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Prípad školy v Šarišských Michaľanoch

 V júli 2010 Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach podala  
žalobu vo verejnom záujme za diskrimináciu na ZŠ v ŠM. Škola podľa 
žaloby segregáciou rómskych žiakov v samostatných triedach porušila 
zásadu rovnakého zaobchádzania

 Okresný súd v Prešove 5. decembra 2011 vydal rozsudok, na základe 
ktorého ZŠ v ŠM umiestňovaním detí rómskej etnickej príslušnosti do 
osobných tried porušila zásadu rovnakého zaobchádzania  a dopustila 
sa tak diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti 
(škola sa voči rozsudku odvolala)

 Dňa 30. októbra 2012 odvolací senát Krajského súdu v Prešove 
potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu vo veci segregácie 
rómskych z dôvodu ich etnickej príslušnosti

 Odvolací súd zmenil lehotu na plnenie z 30 dní na lehotu spojenú so 
začiatkom nového školského roka 2013/2014



Hlavné ciele a aktivity 

(februára 2013)

• Naplniť rozsudok Krajského súdu 
v Prešove a pomôcť segregujúcej 
škole v Šarišských Michaľanoch 
vypracovať a následne 
implementovať dlhodobo 
udržateľný plán inkluzívneho 
vzdelávania pre všetkých žiakov

• Vytvoriť príklad dobrej praxe 
inkluzívnej školy a diseminovať ho 
do ostatných rizikových oblastí, v 
ktorých sa segregujúce školy na 
Slovensku nachádzajú 

• Skúsenosti využiť na zmenu školskej 
legislatívy pre všetky školy – práce 
so Štátnou školskou inšpekciou so 
sídlom v Bratislave



Obec Ostrovany – segregácia rómskych detí 

má širší súvis - v pozadí neslávny múr



Motivujeme budúcich animátorov voľného času, aby sa pridali do nášho 

tímu a začali realizovať voľnočasové aktivity s rómskymi a nerómskymi 

deťmi v škole v Šarišských Michaľanoch 

(vznik dobrovoľníckeho programu)



OZ euRoma pomohlo škole v Šarišských Michaľanoch v roku 2014 

prerobiť starú učebnú triedu na Centrum kooperatívneho učenia.



Zbierka kníh a vybudovanie otvorenej knižnice



V škole žiaci nečítajú, kníh je nedostatok, školská knižnica je malá. 

eduRoma pre žiakov verejne vyzbieral 650 nových kníh, prázdnu 

školskú chodbu sme prerobili na novú školskú knižnicu. 

Dobrovoľníci so žiakmi čítajú v zmiešaných tímoch.



každý štvrtok prebieha v škole doučovanie rómskych detí tímom 

študentov –dobrovoľníkov z Prešovskej univerzity a asistentov učiteľa zo 

školy v Šarišských Michaľanoch



Vedúci dopravnej jednotky SAD Prešov pán Jendrol našiel riešenie pre prepravu 

rómskych žiakov v ranných a v neskorších popoludňajších hodinách zo školy do 

svojich domovov v Ostrovany. To znamená, že môžu zostať dlhšie v škole, aby sa 

zúčastniť doučovania a mimoškolských aktivít. 



Nová kuchynská pec, ktorá zabezpečí teplé obedy pre viac 

ako 100 rómskych detí v ZŠ Šarišské Michaľany – koniec 

suchej stravy. Rómski žiaci budú konečne spolu s ostatnými 

žiakmi pravidelne navštevovať aj spoločnú školskú jedáleň



Stretnutia s učiteľmi zo školy v Šarišských Michaľanoch –

analyzujeme ich potreby a aktívne ich počúvame



Stretnutia s učiteľmi zo školy v Šarišských Michaľanoch –

analyzujeme ich potreby a aktívne počúvame



Dôležité je si budovať aj neformálne vzťahy s učiteľmi 



Založili sme Komisiu pre inkluzívne vzdelávanie zloženú s miestnych 

autorít. Našim cieľom je, aby sa miestne autority navzájom informovali a 

tlmili sociálnu tenziu v Ostrovanoch a v Šarišských Michaľanoch



Školy často zlyhávajú v pravidelnej práci s rodičmi 



Spolupráca so štátnou školskou inšpekciou v oblasti 

monitorovania etnickej segregácie v školách na Slovensku 

(od november 2013)



Spolupráca so štátnou školskou inšpekciou v oblasti 

monitorovania etnickej segregácie v školách na Slovensku 

(od november 2013)



(Jún, 2015)

Prvý krát v histórii Slovenska začali školskí inšpektori v spolupráci s eduRomou 

odhaľovať diskrimináciu rómsky žiakov v školách: 

Základná škola s materskou školou v Bardejove, Základná škola Slavošovce a Základná 

škola Košice – Šaca.



(21 – 25. september 2015).

Tématická inšpekcia neoprávneného preraďovania rómskych detí do 

súkromnej špeciálnej školy v Rokycanoch



OZ eduRoma od októbra 2013 do januára 2014 pripravovalo svoju prvú 

publikáciu o pozadí problému segregácie v škole v Šarišských 

Michaľanoch. Publikácia vychádza v spolupráci s UNDP v roku 2014
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