 

a) príprava návrhov opatrení vlády smerujúcich k zabezpečeniu a realizácii práv občanov 

patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, 

b) príprava, prerokúvanie a predkladanie súhrnných správ vláde o postavení                      

a podmienkach pre občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, o 

zachovaní ich identity, najmä v rozvíjaní vlastnej kultúry a vzdelávaní       v materinskom 

jazyku, pričom rada navrhuje a odporúča vláde spôsoby riešenia, 

c) tvorba stanovísk k všeobecne záväzným právnym predpisom vzťahujúcim sa              

na občanov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám, pred ich predložením 

na rokovanie vlády, 

d) navrhovanie vypracúvania vedeckých rozborov, štúdií a expertíz inštitúciám                 

a expertom k problematike národnostných menšín a etnických skupín, 

e) prerokúvanie a navrhovanie prerozdelenia finančných prostriedkov určených            

pre národnostné menšiny a etnické skupiny v zákone o štátnom rozpočte“.4 

 

4.  Zloženie Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny (súčasnosť) 

 

 Rada sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších členov rady. 

                                                 
3 http://mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=563 [07-05-2010]. 
4 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, čl. 3, ods. 3. Dostupné na 
   internete: http://mensiny.vlada.gov.sk/data/files/5463.pdf  [07-05-2010]. 
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Predseda rady: p. Dušan Č a p l o v i č, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, 

európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Predsedu menuje a odvoláva vláda SR. 

Podpredseda rady: p. Marek M a ď a r i č, minister kultúry. Podpredsedu menuje a odvoláva 

vláda SR. 

Tajomníčka rady: p. Milica  J a n č u l o v á, poverená riadením sekcie ľudských práv           

a menšín Úradu vlády SR, ktorú menuje a odvoláva predseda Rady. 

 

Ďalšími členmi Rady sú zástupcovia národnostných menšín určení týmito 

združeniami, zväzmi a spolkami: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku  - 

CSEMADOK, Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti v Košiciach, Český spolok    

na Slovensku - Český spolek na Slovensku, Rusínska obroda na Slovensku, Zväz Rusínov–

Ukrajincov Slovenskej republiky, Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Poľský klub, 

Moravský kultúrny zväz, Zväz Rusov na Slovensku, Bulharský kultúrny zväz, Chorvátsky 

kultúrny zväz na Slovensku, Kultúrny spolok židovských občanov Slovenska a Spolok Srbov 

na Slovensku.5 

 

Na zasadnutia rady sú prizývaní zástupcovia týchto štátnych orgánov: 

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, 1 poslanec Národnej rady SR – člen Výboru 

NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, 1 zástupca Ministerstva školstva SR,  

1 zástupca Ministerstva kultúry SR, 1 zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR, 1 zástupca Ministerstva vnútra SR, 1 zástupca Ministerstva zahraničných vecí SR a          

1 zástupca Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

Na zasadnutie rady môžu byť prizývaní experti: 1 zástupca za Ústav pre výskum 

etnických menšín Maďarskej akadémie vied, 1 zástupca za Masarykovu univerzitu v Brne,      

1 poradca podpredsedu vlády SR v oblasti menšinovej politiky a 1 zástupca za Slovenské 

národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry.6 

Jedným z prizývaných expertov Rady, je aj Prof. PhDr. Marcela  G b ú r o v á, CSc., 

ktorá je zároveň poradkyňou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske 

                                                 

 
5 Zloženie Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Dostupné na internete: 
   http://mensiny.vlada.gov.sk/data/files/5462.pdf  [07-05-2010]. 
 
6 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, čl. 4 Zloženie rady ods. 6 
   a ods. 7. Dostupné na internete: http://mensiny.vlada.gov.sk/data/files/5463.pdf  [07-05-2010]. 
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záležitosti, ľudské práva a menšiny, členkou správnej rady Slovenského strediska pre ľudské 

práva a súčasne aj mojou konzultantkou a školiteľkou. Výskumne sa venuje na otázky 

národnostnej a občianskej identity a medzietnickej komunikácie, na dejiny politického 

myslenia a na aktuálne otázky politického života v SR.  

 

5.  Rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny (ďalej len „rokovací poriadok“) bol schválený uznesením rady zo dňa 6. 11. 2007     

a upravuje: prípravu rokovania Rady, rokovanie Rady, priebeh rokovania Rady, prijímanie 

uznesení, zápisnicu z rokovania Rady, zmeny a doplnky a účinnosť je dňom jeho schválenia 

Radou.  

Čl. 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku ustanovuje: „Rada plní úlohy podľa schváleného 

plánu činnosti, ktorý je v súlade s plánom práce vlády a s plánom legislatívnych úloh vlády  

na príslušný kalendárny rok“7 a ods. 2  hovorí, že Rada zasadá spravidla dvakrát ročne. 

V zmysle článku 5 ods. 1 je rada spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých jej členov. Samozrejme riešiť otázky konkrétnej národnostnej menšiny alebo 

etnickej skupiny na rokovaní Rady bez účasti jej zástupcu nie je možné. Z článku 5 ods. 3 

vyplýva, že rokovania Rady sú spravidla neverejné, ak Rada nerozhodne inak a o výsledkoch 

rokovania Rada verejnosť informuje. Článok 3 Rokovacieho poriadku upravuje prípravu 

rokovania Rady, v ktorom ods. 5 hovorí, že Program rokovania Rady navrhuje predseda        

na základe plánu činnosti Rady a na základe návrhov a odporúčaní členov Rady. Rokovanie 

Rady je ukotvené v článku 4 ods. 1, ktorý ustanovuje, že Rada rokuje a rozhoduje na základe 

písomných materiálov (návrhov správ, rozborov) a ústnych informácií predložených členmi 

Rady. Rokovací poriadok v článku 7 a článku 8 upravuje priebeh rokovania Rady, ktoré vedie 

predseda Rady. Zároveň na začiatku každého rokovania prerokuje Rada návrh programu 

rokovania Rady a o jeho schválení dá predseda hlasovať. K jednotlivým bodom rokovania sa 

môžu členovia Rady vyjadrovať a podávať podnety a návrhy kedykoľvek v priebehu 

rokovania Rady. Predstavitelia ďalších inštitúcií, ktorí boli prizvaní na rokovanie Rady, sú 

povinní vyjadriť sa alebo podať vysvetlenie, ak na to boli vyzvaní predsedajúcim rokovania 

Rady alebo s jeho súhlasom, ak o to požiadajú, avšak vyjadrenia, návrhy a podnety smerujúce 

k prijatiu záverov rokovania Rady musia byť riadne odôvodnené. Prijímanie uznesení Rady je 

vymedzené v článkoch 9, 10 a 11 Rokovacieho poriadku, ktoré hovoria, že Rada rozhoduje     

                                                 
7 Rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, čl. 2, ods. 1.  
   Dostupné na internete: http:/mensiny.vlada.gov.sk/data/files/3619.pdf [07-05-2010]. 
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o prerokovávaných veciach formou uznesenia Rady, ktorého konečné znenie sformuluje 

predseda Rady a členovia Rady sa zúčastňujú na zasadnutí Rady s hlasovacím právom, 

pričom každý člen Rady má jeden hlas a rozhodnutie Rady je právoplatné, ak za návrh 

uznesenia hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je 

rozhodujúci hlas predsedu Rady, prípadne podpredsedu Rady, ak vedie rokovanie Rady. 

Konečné uznesenie Rady je súčasťou zápisnice zo zasadnutia Rady. 

 

6.   Činnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny za 

obdobie rokov 2003 – 2006 

V nadväznosti na analýzu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné 

menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2003 – 2006 je potrebné si uvedomiť, že             

v uvedenom období po voľbách v roku 2002 sa do Parlamentu dostali strany: HZDS-ĽS, 

SDKÚ, SMER, ANO, KSS, SMK a KDH. Vládnu koalíciu tvorili strany: SDKÚ, SMK, KDH 

a ANO a v opozícii sa ocitli strany: HZDS-ĽS, SMER a KSS. Vláda Slovenskej republiky 

(ďalej len „vláda SR“) vo svojom Programovom vyhlásení v novembri 2002 deklarovala, že 

si je „vedomá multietnického charakteru slovenskej spoločnosti, preto sa zaväzuje bojovať 

proti všetkým formám intolerancie. Zaväzuje sa v praxi realizovať už schválenú dikciu 

Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Pripraví návrh zákona 

o menšinách, vrátane financovania menšinových kultúr“.8  

Rada v období rokov 2003 - 2006 rokovala tri - krát (1 krát v roku 2003, 1 krát v roku 

2004 a 1 krát v roku 2005). Posledné rokovanie Rady sa uskutočnilo dňa 27. 4. 2006.  

7.   Novelizované právne predpisy – pripomienkovanie na základe výsledkov rokovaní Rady 

za obdobie rokov 2003-2006: 

novela zákona č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, zákon  

č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase s účinnosťou od 1. januára 2004, ktorý zrušil zákon 

č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii 

s účinnosťou od 1. februára 2004, ktorý zrušil zákon č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, 

zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane      

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novela zákona č. 634/1992 

Zb. o ochrane spotrebiteľa (novela č. 616/2004, § 11), novela zákona č. 300/1993 Z. z. 

o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov (zákonom č. 13/2006 Z. z. z 13. decembra 

                                                 
8 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16.10.2002 do 4.7.2006).  
   Dostupné na internete: http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=918. [07-05-2010]. 
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2005, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006), novela zákona č. 154/1994 Z. z. 

o matrikách v znení neskorších predpisov (zákonom č. 14/2006 Z. z. z 13. decembra 2005, 

ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006), zákon č. 301/2005 Z. z. z 24. mája 2005 

s účinnosťou 1. januára 2006 (Trestný poriadok), novelizovaný § 18 zákona č. 99/1963  Zb. 

(Občiansky súdny poriadok), oblasť verejnej správy Slovenskej republiky bola v roku 2001 

doplnená zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch). Podľa uvedeného zákona bolo zriadených 8 samosprávnych 

krajov. Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja 

(zriadeného podľa zákona č. 221/1996 Z. z.).  

Členovia Rady na konci volebného obdobia považovali za dôležité i naďalej zachovať 

kontinuitu existencie Rady, posilniť jej postavenie ako dôležitého poradného, iniciatívneho 

a koordinačného orgánu vlády SR pre oblasť štátnej národnostnej politiky. Rada sa na svojom 

poslednom rokovaní dňa 27. 4. 2006 uzniesla na nasledovných odporúčaniach a zámeroch  

pre činnosť v jej v ďalšom období:   

 „upevnenie legislatívneho postavenia národnostných menšín formou prijatia zákona 

o národnostných menšinách - zákona, ktorý by definoval postavenie národnostných menšín 

v spoločnosti, 

 zabezpečenie financovania národnostných kultúr formou prijatia zákona o financovaní 

kultúry národnostných menšín, aby existovala zákonná garancia na financovanie 

národnostných kultúr, 

 dopracovanie zákonov vyplývajúcich zo záväzkov SR v zmysle uplatňovania 

ustanovení Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov a Rámcového 

dohovoru na ochranu národnostných menšín“. 9 

 

Niektoré zámery a úlohy obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády SR sa však 

v plnej miere nepremietli do konkrétnych výstupov. Najčastejšími dôvodmi boli odlišné 

názory na jednotlivé riešenia, resp. chýbajúca politická vôľa.  

 

                                                 
9 Informácia o činnosti Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2003-2006. 

   Dostupné na internete:     
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/DC81402BA8261191C125718000345E85/$FILE/Zdroj.html. [11-
05-2010]. 
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8.  Činnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny    

za obdobie rokov 2007- 2009 do súčasnosti 

 

V nadväznosti na analýzu činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné 

menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2007 – 2009 do súčasnosti, je potrebné vziať     

na vedomie skutočnosť, že v uvedenom období po voľbách v roku 2006 sa do Parlamentu 

dostali strany: SMER - SD, HZDS-ĽS, SDKÚ, SMK, KDH a SNS. Vládnu koalíciu  

v súčasnosti tvoria strany: SMER – SD, HZDS-ĽS a SNS a v opozícii sa ocitli strany: SDKÚ, 

SMK, a KDH. Počas súčasného volebného obdobia sa vytvorila aj nová opozičná politická 

strana MOST-HÍD. 

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení z augusta 2006 vo vzťahu 

k národnostnej problematike deklarovala, že pripraví zákon o financovaní kultúry, ktorého 

súčasťou bude úprava financovania rozvoja a šírenia kultúry národnostných menšín                

a etnických skupín. Ďalej vláda SR v programovom vyhlásení deklaruje: „Vláda SR bude 

prostredníctvom grantového systému zabezpečovať podporu kultúry národnostných menšín     

a etnických skupín a znevýhodnených skupín obyvateľstva.  

Vláda naďalej považuje riešenie rómskej problematiky za svoju prioritu. Na jej 

realizáciu bude podporovať všetky rozvojové programy s cieľom zlepšovať život Rómov           

a integráciu rómskej komunity do spoločnosti pri efektívnom a cielenom využívaní finančných 

zdrojov do oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, infraštruktúry     

a bývania. Vláda pripraví pokračovanie stratégie riešenia situácie rómskej národnostnej 

menšiny a zároveň bude vytvárať podmienky pre skutočnú integráciu a inklúziu rómskeho 

etnika s cieľom pozdvihnúť jeho životnú úroveň, a to na báze najširšieho konsenzu na jednej 

strane a politickej vôle na strane druhej. 

Vláda SR bude dbať na rozvoj a ochranu slovenčiny ako štátneho jazyka v spolupráci 

s príslušnými štátnymi a vedeckými inštitúciami, ako aj odbornými pracoviskami Matice 

Slovenskej“.10 

Rada sa v období rokov 2007 – 2009 do súčasnosti rokovala deväť - krát (1 krát 

v roku 2007, 3 krát v roku 2008 a 4 krát v roku 2009). Posledné rokovanie Rady v roku 2009 

sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2009. Rada rokovala aj v tomto roku na zasadnutí dňa 29. marca 

2010. 

 
                                                 

10 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (august 2006). Dostupné na internete:  
     http://www.government.gov.sk/data/files/1900.pdf  [11-5-2010]. 
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9. Najvýznamnejšie materiály a novelizované právne predpisy – pripomienkovanie              

na základe výsledkov rokovaní Rady za obdobie rokov 2007-2009 až do súčasnosti: 

v oblasti národnostnej politiky: zákon č. 318/2009 Z. z. z 30. júna 2009, ktorým sa mení         

a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 

2009, Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 1. januára 2010, v oblasti nediskriminácie: antidiskriminačný zákon, zákon 

č. 365/2004 Z. z. novelizovaný zákonom č. 85/2008 Z. z.,  Informácia o uplatňovaní 

antidiskriminačného zákona – materiál z rokovania vlády SR dňa 16. 3. 2005, Akčný plán 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu          

a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011; (schválený uznesením 

vlády SR č. 357/2009 dňa 13. 5. 2009), Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných 

menšín, schválená uznesením vlády SR č. 1100/2007 z  19. 12. 2007, Strednodobá 

koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike 

SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA 2008-2013, schválená uznesením vlády SR        

č. 183/2008  z 26. marca 2008, Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov 

vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, schválená uznesením 

vlády SR č. 206/2008 z 2. 4. 2008, zákon č. 312/2009 Z. z. o niektorých opatreniach 

týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie (novelizoval zákon č. 619/2003 Z. 

z. o Slovenskom rozhlase a zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízií), zákon č. 37/2009 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z.    

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 462/2008 Z. z. s platnosťou od 17. 2. 2009, v oblasti školstva a vzdelávania: 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z. zo 16. decembra 2009, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., s účinnosťou       

od 1. januára 2010, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z. zo dňa           

zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej 

výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov, s účinnosťou od 1. novembra 2009, 

Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva, schválená uznesením vlády 

SR č. 382/2007 z 25. apríla 2007, Koncepcia v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti   

na prípravu detí na vstup do základnej školy, schválená uznesením vlády SR č. 222/2007      
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zo 7. marca 2007, Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách,  

schválená uznesením vlády SR č. 767/2007 z 12. septembra 2007, a množstvo ďalších noviel 

zákonov, nariadení, vyhlášok a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 

právne postavenie príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej 

republike.  

 

10.  Činnosť Rady v oblasti medzinárodných záväzkov  

Slovensko sa v medzinárodných dokumentoch zaviazalo zaručiť osobám patriacim      

k národnostným menšinám právo rovnosti pred zákonom a rovnakú ochranu zo zákona. 

Zároveň sa zaviazalo, že tam, kde to je potrebné, prijme primerané opatrenia s cieľom 

podporovať vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského, politického a kultúrneho 

života úplnú a efektívnu rovnosť medzi osobami patriacimi k národnostnej menšine a 

osobami patriacimi k väčšine. Z medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská 

republika viazaná ide najmä o „Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach“, 

„Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín“ a „Európsku chartu regionálnych 

alebo menšinových jazykov“. Predmetom rokovaní Rady v obidvoch volebných obdobiach 

boli aj správy o implementácii medzinárodných záväzkov vzťahujúcich sa špecificky 

k otázkam ochrany národnostných menšín ako aj spolupráca expertných orgánov Rady 

Európy, posudzujúcich stav plnenia prevzatých záväzkov, s predstaviteľmi národnostných 

menšín – členmi Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Počas prvého 

volebného obdobia Rady prebiehalo druhé kolo monitorovania implementácie „Rámcového 

dohovoru na ochranu národnostných menšín“. V druhom volebnom období Rady bolo prijaté 

Výborom ministrov dňa 21. februára 2007 počas 988. zasadania Výboru delegátov ministrov 

„Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o uplatňovaní Európskej charty regionálnych 

alebo menšinových jazykov na Slovensku“. Predmetom rokovaní Rady v oboch volebných 

obdobiach boli aj iné zásadné medzinárodné dokumenty a správy o implementácii 

medzinárodných záväzkov vzťahujúcich sa k otázkam ochrany národnostných menšín 

a etnických skupín na Slovensku, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

Záver 

Z výsledkov analýz a komparácie činností Rady vlády SR pre národnostné menšiny 

a etnické skupiny počas dvoch volebných období od jej vzniku až po súčasnosť, nakoľko je 

aktívnym partnerom, ktorý sa podieľa na implementácii medzinárodných dokumentov, 

participuje na tvorbe legislatívnych noriem, koncepčných a strategických materiálov, plní 
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poradné funkcie a zároveň sa podieľa na príprave opatrení vlády SR, ktoré smerujú 

k zabezpečeniu a realizácii práv a rovnoprávnych podmienok života občanov patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám vyplýva, že Rada v oboch volebných 

obdobiach v zmysle Štatútu plnila svoje koordinačné a poradné funkcie. V oboch 

volebných obdobiach sa členom Rady na svojich zasadnutiach podarilo realizovať aktívne 

monitorovanie a pripomienkovanie materiálov a legislatívnych návrhov, ktoré smerovali 

k zabezpečeniu a realizácii práv a rovnoprávnych podmienok života občanov patriacich 

k národnostným menšinám a etnickým skupinám. 

Berúc do úvahy fakt, že v prvom volebnom období Rada zasadala iba 4 krát a celú jej 

činnosť sprevádzali odlišné názory na jednotlivé riešenia, resp. chýbajúca politická vôľa, 

podarilo sa jej v prvom volebnom období novelizovať niekoľko všeobecne záväzných 

právnych predpisov a prijať niekoľko zásadných legislatívnych noriem na ochranu 

národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku. 

V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím možno skonštatovať, že                

v súčasnom volebnom období činnosť Rady bola oveľa aktívnejšia. Rada zasadala až 10 krát.      

V legislatívnom procese bolo novelizovaných a schválených vládou SR a Národnou radou 

Slovenskej republiky množstvo zákonov, nariadení, vyhlášok, a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, informatívnych materiálov ako aj prijatých dôležitých koncepčných 

a strategických dokumentov v oblasti národnostnej problematiky. Svedčí o tom aj fakt, že 

politická vôľa v súčasnom volebnom období skutočne nechýbala. Následné novelizácie už 

prijatých a schválených legislatívnych noriem v národnostnej oblasti ukážu priority, ktoré 

bude deklarovať vo svojom programovom vyhlásení nová vláda, ktorá vyvstane z blížiacich 

sa parlamentných volieb.   

Z uvedenej komparácie činnosti Rady vyplýva, že príslušná vláda svoju politiku 

v oblasti národnostnej problematiky premietla prostredníctvom svojho programového 

vyhlásenia do legislatívneho procesu a príslušných zákonov a legislatívnych noriem, ktoré 

boli predmetom rokovania Rady ako poradného a koordinačného orgánu vlády SR. Štátno-

mocenské záujmy vládnej koalície v tomto prípade záujmy v oblasti národnostnej politiky 

zasahovali do činnosti Rady v každom volebnom období a súviseli s politickou vôľou. Možno 

by stálo aspoň za úvahu v predmetnej tak citlivej oblasti akou nepochybne oblasť 

problematiky národnostných menšín a etnických skupín je, pouvažovať nad vytvorením 

nestranného a hlavne nezávislého inštitútu, napr. nad inštitútom ombudsmana, ktorý by 

vykonával svoju činnosť nezávisle a hlavne nestranne od politickej vôle a štátnomocenských 

záujmov ako je ustanovený napr. v iných štátoch. Avšak to by bolo predmetom ďalších 
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diskusií, názorov a hlavne výskumov, z ktorých by určite vyvstalo množstvo rozporuplných 

otázok. A v neposlednom rade je to aj otázka politickej vôle.    

P. Knut Vollebaek, vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín vyjadril 

názor, že „Otázka problematiky národnostných menšín a etnických skupín je jednou 

z najcitlivejších otázok aj v súčasnosti, nakoľko záležitosti vnútornej a zahraničnej politiky 

úzko súvisia a aj súčasnosť ukázala, aké dôsledky môžu mať otázky národnostných menšín      

a etnických skupín na medzištátne vzťahy. Štáty majú zodpovednosť konať v otázkach 

národnostných menšín konštruktívne, pretože ide o jednu z najcitlivejších otázok, ktoré sa 

dotýkajú predovšetkým bezpečnosti a prospechu menšinových komunít, ale ovplyvňujú tiež 

regionálnu bezpečnosť, prosperitu a priateľské medzištátne vzťahy.“11 
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