
 

 

 

Budapešť, Bratislava 17. január 2018:  

Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) podalo na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žalobu v 

súvislosti s diskriminačnou činnosťou Policajného zboru SR cielenou na Rómov. ERRC už roky zhromažďuje 

dôkazy o praktikách polície zameraných proti Rómom, vrátane etnického profilovania a policajných razií 

voči Rómom, s cieľom preukázať diskrimináciu pred príslušným súdom. 

Minister vnútra Robert Kaliňák nedávno oznámil plán prijať nový zákon, ktorý by umožňoval 

zhromažďovanie štatistiky o "rómskej kriminalite" a zvýšil policajné právomoci. Tieto vyjadrenia 

považujeme za ďalší dôkaz inštitucionálneho rasizmu zo strany Ministerstve vnútra, ktorý sa snažíme 

napadnúť. Plánovaná legislatíva by totiž mohla byť ľahko zneužitá na prenasledovanie už bez tak 

marginalizovaných komunít. ERRC sa navyše domnieva, že je založená na anti-rómskych stereotypoch a 

nepresných záveroch získaných z údajov zhromaždených Ministerstvom vnútra v minulom roku. 

Žaloba ERRC proti Ministerstvu vnútra SR vo veci porušenia zásady rovnakého zaobchádzania bola podaná 

na Okresnom súde Bratislava 1. Napádame ňou stratégiu verejne deklarovaného zvýšenia policajných 
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aktivít v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach s označením ,,problémové lokality s rozmáhajúcou sa 

rómskou kriminalitou“, v disproporčne vykonávaných policajných akciách typu 100 v oblastiach so 

zvýšenou rómskou populáciou, ako aj v spôsobe, ktorým boli viaceré tieto zásahy vykonané.  

Štatistiky sú potrebné," hovorí Kaliňák, a my súhlasíme, pokiaľ ide o zber všeobecných (nie etnických) 

údajov o kriminalite. Avšak čísla, ktoré používa Ministerstvo vnútra, nesedia. V minulom roku ERRC 

analyzovalo zoznam obcí, v ktorých minister navrhol zvýšenie počtu policajných jednotiek, pričom v ňom 

prevládali lokality s vysokým počtom rómskych obyvateľov. Na základe dostupných údajov Ministerstva 

vnútra sme zistili, že neexistuje silná korelácia medzi vysokým percentom Rómov v obci a zvýšenou 

kriminalitou. 

ERRC taktiež spochybňuje objektívnosť pátracích policajných zásahov označovaných ako Pátracia akcia 

100, ktoré sa Policajný zbor snaží odôvodniť pátraním po hľadaných osobách alebo predmetoch. Zistili 

sme, že tieto zásahy sa vykonávajú prevažne v oblastiach s vysokým percentom sociálne vylúčených 

rómskych komunít Navyše sú často pritom sprevádzané vstupom polície do obydlí a použitím 

neprimeranej sily voči tam žijúcim osobám.  

"Určite možno nájsť predsudky v niektorých aktivitách slovenskej polície namierených proti Rómom. 

Spájanie kriminality s etnickou príslušnosťou je absurdné, " uviedol prezident ERRC Đorđe Jovanović. 

"Existujú taktiež silné dôkazy inštitucionálneho rasizmu zo strany Ministerstve vnútra. Ministerstvo sa 

cielene zameriava na rómske lokality najprv s diskriminačnými policajnými aktivitami, následne s 

plánovaným neprimeraným nárastom počtu policajných jednotiek a teraz s novým protirómskym 

zákonom. Súdne konanie v tejto chvíli vnímame ako jediný spôsob ako preukázať, že aktivity vyslovene 

cielené proti rómskym komunitám, sú nezákonné. " 

Len pred mesiacom pritom Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie (UN CERD), v dôsledku 

rastúceho počtu obvinení z použitia nadmernej sily a zlého zaobchádzania s rómskymi občanmi, vyzval 

Slovensko, aby prijalo účinné opatrenia na odstránenie cielených aktivít polície voči Rómom. Kým vláda 

neprijme proaktívne opatrenia na zastavenie diskriminácie Rómov zo strany Policajného zboru, budeme 

naďalej napádať tieto praktiky súdnou cestou.  
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