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Aj napriek opakovanej medzinárodnej 
a domácej kritike sú tisíce rómskych detí 
na Slovensku stále segregované 
v oddelen!ch triedach a "peciálnych
"kolách. Slovenská vláda v roku 2010
priznala tento problém a zaviazala sa, #e ho
bude rie"i$. Doteraz tak neurobila a sotva
mo#no poveda$, #e by sa o to vôbec
usilovala. V prelomovom rozhodnutí 
z októbra 2012 slovensk! súd rozhodol, 
#e odde%ovanie rómskych detí do etnicky
segregovan!ch tried poru"uje slovensk!
antidiskrimina&n! zákon. Toto rozhodnutie
malo by$ budí&kom, ktor! ale zostal takmer
nepov"imnut!. Z prieskumu UNDP
publikovaného v roku 2012 vypl!va, 
#e a# 43% Rómov v be#n!ch "kolách
nav"tevovalo etnicky segregované triedy.
Nedávno, v júli 2013 vyjadrila znepokojenie
nad existenciou &isto rómskych tried na
slovensk!ch "kolách aj Verejná 
ochranky'a práv.

DEKLARÁCIE A NESPLNENÉ S!UBY
Diskrimináciu a segregáciu #iakov 
v!hradne na základe ich etnicity 
zakazujú medzinárodné %udskoprávne

dohovory. Zakazuje ju tie# legislatíva
Európskej únie (EÚ) a slovensk! právny
poriadok. Antidiskrimina&n! zákon z roku
2004 zakazuje diskrimináciu v prístupe 
ku vzdelaniu na základe etnicity, zatia% 
&o "kolsk! zákon z roku 2008 v!slovne
zakazuje segregáciu vo vzdelávaní. 
Napriek tomu v"ak segregácia vo vzdelávaní
na(alej pretrváva. Slovenské úrady toti#
stále nedokázali zabezpe&i$ dodr#iavanie
antidiskrimina&nej legislatívy v praxi. 
K premene vágnych s%ubov o reformách 
na konkrétne opatrenia zatia% nedo"lo.

Slovensk!m úradom sa nedarí efektívne
monitorova$, &i jednotlivé "koly dodr#iavajú
antidiskrimina&né predpisy; neposkytujú im
potrebnú podporu a nesankcionujú tie "koly,
ktoré legislatívu poru"ujú. Zásadná je ich
neochota pripusti$, #e diskriminácia 
Rómov v "kolskom systéme predstavuje
systémové zlyhanie, ktoré si vy#aduje
komplexnú reformu. Opatrenia podniknuté
v posledn!ch rokoch sa tomu ani 
z(aleka nepribli#ujú.

V júni 2011 otvorilo Ministerstvo "kolstva na
verejné pripomienkovanie návrh Koncepcie

v!chovy a vzdelávania v matersk!ch
"kolách, v základn!ch "kolách a 
v stredn!ch "kolách. Cie%om tohto
strategického dokumentu bolo stanovi$
rámec pre reformu slovenského systému
vzdelávania. Medzi ciele reformy v"ak
explicitne nezahrnul ukon&enie
diskriminácie a presadenie zákazu
segregácie. Koncepcia nakoniec nebola
prijatá vládou.

V apríli 2013 vláda predlo#ila do
parlamentu Správu o stave "kolstva. 
Jej odporú&ania zah)'ali v!zvu na
monitorovanie segrega&n!ch aj
desegrega&n!ch postupov "kôl a ich dopad
na #iakov zo „sociálne znev!hodneného
prostredia“, pojem &asto pou#ívan! pri
odkazovaní na rómske deti. V dokumente

„Segregáciu neakceptujem. Moje die"a by malo
dosta" vzdelanie na rovnakej úrovni ako nerómske
deti. V tomto neexistuje #iaden kompromis.“ 
Rómska matka z Levo$e, ktorej die%a bolo zaradené do $isto rómskej triedy



sa vláda zaviazala vypracova$ metodológiu
monitorovania segregácie v "kolách. 
Tento záväzok je vítan!, ke(#e *tátna
"kolská in"pekcia zlyháva pri posudzovaní
súladu "kolskej praxe s národn!mi 
a medzinárodn!mi "tandardmi oh%adom
zákazu diskriminácie. V mnoh!ch
prípadoch "koly zdôvod'ujú odde%ovanie
rómskych #iakov v triedach t!m, #e ide 
o "peciálne opatrenie pre podporu #iakov 
zo sociálne znev!hodneného prostredia.
Takéto zdôvodnenie v"ak bolo zamietnuté
Európskym súdom pre %udské práva a u# 
aj slovensk!mi súdmi. *tátna "kolská
in"pekcia ho v"ak stále akceptuje.

Potreba vytvorenia a presadzovania jasn!ch
"tandardov, ktoré upresnia, za ak!ch
okolností dochádza k diskriminácii 

a segregácii, je zjavná vzh%adom na
nedostatok porozumenia zo strany "kôl 
a ich zria(ovate%ov. Rovnako je potrebné
vytvori$ nástroje na financovanie krokov,
ktoré umo#nia prístup k rovnému 
a inkluzívnemu vzdelávaniu. To sa zatia%
nedeje. Zatia% &o Ministerstvo "kolstva 
v roku 2012 v pedagogicko-organiza&n!ch
pokynoch pre "koly stanovilo, #e rómski #iaci
majú by$ vzdelávaní spolu s ich nerómskymi
rovesníkmi, ne"pecifikovalo opatrenia, 
ktoré by "koly mali prija$, aby segregácii
predchádzali a aby rie"ili jej 
existujúce prípady.

Za uplynul!ch viac ako desa$ rokov
mno#stvo "túdií, ktoré boli vláde dané 
k dispozícií, upozornilo, #e "koly sú zle
vybavené pre vzdelávanie etnicky a sociálne

rôznorod!ch skupín #iakov. Tento systémov!
nedostatok je v!znamn!m faktorom
pretrvávajúcej segregácie na slovensk!ch
"kolách a poukazuje na potrebu 
komplexnej reformy.

Neschopnos$ slovensk!ch úradov efektívne
rie"i$ segregáciu v "kolskom systéme 
vedie k poru"ovaniu domácej legislatívy,
ako aj antidiskrimina&nej legislatívy
Európskej únie. 
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Obálka: Deti vyrá!ajú do "koly na Francisciho
ulici v Levo#i, v$chodné Slovensko, 2013. 
© Amnesty International 
Hore: Chlapec sa hrá za múrom odde%ujúcim
rómsku komunitu od zvy"ku dediny, 
Ostrovany, 2010. 
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PRELOMOV$ ROZSUDOK 
PROTI SEGREGÁCII
„Súd na príklade Základnej !koly 
v "ari!sk#ch Micha$anoch poukázal na
hlboké systémové nedostatky v základnom
vzdelávani a na nerovn# prístup 
k vzdelávaniu na Slovensku.“
Vanda Durbáková, právna zástupky'a, Porad'a pre
ob&ianske a %udské práva, október 2012

30. októbra 2012 Krajsk! súd v Pre"ove
rozhodol, #e umiestnením rómskych
#iakov do oddelen!ch tried Základná "kola
v obci *ari"ské Micha%any poru"ila zásadu
rovnakého zaobchádzania, ktorú vy#aduje
antidiskrimina&n! aj "kolsk! zákon. 
Súd tie# rozhodol, #e vytváranie rómskych

tried bolo na úkor %udskej dôstojnosti 
a nariadil "kole zmeni$ podmienky v!uky
rómskych #iakov do za&iatku (al"ieho
"kolského roka, 2013/2014.

Súd zistil, #e prax segregácie rómskych
#iakov na Základnej "kole v *ari"sk!ch
Micha%anoch existovala nieko%ko rokov. 
V "kolskom roku 2008/2009 "kola
presunula vä&"inu rómskych detí, 
ktoré chodili do tried spolu s de$mi 
z majoritnej populácie, do oddelen!ch tried.

Na základe ustanovení
antidiskrimina&ného zákona mimovládna
organizácia, Porad'a pre ob&ianske 
a %udské práva, podala v júni 2010 proti

"kole #alobu na okresnom súde. 
Porad'a argumentovala, #e umiestnenie
rómskych detí do oddelen!ch tried bolo
diskrimina&né a poru"ovalo právo na
rovn! prístup k vzdelaniu.

Rozhodnutie okresného súdu 
z 5. decembra 2011, #e "kola nezákonne
diskriminovala rómskych #iakov sa stalo
kone&n!m v októbri 2012, ke( bolo
potvrdené Krajsk!m súdom v Pre"ove. 

Toto prelomové rozhodnutie nastolilo rad
otázok oh%adom opatrení, ktoré je nutné
prija$ na národnej, ako aj miestnej úrovni,
pre efektívne rie"enie diskriminácie 
v prístupe k vzdelaniu.

NEDOSTATO%NÁ PODPORA PRE
UKON%ENIE SEGREGÁCIE
“S odde$ovaním Rómov od Nerómov 
treba skon%i&. Chceme by& pilotnou 
!kolou pre Slovensko.” 
Jaroslav Vala"tiak, riadite% základnej "koly 
v *ari"sk!ch Micha%anoch, júl 2013

Hoci od rozsudku Krajského súdu základná
"kola v *ari"sk!ch Micha%anoch vykonala isté
kroky nevyhnutné pre odstránenie segregácie
rómskych detí, urobila tak bez jasn!ch
usmernení a bez dodato&n!ch finan&n!ch
prostriedkov. Podpora "koly pri implementácii
rozsudku zo strany Ministerstva "kolstva &i
in!ch in"titúcií bola zatia% minimálna.

V snahe poskytnú$ podporu #iakom so
"peciálnymi vzdelávacími potrebami, 
"kola zamestnala psychológa. Jej #iados$ 
o poskytnutie dodato&n!ch prostriedkov 
z Ministerstva "kolstva na túto pozíciu v"ak
bola zamietnutá. V "kolskom roku 2012/2013
za&ala "kola realizova$ projekt poskytujúci
celodennú v!chovu, v rámci ktorého
zamestnáva dvoch rómskych asistentov
u&ite%a na pln! úväzok. Rómska asistentka
Monika Du#dová vysvetlila, #e projekt je 
v prvom rade o „zmene postojov v"etk!ch
zú&astnen!ch osôb: u&ite%ov, rodi&ov, detí.
Musíme bra$ rómskych #iakov ako

Pred základnou "kolou v &ari"sk$ch Micha%anoch,
v$chodné Slovensko, 2013.
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rovnocenn!ch, ako deti, ktoré mo#no #ijú 
v in!ch podmienkach, ale ktoré majú právo
na vzdelanie. Inakos$ nemá by$ braná ako
prí$a#, ale ako sú&as$ vzdelávacieho
procesu.“ Projekt je platen! Európskou úniou 
a financovanie je zabezpe&ené iba na dva
roky. Monika Du#dová sa obáva, #e ak sa
projekt za dva roky skon&í, ich snahy vyjdú
nazmar. „Práca s postojmi – jednak rómskej
komunity a aj u&ite%ov – je dlhodobá 
a systémová.“

Pri odstra'ovaní segregácie a zavádzaní
inkluzívneho vzdelávania "kole pomáha
mimovládna organizácia eduRoma, 
ktorá realizuje projekt spolupráce u&ite%ov 
a komunity a prostredníctvom tímu
dobrovo%níkov realizuje mimo"kolské 
aktivity pre #iakov.

Doteraj"ia skúsenos$ "koly v *ari"sk!ch
Micha%anoch s vykonaním rozhodnutia súdu
poukazuje na v!zvy, ktor!m &elia slovenské
"koly usilujúce sa vzdeláva$ v súlade 
s antidiskrimina&nou legislatívou. Za absencie
jasn!ch usmernení a vy&lenen!ch finan&n!ch
zdrojov na podporu desegregácie sú tieto
"koly nútené h%ada$ ad hoc rie"enia. 

Trpkou skuto&nos$ou tie# ostáva, #e "koly, 
v ktor!ch segregácia pretrváva, sú za 
daného stavu povä&"inou ponechané 
bez pov"imnutia. 

&TÁTNA &KOLSKÁ IN&PEKCIA:
ODDELENÍ A ROVNOCENNÍ?
V marci 2013 upozornila Amnesty
International *tátnu "kolskú in"pekciu na
prípad "koly na Francisciho ulici v Levo&i
(prípad na strane 6). Organizácia vyjadrila
podozrenie, #e prax &isto rómskych tried
poru"uje domácu a medzinárodnú
antidiskrimina&nú legislatívu. Po náv"teve
"koly v tom istom mesiaci, In"pekcia
informovala Amnesty International, 
#e nena"la #iadne „známky diskriminácie“ 
vo v!chove a vzdelávaní rómskych #iakov.
Napriek kon"tatovaniu, #e "kola prevádzkuje
&isto rómske triedy, In"pekcia dospela 
k záveru, #e vzdelávací proces bol
„prispôsoben!“ potrebám rómskych #iakov.
In"pekcia priznala, #e sa v!uka v rómskych
triedach lí"ila od v!uky v nerómskych
triedach, ale zhodnotila, #e rozdiely boli 
v skuto&nosti „pozitívne“, ke(#e umo#nili
individuálny prístup k #iakom. 

In"pekcia nebola schopná poskytnú$
hmatate%n! dôkaz o tom, #e oddelenie
naozaj prospieva rómskym #iakom a #e toto
opatrenie bolo úmerné cie%u, ktor! sa
údajne sna#í dosiahnu$.

Uveden! prípad nazna&uje, #e In"pekcia
zlyháva v povinnosti ú&inne monitorova$
diskrimináciu a segregáciu, ktorú zakazuje
slovenská legislatíva. Krajsk! súd v Pre"ove 
v podobnom prípade, ako je prípad "koly 
na Francisciho ulici, rozhodol, #e odde%ovanie
rómskych #iakov len na základe ich etnicity
bolo nezákonné. In"pekcia v"ak toto
rozhodnutie neaplikuje pri svojej
monitorovacej &innosti. Namiesto toho
prehliada praktiky, ktoré slovenské súdy 
a Európsky súd pre %udské práva vyhlásili 
za nezákonné.
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hore: Workshop Amnesty International po#as
v$skumnej misie, ktorej cie%om bolo zistenie
úrovne segregácie na "kolách, 2012.
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LEVO%A: RODI%IA PROTI
SEGREGÁCII 
„Nech sa [môj] syn akoko$vek sna'í, 
neviem dosiahnu&, aby bol presunut# 
z rómskej triedy.... Verím, 'e sa to jedného
d(a zmení [a] ... deti mojich detí nebudú 
viac chodi& do rómskej triedy.“
M., rómska matka a aktivistka z Levo&e

V septembri 2011 sa bez akéhoko%vek
predo"lého upozornenia skupina rómskych
rodi&ov dozvedela, #e ich deti boli
umiestnené do &isto rómskych tried na
základnej "kole na Francisciho ulici 
v Levo&i. V novembri 2011 riadite% "koly
informoval Amnesty International, 
#e umiestnenie do oddelen!ch tried sa
t!kalo v"etk!ch – s v!nimkou troch 
– 29 rómskych detí v prvom ro&níku. 
*kola údajne vytvorila triedy po petícii
podanej nerómskymi rodi&mi volajúcej 
po obmedzení po&tu detí z „asociálnych“
komunít. Pod%a "koly bolo jej zámerom
vytvori$ „vhodné vzdelávacie prostredie“ 
pre rómske deti.

Krátko po tom, &o zistili, #e ich deti majú
nav"tevova$ oddelené triedy, sa malá
skupinka rómskych rodi&ov spojila proti

postupu "koly, ktor! vnímali ako zásah do
ich práv. Obávali sa, #e ich deti nebudú 
v "kole napredova$, cítili sa poní#ení
etnickou segregáciou a dôvodom 
pre&o k nej vôbec do"lo a cítili, #e táto
skúsenos$ v!razne pozna&í #ivoty ich detí 
v budúcnosti. +al"ia z v!hrad rodi&ov 
sa t!kala jazyka. Obávali sa, #e namiesto 
po slovensky sa ich deti budú rozpráva$ 
so svojimi spolu#iakmi v oddelen!ch
triedach po rómsky, &o neskôr 
obmedzí ich schopnos$ interakcie 
so "ir"ou spolo&nos$ou.

„Chcem aby moja dcéra za'ila to %o ja: 
ma& nerómskych priate$ov. Nechcem, 
aby $udia mali vo%i nej predsudky. Mne sa 
to nikdy nestalo, ke)'e som nav!tevovala
nerómsku triedu, kde som bola jediná
Rómka. Chcem aby [jej] trieda nebola 
%isto rómska, ale zmie!aná. Chcem zmenu.
Chceme zmie!ané triedy.“
Rómska matka, ktorej dcéra bola v septembri 2011
zaradená do &isto rómskej triedy

Pod%a *tátnej "kolskej in"pekcie na
Základnej "kole Francisciho 11 v Levo&i
bolo v "kolskom roku 2012/2013 sedem
&isto rómskych tried. Oddelené triedy

nav"tevovalo 96 z 215 rómskych detí. 
V novembri 2011 v rozhovore s Amnesty
International riadite% "koly tvrdil, 
#e oddelené triedy boli „"pecializované“ 
a prispôsobené potrebám rómskych detí.
Okrem (men"ej) ve%kosti &isto rómskych
tried v"ak neposkytol #iadne konkrétne
informácie o tom, ako mali by$ oddelené
triedy prispôsobené uvedenému ú&elu.
Riadite% tie# tvrdil, #e separácia
predstavovala „do&asné opatrenie“,
neuviedol v"ak, kedy toto opatrenie skon&í.
Jedna z dotknut!ch matiek povedala
Amnesty International, #e "kola poskytla
rodi&om nasledovné vysvetlenie: 
„Ke( za&nú rozpráva$ normálnou
sloven&inou a budú ma$ dostato&nú
hygienu, budú presunutí naspä$ do
normálnej triedy.“

Rómski rodi&ia informovali médiá o
nespravodlivosti, ktorú oni a ich deti za#ili, 
a za&ali sa usilova$ o presunutie detí do
zmie"an!ch tried. V apríli 2012 v ,eneve
jedna z matiek poskytla svoje svedectvo
&lenom V!boru OSN pre hospodárske,
sociálne a kultúrne práva. V júni 2012
rodi&ia iniciovali stretnutie s primátorom
Levo&e, ktorého úrad je zria(ovate%om
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be#n!ch základn!ch "kôl v meste. 
Primátor v"ak ich s$a#nos$ oh%adom
odde%ovania detí v &isto rómskych 
triedach zamietol s t!m, #e oddelené 
triedy boli potrebné pre rie"enie ich
"pecifick!ch potrieb.

Napriek postoju primátora, rodi&ia
pokra&ovali vo svojom úsilí poukáza$ na
poru"enia %udsk!ch práv, ktoré utrpeli oni 
aj ich deti. Zú&ast'ovali sa verejn!ch debát
o probléme "kolskej segregácie Rómov,
vrátane diskusie organizovanej Verejnou
ochranky'ou práv v decembri 2012.
Jednou zo skúseností, ktoré pri tomto úsilí
získali, je, #e boj za spravodlivos$ priná"a 
aj nepríjemnú „da'“. Najaktívnej"í z nich
&elia tlaku a zastra"ovaniu zo strany
vedenia "koly.

„Zástupky'a riadite%a nám povedala, 
#e máme presta$ predstiera$, #e sme
here&ky v médiách a presta$ robi$ problémy,
ke( u# máme problémy so svojimi de$mi,“
povedala Amnesty International jedna 
z vedúcich aktivistiek v novembri 2012. 
Iná matka vyslovila obavy, #e jej otvorená
kritika "kolskej segregácie v Levo&i
negatívne ovplyvnila spôsob, ak!m s jej
de$mi v "kole zaobchádzajú. „Zhor"ila som
situáciu pre moje deti, ale... moje deti vedia
za &o bojujem. Pripravila som ich na to.
Tak#e aj ke( mô#u by$ niektorí u&itelia
nepríjemní... nebojím sa.“

Aj ke( boli v "kolskom roku 2012/2013
niektoré rómske deti premiestnené z &isto
rómskych do zmie"an!ch tried, "kola na
Francisciho ulici má na(alej etnicky
segregované triedy. „Ni& sa nezmenilo.
Riadite% má rovnak! prístup,“ zhodnotila
situáciu jedna z matiek v novembri 2012.

ZÁVER
Napriek politick!m vyhláseniam 
a súdnym rozhodnutiam odsudzujúcim
"kolskú segregáciu Rómov, zostáva situácia
rómskych detí na Slovensku v podstate
nezmenená. Tisíce rómskych detí 
na Slovensku zostávajú nespravodlivo
umiestnené v oddelen!ch "kolách alebo
triedach v rámci be#ného "kolstva, &o vedie
k segregácii. Druhotriedne vzdelávanie 
a ich v&asné zoznámenie sa s poní#ením 
a oddelením od Nerómov pozna&í ich 
#ivot nav#dy.

Slovenská vláda musí za&a$ kona$, zavies$
systémovú reformu a zabezpe&i$, aby bola
"kolám a (al"ím in"titúciám v rámci
vzdelávacieho systému poskytnutá
nevyhnutná podpora, usmernenia a in"trukcie.
Poru"ovanie prijat!ch zákonov musí vies$ 
k sankciám. Viac ako kedyko%vek predt!m
je &as, aby slovenské úrady prijali
zodpovednos$ za existujúci stav a zabezpe&ili,
aby v"etky deti na Slovensku mali rovnak!
prístup k vzdelaniu.predchádzajúca strana: Základná "kola 

na Francisciho ulici, Levo#a, v$chodné
Slovensko, 2013.
hore: Rómske deti nad úlohami zo "koly na
Francisciho ulici v Levo#i, 2013.
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Amnesty International je celosvetové hnutie viac ako 3 miliónov
podporovate&ov, $lenov a aktivistov z vy'e 150 krajín a regiónov sveta
usilujúcich sa o zastavenie poru'ovania &udsk(ch práv na celom svete.

Na'ou víziou je svet, v ktorom si v'etci &udia uplat)ujú práva vymedzené 
vo V'eobecnej deklarácii &udsk(ch práv a in(ch medzinárodn(ch 
&udsko-právnych dokumentoch.

Sme nezávislí na akejko&vek vláde, politickej ideológii, ekonomick(ch
záujmoch alebo nábo*enstve a sme financovaní preva*ne z príspevkov
na'ich $lenov a verejn(ch darov.
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Zapojte sa do kampane na ukon!enie
segregácie v "kolách na Slovensku. 
Amnesty International vyz#va slovenskú
vládu, aby ihne$ prijala opatrenia, ktoré
zabezpe!ia vynútite%nos& práva na prístup 
k vzdelaniu bez diskriminácie. 

Napí!te, prosím, slovenskému premiérovi 
a ministrovi !kolstva a "iadajte ich, aby:

! Zaviedli komplexnú reformu potrebnú na
eliminovanie segregácie vo vzdelaní;

! Definovali, aké konanie vo vzdelávaní
znamená „segregáciu“; a roz"írili definíciu
segregácie medzi "kolami. Takáto definícia by
mala vychádza& z judikatúry Európskeho súdu
pre %udské práva a z rozhodnutia Krajského
súdu v Pre"ove;  

! Vytvorili a implementovali systém 
"kolení o zásade rovnakého zaobchádzania 
a nediskriminácie medzi u!ite%mi, 
riadite%mi a $al"ími "kolsk#mi zamestnancami;

! Zaviedli jasnú povinnos& pre v"etky "koly
desegregova& vzdelávanie. Táto povinnos& by
mala by& sprevádzaná ú!innou podporou pre
"koly, vrátane "kolení a zdrojov podpory pre
vytvorenie komplexn#ch ak!n#ch plánov
zameran#ch na desegregáciu s cie%om
zabezpe!i&, aby v"etky deti mali v maximálnej
mo'nej miere ú'itok z kvalitného vzdelávania
v be'nom prúde;

! Zreformovali (tátnu "kolskú in"pekciu
a/alebo $al"ie monitorujúce in"titúcie, 
aby bolo zabezpe!ené, 'e budú podnika&
efektívne kroky k predchádzaniu a odstráneniu
segregácie v "kolstve. Takáto reforma by mala
zah)*a& detailné usmernenia a pokyny ako
identifikova&, monitorova& a bojova& proti
segregácii, a aké aktivity vykona&, ak je zákaz
diskriminácie a segregácie nedodr'an#;

! Zabezpe!ili prístup k ú!innej náprave 
a prostriedkom pre v"etky obete diskriminácie,
vrátane posilnenia kompetencií národn#ch
in"titúcií zabezpe!ujúcich monitoring
%udsk#ch práv.

V#zvy posielajte na adresu:

Robert Fico
Predseda vlády 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika

Fax: +421 2 524 97 625
Email: premier@vlada.gov.sk
Oslovenie: Vá'en# predseda vlády

Du"an +aplovi!
Minister "kolstva
Ministerstvo "kolstva, vedy, 
v#skumu a "portu
Stromová 1
813 30 Bratislava
Slovenská republika

Fax: +421 2 59374 333
Email: kami@minedu.sk
Oslovenie: Vá'en# pán minister

Demon"trácia za ukon#enie segregácie rómskych detí pred slovensk$m ve%vyslanectvom v Lond$ne, 2010.
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