
PROGRAM POTLÁČANIA ĽUDSKÝCH PRÁV 

(ďalej len Program) 

§ 130 odsek 8 písmeno b) Trestného zákona: Extrémistickým materiálom sa na účely 

tohto zákona rozumie vyhotovenie programov, ktoré smerujú k potláčaniu základných 

ľudských práv a slobôd. 

Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Článok 1, 

Ochrana majetku: Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj 

majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za 

podmienok, ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva. 

1. Cieľ programu 
Zabrániť oprávneným vlastníkom pozemkov pokojne užívať svoj majetok, následne ich zbaviť majetku 

a vytvoriť tak nevyhnutný predpoklad zachovania nelegálnych osídlení. 

2. Sústava nástrojov programu 

2.1. Terminológia 

2.1.1. Poznámky  splnomocnenca vlády pre rómske komunity k dátam 

o rómskych osídleniach 

„Vysporiadanosť pozemkov“  - údaj znamená, či sú vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých leží 

rómske osídlenie vysporiadané v prospech jeho obyvateľov. Pokiaľ sú vlastníkom pozemkov 

obyvatelia osídlenia, prípadne obec/mesto, pozemky sú označené ako vysporiadané. V prípade, že 

ani obec/mesto, ani obyvatelia osídlenia nie sú vlastníkmi pozemkov, pozemky sú označené ako 

nevysporiadané. Ak pozemky patria okrem obce/mesta a obyvateľov osídlenia aj ďalším vlastníkom, 

sú označené ako čiastočne vysporiadané. 

2.1.2. Program podpory výstavby obecných nájomných bytov 

odlišného štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej 

núdzi ako i technickej vybavenosti v rómskych osadách, 

schválený vládou v roku 2001 

Pre účely programu „rómska osada“ je sústredenie rómskych obydlí – chatrčí, t.j. svojpomocne 

vybudovaných obydlí zo zbytkových materiálov, napr. z hliny, plechu, dreva, bez stavebného 

povolenia v rámci daného územného celku, spravidla obce. 

2.2. Vyhlásenia a legislatíva 

2.2.1. Programové vyhlásenie vlády 

„Vláda SR navrhne spôsob vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom v rámci sociálne vylúčených 

spoločenstiev (ďalej len SVS) a podporí investície do základnej infraštruktúry.“ 
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2.2.2. Vecný zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

„... Problematiku nelegálne osídlených pozemkov je možné považovať za jeden z najväčších 

problémov v oblasti zabezpečovania bývania sociálne vylúčených spoločenstiev. Nelegálne osídlené 

pozemky nie je možné vlastníkmi riadne využívať (dochádza k nelegálnemu obmedzovaniu 

vlastníckeho práva), pozemky neplnia svoj účel, obec nemá možnosť napĺňať svoje povinnosti 

vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení a taktiež nie je možné existujúce technicky vyhovujúce 

stavby postavené na takýchto územiach dodatočne legalizovať  v súlade s platnou právnou úpravou. 

Neuskutočnené majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov taktiež neumožňuje realizovať novú 

výstavbu obydlí v súlade s platnou právnou úpravou, resp. predstavuje výraznú prekážku pre 

financovanie opatrení z verejných zdrojov. Uvedená situácia predstavuje zásadnú prekážku zlepšenia 

podmienok bývania, pretože jednotlivci a miestne a mestské zastupiteľstvá nie sú schopné udržiavať 

a investovať do budov alebo lokálnej infraštruktúry, pokiaľ vlastníctvo k pozemkom nie je 

vysporiadané. Výsledkom sú sídelné útvary (hlavne úplne segregované osady, ale aj samostatné 

sídelné útvary v rámci obce), v ktorých nie je vybudovaná verejná komunikácia, vodovod, kanalizácia, 

verejné osvetlenie... 

Zabezpečenie nápravy právnych vzťahov k pozemkom pod sociálne vylúčenými spoločenstvami, 

ktorých sa to týka preto predstavuje absolútne nevyhnutný krok k riešeniu otázky bývania v týchto 

komunitách... 

Navrhuje sa taktiež vytvorenie verejnoprávneho mechanizmu systematickej technickej 

a administratívnej podpory vysporiadavania pozemkov v lokalitách sociálne vylúčených spoločenstiev 

v nadväznosti na navrhovanú finančnú podporu štátu na vysporiadanie týchto pozemkov. Súčasťou 

mechanizmu bude aj vytvorenie bezplatného manuálu postupu vysporiadavania vlastníckych práv 

k pozemkom pre samosprávy a neziskové organizácie...“ 

1.1. Princíp kádrovej nomenklatúry 

Elitná skupina, ktorá ovládala kľúčové pozície vo verejnej správe v pozíciách, do ktorých menovanie 

podlieha schváleniu politických strán vládnej koalície v zmysle zákona a často aj v rozpore so 

zákonom. Členovia nomenklatúry sú často členmi týchto politických strán. 

2. Účastníci Programu 

2.1. Politickí nominanti vo verejných funkciách 

Sú to hlavne politicky nominovaní funkcionári a zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy 

a nimi zriadených organizácií, obvodných úradov, katastrálnych úradov, ďalších rozpočtových 

organizácii štátu, polície, prokuratúry, súdov, miestnych a regionálnych samospráv. Hlavne politickí 

nominanti majú, podľa našich konkrétnych poznatkov, tendenciu postupovať na základe politických 

direktív (napríklad program vlády) aj keď sú v rozpore s platnými zákonmi. Ich konkrétnou úlohou 

v Programe je ignorovať porušovanie platných zákonov a odmietať všetky návrhy, sťažnosti, žiadosti, 

podnety, oznámenia o priestupkoch a trestné oznámenia vlastníkov pozemkov bez ohľadu na ich 

opodstatnenosť a pripravovať zmeny legislatívy uľahčujúce odňatie majetku oprávneným vlastníkom. 

Sú závažné indície, že do verejných funkcií sú vymenúvaní  politickí nominanti aj protizákonne.  
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2.2. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity 

Jeho úlohou je spolu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny koordinovať Program na 

národnej a nadnárodnej úrovni. 

2.3. Exponovaní politici 

Ich poslaním v rámci Programu je presvedčovať verejnosť, že porušovanie zákonov je tolerované 

vo verejnom záujme .  Vyjadrenie exponovaného politika z 10.11.2011: ... za desiatky rokov je tých 

čiernych stavieb po celej krajine tak veľa, že ak by teraz došlo k ich razantnému zmietnutiu 

buldozérom, tak by sme tu mali tisíce ľudí bez strechy nad hlavou. Bol by veľký problém, ako to riešiť. 

2.4. Rómske komunity 

V rámci Programu sú príslušníci týchto komunít vedené k nerešpektovaniu vlastníctva, neúcte 

k zákonu, k rezignácii na skutočné začlenenie do spoločnosti. Zachovanie (legalizácia) nelegálnych 

osídlení, prípadne výstavba segregovaného podštandardného bývania sa im predstavuje ako jediná 

možná alternatíva ich rozvoja. Zamlčuje sa pred nimi, že v zákone o sociálnej pomoci sú vytvorené 

nástroje na zabezpečovanie ich základných životných potrieb v zariadeniach sociálnych služieb 

a v integračných centrách. 

2.5. Vlastníci lesných a iných pozemkov 

Sú účastníkmi Programu proti svojej vôli. Sú verejnou mocou rôznymi formami protizákonne nútení 

nedobrovoľne poskytovať svoje pozemky a trpieť na nich postavené chatrče a iné podštandardné 

obydlia. 


