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2. Opatrenie splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre 

rómske komunity ktorým sa  mení a dopĺňa Opatrenie 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky č. 6/2014 pre rómske 

komunity ktorým sa zriaďuje poradná komisia splnomocnenca 

vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pre prípravu 

revízie a aktualizácie  Stratégie Slovenskej republiky pre 

integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  

implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie a ktorým 

sa vydáva štatút poradnej komisie splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske komunity pre prípravu revízie a 

aktualizácie  Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov 

do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  implementáciu, 

evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie, v znení opatrenia 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 

č. 2/2015 
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2. 
O p a t r e n i e 

splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity 
z 1. apríla   2020 

ktorým sa ktorým sa  mení a dopĺňa Opatrenie splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity ktorým sa  mení a dopĺňa Opatrenie 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky č. 6/2014 pre rómske komunity 

ktorým sa zriaďuje poradná komisia splnomocnenca vlády Slovenskej republiky 

pre rómske komunity pre prípravu revízie a aktualizácie  Stratégie Slovenskej 

republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  

implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie a ktorým sa vydáva štatút 

poradnej komisie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske 

komunity pre prípravu revízie a aktualizácie  Stratégie Slovenskej republiky pre 

integráciu Rómov do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a pre  implementáciu, 

evaluáciu, monitorovanie a hodnotenie, v znení opatrenia splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske komunity č. 2/2015

 
     Na zabezpečenie jednotného plnenia 
úloh ustanovených uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 324 z  3.júla 2019 k 
spôsobu uplatnenia základných podmienok 
pri príprave implementačného mechanizmu 
politiky súdržnosti EÚ po roku 2020               
v podmienkach Slovenskej republiky        
u s t a n o v u j e m: 
 

Čl. 1 
 

     Opatrenie splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky č. 6/2014 pre rómske 
komunity ktorým sa zriaďuje poradná 
komisia splnomocnenca vlády Slovenskej 
republiky pre rómske komunity pre prípravu 
revízie a aktualizácie  Stratégie Slovenskej 
republiky pre integráciu Rómov do roku 
2020, tvorby jej akčných plánov a pre  
implementáciu, evaluáciu, monitorovanie a 
hodnotenie a ktorým sa vydáva štatút 
poradnej komisie splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rómske komunity 
pre prípravu revízie a aktualizácie  Stratégie 
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov 
do roku 2020, tvorby jej akčných plánov a 
pre  implementáciu, evaluáciu, 
monitorovanie a hodnotenie, v znení 
opatrenia splnomocnenca vlády Slovenskej 
republiky pre rómske komunity č. 2/2015 
sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. Úvodná veta znie: „Na zabezpečenie úloh 
súvisiacich s plnením uznesenia vlády  
Slovenskej republiky č.  1 z 11. januára 
2012 k stratégii Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov do roku 2020 a uznesenia 
vlády Slovenskej republiky č. 324 z   3.júla 
2019 k spôsobu uplatnenia základných 
podmienok pri príprave implementačného 
mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 
2020  v podmienkach Slovenskej republiky 
u s t a n o v u j e m :“. 
 
2.  Slová „Stratégia Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov do roku 2020“ sa vo 
všetkých tvaroch a v celom texte opatrenia, 
vrátane názvu a prílohy nahrádzajú slovami 
„Stratégia Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov“. 
 
3. Slová „poradná komisiu splnomocnenca 
vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity pre prípravu revízie a aktualizácie  
Stratégie Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov do roku 2020, tvorbu a 
implementáciu  jej akčných plánov, 
monitorovanie a hodnotenie“ sa vo všetkých 
tvaroch a v celom texte opatrenia vrátane 
názvu a prílohy nahrádzajú slovami 
„poradná komisia splnomocnenkyne vlády 
Slovenskej republiky pre rómske komunity 
pre prípravu, revíziu a aktualizáciu  
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Stratégie Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov, tvorbu a implementáciu 
jej akčných plánov, monitorovanie 
a hodnotenie“, 
 
4. Názov   prílohy znie: „Štatút poradnej 
komisie splnomocnenca vlády Slovenskej 
republiky pre rómske komunity pre prípravu 
revíziu a aktualizáciu  Stratégie Slovenskej 
republiky pre integráciu Rómov, tvorbu a 
implementáciu jej akčných plánov, 
monitorovanie a hodnotenie“. 
 
5. V prílohe čl. 1 ods. 1 znie: 
„(1) Poradná komisia splnomocnenkyne 
vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity pre prípravu, revíziu a aktualizáciu  
Stratégie Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov, tvorbu a implementáciu 
jej akčných plánov, monitorovanie 
a hodnotenie (ďalej len „komisia“) je 
poradným orgánom splnomocnenkyne vlády 
Slovenskej republiky pre rómske komunity 
(ďalej len „splnomocnenkyňa“) na 
zabezpečenie plnenie úloh vyplývajúcich z: 
a) uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1     
z 11. januára 2012 k stratégii Slovenskej 
republiky pre integráciu Rómov do roku 
2020,  
b) uznesenia vlády Slovenskej republiky       
č. 324 z  3.júla 2019   k spôsobu uplatnenia 
základných podmienok pri príprave 
implementačného mechanizmu politiky 
súdržnosti EÚ po roku 2020                            
v podmienkach Slovenskej republiky,  
c) z AGENDY 2030 
d)  implementácie záväzkov Slovenskej 
republiky vyplývajúcich z príslušných 
medzinárodných zmlúv upravujúcich 
základné práva a slobody, vydaných 
odporúčaní na základe týchto zmlúv, ako aj 
legislatívnych a nelegislatívnych právnych 
aktov Európskej únie na úseku integrácie 
Rómov.1)“. 
 
6. V prílohe slová „splnomocnenec“ sa vo 
všetkých tvaroch a v celom texte  
nahrádzajú slovami „splnomocnenkyňa“. 
 
7. V prílohe v čl. 2 ods.1 sa slová „Štatút 
poradnej komisie splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rómske komunity 
pre prípravu revízie a aktualizácie  Stratégie 
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov 
do roku 2020, tvorbu a implementáciu jej 
akčných plánov, monitorovanie 

a hodnotenie“ nahrádzajú slovami „Štatút 
poradnej komisie splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rómske komunity 
pre prípravu revíziu a aktualizáciu  Stratégie 
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov, 
tvorbu a implementáciu jej akčných plánov, 
monitorovanie a hodnotenie“. 
 
8. V prílohe poznámka pod čiarou k odkazu 
3 znie:  
„3) Napr. §79 zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov“. 
 
9. V Prílohe v  čl. 9 ods. 1 sa vypúšťa 
písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie 
písmena a). 
 
 
 

Čl. II 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
vydania 
  
Č. p.: USVRK-KUS-2020/001315-002 
 
          Mgr. Andrea Bučková. v. r. 

splnomocnenkyňa vlády Slovenskej      
republiky pre rómske komunity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


