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Sociálna ekonomika je PríležitoSťou 
pre chudobnejšie regióny
V obci Valaská-piesok na Horehroní 
spúšťajú pilotný projekt, ktorého 
cieľom je oživiť ekonomicky spiacu 
komunitu v regióne prostredníctvom 
sociálnej ekonomiky. na zriadenie 
multifunkčného centra si vybrali 
bývalú administratívnu budovu, ktorú 
postupne rekonštruujú a vytvárajú 
tu priestor na sociálnu ekonomiku, 
školenia, tréningy a množstvo ďalších 
aktivít. o minulosti i súčasnosti 
projektu hovorí ivan mako zo 
Združenia mladých rómov, ktoré stojí 
za týmto projektom.

Od roku 2008, kedy naše občianske 
združenie nehnuteľnosť nadobudlo, sme 
pripravili stratégiu na využitie budovy 
a získavali financie na rekonštrukciu. 
Po roku 2011 sme začali robiť základné 
práce – elektrické rozvody, vodovodné 
rozvody, výmena okien, zníženie stropov, 
dali sme nové omietky, v podstate 
sme urobili kompletnú vnútornú 
rekonštrukciu. Na časť týchto prác 
nám prispel Úrad splnomocnenca 
vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity.
Budova prechádzala v rôznych 
obdobiach viacerými procesmi. Bola tu 
stredná priemyselná škola strojárska, 
potom administratívne kancelárie, kryty 
civilnej obrany, v holandských dražbách 
budova prešla cez niekoľko majiteľov 
a chátrala. Potom prišli takí nadšenci ako 
my a začali sme ju dávať dohromady. 
Na prezentácii projektu pri získavaní 
fondov, keď sme prezentovali, čo chceme 

robiť, nás označili za ambicióznych 
bláznov. Pomaly sa však dostávame 
do stavu, že sa to dá zvládnuť.
Absolvoval som niekoľko stáží a návštev 
v Európe i Spojených štátoch amerických 
a videl som, ako to tam funguje. Ako 
pracujú so skupinami, ktoré sa nevedia 
uplatniť na trhu práce. Sám seba 
som sa pýtal, prečo by sa to nedalo 
aplikovať aj u nás. Hľadali sme spôsob, 
ako to urobiť a po určitom čase sme 
zistili, že na Slovensku takéto typy 
programov neexistujú. Náš program je 
výnimočný v tom, že je v tomto kontexte 
na Slovensku pilotným projektom. 
Určité segmenty fungujú, napríklad 
komunitné centrum, kde sme zaradení 
do národného projektu. Máme tu však 
viac segmentov a do budúcnosti chceme 
mať všetko pod jednou strechou, 

od komunitného centra, sociálnych 
prevádzok, školiacich a tréningových 
miestností a ďalších programov 
zameraných na ťažko zamestnateľných 
ľudí. Bude to zamerané na zasiahnutie 
komunity v regióne, ale sú tu aj aktivity 
pre celé Slovensko, napríklad tréningové 
programy pre rôzne cieľové skupiny, 
od mimovládnych organizácií cez štátne 
inštitúcie až po mladých ľudí.
Máme tu práčovňu, komunitné centrum, 
spustíme tréningové centrum, pomaly 
sa to nabaľuje. Všetko súvisí s financiami, 
ľudskými kapacitami. O niektorých 
veciach zatiaľ nechcem hovoriť, aby 
všetko vyšlo tak, ako má. Verím, že 
ukážeme model, ktorý je funkčný 
a aplikovateľný aj v iných regiónoch. 
Všetko je postavené na ľuďoch, 
možnostiach a financiách. Keď sa dajú 

Ivan Mako predstavuje komunitné centrum
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ivan mako, 
Združenie mladých rómov  

Foto: Jaroslav kizek

dohromady, tak to bude fungovať. 
Sociálne prevádzky sú možnosťou 
pre chudobnejšie lokality, ktoré takto 
môžu pomôcť samy sebe. Čudujem sa 
ľuďom, ktorí majú možnosť rozhodnúť 
a nepodporujú takéto programy. Možno 
sú skeptickí k pojmu „sociálny podnik“, 
ale sama komunita tu môže pracovať, 
udržať sociálnu prevádzku a sama ju aj 
riadiť. V zahraničí to funguje už 50 až 60 
rokov, tu nie je čo vymýšľať. Ide o spôsob, 
ako to urobiť. Máme rómske komunity, 
ktoré by takto mohli samy sebe vytvárať 
hodnoty. 
Sme jedna z mála rómskych inštitúcií, 
ktorá má špecializované poradenstvo 
podľa zákona o sociálnych službách, 
máme aj akreditované prevenčné 
aktivity, momentálne získavame 
ďalšie akreditácie cez ministerstvo 
školstva. Aby sme boli certifikovaná 
profesionálne zdatná organizácia, ktorá 
ponúka profesionálne služby a zároveň 
aj priestory pre naše aktivity i externé 
inštitúcie. Napríklad, keď chce niekto 
robiť školenia, tak my máme zasadačku 
pre 70 ľudí a ďalšie miestnosti. Časom 
by sme chceli dokončiť rekonštrukciu 
podkrovia, kde by bola ubytovacia 
zóna. Priestory za budovou plánujeme 
upraviť pre deti, ktoré sa budú môcť hrať 
v bezpečnom priestore. Pripravujeme 
ho pre zamestnaných rodičov, nebude 
to však typická škôlka. Deti tu budú 
dopoludnia aj popoludní, budú sa tu 
o nich starať zamestnankyne.
Sme rómska inštitúcia, ale pracujeme 
aj s väčšinovou populáciou. Poviem to 

tak, že sem môžu prísť rôzne národnosti, 
bez ohľadu na identitu, a pracovať tu. 
Máme akcent na rómsku komunitu, 
ale nerobíme rozdiely. Zamestnaných 
máme 27 ľudí, Rómov aj Slovákov. Je to 
o vzájomnom prístupe dvoch strán.
Sú tu ľudia z rôznych skupín - zdravotne 
znevýhodnení, ženy po materskej, 
dlhodobo nezamestnaní, mladí po škole, 
aj ľudia nad 50 rokov. Mnohí z nich nikdy 
manuálne nepracovali, ale postupom času 
prišli na to, že sa môžu aj pri tejto práci 
veľa naučiť. Je to pre nás veľký úspech, 
aj ukážka, že sa dá pracovať s týmito 
cieľovými skupinami, len si k nim treba 
nájsť adekvátny prístup. Ľuďom rovno 
povieme, že nejde o to, či vedia robiť 
nejakú prácu, ale o to, či ju robiť chcú. 
Na Slovensku má majoritná väčšina stále 
zažitý názor, že Rómovia len prijímajú 

a nič nedávajú. My sme jednou z mála 
inštitúcií u nás, kde Rómovia ponúkajú 
prácu aj Slovákom, aj pre nich robia 
služby. Etnicita by mala byť druhoradá. 
Na Slovensku sa všetci prezentujeme, že 
je tu občiansky princíp, a tak by to malo 
byť. V prvom rade je to, že som občan 
a nie, odkiaľ, z akej komunity, lokality, 
pochádzam. Takéto nálepkovanie musí 
naša krajina prekonať. Z našej strany je tu 
iniciatíva zapájať všetky cieľové skupiny, 
ktoré som spomínal, do práce. Niektorí 
nám už poďakovali za to, že sme ich 
„hodili do vody“.

Práčovňa bola jednou z prvých prevádzok centra

Budovu vo Valaskej-Piesku postupne rekonštruujú zvonku i zvnútra

Sociálna ekonomika je pojem, 
s ktorým sa zrejme najčastejšie 
stretávame v súvislosti s existenciou 
sociálnych podnikov, resp. sociálnym 
podnikaním, aj keď podľa môjho 
názoru je tento fenomén potrebné 
chápať v širšom kontexte fungovania 
ekonomiky ako celku. V tejto 
súvislosti je taktiež potrebné zoberať 
sa viacerými otázkami, ktoré s touto 
problematikou súvisia a môžu 
poskytnúť reálny pohľad na možnosti 
fungovania sociálnej ekonomiky 
v dnešných podmienkach, či už 
na lokálnej alebo aj globálnej 
úrovni. Charakteristika pojmu, 
ale aj reálna existencia sociálne 
orientovanej ekonomiky, sa dnes 
už neodmysliteľne spája s pojmami 
sociálna spravodlivosť, sociálny štát, 
sociálna zodpovednosť, sociálna 
politika (napr. v podobe sociálnych 
programov), sociálne podnikanie, 
sociálne podniky ako aj s ďalšími.
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V Starej Ľubovni v časti Podsadek 
využívajú novú modulovú školu

Text a foto: ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu sr | Úrad splnomocnenca vlády sr pre 
rómske komunity

tak tomu bolo do konca minulého 
školského roka aj v Základnej 
škole v mestskej časti Podsadek 

v Starej Ľubovni. Nová modulová škola tu 
vyrástla vedľa staršej, ktorá už kapacitne 
nevyhovovala. Kolaudácia modulovej 
školy sa konala v auguste tohto roku, 
v stredu 2. septembra 2015 sa uskutočnilo 
jej slávnostné otvorenie za účasti 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Juraja Draxlera 
a splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity Petra Polláka. Podľa ministra 
Juraja Draxlera, takéto typy škôl využívajú 
v celej Európe a Slovensko je v tomto 
smere čiastočne pozadu. 
Na základe upozornení obcí na kritický stav 
v praxi ohľadom nedostatočnej kapacity 
škôl, vrátane zmennosti vyučovania, 
vznikla potreba riešiť dlhodobo 
pretrvávajúci problém, či už z nedostatku 
finančných prostriedkov alebo z iných 
dôvodov, tak zo strany štátu, ako aj 
samosprávy.  
Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity bol iniciátorom 
výstavby modulových škôl v Slovenskej 
republike. „Výstavba modulových škôl 
je rýchlejšie a lacnejšie riešenie ako 
výstavba kamenných škôl. Sme radi, že 
o výstavbu modulových škôl prejavili 
záujem aj obce, v ktorých materskú alebo 
základnú školu navštevujú nerómske deti 
a boria sa s problémom nedostatočných 
priestorových kapacít,“ uviedol Peter 
Pollák, splnomocnenec vlády SR pre 
rómske komunity. Splnomocnenec vlády 
SR pre rómske komunity Peter Pollák je 
presvedčený, že výstavba modulových škôl 
v lokalitách, kde žijú obyvatelia rómskych 
komunít, zníži počet žiakov v špeciálnych 
školách, zlepší sa dochádzka rómskych detí 
a ich školské výsledky. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

modulové školy predstavujú jedno z najlepších riešení ako zvýšiť kapacity materských 
a základných škôl v regiónoch slovenska, kde je to najviac potrebné. hlavne tam, 
kde musia pri zabezpečovaní školskej dochádzky využívať dvojzmennú prevádzku.
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•	 Veľkosť a nárast populácie v obci.
•	 demografický rozvojový potenciál obce – pomer detí voči 

celkovej populácii obce.
•	 Urgentnosť situácie – nemožnosť riešiť vážne kapacitné problémy 

vhodnejším spôsobom, ako napríklad dochádzkou v susednej 
obci.

•	 pripravenosť obce podieľať sa na riešení kapacitných problémov, 
jasná predstava o rozvojovom potenciáli obce.

•	 Zoznam škôl, výber obcí pre výstavbu modulových škôl, bol 
zostavený na základe posúdenia viacerých kritérií, hlavne 
prekročenia kapacity existujúcich škôl v obci, existencie 
dvojzmenného vyučovania, očakávaného nárastu počtu 
školopovinných detí medzi rokmi 2012/13 a 2015/16, počtu 
obyvateľov v obci, podielu školopovinných detí na počte 
obyvateľov, nárastu počtu obyvateľov a školopovinných detí 
v dvoch ostatných sčítaniach obyvateľov, vyjadrenia odborov 
školstva príslušných okresných úradov, riaditeľa školy a ďalších.

a športu SR (MŠVVaŠ SR) podporilo 
projekt  modulovej školy v Starej 
Ľubovni príspevkom vo výške 220-tisíc 
eur. Ministerstvo v spolupráci s ďalšími 
rezortmi, miestnou štátnou správou, 
ako aj samosprávou intenzívne rieši 
zabezpečenie rovnakého prístupu 
ku vzdelávaniu pri plnení povinnej 
školskej dochádzky v obciach s vysokou 
koncentráciou  žiakov z marginalizovaných 
rómskych komunít s dôrazom na zníženie 
počtu týchto žiakov v špeciálnych 
základných školách (špeciálnych triedach 
základných škôl) vytvorením kapacitných 
priestorov v základnej škole. Konkrétne 
výstavbou modulových škôl v lokalitách, 
kde je dvojzmenná prevádzka, teda, kde 
je kritická situácia pri zabezpečovaní 
povinnej školskej dochádzky.
Primátor mesta Stará Ľubovňa poslal 
ministerstvu žiadosť o podporu pri 
výstavbe – rozšírení kapacity ZŠ 
v prímestskej časti Podsadek, ktorú 
zaregistrovali 15. januára 2014. 
O mesiac neskôr bola na vyžiadanie 
doručená ministerstvu informácia 
o kapacitných možnostiach ostatných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Výjazd do Starej Ľubovne, aj do iných 
obcí, sa uskutočnil 17. a 18. februára 
2014. Vo vzťahu k mestu Stará Ľubovňa 
ministerstvo konštatovalo, že: „V  meste 
je päť základných škôl a jednou z nich je 
ZŠ Podsadek, ktorú navštevuje 227 žiakov 
v 11 triedach. Žiaci v ôsmich triedach 
majú dvojzmenné vyučovanie. Od roku 
2002 stúpol počet žiakov zo 159 na 227. 
Demografický vývoj naznačuje, že počet 
žiakov bude naďalej stúpať.“ 
Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi 
MŠVVaŠ SR, Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity, mestom 
Stará Ľubovňa a ZŠ Podsadek podpísali 
17. februára 2014. Dohodli sa na výstavbe 
9-triednej modulovej školy. Poskytnutých 
bolo 220 000 eur s DPH. Mesto sa 
zaviazalo, že zriadi výdajňu stravy. 
Po podpise ministra Juraja Draxlera boli 
finančné prostriedky poskytnuté obci 
prostredníctvom OÚ Prešov. 
V novom bloku sa nachádza deväť tried, 
školu navštevuje v tomto školskom 
roku 257 žiakov. Deti môžu navštevovať 
školu v rovnakom čase, čo je pre žiakov 
a pedagógov oveľa jednoduchšie.
V Prešovskom a Košickom kraji 
už vybudovali niekoľko takýchto 
modulových škôl. Na základe veľkého 
dopytu vyrastajú ďalšie. V porovnaní 
s kamennou stavbou je kontajnerová 
škola oveľa lacnejšia.

Pri VýBere oBcí Pre VýStaVBu moduloVých 
škôl zVažoVali niekoĽko faktoroV:
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Podieľajú sa na skrášľovaní mesta

Zdroj: mesto brezno | 
Foto: Jaroslav kizek

v brezne sa pustili do zveľaďovania mesta, opráv fasád a omietok mestského 
úradu, maľovania a upratovania jeho priestorov, údržby a drobných úprav. opravy 
a rekonštrukcie vykonali aj na predškolských zariadeniach, aby deti prišli 
od septembra do krajších a príjemnejších priestorov. v súčasnosti pracujú na obnovení 
parkovacích plôch.

V rámci projektu Komunitná 
synergia mesta Brezno vytvorili 
a obsadili 11 pracovných miest 

pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí 
majú problém uplatniť sa na trhu práce. 
V praxi sa však ukázalo, že títo ľudia vedia 
a chcú pracovať a významne pomáhajú 
pri skrášľovaní mesta. Z predškolských 
zariadení, na ktorých rekonštrukcii sa 
podieľali, môžeme spomenúť materskú 
školu na Ulici doktora Clementisa, ktorú 
kompletne vymaľovali, opravili murivo 
a vykonali ďalšie opravy. V materskej 
škole na Ulici Hradby obnovili múr 
oplotenia, zrekonštruovali detské 
ihrisko a vykonali prerezávku stromov. 
Nezabudli ani na škôlky na Nálepkovej 
ulici, kde opravili a vymaľovali schodisko. 
Na Ulici MPČĽ na Mazorníku kompletne 
upravili vonkajší terén. Úpravy interiéru 
a exteriéru sa dočkala aj Základná 
umelecká škola v Brezne, kde prerezali 
stromy a vykonali ďalšie záhradnícke 
práce, opravili obklady v sociálnych 

zariadeniach a vymaľovali priestory.
Okrem školských a predškolských 
zariadení skrášlili zamestnanci pod 
vedením svojho koordinátora aj 
dominantu mesta Brezno – zvonicu. 
Vymaľovali ju, opravili schodisko, vyčistili 

priestory a urobili prípravné práce 
na inštaláciu osvetlenia. Na nábreží pri 
Hrone opravili šachovnicu, ktorá bude aj 
naďalej slúžiť svojmu účelu.
Z predchádzajúcich informácií je zrejmé, 
že nie je málo toho, čo dokážu šikovní 
ľudia urobiť nielen pre mesto, ale aj 
pre seba. Príslušníci rómskej komunity 
a dlhodobo nezamestnaní ukázali, že 
vedia a chcú pracovať. Pozitíva realizácie 
projektu zaznamenali aj obyvatelia 
mesta, oceniť by ich mali hlavne rodičia 
detí, ktoré navštevujú predškolské 
zariadenia v meste.
Projekt Komunitná synergia mesta 
Brezno mesto realizuje s podporou 
Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia, opatrenie Podpora 
vytvárania rovnosti príležitostí 
v prístupe na trh práce a podpora 
integrácie znevýhodnených skupín 
na trh práce s osobitným zreteľom 
na marginalizované rómske 
komunity.Úprav sa dočkala aj materská škola na Nálepkovej ulici

Zvonica v Brezne má nový náter, opravené 
schodisko a čistejšie priestory
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Vyškolené hliadky pomáhajú 
riadiť dopravu v Stropkove

Zdroj: mesto stropkov | 
Foto: mesto stropkov

aj stropkov sa zaradil medzi slovenské mestá, kde spustili projekt občianskych hliadok. 
ôsmich nezamestnaných prijala samospráva v rámci dobrovoľníckej služby a malých 
obecných služieb. členov hliadok vyberalo mesto v spolupráci s terénnymi sociálnymi 
pracovníkmi a zamestnancami rómskeho komunitného centra.

Pri výbere prihliadali 
na dlhodobé pozitívne 
skúsenosti s jednotlivými 

nezamestnanými. Po vyškolení 
policajtmi už v týchto dňoch 
pomáhajú regulovať dopravu 
na priechodoch pre chodcov. 
„Od apríla zažíva mesto nápor 
kamiónov z dôvodu presmerovania 
tranzitnej dopravy z Poľska. Snahou 
všetkých zainteresovaných zložiek 
je minimalizovať riziko kolíznych 
situácií. V špičke regulujú dopravu 
na križovatkách dopravní policajti, 
aktívna je aj mestská polícia. 
Občianske hliadky majú na starosti 
zabezpečiť plynulý prechod chodcov 
cez priechody križujúce hlavnú 
cestu,“ uviedol primátor Stropkova 
Ondrej Brendza. Prvé dni ukázali, 
že občianske hliadky sú prínosom 
a vedenie mesta verí, že projekt 
pozitívne prijme aj stropkovská 
verejnosť. ,,Uvedomujeme si, že 
ľudia by v tomto prípade radi 
videli na každom kritickom mieste 
policajta, ale nie je v možnostiach 
mestskej ani štátnej polície 
personálne zabezpečiť hliadky 
v takomto rozsahu. Podobné projekty 
fungujú aj v iných mestách a sú 
prínosom, verím, že to tak bude aj 
v Stropkove,“ dodal primátor.  
Hliadkujúci sú vybavení 
reflexnými vestami od samosprávy 
a policajnými zastavovacími terčíkmi. 
Na priechodoch sú ráno od 6.30 
do 8.30 h a popoludní od 13.00 
do 15.00 h. Prvá fáza projektu potrvá 
päť mesiacov, ak sa hliadky osvedčia, 
samospráva plánuje ich služby 
využívať dlhodobo. 
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Policajt ocenený 
vo Veľkej Británii

petr torák je róm, ktorý 
dostal vysoké ocenenie 
od anglickej kráľovnej 
alžbety ii. rad britského 
impéria mu udelili za snahu 
pomáhať rómom vo veľkej 
británii. tento rómsky 
emigrant žije v cudzine už 
vyše pätnásť rokov, pracuje 
tam ako policajt. rozhovor 
sme pripravili počas jeho 
návštevy slovenska.
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peter Getting | 
Foto: Juraj roščák, archív

ako ste sa dozvedeli, že dostanete 
vysoké ocenenie?
Bolo to pred niekoľkými mesiacmi. Prišiel 
list, v ktorom mi oznamovali, že budem 
nominovaný. Volala mi to manželka. 
Nechcel som tomu veriť, myslel som si, že 
si niekto zo mňa robí žarty.

napokon o tom písali agentúry aj 
noviny.
Áno, ale musel som ešte počkať, kým sa 
to oficiálne podpíše. Potom mi oznámili, 
že je to potvrdené. Ocenenie som vlastne 
ešte neprebral, čaká ma to, až keď zasadne 
parlament. 

bude to na ceremónii? stretnete sa aj 
s kráľovnou?
Existujú dva druhy tohto ocenenia, ja som 
dostal ten, ktorý je určený pre ľudí, čo nie 
sú britskými občanmi. Ten kráľovná len 
podpíše a dostanem ho v parlamente, 
zrejme od ministra alebo lorda zo 
Snemovne lordov.

Vo Veľkej británii pracujete ako policajt 
od vášho príchodu?
Nie, najprv som pracoval v reštaurácii 
s rýchlym občerstvením, neskôr som začal 
pracovať ako pochôdzkar. Až potom som 
sa vypracoval k zložitejším prípadom. 
Prešiel som viacerými odbormi, pomáham 
britským kolegom aj pri komunikácii 
s tamojšou rómskou komunitou z Čiech 
a Slovenska, riešim ich problémy, či už ide 

o rôzne incidenty alebo bežnú kriminalitu.

Za to ste dostali ocenenie?
Myslím si, že to nie je len kvôli mojej 
profesii. Ale najmä kvôli tomu, čo robím 
vo svojom voľnom čase. Bývam v meste 
Peterborough, je to vyše 100 kilometrov 
od Londýna. Založili sme medzinárodnú 
asociáciu rómskych policajtov pod 
názvom Gypsy Roma Traveller Police 
Association, snažím sa pracovať, 
komunikovať s našou komunitou. Ľudia 
majú moje číslo a vedia, že mi môžu 
hocikedy volať. 

to ide asi aj na úkor voľného času 
a rodiny, nie?
Pokiaľ by ma v tom nepodporovala 
rodina, bolo by to oveľa ťažšie. Mám 
manželku a dve deti a niekedy je to ťažké 
skĺbiť, ale snažím sa.

do Veľkej británie ste prišli z liberca 
s rodinou v roku 1999 po útokoch 
neonacistov. aká je situácia vo Veľkej 
británii?
Je to zásadný rozdiel. Ba teraz sa mi zdá, 
že je ešte markantnejší. Netvrdím, že vo 
Veľkej Británii nie je rasizmus, ale istotne 
nie v takej miere, nie je taký vypuklý. 
Spomínam si na situáciu, keď sme sa 
presťahovali a v anglickom parku ma 
pozdravil miestny Angličan. Obyčajne 
ma pozdravil. To sa dodnes bežne 
nestáva v Čechách ani na Slovensku. 
Stále je tu veľa predsudkov a ľudí 
posudzujú podľa farby pleti. Niečo 

také je vo Veľkej Británii len ťažko 
predstaviteľné. Dôkazom je vlastne aj 
ocenenie, ktoré mi udelili. Človeka tu 
neposudzujú podľa pokožky, ale podľa 
toho, aký je a čo robí.

do čiech odišlo po druhej svetovej 
vojne a genocíde aj veľa rómov zo 
slovenska.
Áno, aj my máme rodinu na Slovensku. 
Dedko aj babička pochádzali zo 
Slovenska. Ale aj do Čiech chodíme 
len zriedka, naše deti navštevujú školu 
vo Veľkej Británii, takže zatiaľ ešte 
neplánujeme návrat domov. Chcel 
by som, aby môj príklad pozitívne 
motivoval aj ďalších Rómov v našej 
komunite, verím, že to tak bude.

máte medzi policajtmi aj ďalších 
kolegov rómov?
Áno, jedna kolegyňa, ktorá je česká 
Rómka, pracuje priamo u nás 
v Peterborough ako komunitná 
policajtka a vo vedľajšom meste máme 
aj kolegu, ktorý je slovenský Róm.

prišli ste na návštevu na slovensko 
a navštívili ste u nás aj rómske osady, 
aký bol dôvod?
Prišli sme v delegácii traja policajti z Veľkej 
Británie. Situáciu v osadách poznám, lebo 
som už bol v niekoľkých, ale kolegovia 
boli prekvapení. Navštívili sme osadu 
v Jarovniciach, so splnomocnencom 
vlády Slovenskej republiky pre rómske 
komunity Petrom Pollákom sme navštívili 
aj Luník IX. v Košiciach. Hľadanie riešení je 
nevyhnutné. Viem o tom, že na Slovensku 
pôsobia rómski policajti - špecialisti, 
ale dôležité je, aby nešlo len o výnimky, 
aby ich bolo viac a aby fungovala 
spolupráca. Kľúčom je podľa mňa zapájať 
samotných Rómov do jednotlivých aktivít. 
Rozdiel je aj v tom, že vo Veľkej Británii 
úzko pracujeme s komunitou a cítime 
podporu, to je potrebné aj tu. Snažíme 
sa riešiť problémy individuálne, prípad 
od prípadu, nie plošne. 

aké máte plány do budúcnosti? 
Nemám žiadne prekážky a vidím to tak, 
že pokiaľ človek niečo chce a naozaj 
na tom pracuje, tak sa to dá dokázať. Už 
pred odchodom z Čiech som sa zapájal 
do verejnej činnosti, pokračujem v tom aj 
vo Veľkej Británii a nechcem s tým skončiť. 
Niekoľko rokov ešte istotne budem 
v polícii. Ale raz by som chcel pôsobiť 
v politike ako rómsky politik. Takže si 
myslím, že o mne ešte budete počuť.Petr Torák je vo Veľkej Británii v kontakte s rómskou komunitou z Čiech a zo Slovenska 
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Povinnosť zaznamenávať 
Policajné záSahy
Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády sr 
pre rómske komunity | ministerstvo vnútra sr

splnomocnenec vlády slovenskej 
republiky pre rómske komunity peter 
pollák navrhuje z dôvodu opakovane 
sa vyskytujúcich rozporov pri realizácii 
pátracích akcií (prípady moldava nad 
bodvou, drienovec, Huncovce, stráne 
pod tatrami, podhorany) v paragrafe 
66 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. 
o policajnom zbore za slová „jednotným 
velením“ vložiť slová „alebo priamym 
velením“ a na konci vetu „o priebehu 
zákroku pod jednotným velením alebo 
priamym velením vyhotovuje policajný 
zbor obrazovo-zvukový záznam 
tak, aby zaznamenal všetky dôležité 
skutočnosti z hľadiska plnenia úloh 
policajného zboru a plnenia povinností 
policajta.“

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky a Policajný zbor vykonali kroky 
k tomu, aby bolo možné zrealizovať 
testovaciu prevádzku odevných kamier 
a zabezpečiť spracovanie a archiváciu 
údajov. V súčasnosti je do testovacej 
prevádzky zaradených šesť kamier 
na krajských riaditeľstvách Policajného 
zboru v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Košiciach a Prešove. Účelom testovacej 
prevádzky je overenie najvhodnejšieho 
systému upevnenia kamery na rovnošatu, 
overenie veľkosti zaznamenávaných 
dát a výdrže batérie, citlivosti kamery 
na vonkajšie osvetlenie a kvality záznamu 
zvuku, fungovanie kamier v rôznych 
poveternostných podmienkach počas 
roka a, okrem iného, aj overenie reakcie 
občanov na služobný zákrok, pri ktorom 
budú kamery použité.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity Peter Pollák v súvislosti 
s postupom príslušníkov Policajného 
zboru počas policajno-pátracej akcie 
v obci Vrbnica inicioval stretnutie 
s prezidentom Policajného zboru 
Tiborom Gašparom, ktoré sa uskutočnilo 
7. mája 2015. Prezident Policajného 
zboru Tibor Gašpar na stretnutí uviedol, 
že do vypracovania novely zákona 
o Policajnom zbore vzhľadom na kritiku 
postupu polície v obci Vrbnica vydal 

príkaz v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. 
o Policajnom zbore povinne vyhotovovať 
obrazové, zvukové a iné záznamy zo 
služobnej činnosti pod jednotným 
velením.
okrem toho musia kamery spĺňať 
viacero požiadaviek, aby splnili účel, 
na ktorý budú slúžiť, a to najmä:
- šifrovaný záznam (softvérovo alebo 
hardvérovo),
- nahrávanie v slučke min. 30 sekúnd pred 
aktivovaním riadneho záznamu,
- automatické zaostrovanie obrazu, resp. 
vysoká clona zabezpečujúca ostré videnie,
- snímanie za zníženej viditeľnosti, svetelná 
citlivosť min. 0,1 lux, 
- farebný videozáznam so stabilizáciou 
obrazu,
- audiozáznam (zabudovaný mikrofón)
- zorné pole kamery minimálne 70° 
a maximálne 120°,
- možnosť nastavenia vertikálneho uhla 
snímania (napr. klipom, priamo kamerou) 
- rýchlosť snímania minimálne 25 snímok 
za sekundu,
- dátumová a časová pečiatka, 
- kontrola stavu nabitia batérie 
a obsadenosti pamäte ,
- odolnosť voči pádu z výšky minimálne 
1 meter.

- doba nepretržitého zaznamenávania 
obrazu a zvuku bez nutnosti výmeny 
batérie minimálne 2 hodiny, 
- záznamová kapacita minimálne 8 hodín 
(do jednej pamäte),
- systém variabilného uchytenia priamo 
na rovnošatu či samostatný typ postroja 
nad odev, prilbu, vozidlo,
- nízka váha a malé rozmery kamery.

V rámci testovacej prevádzky je 
nevyhnutne potrebné doriešiť aj spôsob 
automatizácie spracovania a archivácie 
záznamu, keďže bude nutné zabezpečiť 
prenos, spracovanie a zálohovanie veľkého 
objemu dát.
Na základe výsledkov testovacej 
prevádzky určí ministerstvo ďalší postup. 
O spôsobe financovania nákupu odevných 
kamier bude rozhodnuté po ukončení 
testovacej prevádzky.
„Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 
2016 budem dbať aj na to, aby súčasťou 
rozpočtu rezortu vnútra bol aj nákup 
týchto technických prostriedkov. Verím, 
že ministerstvo bude dbať na to, aby 
sa nákup kamier stal súčasťou zákona 
o štátnom rozpočte,“ uviedol Peter Pollák, 
splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity.

1. kamery pre každého zasahujúceho policajta je návrh, ktorý bude prospešný pre 
všetkých, nielen pre Rómov.

2. kamery na uniformách policajtov pomôžu vyjasniť priebeh akcie a následnej 
prípadnej inšpekcie akcie.

3. kamery pomôžu aj dôveryhodnosti policajného zboru. 

4. Jeden zo spôsobov, ako v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Kanade či dokonca 
aj v Českej republike reagujú na negatívne vnímanie polície, je zavádzanie kamier 
na uniformách policajtov.

5. povinnosť používať kamery by sa mala týkať policajných zásahov - ide o zásahy 
policajtov na diskotékach, v školách, pri dopravných akciách či športových podujatiach.

6. po každom kontroverznejšom policajnom zásahu či akcii sa na povrch dostanú 
dva varianty zásahu. A to ten, ktorý hovorí, že všetko prebehlo podľa zákona, 
a ten, ktorý, naopak, hovorí o brutalite a neprimeranom zásahu policajtov. Kamery 
na uniformách sú jediným a transparentným riešením, ako efektívne určiť, ako sa 
skutočne zásah odohral.
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servis

rezort vnútra v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Sr 
pre rómske komunity podporuje odstraňovanie segregácie 
rómov, búra bariéry aj v oblasti vzdelávania
Zdroj: ministerstvo vnútra sr

obce snažiace sa o integráciou 
rómov, ktorí dnes žijú na okraji 
spoločnosti, dostanú vďaka 
ministerstvu vnútra pomoc. 
na riešenie najväčších problémov 
súvisiacich s nízkou životnou 
úrovňou marginalizovaných 
rómskych komunít rezort vnútra 
sprostredkuje prvé finančné zdroje 
vo výške 64 miliónov eur. prostriedky 
budú slúžiť aj na odstraňovanie 
segregácie rómov vo vzdelávaní 
prostredníctvom posilnenia 
predškolskej prípravy rómskych detí. 
pomoc pre obce sa bude sústreďovať 
tiež na zlepšovanie spolužitia 
s väčšinovým obyvateľstvom 
prostredníctvom terénnej sociálnej 
práce a na zlepšenie kvality zdravia, 
bývania a dostupnosti pracovných 
príležitostí. 

Zmeniť situáciu marginalizovaných 
komunít chceme aj odstránením 
segregácie rómskych detí vo 
vzdelávaní 
Segregácia vo vzdelávaní rómskych detí 
je jednou z kľúčových výziev, ktorým 
čelí Slovensko. Ministerstvo vnútra 
preto plánuje aj prostredníctvom 
operačného programu Ľudské zdroje 
zvýšiť vzdelanostnú úroveň a zabezpečiť 
prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu 
členov rómskych komunít. „Vyčlenili 
sme peniaze aj na predškolskú prípravu 
rómskych detí, aby sme predišli ich 
neopodstatnenému zaraďovaniu 
do špeciálnych škôl. Je to ďalšia 
dobrá správa pre obce s rómskym 
obyvateľstvom. Zaviedli sme rómske 
občianske hliadky, vďaka ktorým 
sa zlepšila  bezpečnosť a verejný 
poriadok v obci a z vlastných peňazí 
sme v rómskych lokalitách udržali 
zdravotných asistentov, ktorí sú 
v teréne veľkým prínosom. Celková 
výška investície bude 64 miliónov eur, 
neskôr však pribudnú aj ďalšie financie,“ 
povedal Robert Kaliňák, minister vnútra 

SR. Investície v oblasti vzdelávania 
pôjdu napríklad aj na činnosti asistentov 
učiteľa, aktiváciu rodičov rómskych detí, 
podporu ich spolupráce s pedagógmi, 
ale aj na rozšírenie a budovanie kapacít 
inkluzívnych materských škôl.

projekty zvýšia aj kvalitu života 
obyvateľov pri rómskych komunitách
Na potrebe investovať do zlepšenia 
kvality života obyvateľov 
v obciach, v ktorých súčasne žijú aj 
marginalizované rómske komunity, sa 
zhodla komisia zložená zo zástupcov 
štátnych inštitúcií, samospráv, 
vedeckej obce a tiež mimovládnych 
organizácii, ktorá schválila prvé 
zámery národných projektov. Národné 
projekty vychádzajú zo skúseností 
z predošlého programového 
obdobia, pomáhajú napĺňať 
Stratégiu Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov a budú realizované 
v partnerstvách so samosprávami 
a neziskovými organizáciami. 
Skúsenosti z minulosti potvrdili, 
že overené aktivity treba smerovať 
práve do obcí s marginalizovanými 
rómskymi komunitami, ktoré vykazujú 
najvyšší stupeň sociálno-ekonomickej 
podrozvinutosti a zároveň prejavujú 
aktívny záujem o riešenie problémov.

aj zdravie hrá rolu pri začleňovaní
Úroveň zdravotného stavu obyvateľov 
a celková kvalita služieb verejného 
zdravia výrazne ovplyvňujú kvalitu 
života. V marginalizovaných rómskych 
komunitách ovplyvňujú tiež spolužitie 
Rómov a väčšinovej populácie, ale aj 
ich šance na integráciu, napríklad pri 
hľadaní zamestnania. Aj preto národný 
projekt Zdravé komunity, ktorý pripravilo 
ministerstvo zdravotníctva, bude 
v nadväznosti na predošlý program 
zabezpečovať prevenciu zdravia 
a šírenie zdravotnej osvety vo vyše 250 
lokalitách. Prácou asistentov zdravotnej 
osvety bude pomáhať lekárom zvyšovať 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre 
tých, ktorí ju potrebujú a pomáhať riešiť 

problémy súvisiace s verejným zdravím.

peniaze idú tam, kde ich najviac 
potrebujú
Národný projekt Take away bude 
realizovaný v 150 obciach s najväčšou 
mierou podrozvinutosti a bude riešiť 
najvypuklejšie problémy komunít 
marginalizovaných Rómov komplexným 
prístupom v témach bývanie, vzdelanie, 
práca. Cieľom projektu je dosiahnuť 
aj vyšší počet detí z rómskych 
komunít navštevujúcich predškolské 
zariadenia, zvýšenie dostupnosti 
služieb zamestnanosti, zvýšenie 
finančnej gramotnosti obyvateľov 
marginalizovaných rómskych komunít 
a ich zamestnateľnosti a vysporiadanie 
pozemkov nevyhnutné k zlepšeniu 
podmienok bývania v rómskych 
komunitách. „Aby prostriedky z fondov 
EÚ boli využívané maximálne účelne 
a efektívne, budeme tiež realizovať 
projekt zameraný na monitorovanie 
a hodnotenie opatrení na integrovanie 
Rómov. Dôležité je tiež, že súvisiaca 
administratíva sa pre obce výrazne 
zjednoduší,“ uviedol Peter Pollák, 
splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity.  
 
väčší účinok budú mať projekty, 
ak sa budú navzájom dopĺňať
Riešenie problémov a potrieb súvisiacich 
s marginalizovanými rómskymi 
komunitami rezort vnútra chce 
adresovať komplexne. „Zmena životnej 
situácie obyvateľov a ich kvality života 
je možná len vtedy, ak sa komplexne 
a systematicky riešia ich problémy 
zároveň s pretváraním prostredia, 
v ktorom žijú. Znamená to, že v tomto 
programovom období podporíme aj 
projekty na zlepšenie kvality bývania 
a komunitnej infraštruktúry vrátane 
rozšírenia kapacity škôlok a tiež prístupu 
k pitnej a úžitkovej vode a systému 
odvozu komunálneho odpadu,“ 
povedala Rut Erdélyiová, generálna 
riaditeľka sekcie európskych programov 
Ministerstva vnútra SR.
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rómska kuchyňa / tavuťňi 

žufka – naberačka

Tavibnaskere: 
 1 kachňi   0,5 kg rejpa   0,20 kg petržlenos   0,20 kg zeleros   2 puruma   1 balikos sane haluški   lon, vegetica, 

neve koreňini cale, kalo pepros celo

tavas: La kachňi mištes žužaras, thovas paňeha, rakinas la andre piri u začhoras la paňeha. Čhivas andre late cikňi rojori 
pherďi loneha, neve koreňina thaj kalo pepros, tavas pre cikňi jagori. Pal jekh vaj duj ora (sar savi bari kachňi hiňi) andre piri 
rakinas žužarďi zeleňina u dural tavas pre cikňi jagori. E purum rakinas andre piri cali, kana hi imar lovki, las la avri u na chas 

la. Kana pes savoro akada tavel jekhetanes, mušinas te čhorkerel rojaha avri „melaľipen“ - kalipen savo pes kerel masestar. E zumiň 
tavas či kana nalovkol o mas, savo pajk las avri, žužaras les kokalendar u čhingeras pro cikne kothora. Dočhivas andre late lonoro 
thaj vegetica, sar ko keci kamel pre čhib. Taďi zeleňina mušinas tiž te čhingerel pro ciknder kothora u andre aver piri peske tavas 
o haluški. E zumiň pes chal andralo baro taňejris vaj nejno čarorestar/miskatar/ andre save thovas čhingerdo mas thaj zeleňina, 
o haluški pajk začhoras zumiňaha.

Suroviny: 
 1 sliepka   0,5 kg mrkvy   0,20 kg petržlenu   0,20 kg zeleru  
 2  cibule   1 balenie tenkých rezancov   soľ, vegeta, nové korenie celé, 

čierne korenie celé

Postup: Sliepku dobre umyjeme, vložíme do hrnca a zalejeme vodou. 
Pridáme malú lyžičku soli, nové a čierne korenie, varíme na miernom 
ohni. Po hodine až dvoch (podľa veľkosti sliepky) pridáme očistenú 

zeleninu a naďalej varíme na miernom ohni. Cibuľu vkladáme do hrnca 
celú a po zmäknutí ju z vývaru vyberieme a nekonzumujeme. Počas varenia 
postupne odoberáme tmavú hmotu, ktorá sa vyvára z mäsa. Polievku varíme, kým nezmäkne mäso, ktoré vyberieme, oddelíme 
od kostí a nakrájame na malé kúsky. Vývar dochutíme soľou a vegetou podľa chuti. Uvarenú zeleninu taktiež nakrájame na menšie 
kúsky, v inom hrnci si odvaríme rezance. Podávame v hlbokom tanieri alebo miske, do ktorej dáme nakrájané mäso a zeleninu, 
rezance zalejeme vývarom.

hľadaj slová / rode o lava
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nevesta (bori), ryba (mačho), hmla (muchľi), 
jaternica (hurka), struna (hura), novinky, 
novoty (nevipena), dôvera (paťaben), lavica 
(lavka), nôž (čhuri), krivý (bango), čhavo 
(chlapec), sviečka (momeľi), čert (beng), 
hrádza (haca), tváre (muja), rozum (goďi), 
nová (nevi), noc (rat), kaluž (mlaka)

Rómska múdrosť:

the bango kašt del ... 
I krivý strom dáva tieň
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