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Komunitné centrá si zaslúžia podporu
Problémom sa najlepšie čelí 
spoločne, preto podporíme 
komunitné centrá v obciach 
s marginalizovanými 
rómskymi komunitami. 

Komunitné centrá 
na Slovensku ponúkajú 
pestrú paletu aktivít a služieb 
a pre ľudí z ich blízkeho 
okolia predstavujú nielen 
zdroj podpory pri riešení 
životných situácií, ale aj 
miesto stretnutí a inšpirácie. 
Ministerstvo vnútra, ktoré si 
stanovilo za jeden z cieľov 
podporu začleňovania 
marginalizovaných rómskych 
komunít, chce pomôcť 
tento úspešný koncept ďalej 
rozvíjať. Prostredníctvom 
národného projektu 
podporí budovanie kapacít 
komunitných centier, vrátane 
zvýšenia kvality a dostupnosti 
nimi ponúkaných služieb 
a programov podporujúcich 
začlenenie ľudí žijúcich dnes 
na okraji spoločnosti.

Projekt na podporu komunitných 
centier otvára dvere užšej 
spolupráci rezortov  
Nový model komunitných centier 
počíta so zjednotením základného 
balíka ponúkaných aktivít a programov, 
ktoré však svojím obsahom presahujú 
kompetencie jednotlivých rezortov. 
„Centrá majú pod jednou strechou 
poskytovať sociálne a vzdelávacie 
služby, zdravotné a osvetové činnosti, 

aktivity na podporu zamestnanosti, 
ale napríklad aj asistenciu pri 
vysporiadaní a legalizácii pozemkov, 
ktoré sú nevyhnutným predpokladom 
pre riešenie výziev v oblasti bývania 
marginalizovaných komunít. Chceme tiež 
vytvoriť podmienky na to, aby rezorty 
zastrešujúce školstvo, zdravotníctvo, 
sociálne veci, bytovú politiku aj 
kultúru sa mohli podieľať na formovaní 
programov a sprístupňovaní služieb  
pre obyvateľov aj prostredníctvom 
tejto siete,“ vysvetlil Robert Kaliňák, 

minister vnútra SR. Šéf rezortu vnútra 
ďalej zdôraznil, že takáto pomoc bude 
smerovať prednostne do tých miest 
a obcí, ktoré majú záujem podieľať 
sa na integrácii Rómov žijúcich dnes 
na okraji spoločnosti.

dobré spolunažívanie je štartom 
pre fungujúcu integráciu
„Komunitné centrá sa stali obľúbeným 
priestorom, kde miestni obyvatelia 
vyhľadávajú voľnočasové aktivity, ale aj 
podporu v zložitých životných situáciách. 
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Zdroj: ministerstvo vnútra sr
Foto: Úrad splnomocnenca vlády sr 

pre rómske komunity

Ich veľkou pridanou hodnotou je, 
že  cielene vytvárajú podmienky 
na zlepšovanie spolunažívania 
ľudí a riešenie problémov priamo 
v komunitách. Rezort  vnútra ako 
sprostredkovateľský orgán operačného 
programu Ľudské zdroje zastrešujúci 
priority súvisiace s inklúziou 
marginalizovaných rómskych komunít 
má záujem systematicky podporovať 
takéto iniciatívy,“ doplnila Rut 
Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie 
európskych programov ministerstva 
vnútra.  Práve ideu vytvorenia priestoru 
pre vzájomnú interakciu a spoločné 
aktivity členov zmiešaných komunít 
podporila špeciálna komisia, pôsobiaca 
ako poradný orgán operačného 
programu Ľudské zdroje pre priority 
súvisiace s inklúziou marginalizovaných 
rómskych komunít. Zástupcovia 
štátnych inštitúcií, samospráv, 
vedeckej obce a tiež mimovládnych 
organizácií minulý týždeň schválili 
zámer národného projektu Komunitné 
centrá, ktorý bude podporený práve 
z operačného programu Ľudské 
zdroje. Stratégia projektu je výsledkom 
trojročnej práce prípravného tímu 
z Úradu splnomocnenca pre rómske 
komunity, ktorý na túto tému inicioval 
mnohé pracovné rokovania a odborné 
konzultácie a v spolupráci s rezortom 
vnútra vytvoril podmienky pre rozvoj 
a adaptáciu služieb komunitných 
centier pre potreby marginalizovaných 
komunít.

sociálna inovácia zníži 
záťaž samospráv
Národný projekt Komunitné 
centrá v kombinácii s programami 
podpory predškolského vzdelávania, 
terénnej sociálnej a zdravotnej 
práce a asistencie pri vysporiadaní 
a legalizácii pozemkov prinesie viacero 
administratívnych zjednodušení pri 
čerpaní európskych zdrojov a uľahčí 
prácu obciam. Snahou rezortu 
vnútra je vyvarovať sa zlyhaniam, 
ktoré v minulosti boli spôsobené 
najmä vysokou administratívnou 
náročnosťou programov financovaných 
z prostriedkov EÚ v kombinácii 
s nedostatkom odborných pracovníkov 
miestnych samospráv alebo 
obmedzenou schopnosťou niektorých 
miest a obcí spolufinancovať aktivity.

Zdroj: úrad splnomocnenca vlády sR pre rómske 
komunity | Ilustračné foto: shutterstock

Rada Európy školila policajtov 
v oblasti antidiskriminácie Rómov

medzinárodná ľudskoprávna 
organizácia rada európy v spolupráci 
s Úradom splnomocnenca vlády sr 
pre rómske komunity a Prezídiom 
Policajného zboru usporiadala 
v dňoch 22.10. - 23.10.2015 
v bratislave národný seminár pre 
policajtov v oblasti antidiskriminácie 
rómov.

Medzinárodní školitelia z Európskeho 
centra pre práva Rómov, bývalý policajný 
poradca z Akadémie Policajného zboru 
v Holandsku a rovnako aj slovenskí 
odborníci informovali príslušníkov 
Policajného zboru o témach, ktoré 
rezonovali vo verejnosti v súvislosti 
s policajnými zásahmi v rómskych 
komunitách. Témy národného seminára 
pre policajtov v oblasti antidiskriminácie 
Rómov boli aktuálne, diskutovalo sa 
o medzinárodných štandardoch v oblasti 
antidiskriminácie Rómov a o judikatúre 
v oblasti ochrany ľudských práv a ich 
uplatňovanie pri služobnej činnosti 
a služobných zákrokoch, vrátane 
zásahov pod jednotným velením 
a o osobitostiach pri policajných 
zásahoch v rómskych komunitách.
Viceprezident Policajného zboru 
Ľubomír Ábel v úvode seminára 
uviedol, že Policajný zbor venuje 
otázke antidiskriminácie Rómov veľkú 
pozornosť, pretože si uvedomuje, že 
poslaním Policajného zboru je ochrana 
základných práv a slobôd všetkých 
osôb žijúcich na území Slovenskej 

republiky. „O tom, že Policajný zbor 
kladie dôraz na dodržiavanie ľudských 
práv pri služobnej činnosti svedčí 
skutočnosť, že počet starších referentov 
pre prácu v komunitách sa od roku 2005 
niekoľkokrát zvyšoval a v súčasnosti ich 
v rómskych komunitách pôsobí spolu 
267,“ povedal viceprezident Policajného 
zboru Ľubomír Ábel.
Ako uviedol Peter Pollák, 
splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity, sporným zásahom, a to 
nielen v rómskych komunitách, sa 
možno vyhnúť tým, že policajti budú 
využívať kamery. „Kamery pomôžu 
vyjasniť priebeh akcie a napomôžu 
dôveryhodnosti zboru. Pri použití 
kamery nebudeme musieť o každom 
kontroverznom policajnom zásahu 
následne diskutovať o tom, či policajný 
zásah bol legitímny a primeraný. Toto 
opatrenie je v prospech každého občana, 
nielen Rómov. Nejde len o zásahy 
v komunitách, pretože takéto sporné 
zásahy sa môžu stať aj na diskotékach, 
dopravných akciách a podobne,“ doplnil 
Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR 
pre rómske komunity.
Podľa Isabely Mihalache, zástupkyne 
Rady Európy, cieľom národného 
seminára pre policajtov v oblasti 
antidiskriminácie Rómov je zvyšovanie 
povedomia o ľudských právach 
a výmena praktických skúseností 
a príkladov dobrej praxe, ktoré prispejú 
k zlepšeniu vzťahu medzi Rómami 
a policajtmi. Rada Európy bude 
na základe výsledkov tohto tréningu 
rozvíjať ďalšie aktivity so zameraním 
na policajtov.
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Komunitné cEntRum 
má byť novým začiatkom
k integrácii miestnej rómskej komunity má prispieť komunitné centrum, ktoré 
slávnostne otvorili 13. októbra tohto roku vo veľkej lomnici. pri jeho navrhovaní 
vychádzali zo štandardov pre takéto centrá - je tu veľká spoloČenská miestnosť, 
školiaca miestnosť, kancelária pre zamestnancov, kuchynka, ktorá by mala slúžiť aj na 
praktické ukážky vedenia domácnosti, ale aj dielňa s ruČným náradím, práČky i sociálne 
zariadenia.
Jaroslav kizek | Foto: obec veľká lomnica

Starosta Veľkej Lomnice Peter Duda si 
od otvorenia centra sľubuje pozitívnu 
zmenu v životoch ľudí z osady. „Som 
presvedčený, že toto komunitné centrum 
sa stane nielen materiálnou, ale aj 
priestorovou základňou pre ďalší rozvoj 
komunitnej práce, terénnej sociálnej 
práce, voľnočasových aktivít nielen detí, 
ale aj celej tunajšej rómskej komunity, 
bez ohľadu na vek. Bude centrom 
duchovnej obnovy tunajšej komunity, 
naštartuje nové myslenie Rómov vo 
Veľkej Lomnici,“ povedal starosta. Podľa 
jeho slov prijímajú miestni Rómovia 
komunitné centrum zatiaľ skôr vlažne, 
možno čakali podporu vo forme 
zlepšenia podmienok bývania, prípadne 
iných aktivít. Centrum však má byť 
pomyselnou štartovacou čiarou.
Z dielne si môžu Rómovia požičať ručné 
náradie na bežné opravy vo svojich 
domácnostiach. Sprchy a toalety však 
môžu používať len tí, ktorí využívajú 
služby komunitného centra. „Ak majú 
deti športové aktivity, tak sa môžu 
potom umyť. V práčkach môžu vyprať 
dresy chlapcov, ktorí hrali futbal. Je tu aj 
počítačová učebňa v školiacej miestnosti, 
deti tak budú mať možnosť rozvíjať si 
zručnosti aj v tomto odvetví. Teší ma, 
že súčasťou vybavenia sú aj hudobné 
nástroje. Verím, že hudobné zoskupenia, 
ktoré už v osade pôsobia, budú mať 
ešte lepšie podmienky na to, aby sa 
zlepšovali a vedeli sa uplatniť aj pri hraní 
na verejnosti,“ doplnil Peter Duda.
Náklady na chod komunitného centra 
bude financovať obec. Na druhej strane, 

sú podľa starostu pripravení na základe 
výzvy Národného projektu Komunitné 
centrá, ktorá má byť v blízkej dobe 
vyhlásená, uchádzať sa o finančné 
prostriedky na prevádzku komunitného 
centra. Financovanie sa budú snažiť 
vykryť aj z iných zdrojov. Pôsobiť tu 
budú aj terénni sociálni pracovníci a ich 
asistenti. Projekt komunitného centra 
odštartoval vo Veľkej Lomnici v roku 
2013, kedy obci schválili nenávratný 
finančný príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu. Náklady na 
stavbu a zariadenie centra sa vyšplhali 
na 240-tisíc eur, päť percent z toho 
financovala obec.
„Som veľmi rád, že obec Veľká Lomnica 
bola odvážna a šla do tohto projektu. 

Verím, že súčasťou tohto komunitného 
centra budú deti, mládež aj dospelí. 
Som rád, že sa nám podarilo postaviť 
už 60 takýchto komunitných centier. 
Dobrou správou pre Slovensko je, že 
ďalších 120 budeme stavať v novom 
programovom období 2014 - 2020,“ 
povedal splnomocnenec vlády pre 
rómske komunity Peter Pollák. Podľa jeho 
slov sú komunitné centrá predovšetkým 
priestorom na integráciu Rómov a pre 
služby, ktoré by sa inak k tejto skupine 
obyvateľstva nedostali. Splnomocnenec 
vlády pre rómske komunity vyzdvihol 
aj rómsku občiansku hliadku, terénnu 
sociálnu prácu, zdravotných asistentov 
i svojpomocnú výstavbu, ktoré realizujú 
vo Veľkej Lomnici.

Otvorenie komunitného centra vo Veľkej Lomnici. Druhý sprava splnomocnenec vlády SR pre 
rómske komunity Peter Pollák, tretí sprava starosta Veľkej Lomnice Peter Duda, vedľa neho 
prednostka Obvodného úradu v Kežmarku Anna Tkáčiková.
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Mesto získalo financie z Európskeho 
sociálneho fondu na vytvorenie piatich 
pracovných miest komunitných 
pracovníkov, ktorí počas leta pracovali 
hlavne s rómskymi deťmi. Organizovali 
denné tábory a ďalšie aktivity pre 
deti rôznych vekových kategórií. 
„Vzhľadom na vynikajúci výber, 
ktorý sa nám podaril pri výberovom 
konaní, sme boli so zamestnancami 
veľmi spokojní. Boli kreatívni, samostatní, 
odborne spôsobilí, nielen vzdelaním, ale 
aj praxou a skúsenosťami, najmä riadiaca 
pracovníčka a jej zástupca,“ hodnotila 
Monika Minárová, vedúca odboru 
starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu 
v Žiari nad Hronom. Medzi pozitíva práce 
komunitných pracovníkov patrilo i to, že 
dokázali pripraviť do školských zariadení 
aj deti z osady, ktorým chýbajú základné 
sociálne zručnosti.
Pre potreby komunitného centra slúžia 
dva väčšie jednoizbové byty vo vlastníctve 
mesta v nájomnom bytovom dome, kde 
žije 90 percent Rómov. Využívať ich budú 
na administratívnu prácu, ale aj na aktivity 
s deťmi v prípade nepriaznivého počasia. 
Viaceré aktivity komunitných pracovníkov 
sa snažia realizovať v prírode alebo priamo 
v osade.
„Projekt končí k 31. októbru 2015, mesto 
má záujem zapojiť sa do novej výzvy. 
Predpokladáme, že projekt nebude 
kontinuálne pokračovať, mesto činnosť 
komunitného centra uvedie do útlmu, 
určité aktivity budú vykonávať vo 
veľmi obmedzenom režime dve 
zamestnankyne mesta, aby základné 
poslanie KC bolo napĺňané,“ 
informovala o ďalšom fungovaní centra 
Monika Minárová. V zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
doteraz komunitné centrum nebolo. 
V prípade zriadeného centra má mesto 
záujem sledovať výzvy, ktoré by zabezpečili 
jeho ďalšie fungovanie.

5

Jaroslav kizek | Foto: mesto Žiar nad hronom

V Žiari nad Hronom chcú pokračovať 
s centrom aj po skončení projektu
komunitné centrum je ďalšou sociálnou službou, ktorou sa odbor starostlivosti 
o obyvateľa mestského úradu v žiari nad hronom snaží zlepšovať situáciu rómskej 
komunity.
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tvorcovia e-Roma Resource platformy 
vyzývajú odborníkov k jej využívaniu v praxi 

Michaela Machajová, Trnavská univerzita, 
Katedra verejného zdravotníctva | Foto: autorka

vyhľadávať, používať, 
zdieľať a rozširovať 
si obzory - tak by sme 
v skratke mohli pomenovať 
hlavný cieľ vytvorenej 
medzinárodnej online 
platformy pre odborníkov  
z praxe.

Projekt e-Roma Resource (ďalej len 
e-RR projekt), čo v doslovnom preklade 
znamená elektronický rómsky zdroj, je 
realizovaný za účelom podpory, šírenia 
a vymieňania si predchádzajúcich 
skúseností z oblasti začleňovania Rómov 
z rôznych zdrojov. 
Nástrojom na dosiahnutie hlavného 
cieľa je online medzinárodná platforma, 
ktorá je v tomto období voľne 
dostupná v beta verzii (http://www.
eromaresource.com/) a od januára 2016 
bude oficiálne spustená. Na tvorbe 
platformy spolupracovali členské krajiny 
EÚ, menovite Slovensko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Poľsko a Francúzsko. 
Platforma je postupne napĺňaná 
materiálmi a informáciami rôzneho typu. 
Je členená do niekoľkých významných 
oblastí záujmu, a to konkrétne 
na základné informácie o Rómoch 
(demografia, socioekonomický status, 
história, atď.), prehľad inštitúcií, 
politík a legislatívy, informácií 
o integrácii a rovnosti príležitostí, 
oblasti zamestnanosti, zdravia, 
vzdelávania, kultúry a v neposlednom 
rade možnosti vyhľadávania alebo 
zdieľania ukončených alebo aktuálne 
prebiehajúcich projektov. Srdcom 
platformy je bohatá knižnica obsahujúca 
niekoľko stovák materiálov, ktorá 
bude pravidelne aktualizovaná 
a obohacovaná o nové a nové materiály. 
Konzorcium partnerov projektu stavia 
na skúsenostiach a už existujúcich 
osvedčených postupoch, ktoré boli 
realizované viacerými organizáciami, 

inštitúciami, orgánmi a ďalšími 
zainteresovanými stranami. Základný 
obsah platformy je vytvorený na základe 
výsledkov hodnotenia potrieb 
profesionálov pracujúcich s rómskou 
menšinou a situačnej analýzy vykonanej 
vo všetkých krajinách zapojených 
do projektu ako aj na európskej úrovni. 
Online platforma by mala reflektovať 
potreby jej užívateľov a podporovať 
program celoživotného vzdelávania 
a gramotnosti. Medzinárodná 
spolupráca medzi vzdelávacími 
organizáciami, príslušnými inštitúciami, 
orgánmi a mimovládnymi organizáciami 
je vnímaná ako krok k zefektívneniu 
vzdelávania Rómov, ušetreniu úsilia 
a finančných prostriedkov, rovnako 
ako zálohovanie sietí, ktoré detegujú 
osvedčené postupy, projekty 

a vzdelávacie nástroje, rozširovanie 
týchto výsledkov a ich podporu. V tomto 
zmysle on-line platforma zabezpečí 
rýchle a účinné šírenie informácií 
z oblasti vzdelávania Rómov na všetkých 
úrovniach a na druhej strane zamedzí 
duplicite projektov a investíciám. 
V súčasnosti sme ukončili sériu 
workshopov organizovaných za účelom 
predstavenia platformy konkrétnym 
odborníkom. Účastníci workshopov boli 
odborníci pracujúci v rôznych oblastiach 
a na rôznych úrovniach, či už na lokálnej, 
regionálnej alebo národnej. Workshopov 
sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva 
zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra 
SR za Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity, Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR za implementačnú agentúru, 
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zástupcovia Rómskeho inštitútu, 
predstavitelia Ústavu romologických 
štúdií Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, predstavitelia samospráv miest 
a obcí, predstavitelia Zdravých komunít, 
koordinátori asistentov osvety zdravia, 
sociálni terénni pracovníci, učitelia, 
vychovávatelia, riešitelia projektov, 
poskytovatelia zamestnania a mnohí 
ďalší. Títo všetci predstavujú cieľovú 
skupinu, pre ktorú bola online platforma 
navrhnutá a vytvorená. Vďaka nim 
sme dostali zaujímavú spätnú väzbu 
na formálnu a obsahovú stránku 
platformy, ako aj na technickú stránku 
platformy, tak, aby sme ju vytvorili čo 
najviac „user friendly“.
V dňoch 26. - 27. novembra sa 
v Slovinsku bude konať medzinárodná 
konferencia s cieľom upozorniť 
na význam spolupráce všetkých 
zainteresovaných strán pracujúcich 
s rómskou problematikou, podporiť 
vytváranie sietí a spoluprácu medzi 
ministerstvami a inštitúciami, ale 
aj vytváranie nových partnerstiev 
pre výmenu osvedčených postupov 
pomocou literatúry a materiálov 
z rôznych projektov. Konferencia je 
určená pre profesionálov a odborníkov 
z terénu rovnako ako pre politikov 
a zástupcov vládnych aj mimovládnych 
organizácií. Prvý deň konferencie 
bude venovaný rôznym tematickým 
plenárnym príspevkom, ktoré budú 
prezentované renomovanými 
výskumníkmi a odborníkmi, zatiaľ 
čo druhý deň poskytne možnosť 
podieľať sa na trhu projektov, kde 
bude priestor na zoznámenie sa 
s paletou zaujímavých medzinárodných 
projektov v oblasti integrácie Rómov. 
Zároveň  je to vynikajúca príležitosť 

na šírenie a podporu projektov, 
projektových výsledkov a osvedčených 
postupov. Informácie o podrobnom 
programe konferencie, príspevkoch, 

možnostiach spolupráce, registrácii 
a detailoch ubytovania môžete nájsť 
na webovej stránke konferencie www.
en.broadenhorizons.si.

Projekt e-RR je spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) 
Európskej únie.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na webovej stránke projektu 
v sekcii zahraničné projekty http://vz.truni.sk/index.php?id=163 alebo 
na facebook konte https://www.facebook.com/e-Roma-Resource-team-
TRUNI-678286912265384/
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Rómovia u pápeža 
Františka

neopakovateľný duchovný zážitok zažilo približne sto rómov zo slovenska, ktorí 
sa pripojili k pútnikom z celého sveta a odcestovali 23. októbra tohto roku na 
medzinárodnú rómsku púť do ríma. vrcholom jej programu bolo stretnutie so svätým 
otcom.

Cieľom púte bolo pripomenúť otvorenosť 
cirkvi voči Rómom a tým, ktorí žijú 
na okraji spoločnosti. Tento rok si 
pripomíname aj 50. výročie stretnutia 
pápeža Pavla VI. s Rómami v rímskej 
časti Pomezia. Pápež František prijal 
na osobitnej audiencii v pondelok 
26. októbra 7-tisíc pútnikov z Európy, 
Ameriky a Ázie. Nechýbali medzi nimi ani 
zástupcovia Slovenska. 

Medzinárodnej rómskej púte sa zúčastnil 
aj splnomocnenec vlády Slovenskej 
republiky pre rómske komunity Peter 
Pollák. Ako zástupca Rómov zo Slovenska 
predniesol na audiencii so Svätým Otcom 
svoje svedectvo v rómskom jazyku. 
„Som dojatý z toho, ako pápeža zaujal 
aj môj osobný príbeh, aj z toho, že mu 
záleží na tom, aby rómske deti raz boli 
vzdelané, aby mali kvalifikáciu, ktorá 
je vstupenkou na trh práce. Tieto slová 

sú povzbudením pre mňa samotného 
a verím, že aj pre Rómov na Slovensku 
i vo svete,“ povedal Peter Pollák.

Pápežovi Františkovi odovzdal aj 
dar - ručne kovanú mapu Slovenska 
s rómskym kolesom. „Stretnutie so 
Svätým Otcom znamená povzbudenie 
pre celú rómsku komunitu. Vplyv cirkví 
a náboženských spoločností v rómskych 
komunitách je veľký. Tam, kde aktívne 
pôsobia registrované cirkvi a náboženské 
spoločnosti, sa stanú zázraky v životoch 
ľudí, pretože úprimný záujem cirkví 
o Rómov žijúcich v osadách ich mení 
k lepšiemu. Stretnutie Rómov z celého 
sveta vo Vatikáne inicioval Svätý Otec, 
ktorý týmto gestom prejavil záujem 
o Rómov,“ doplnil Peter Pollák. Prípravu 
púte Rómov zo Slovenska do Vatikánu 
organizoval Arcibiskupský úrad Košice 
v spolupráci s Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity. 
„Mal som prejav ešte pred rečou Svätého 
Otca. Veľmi ma preto potešilo, keď pápež 

František sústredil svoj príhovor práve 
na slová z môjho prejavu, ktoré súviseli 
s výchovou a vzdelávaním,“ poznamenal 
Peter Pollák. Pápež totiž tiež vyzdvihol 
hodnotu vzdelania: „Deti sú budúcnosťou 
vášho ľudu a spoločnosti, v ktorej žijú. 
Toto si vyžaduje zabezpečiť im primerané 
vzdelanie. Je to základ pre rozvoj ich 
osobnosti. Nízka úroveň vzdelania je 
prekážka k prístupu a uplatneniu sa 
na pracovnom trhu,“ povedal vo svojom 
príhovore Rómom Sv. Otec František.  

„Sedeli sme veľmi blízko Svätého 
Otca. Prvý rozprával Jeho eminencia 
António Mário Cardinál Veglió, predseda 
pontifikátnej rady pre pastoráciu 
migrantov a itinerátov Svätej stolice, 
ktorý deň predtým slúžil aj spoločnú 
omšu a má na starosti aj otázku Rómov. 
Nasledovali krátke piesne a tanec, 
hneď potom som vystúpil ja. Keď som 
dorozprával, stalo sa niečo úžasné: hoci 
som vôbec nevedel, či budem môcť 
pristúpiť k pápežovi, on po mojej reči 

úrad splnomocnenca vlády sR pre rómske 
komunity | Foto: peter Oborník
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vstal, spravil krok ku mne a vyzval ma, 
aby som pristúpil bližšie. Podal mi ruku, 
poďakoval mi za príhovor a ja jemu 
zase za organizáciu celosvetovej púte 
a tiež za možnosť stretnutia s ním. 
Bol to magický okamih,“ spomína 
splnomocnenec P. Pollák, ktorého úrad 
v rámci svojich priorít podporuje aj 
misijnú činnosť v rómskych komunitách.

Súčasťou programu Medzinárodnej 
rómskej púte bola aj návšteva katakomb 
svätého Sebastiána, sv. Calixtusa a sv. 
Domitilla a krížová cesta v priestore 
rímskeho Kolosea, ktorá sa konala 24. 
októbra 2015. Nasledujúci deň, v nedeľu 
25. októbra, sa rómski pútnici zúčastnili 
na svätej omši v Svätyni božej lásky ako 
aj stretnutia s prezidentom Pápežskej 
rady pre pastoráciu migrantov a ľudí 
na cestách kardinálom Antóniom 
Máriom Vegliom a veľvyslancom 
Slovenskej republiky pri Svätej stolici 
Petrom Sopkom. 

V pondelok 26. októbra sa konalo 
stretnutie Petra Polláka s rómskym 
aktivistom Santinom Spinellim, už 
spomínaná audiencia Svätého Otca 
s rómskymi pútnikmi, tlačový brífing 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity Petra Polláka a košického 
arcibiskupa Bernarda Bobera pred 
hlavným vchodom do Baziliky sv. Petra. 
Rozlúčkou rómskych pútnikov bola 
svätá omša v Bazilike svätého Petra pri 
oltári sv. Jozefa, ktorú celebroval košický 
arcibiskup zodpovedný za pastoráciu 
Rómov na Slovensku, Bernard Bober.
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Vaša Svätosť, 
videl som, ako Boh vo svojej láske zmenil životy nielen jednotlivcov, ale aj celých komunít. Ako celé rodiny boli obrátené a našli svoju 
ochranu pod plášťom našej Svätej Matky. Videl som, ako aj pomocou misijnej práce sa rodičia začali zaujímať o vzdelanie svojich detí.
Vzdelanie je veľmi dôležité. Vzdelanie môže zmeniť v živote každého z nás veľmi veľa a často určuje našu životnú cestu. Pre Rómov 
na Slovensku, ale aj v iných krajinách, je vzdelanie veľkou výzvou.
Moji rodičia boli jednoduchí ľudia s nízkym vzdelaním. Mali však vieru vo mňa, svojho syna, a verili, že dokážem v živote viac. Verili, 
že keď mi zabezpečia vzdelanie už od predškolského veku, otvoria mi tým množstvo nových príležitostí. Starali sa o to, aby som 
pravidelne chodil do školy, a aj keď sami sebe nedopriali, vždy sa snažili dať mi maximum preto, aby som sa mohol vzdelávať. S ich 
pomocou som ukončil základnú školu, strednú školu a otvorili sa mi možnosti, aby som mohol pokračovať na univerzite. Nakoniec 
som sa ja, obyčajný chlapec z osady, ktorému by spoločnosť prisúdila podľa pôvodu osobitnú školu, dopracoval k vedeckému titulu 
na Katolíckej univerzite.
Sám som si uvedomil a stále si uvedomujem, ako veľmi mi vzdelávanie pomohlo a pomáha. Otvorili sa mi príležitosti uchádzať sa 
o pracovné pozície vo verejnej službe a dostal som možnosť ovplyvňovať verejnú politiku k dosiahnutiu dôstojného a hodnotného 
života Rómov, k prežívaniu vlastnej rómskej identity.
Chlapec z rómskej osady sa tak najmä vďaka vzdelaniu stal prvým rómskym poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Vaša Svätosť,
práve preto si sám uvedomujem význam vzdelávania a snažím sa v rámci mojich možností presadzovať politiky smerujúce vo 
vzťahu k Rómom, najmä na oblasť vzdelávania. Prioritou pre nás je zvýšená starostlivosť o deti z rómskych komunít už od raného 
veku, zabezpečenie pravidelnej predškolskej a školskej dochádzky a ich podpora počas celého procesu vzdelávania. Pri tejto 
príležitosti oceňujem aj pomoc cirkevných inštitúcií a organizácií, ktoré sa vzdelávaniu a odovzdávaniu kresťanských hodnôt venujú 
prostredníctvom misijnej práce.
Chcel by som vás, Vaša Svätosť, požiadať na záver o Vaše modlitby a požehnanie pre našu prácu v oblasti vzdelávania a budovania 
hodnôt a pre všetkých ľudí, ktorí sa v tejto činnosti venujú  Rómom.
Zostáva vo mne silná viera, že aj toto stretnutie s Vami, Svätý Otec, prinesie veľké požehnanie pre náš rómsky národ všade vo svete, 
lebo toto stretnutie nám dáva svedectvo, že Boh miluje všetkých rovnako.

časť príhovoru splnomocnenca vlády sr pre rómske komunity Petra Polláka 
na stretnutí s pápežom Františkom
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Sociálny čin roka pokračoval 12. ročníkom

Text a foto: Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny sR

ide o každoroČné oceňovanie práce tých, ktorí riešia problémy detí, uČia ich, vychovávajú 
a pripravujú do života. viacero pohľadov i kategórií hodnotenia prospechu sociálnej 
práce na rôznych úrovniach doviedli ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
slovenskej republiky predminulý rok k myšlienke spojiť oceňovania významných poČinov 
do jedného spoloČného slávnostného aktu.

Minister práce Ján Richter odovzdal 
ocenenia zamestnancom oddelení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ako aj štátnych i neštátnych 
detských domovov. 
Tento rok bolo medzi ocenenými aj 
Pastoračné centrum Rómov v Čičave 
v okrese Vranov nad Topľou, ktoré 
si odnieslo ocenenie za záslužnú 
a výnimočnú sociálnu, formačnú a misijnú 
prácu pre Rómov. Ocenenie si prevzala 
aj Alena Furíková z Krízového strediska 
Alžbetka, n. o. v Spišskej Novej Vsi, ktoré 
sa venuje sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele, ak sa dieťa, rodina 
alebo plnoletá fyzická osoba nachádza 
v krízovej životnej situácii.
Odovzdávanie ocenení, na ktoré prijali 
pozvanie premiér Robert Fico, poslanci 
parlamentu Viliam Jasaň a Jozef Mikloško, 
ako aj ďalší hostia, sa konalo na konci 
septembra v slávnostnej atmosfére 
v historickej budove Národnej rady 
Slovenskej republiky. 
Minister Ján Richter odovzdal plaketu 
a kvety 22 pracovníkom a organizáciám, 
ktorí zamestnanie povýšili na poslanie. 
„Nie je to ekonomické ocenenie týchto 
pracovníkov, ale skôr je to srdiečko 
na tej správnej ľavej strane, ktoré títo 
zamestnanci majú z hľadiska prístupu 
k svojej práci. Som presvedčený, že aj 
to morálne ocenenie bude vyjadrením 
úcty rezortu a vlády Slovenskej republiky 
ľuďom, ktorí sa v každodennom pote tváre 
podieľajú na zabezpečovaní sociálnych 
služieb či sociálnej práce ľuďom, ktorí sú 
na to odkázaní. Moja úprimná vďaka, trikrát 
sa chcem ukloniť a poďakovať vám za túto 
prácu,“ prihovoril sa hosťom minister. 
Aj premiér Robert Fico považuje 
oceňovanie za nesmierne dôležité: 
„Chcem vyjadriť uznanie za oceňovanie 
konkrétnych ľudí, štátne i neštátne 

zariadenia za všetky ich sociálne aktivity 
a neuveriteľne dobré skutky. Je to najlepší 
spôsob, ako môžeme prezentovať 
zainteresovaným, ale aj verejnosti, že si 
takúto prácu vážime a že máme záujem ju 
aj podporovať.“
Ocenenie Sociálny čin roka sa stretáva 
s čoraz priaznivejším ohlasom. Na základe 
zaslaných a vyhodnotených nominácií 
komisia spracuje návrh na ocenenie 
subjektov, ktoré v danom roku vykonali 
mimoriadne humánnu a originálnu 
aktivitu pre ktorúkoľvek znevýhodnenú 
skupinu obyvateľstva – deti, starších 
ľudí, ťažko zdravotne postihnutých, 
marginalizované skupiny obyvateľstva 
a ďalších. Komisia prihliada predovšetkým 

na kreativitu, efektivitu a zacielenie 
aktivít, kvalitu poskytovanej služby 
a jej vplyv na zlepšovanie životnej 
situácie občanov. Na ocenenie je možné 
navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, 
mesto, neziskovú organizáciu, právnickú 
či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek 
výnimočným a humánnym spôsobom, 
nad rámec svojich pracovných povinností, 
bola nápomocná.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR spolu s Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny a spoločnosťou 
Úsmev ako dar sa po prvýkrát rozhodli 
udeľovať toto ocenenie v roku 2003 
a pokračujú v ňom nepretržite, 
s výnimkou roku 2011.



október 2015  |  mimoriadne číslo 4  |  ročník 2

12

rómska kuchyňa / tavuťňi 

Slivkové knedle
Tavibnaskere: 

 10 kothora kifľi / save cinďam jekh ďives palal   500 ml tato 
thud   thulo aro   ťhijava   deš zumiňakera roja pherde 
erňimen makoha   deš zumiňakera roja pherde praškimen 
cukroha   50 grami ťhil   1 sačkos vanilkovo cukros   jekh 
decos paňi

o  kifľi čhingeras pro cikneder kothora 
u začhoras len tate thudeha. Mukas len 
kaj nek buteder te cirden andre peste 

o thud, dothovas ke lende thulo aro, ajsi but, 
kaj amen te el buchlo, no nalepimen chumer. 
Ťhijavendar las avri o koski u čhingeras 
len pro jepaša, avke len rakinas, zaučharas 
chumereha. Namušinas o chumer te valkinel, 
čak afka lestar čhingeras cine kothorora, 
vasteha rozospidas les kaj pes andre leste 

te resol e ťhijav, u čhivkeras len savore jekh 
pal dujto andro tato paňi te tavel. Tavas 

len deš minuti. Sar pes joj taven, keras peske 
andre cikneder piri paňeha mešimen-bonďaras 

vanilkoskero cukros le ťhileha u mukas čepo te tavel, 
kaj pes te rozmukel o cukros. O kledniki las avri u rakinas 

len andre misa-lavoricis. Čhoras len makoha thaj praškimen 
cukroha, začhoras len thaj pajk ole tate ťhileha, bonďars-
mišinas jekhetanes.

Suroviny: 
 10 ks obyčajných rožkov z predošlého dňa   500 ml 

horúceho mlieka   hrubá múka   slivky   10 Pl 
mletého maku   10 Pl práškového cukru   50 g 
masla   1 ks vanilkového cukru   100 ml vody

Rožky pokrájame a zalejeme horúcim 
mliekom. Necháme ich poriadne 
nasiaknuť, pridáme hrubú 

múku tak, aby nám vzniklo 
tuhé nelepivé cesto. Slivky 
odkôstkujeme a polovice balíme 
do pripraveného cesta. Netreba 
ho vaľkať, stačí si z neho 
odtrhávať a v rukách roztlačiť 
na požadovanú veľkosť podľa 
sliviek. Pripravené knedle 
hádžeme do vriacej vody. 
Varíme 10 minút. Počas varenia 
knedlí si pripravíme v menšom 
kastróliku z vody, vanilkového 
cukru a masla zálievku. Necháme 
prejsť varom. Knedle vyberieme do misy, 
posypeme makom a práškovým cukrom, 
zalejeme maslovou zálievkou, premiešame a môžeme 
podávať.

Ťhijavakere kledniki

hľadaj slová / rode o lava

druhá sestra (dujťi pheň), láska 
(kamiben), ďalej (duraleder), obliekol 
sa (urďa pes), prečo (soske), bude prať 
(rajbinela), čiernučký (kaloro), nájdený 
(arakhlo), elektrický prúd (aramos), 
zapálil (labarďa), pýta (mangel), išiel 
(geľa), urobili (kerde), slzy (asva), list-
papierový (ľil)

rómske porekadlo:

Keď príde gadžo do bytu k Rómovi, 
hľadá špinu. 

Keď príde Róm ku gadžovi, hľadá ? 
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