Príloha . 1
Národné a medzinárodné dokumenty
týkajúce sa riešenia problematiky marginalizovaných skupín
1. Vládne materiály – rómske komunity
28.03.2008
Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike
04.10.2006
Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania
19.09.2006
Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvate stva a model jej financovania
19.09.2006
Priority vlády SR v integrácii rómskych komunít na rok 2004
29.07.2005
Preh ad uznesení vlády SR týkajúcich sa záležitostí Rómov z rokov 1999-2005 (uznesenia, ako aj
materiály z rokovaní vlády SR sa nachádzajú na stránke www.rokovania.sk)
02.09.2004
Kontrola nakladania s finan nými prostriedkami poskytnutými na vybrané projekty Phare ur ené
na rozvoj rómskej komunity v oblasti vzdelávania (NKÚ SR, jún 2004)
05.12.2003
Financie vynaložené na riešenie rómskej problematiky v rokoch 1999-2003
06.11.2003
Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít
06.11.2003
Vládna politika a Rómovia 1948 - 2002
30.09.2003
Hodnotenie innosti Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
06.11.2002
Hodnotenie innosti Sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre riešenie problémov rómskej
národnostnej menšiny, audit 2001
07.10.2002
Uznesenia vlády SR v roku 2002
07.10.2002
Novela školského zákona zriadení nultých ro níkov a asistenta u ite ov
05.09.2002
Zoznam obcí v zmysle s ítania udu z mája 2002 , v ktorých ob ania Slovenskej republiky
patriaci k rómskej národnostnej menšine tvoria od 10,0%-20% obyvate stva
02.08.2002
Komplexný rozvojový program rómskych osád
08.07.2002
Priority vlády SR vo vz ahu k rómskym komunitám na rok 2002
06.05.2002
Program sociálnych terénnych pracovníkov – pilotný program
28.01.2002
Informácia o stave príprav rekodifikácie rómskeho jazyka
07.12.2001
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Zoznam obcí SR na území ktorých sa nachádzajú rómske osady
09.03.2001
Uznesenie vlády SR 214/2001 k vyhodnoteniu Stratégie vlády na riešenie problémov
národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu I. etapa
05.10.2000
Podpora vlády SR rómskym projektom - informa ná správa
19.05.2000
Informácia vlády SR o stave riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny za obdobie
november 1998 - máj 2000
24.11.1999
Stratégia vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a
súbor opatrení na jej realizáciu - I. etapa
15.09.1999
Informa ný materiál o aktivitách vlády Slovenskej republiky v oblasti riešenia problémov
rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike
Zdroj: Úrad vlády SR

2. Medzinárodné dokumenty (dokumenty medzinárodných organizácií)
Uvádzame preh ad významných medzinárodných dokumentov (dokumentov medzinárodných
organizácií), týkajúcich sa problematiky marginalizovaných skupín so zvláštnym zrete om na
rómske komunity.
Rada Európy
Výbor ministrov Rady Európy
•

Rezolúcia (1975) 13 obsahujúce odporú ania týkajúce sa sociálnej situácie ko ovníkov
v Európe http://www.radaeuropy.sk/?617

•

Odporú anie (1983) 1 o ko ovníkoch bez štátnej príslušnosti a o ko ovníkoch bez
ur enia národnosti http://www.radaeuropy.sk/?607

•

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, 1992
http://www.radaeuropy.sk/?1217

•

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, 1995
http://www.radaeuropy.sk/?1219

•

Odporú anie (2000) 4 lenským štátom o vzdelávaní rómskych detí v Európe
http://www.radaeuropy.sk/?574

•

Odporú anie (2001) 17 na zlepšenie ekonomickej situácie a zamestnanosti Rómov
a ko ovníkov v Európe http://www.radaeuropy.sk/?554

•

Odporú anie (2004) 14 o pohybe a táborení ko ovníkov v Európe
http://www.radaeuropy.sk/?odporucanie-2004-14-o-pohybe-a-taboreni-kocovnikov-veurope

•

Odporú anie (2005) 4 na zlepšenie podmienok bývania Rómov a ko ovníkov v Európe
http://www.radaeuropy.sk/?odporucanie-rec20054-na-zlepsenie-podmienok-byvaniaromov-a-kocovnikov-v-europe
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•

Odporú anie (2006) 10 na zlepšenie na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre
Rómov a ko ovníkov v Európe http://www.radaeuropy.sk/?odporucanie-2006-10-nazlepsenie-pristupu-k-zdravotnej-starostlivosti

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
•

Odporú anie 563 (1969) týkajúce sa postavenia Rómov a iných ko ovníkov v Európe
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta69/erec563.htm

•

Odporú anie 1203 (1993) týkajúce sa Rómov v Európe http://www.radaeuropy.sk/?742

•

Odporú anie 1300 (1996) na ochranu práv menšín http://www.radaeuropy.sk/?738

•

Odporú anie
1353
(1998)
prístup
menšín
k vyššiemu
vzdelaniu
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta98/erec1353.htm

•

Odporú anie
1557
(2002)
o právnom
postavení
Rómov
v Európe
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta02/erec1557.htm

•

Odporú anie
1623
(2003)
práva
národnostných
menšín
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta03/erec1623.htm

Európska komisia proti rasizmu a intolerancii
Všeobecné politické odporú anie . 1: Boj proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii,
1996 http://www.radaeuropy.sk/?766
•

Všeobecné politické odporú anie . 2: Špecializované orgány na boj proti rasizmu,
xenofóbii,
antisemitizmu
a intolerancii
na
národnej
úrovni,
1997
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/3-general_themes/1policy_recommendations/recommendation_n2/recommandation%20n_2%20slovaque%2
0cri97-36.pdf

•

Všeobecné politické odporú anie . 3: Boj proti rasizmu a intolerancii proti
Rómom/Cigánom, 1998 http://www.radaeuropy.sk/?772

•

Všeobecné politické odporú anie . 4: Národné dotazníky o skúsenostiach a vnímaní
potenciálnych
obetí,
1998
diskriminácie
a rasizmu
z poh adu
http://www.radaeuropy.sk/?773

•

Všeobecné politické odporú anie . 6: Boj proti rozšíreniu rasistických, xenofóbnych
a antisemitských
materiálov
prostredníctvom
internetu,
2000
http://www.radaeuropy.sk/?775

•

Všeobecné politické odporú anie . 7: k národnej legislatíve na boj proti rasizmu
a rasovej diskriminácii, 2003 http://www.radaeuropy.sk/?776

•

Všeobecné politické odporú anie . 10: Boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii
v a po as školskom vzdelávaní, 2006 http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/3general_themes/1-policy_recommendations/recommendation_n10/1Recommendation_10.asp#TopOfPage

Organizácia spojených národov
•

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, 1965
/data/files/223.doc

•

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, 1979 /data/files/224.doc

•

Dohovor OSN o právach die a a, 1984 /data/files/225.doc
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Európska únia
•

Smernica Rady . 97/80/ES z 15. decembra 1997, o dôkaznom bremene v prípadoch
diskriminácie na základe pohlavia

•

/data/files/397.doc

•

Smernica Rady EÚ . 43/2000 z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého
zaobchádzania s osobami bez oh adu na rasový alebo etnický pôvod
/data/files/382.doc

•

Smernica Rady EÚ . 78/2000 z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný
innosti
rámec
rovnakého
zaobchádzania
v zamestnaní
a zárobkovej
/data/files/386.doc

•

Uznesenie Európskeho parlamentu o postavení Rómov v Európskej únii, 2005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+MOTION+P6-RC-2005-0272+0+DOC+WORD+V0//SK

Organizácia pre bezpe nos a spoluprácu v Európe
•

Ak ný plán na zlepšenie situácie Rómov a Sinti v regióne OBSE, 2003
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/11/1562_en.pdf

Zdroj informácií: Úrad vlády Slovenskej republiky
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