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občianske združenie svatobor získalo medzinárodné ocenenie
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Kto chce pracovať, dostane šancu
na rozvoj stavebných remesiel je 
zameraný projekt, ktorý realizuje 
občianske združenie dúha v obci 
Šimonovce v okrese rimavská 
sobota. Jeho hlavným cieľom je 
rozšírenie remeselných zručností 
nezamestnaných o vodoinštalačné, 
kúrenárske, elektroinštalačné a iné 
práce. Partia remeselníkov by mala 
po ukončení projektu byť schopná 
ponúkať dodávateľské práce vo 
väčšom rozsahu. Počas zaúčania 
opravujú vybrané budovy v obci. 

Projekt sme začali prieskumom, 
ktoré domy v obci by sme mohli 
zrekonštruovať. Vybrali sme päť. 
Prvou víziou bolo zatepľovanie 
rodinných domov, interiérové 
rekonštrukcie však boli z našej strany 
reálnejšie. Začali sme v júni tohto 
roku, projekt budeme realizovať 

do marca 2016. Do stavebných prác 
chceme zaučiť hlavne mladých ľudí 

z obce. Rekonštrukcie realizujeme 
teraz svojpomocne, kúpili sme 
stavebné náradie, nákladné auto, 
na ktorom vozíme materiál. Vybrali 
sme zamestnancov, ktorých školíme 
na murárske a stavebné práce. 
Od nadácie Ekopolis v partnerstve 
s Karpatskou nadáciou sme dostali 
na tento projekt z Programu rozvoja 
rómskej komunity 10-tisíc eur. 
Zamestnávame od troch do šiestich 
ľudí. Zameriavame sa na malé 
rekonštrukčné práce s rozpočtom 500 
až 600 eur. Za tieto peniaze sa nám 
podarilo urobiť dosť zaujímavej práce. 
Dom sa dá zrekonštruovať aj za menej 
peňazí, len treba mať snahu. Vytipoval 
som päť až šesť ľudí, s ktorými som 
spolupracoval v minulosti a majú už 
nejaké skúsenosti. Niekto chce robiť, 
niekto nechce. Tí, ktorí majú snahu, 



október 2015  |  riadne číslo 4  |  ročník 2 Ministerstvo vnútra slovenskej republiky  |  www.minv.sk

3

ernest lakatoš 
občianske združenie dúha

dostanú od nás príležitosť. 
Zabezpečujem aj nejaké práce 
na dohodu, mám známych 
podnikateľov, aj tam môžu naši 
ľudia získať skúsenosti a naučiť sa 
mnohé nové veci. 
Väčšina z nich má len základné 
vzdelanie, nie sú vyučení. Učí 
ich jeden stavebný inžinier, ako 
aj majster, ktorý u neho pracuje. 
Naučia sa zvládnuť základné 
veci pri murárčine, zatepľovaní, 
aj základy tesárčiny. Ľudia, 
ktorí robia, dostali šancu. Ak 
sa rekonštruuje aj ich rodinný 
dom, tak robia aj sami pre seba. 
Práce v rámci projektu by sme 
mali zrealizovať do konca marca. 
Občianske združenie Dúha je 
nezisková organizácia, takže 
príjem môžeme získať len cez 
nejaký projekt alebo spoluprácou 
s úradom práce.
Záujem pokračovať v projekte 
Rozvoj stavebných remesiel 
v obci Šimonovce aj naďalej by 
bol. Na začiatku sme potrebovali 
určitý počet ľudí, neskôr by sme 
ho rozšírili. Záleží to od toho, či 
pre nich nájdem ďalšiu robotu. 
Ak budú kvalitne pracovať, tak sa 
robota nájde. Preto by som chcel 
počet zamestnancov postupne 
zvyšovať. Rád by som postavil 
partiu zo štyroch murárov 
a dvoch pomocníkov.
Podľa nadácie Ekopolis sú 
hlavnou cieľovou skupinou 
programu už zavedené neziskové 
organizácie pracujúce s rómskou 
menšinou. Predpokladajú úzku 
spoluprácu s orgánmi verejnej 
správy, vzdelávacími inštitúciami, 
potenciálnymi zamestnávateľmi 
či úradmi práce.
Výstupy jednotlivých projektov 
by mali zahŕňať merateľné 
zlepšenie prístupu členov 
komunít ku príjmu alebo iným 
materiálnym zdrojom, zvýšenie 
kvalifikácie ľudí, ktorí hľadajú 
zamestnanie, dosiahnutie 
vyššieho vzdelania. Zároveň 
očakávajú, že projekt zlepší 
vzťahy na miestnej úrovni 
a zvýši vzájomnú akceptáciu 
medzi Rómami a väčšinovou 
populáciou.
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V prvých obciach sa podarilo 
vysporiadať vlastnícke vzťahy 
k pozemkom v rómskych osadách 

realizovaním pilotných projektov zameraných na vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
k obydliam a pozemkom, ktoré podporil úrad splnomocnenca vlády sr pre rómske 
komunity, sa podarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých sú rómske 
obydlia v obciach Čierny balog, studienka a tichý potok.
Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády sr pre rómske 
komunity | Ilustračné foto: archív

PôVOdNí majitElia OdšKOdNENiE UVítali

Vysporiadaním vlastníckych 
vzťahov v týchto obciach sa plní 
ďalšia časť rómskej reformy, a to 

„odškodnenie vlastníkov pozemkov 
pod nelegálnymi osadami“. Pôvodní 
vlastníci pozemkov v týchto lokalitách 
môžu konečne využívať svoj majetok 
a Rómovia si za vlastné prostriedky 
odkupujú od obce pozemky, na ktorých 
si s tichým súhlasom štátneho zriadenia 
v minulosti postavili svoje obydlia. 
Zisk zo zlegalizovania rómskych obydlí 
v obciach Čierny Balog, Studienka a Tichý 
Potok  majú pôvodní majitelia pozemkov, 
ako aj Rómovia.  Keďže miestne rómske 
komunity v týchto obciach mali svoje 
obydlia prevažne na súkromných 
parcelách alebo pozemkoch patriacich 
štátu, obec zabezpečila v spolupráci so 
Slovenským pozemkovým fondom, aby 
súkromní vlastníci dostali náhradnú pôdu 
v inej lokalite a v  rovnakej kvalite.
„Rómovia, tak ako ostatní obyvatelia 
tejto krajiny, nemôžu dostať pozemky 
zadarmo. List vlastníctva k pozemkom 
dostanú Rómovia v Studienke, Čiernom 
Balogu a v Tichom Potoku až potom, keď   
ich splatia. Obyvatelia obce, pôvodní 
majitelia, ktorí vlastnili pozemky pod 
rómskou osadou, dostali náhradné 
pozemky v rovnakej bonite, takže sa 
im vrátil ich majetok, ktorý po rokoch 
môžu konečne užívať a disponovať 
s ním podľa vlastného uváženia. 
Navyše, nevysporiadané pozemky 
pred dokončením pilotného projektu 

neprinášali úžitok ani štátu a ani obci. 
Keďže stavby neboli oficiálne evidované, 
tak neboli ani daňovo zaťažené, 
a doplácali na ne ostatní obyvatelia 
v obci. Teraz už Rómovia budú musieť 
platiť napríklad daň z nehnuteľností 
ako iní vlastníci,“ povedal Peter Pollák, 
splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity podporil projekty 
zamerané na vysporiadanie vlastníckych 
vzťahov k obydliam a k pozemkom 
v obciach Čierny Balog, Krásnohorské 
Podhradie, Sudienka a Tichý Potok. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté 
na technickú asistenciu, to znamená 
na zameranie a stabilizáciu hranice 
obvodu pozemkov, zameranie 
skutočného stavu pozemkov 
a vyhotovenie geometrického plánu 
k dotknutým existujúcim rómskym 
obydliam na pozemkoch a ich zapísanie 
do katastra nehnuteľností. Odkúpenie 
pozemku a ostatné náklady s tým 
spojené si musia platiť už samotní 
Rómovia. 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rómske komunity podporuje aj 
vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých sú rómske 
obydlia v obci Krásnohorské Podhradie. 
Obec zisťuje záujem a podmienky, 
za ktorých sú vlastníci pozemkov ochotní 
pristúpiť k vysporiadaniu vlastníctva.
„Dnes nehovoríme už o plánoch, ale 
o konkrétnych výsledkoch, ktoré sa týkajú 
vysporiadania vlastníckych vzťahov 
k pozemkom a obydliam v rómskych 
osadách. Získali sme skúsenosť, ktorú štát 
dodnes nemal, a potvrdilo sa, že pôvodní 
vlastníci, ako i Rómovia, majú záujem 
o ich vysporiadanie. Je to užitočné pre 
obe strany a aj pre obec, kde už nebudú 
môcť vznikať nové načierno postavené 
chatrče, “ doplnil Peter Pollák.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity sa chce aj naďalej 
podieľať na vysporiadaní pozemkov 
a obydlí v rómskej komunite 
a sprostredkovať riešenie tohto 
problému, ktorý dlhodobo ťaží vlastníkov 
pozemkov a aj Rómov, ktorí majú záujem 
o ich odkúpenie. „Spolupracujeme 
so starostami obcí, v ktorých je vôľa 
riešiť vysporiadanie vlastníctva 
prostredníctvom jednoduchých 
pozemkových úprav. Projekt by 
veľkou mierou mohol napomôcť  aj 
pôvodným vlastníkom pozemkov 
tým,  že by sa pozemky scelili, nakoľko 
drvivá väčšina vlastníkov je vo vzťahu 
k pozemkom len ako jeden z viacerých  
spoluvlastníkov pozemkov,“ informoval 
o plánoch do budúcnosti Peter Pollák, 
splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity. 
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Jaroslav kizek | Foto: obec Šimonovce

V šimonovciach si vyrábajú 
vlastnú zámkovú dlažbu
renováciu chodníkov v obci v rimavskosobotskom okrese zobrali do vlastných rúk. 
v marci tohto roku zaČali realizovať projekt, ktorého cieľom je vytvorenie nových 
pracovných miest i pomoc pri renovácii verejných priestorov.

Obec získala na tento projekt dotáciu 
z Úradu splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rómske 

komunity vo výške 15-tisíc eur. Použili ich 
na nákup materiálu a náradia. „V prevádzke 
pracujú traja zamestnanci. Predtým túto 
prácu nerobili, zabezpečili sme im školenie. 
Pri výrobe zámkovej dlažby treba dodržať 
presnú receptúru, ako miešať jednotlivé 
zložky, aby konečný produkt spĺňal 
náročné požiadavky,“ informoval Štefan 
Gál, starosta Šimonoviec.
Vyrobenú zámkovú dlažbu používajú 
na výmenu na starých chodníkoch v obci. 
Tento rok sa im podarí pokryť približne 
polovicu chodníkov, v budúcom roku chcú 
v projekte pokračovať. „Keď sa nám podarí 
vyrábať dlažbu vo väčších množstvách, tak 
ju plánujeme aj predávať, ale na budúci 
rok ešte asi nie,“ naznačil plány Štefan Gál. 
S pracovnou disciplínou zamestnancov je 
starosta Šimonoviec spokojný. Na budúci 
rok by chceli zobrať ďalších dvoch až troch 
ľudí z obce. Okrem výroby dlažby by sa 
mali podieľať aj na rekonštrukcii chodníkov. 
Svoje skúsenosti by potom mali odovzdať 
ďalej pri pokračovaní projektu.
Projekt pozitívne hodnotia tak obyvatelia 
Šimonoviec, ako aj splnomocnenec vlády 
SR pre rómske komunity Peter Pollák. 
Okrem zamestnanosti a rekonštrukcie 
chodníkov oceňujú skutočnosť, že ide 
o udržateľnú činnosť s možnosťami 
na rozširovanie výroby. Zároveň si obec 
znížila výdavky, ktoré by potrebovala 
pri výmene dlažby na chodníkoch. 
Šimonovce majú v súčasnosti okolo 
560 obyvateľov, nezamestnanosť tu 
dosahuje takmer 40 percent. Z podobných 
projektov z dotačnej schémy Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity získali možnosť zamestnať sa aj 
dlhodobo nezamestnaní Rómovia v iných 
slovenských mestách.
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Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní
 je cestou, ako dostať dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh

úrad splnomocnenca vlády slovenskej republiky pre rómske komunity v spolupráci  
s neziskovou organizáciou epic pilotne overil na konci programového obdobia 2007-2013 
sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní v rámci výzvy podpora infraštruktúry 
vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na lokálne stratégie 
komplexného prístupu, ktorú zverejnil regionálny operaČný program 3. júla 2014.  
do výzvy zameranej na podporu školskej infraštruktúry sa zapojilo vyše dvadsať 
obcí a na zákazkách pri stavebných prácach sa podarilo zamestnať 32 dlhodobo 
nezamestnaných rómov.
Povinnosť uplatňovať sociálny 
aspekt vo verejnom obstarávaní pri 
projektoch financovaných v rámci 
prioritnej osi 6 oP Ľudské zdroje

V snahe vytvárať pracovné príležitosti 
pre marginalizované rómske 
komunity sa v predchádzajúcom 
programovom období odporúčalo 
žiadateľom uplatňovať sociálny aspekt 
vo verejných obstarávaniach, ktorý 
umožnil zamestnávať príslušníkov 
marginalizovanej rómskej komunity 
pri stavebných prácach podporeného 
zariadenia v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
„Dlhodobá nezamestnanosť je veľký 
problém, ktorý trápi Slovensko. Bojovali 
s ňou viaceré vlády, existovali rôzne 
politiky, ktoré chceli dostať týchto 
ľudí na pracovný trh. Bohužiaľ, ani 
jedna nespôsobila pozitívny dopad 
na rómsku populáciu, aby sa táto 
komunita dostala na pracovný trh. My 
sme v rámci rómskej reformy zvažovali, 
akým spôsobom pôjdeme. Pokračujeme 
v zriaďovaní obecných podnikov, 
sociálnych podnikov, ale stále to nie je 
hlavný prúd toho, ako dostať dlhodobo 
nezamestnaných, aj z rómskej komunity, 
na pracovný trh,“ konštatoval Peter 
Pollák, splnomocnenec vlády SR pre 
rómske komunity.
Dnes bude pri projektoch zameraných 
na regeneráciu sídiel, sociálnu 
infraštruktúru a podporu bývania, 
financovaných prostredníctvom 
prioritnej osi 6, pri verejných 
obstarávaniach stavebných prác povinne 

vyžadovaná takzvaná doložka pre 
plnenie zákazky, ktorá definuje rozsah 
zapojenia dlhodobo nezamestnaných 
do dodania obstaraných prác. Zo 
skúseností obcí, ktoré sa zapojili do výzvy 
na podporu školskej infraštruktúry 
vyplýva, že ani dodávatelia nemali žiadny 
väčší problém so zamestnávaním Rómov. 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity bude presadzovať, aby 
pri projektoch financovaných z prioritnej 
osi 6 boli zamestnaní dlhodobo 
nezamestnaní z lokality, v ktorej sa daný 
projekt bude realizovať.

sociálny aspekt vo verejnom 
obstarávaní je najsystémovejší 
krok pri znižovaní nezamestnanosti 
dlhodobo nezamestnaných
„Je to najsystémovejší krok, ako dostať 
dlhodobo nezamestnaných na trh 
práce. Sociálne zodpovedné verejné 
obstarávanie je príklad toho, ako sa 
ekonomické a sociálne aspekty môžu 
navzájom dopĺňať a podporovať. 
Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní 
sa stal súčasťou viacerých akčných 
plánov, ale neuplatňoval sa. Nechal 
som si vypracovať právne stanoviská, 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a primátor Fiľakova Attila Agócs 
na tlačovej konferencii k uplatňovaniu sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.
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na základe ktorých zvážim návrh zmeny 
legislatívy. Myslím, že všetky verejné 
inštitúcie by mali pri zaobstarávaní 
zákaziek uplatňovať toto opatrenie vo 
verejnom obstarávaní a mali by odoberať 
tovar, služby alebo uskutočňovať 
stavebné práce od dodávateľov, 
ktorí zamestnávajú dlhodobo 
nezamestnaných,“ pokračoval Peter 
Pollák.
Splnomocnenec vlády pre rómske 
komunity vyslovil radosť z toho, že sa im 
podarilo nájsť partnerov, ktorí pomohli 
pri nastavení uplatnenia sociálneho 
aspektu vo verejnom obstarávaní. 
„Dnes sme v stave, kedy máme „liek“, 
ako vo väčšej miere dostať veľký 
počet dlhodobo nezamestnaných ľudí 
na pracovný trh. Nestačí len vybudovať 
školu, z verejných zdrojov postaviť 
vodovod, kanalizáciu, čokoľvek. Urobme 
všetko pre to, aby ľudia, ktorí sú dnes 
v systéme nezamestnaných, sa za verejné 
zdroje zamestnali na konkrétnych 
zákazkách. Využime verejné zdroje 
s viacerými dopadmi, nielenže postavíme 
základnú alebo materskú školu, ale 
zamestnajme pri tejto investícii aj ľudí, 
ktorí by sa inak veľmi ťažko dostali 
na pracovný trh.“
Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní 
spočíva v tom, že okrem ceny rozhoduje 
aj počet ľudí, ktorých zamestná víťaz 
verejného obstarávania na predmetnej 
zákazke. Súčasná legislatíva, európska 
aj slovenská, umožňuje, aby bol tento 

sociálny aspekt využitý. Do dnešnej doby 
Slovensko nemalo väčšie skúsenosti 
s uplatňovaním tohto aspektu. 
V praxi sa ho podarilo vyskúšať Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity. Výsledkom je prvá skúsenosť 
a odporúčanie do budúcnosti, aby 
sme ďalšie európske peniaze, ktoré 
prídu, využili na zmenu životov Rómov 
na Slovensku. „Či už pôjdu do výstavby 
komunitných centier, materských škôl, 
vodovodov, kanalizácií, ciest v rómskych 
osadách, vo všetkých využijeme sociálny 
aspekt vo verejnom obstarávaní,“ doplnil 
Peter Pollák. 
Všetky samosprávy, ktoré sa budú chcieť 
uchádzať o tieto peniaze, budú musieť 
zohľadniť sociálny aspekt vo verejnom 
obstarávaní. Ide o najsystémovejší krok 
k tomu, aby sme dostali čo najvyšší počet 
dlhodobo nezamestnaných na pracovný 
trh. Opatrenie pritom nie je určené len 
pre Rómov, ale pre všetkých dlhodobo 
nezamestnaných. Dôležitá je možnosť 
pre ľudí, aby mohli pracovať, osvojiť si 
pracovné návyky, zručnosti a vytvoriť 
predpoklady na to, aby mohli dlhodobo 
pôsobiť v pracovnom systéme.

sociálny aspekt vo verejnom 
obstarávaní ako nástroj na riešenie 
chudoby
So sociálnym aspektom vo verejnom 
obstarávaní majú dobré skúsenosti 
aj v meste Fiľakovo a v obci Prenčov. 
V Prenčove realizovali projekt Zníženie 

energetickej náročnosti budovy 
základnej školy s materskou školou 
v rámci výzvy na podporu infraštruktúry 
vzdelávania marginalizovaných 
rómskych komunít. Predmetom 
projektu boli stavebné práce a dodávka 
technológie kotolne. V rámci verejného 
obstarávania sa víťazi zaviazali zamestnať 
dvoch zamestnancov z radov rómskej 
komunity. Obce považujú sociálny 
aspekt vo verejnom obstarávaní 
za dobrý nástroj odstraňovania chudoby 
v regióne, pretože predpokladajú, že časť 
týchto zamestnancov sa na pracovnom 
trhu uplatní.
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti 
považuje za dôležitú tému aj primátor 
Fiľakova Attila Agócs. „Čo sa týka 
filozofie sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní, myslím, že je to dôležité. 
Žijeme v regióne na juhu stredného 
Slovenska, ale aj východné Slovensko 
je v podobnej situácii, kde ľudia 
začínajú pre dlhodobú nezamestnanosť 
rezignovať, dostávajú sa do zúfalstva 
a prekračujú isté rámce spolužitia. 
Tým sa dopracovávame k radikalizácii. 
Osobne by som bol veľmi rád, keby 
sme aj takýmito nástrojmi vedeli 
spraviť niekoľko krokov k tomu, aby 
sme týchto ľudí vedeli opäť dostať 
na trh práce. Myslím si, že to nie je len 
o individuálnom príbehu zapojeného 
človeka, ale aj o spolužití majority 
s komunitami,“ povedal k tejto téme 
Attila Agócs.

V programe Seminára o uplatňovaní sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní 7. októbra 
2015 v Bratislave bol priestor aj na otázky a odpovede týkajúce sa tejto témy.
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Konfuciova cena UNESCO 
putuje na východ Slovenska
obČianske združenie svatobor, ktoré pracuje s Členmi rómskej komunity 
prostredníctvom rozvoja zruČností pri práci s pôdou, dostalo za svoju Činnosť 
konfuciovu cenu gramotnosti, ktorú udeľuje organizácia spojených národov pre 
vzdelávanie, vedu a kultúru (unesco). o zaČiatkoch obČianskeho združenia, náplni práce, 
cieľoch, ale aj o tom, ako súvisí práca s pôdou s gramotnosťou, hovorí štefan straka, 
zakladateľ oz svatobor.
Jaroslav kizek | 
Foto: oz svatobor

ako ste prišli na myšlienku založiť takto 
zamerané občianske združenie?
Myšlienka vznikla v roku 2005. Inšpirácia 
pochádzala z mojich skúseností, keď 
som pracoval v Rakúsku a Nemecku 
v záhradníctvach, ktoré zároveň slúžili 
ako sociálne a liečebné centrá pre ľudí 
s rôznym znevýhodnením. Boli to ľudia 
so závislosťami, rôznymi mentálnymi 
hendikepmi, ľudia bez domova. 
Mne sa páčilo, že týmto spôsobom 
prebieha integrácia do spoločnosti, cez 
záhradnícku činnosť. Videl som, že to 
funguje v zahraničí a povedal som si, že 
skúsim založiť niečo podobné na východe 
Slovenska. 

Začiatky asi neboli jednoduché.
Začínali sme v zložitých podmienkach, 
pretože sme ako občianske združenie 
nemali vo vlastníctve alebo v prenájme 
pozemky, budovy, stroje. Začínali sme 
skoro z nuly. S niekoľkými priateľmi 
a s rodinou sme dali dohromady prvých 
100-tisíc korún, to bol náš štartovací 
kapitál. Bolo to náročné, hlavne roky 2006 
a 2007. Bola to etapa prípravy projektov. 
Hlavne zásluhou mojej rodiny som mohol 
„prežiť“, pretože pokiaľ človek urobí nejaký 
projekt, kým ho odošle a kým ho schvália, 
tak to trvá mesiace, niekedy aj roky. Bolo 
to dosť náročné obdobie.

ste vyštudovaný psychológ, ale určite 
máte vzťah aj k poľnohospodárskym 
prácam, keďže sú hlavnou náplňou 
činnosti združenia.
Vyrastal som v rodine, ktorá je, dá sa 

povedať, farmárskou. Môj dedo si aj pred 
rokom 1989 dokázal nejakým zázrakom 
udržať hospodárstvo. Je to rodinná 
tradícia, otec je primátorom, ale zároveň 
tiež záhradníkom, ktorý sa vo voľnom čase 
s nadšením venuje pestovaniu zeleniny. 
Mal som teda príklad a aj skúsenosti 
s touto oblasťou. Po štúdiu psychológie 
som zistil, že v zahraničí sa ľudia, ktorí 
sa ocitnú z rôznych dôvodov v životnej 
kríze, môžu v záhrade znova naštartovať 
a nabrať silu do výziev ich života.

akým činnostiam sa venujete pri 
záhradníčení a v ktorých lokalitách?
V občianskom združení sa venujeme 
viacerým činnostiam. Pestujeme 
zeleninu, ovocné stromčeky, liečivé 
rastliny. Ďalšou aktivitou je rekultivácia 
krajiny, s ľuďmi z rôznych komunít sa 
snažíme napríklad odstraňovať divoké 

skládky, zberáme, separujeme odpady, 
zakladáme tam novú výsadbu. Venujeme 
sa aj kompostovaniu bioodpadov, to je 
pre nás tiež dôležitá téma. Máme ľudí so 
zdravotnými hendikepmi, ktorí vyrábajú 
metly z cirokového a brezového prútia. 
Dôležitá je pre nás vzdelávacia činnosť, 
environmentálna výchova, ktorá ide 
naprieč viacerými našimi aktivitami. Tu 
sa pokúšame vybudovať citlivý, vnímavý 
vzťah, nielen detí, ale aj dospelých, 
k prírode.
Naše hlavné pôsobisko je v okrese Vranov 
nad Topľou, pôsobíme v lokalitách pri 
Hanušovciach nad Topľou a pri obci 
Rudlov. Snažíme sa ďalej šíriť myšlienku 
rozvoja záhradníckych aktivít Rómov. 
Hlavne na východe Slovenska je viac 
miest, kde sú aktivisti, učitelia, starostovia, 
s ktorými spolupracujeme. Oni fungujú 
ako ambasádori idey farmárčenia 
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rómskych komunít. O myšlienku je 
záujem, ak je to v našich silách, snažíme sa 
pomáhať aj iným komunitám, napríklad 
cez materiálnu pomoc takzvanými 
štartovacími balíčkami, ktoré obsahujú 
hlavne náradie, osivá, stromčeky. 
Pomáhame aj poradensky a metodicky, ak 
potrebujú radu, ako sadiť, starať sa, máme 
ľudí, ktorí poradia.

ako hľadáte ľudí? Vyberáte ich?
Hlavne v prvých rokoch činnosti sme ľudí 
vyberali tak, že sme oslovovali miestnych 
sociálnych pracovníkov, starostov, ľudí 
z úradu práce, aby nám odporučili tých, 
ktorí by mohli mať o takéto práce záujem. 
Teraz sa už v lokalitách, kde pôsobíme, 
ľudia ozývajú aj sami. V rámci možností 
sa snažíme podporovať najmä rómske 
rodiny.

ako je to s prístupom k práci?
Snažíme sa ľudí motivovať k činnosti. Sú 
rómske rodiny i komunity, ktoré majú 
záujem angažovať sa v záhradníčení 
a pestovať si produkty na zlepšenie svojej 
potravinovej sebestačnosti. Pracuje 
sa nám s nimi dobre. Snažíme sa mať 
tam aj ľudí, ktorí im môžu poradiť, aby 
to nebolo len o tom, že im pomôžeme 
s pozemkom, náradím a necháme ich, 
nech si tam hospodária. Mnoho ľudí nikdy 
nepracovalo s pôdou, preto je dôležité, aby 
hlavne v začiatkoch fungovala koordinácia 
na spôsob tréningu, aby mali ľudia oporu 
pri učení sa práci s pôdou. Je dobré, keď 
sú ľudia začlenení do nejakej skupiny, 
partie, s ktorou sa dostanú k týmto prácam. 
Ak by boli sami, tak by sa asi nerozhodli 
pre takýto druh činnosti, ale ak pracuje 
v záhrade celá skupina, tak sa tiež pridajú. 
Dôležité je pracovať s očakávaniami, 
motiváciou, dobrou náladou, aby sa to 
nebralo ako robota, ktorá nás nudí či ubíja. 
Ak si Rómovia dokážu privyrobiť v záhrade, 
dopestovať si zeleninu, tak to pôsobí 
motivačne.

dostali ste ocenenie od UnesCo. ako 
sa o vás dozvedela táto medzinárodná 
organizácia?
V roku 2013 som bol v Paríži, kde som 
prezentoval projekt, ktorý realizujeme. 
Bolo to na konferencii pre mladých 
ľudí do 35 rokov. Tam sa o nás prvýkrát 
dopočuli, zistili, čo vlastne robíme. Tento 
rok sa mi ozvala slovenská veľvyslankyňa 
zo Stálej delegácie SR pri UNESCO Klára 
Novotná, že je tu možnosť prezentovať 
projekt združenia Svatobor v UNESCO, 
a že by sme to mohli skúsiť aj my. 

Najprv som bol zaskočený, pretože mi 
s kolegyňami popisovala, že ide o výzvu 
ohľadne rozvoja gramotnosti. Avšak ľudia 
z veľvyslanectva mi odporučili, aby sme to 
s prezentovaním projektu skúsili, keďže už 
i v UNESCO vnímajú pojem gramotnosti 
širšie. Gramotnosť nie je len o tom, či vie 
človek čítať, písať, počítať, že je tu nejaká 
finančná gramotnosť, ale počítajú sa 
sem aj praktické manuálne zručnosti pre 
prácu s pôdou, zručnosti vytvárať cez 
prácu s krajinou a komunitami udržateľné 
spoločenstvá. A práve podpore týchto 
zručností sa venujeme. A tak sme potom 
popis našej činnosti do UNESCA odoslali 
a v lete 2015 nám prišla dobrá správa, že 
sme získali ocenenie, Konfuciovu cenu 
za podporu gramotnosti.
V UNESCO oceňujú nielen to, že 
vzdelávame v ľudí v záhradníckych 
zručnostiach, ale i to, že sa snažíme, 
aby mal tento projekt presah vo 
vzťahu k zamestnanosti, aby ľudia 
neskôr získali prácu, aby sa  udržiavalo 
a obnovovalo životné prostredie. 
Oceňujú nielen vzdelávací, ale aj sociálny 

a environmentálny efekt činnosti združenia 
Svatobor.

ako plánujete využiť odmenu 20-tisíc 
dolárov?
Financie použijeme na nákup náradia, 
osív, drevín, materiálov na záhradnícke 
činnosti. Totiž máme dosť rómskych rodín, 
ktoré by tiež chceli záhradníčiť, ale nemajú 
prostriedky na to, aby si zabezpečili 
potrebné prostriedky na činnosť. Ak 
vidíme, že majú úprimný záujem a hoci 
aj menší pozemok, tak pomáhame týmto 
rodinám so zabezpečením materiálu, aby 
mohli pestovať ovocie a zeleninu alebo aby 
si, napríklad, okrasnými drevinami skrášlili 
svoje okolie. 

od roku 2006 ste toho dosť dosiahli. čo 
plánujete do budúcnosti, je tam niečo, 
čo ste zatiaľ nerobili a chystáte sa na to?
Našou hlavnou témou je, aby sme dokázali 
zabezpečiť pozemky pre rómske rodiny, 
ktoré o ne majú záujem. Rozvíjame to, 
aby sa do projektu zapájali vlastníci pôdy, 
napríklad cirkvi. Zháňame sponzorov 
a partnerov, ktorí by nám pomohli 
vytvoriť fond. Z jeho prostriedkov by sme 
chceli pomáhať ľuďom, aby mohli získať 
pozemok, ktorý potrebujú. Chýbajúce 
pozemky pre obydlia a záhrady Rómov 
sú tak najväčšou úlohou. Preto je pre nás 
dôležité, aby sme im dokázali zabezpečiť 
prístup k pôde. Ak ho nemajú, tak sa môže 
v mnohých oblastiach len snívať o tom, 
že sa tam niečo rozbehne. To je pre nás 
veľká výzva, na ktorej budeme pracovať. 
Pracujeme s chuťou, a to i s povzbudením 
prameniacim zo slov Audrey Hepburn, 
ktorá povedala, že „vysadiť záhradu 
znamená veriť v budúcnosť“.
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„Budujeme spolu náš spoločný svet“

Text a foto: Úsvrk

konferencia na pamiatku obetí rómskeho holokaustu, o možnostiach rómskej integrácie 
v gemerskom regióne, ako aj o príkladoch uskutoČnenia najúspešnejšej praxe v regióne, 
sa konala 30. septembra tohto roku v jesenskom v okrese rimavská sobota.

Na podujatí priblížili spoločenské 
a hospodárske pomery maďarskej 
a slovenskej časti gemerského 

regiónu vo vzťahu k Rómom s ohľadom 
na problémy súčasnej doby, respektíve 
na výzvy v oblasti spolunažívania. Okrem 
toho sa účastníci pokúsili načrtnúť 
spoločensko-integračné modely v súlade 
s pomermi v regióne. Počas konferencie 
si uctili pamiatku obetí rómskeho 
holokaustu v príspevku Vince Szalay-
Bobrovniczkého, zástupcu štátneho 
tajomníka Úradu premiéra pre európske 
otázky, s názvom Rómska genocída ako 
historické memento. Na konferencii 
predstavili aj stratégiu maďarskej 
a slovenskej vlády pre rómsku integráciu, 
v rámci ktorej sa zamerali i na dopyt 
a možnosti na pracovnom trhu zo strany 
vzdelávacieho systému.
Organizátori sú presvedčení, že pamiatka 
rómskeho holokaustu morálne zaväzuje 
k nachádzaniu takých spoločensko-
hospodárskych modelov, ktoré zosúladia 
spolunažívanie rómskeho a väčšinového 
obyvateľstva. Program konferencie 
rozdelili do štyroch častí. V prvej, s názvom 
Pamiatka genocídy a politiky v znamení 
zaviazanosti proti rasizmu, si mohli 
účastníci okrem prednášky Vince Szalay-
Bobrovniczkého vypočuť aj vzdanie úcty 
obetiam rómskeho holokaustu v podaní 
orchestra Ivana Trifontiho z Jesenského, 
prednášku splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity Petra Polláka 
na tému Pomôže Rómom stratégia?, 
ako aj prednášku hlavného odborného 
konzultanta Istvána Szirmaia na tému 
Snahy Maďarska v oblasti integrácie 
Rómov.
Druhú časť s názvom Židovsko-
kresťanská etika v praxi spracovania 
tragédie a zabezpečenia spoločenského 
spolunažívania moderoval detský 
lekár Dušan Rybár, predseda Židovskej 
náboženskej obce v Rimavskej Sobote. 
Po pracovnom obede konferencia 
pokračovala treťou časťou s názvom 
Samosprávy pre harmonické spoločenské 

spolunažívanie, ktorú moderovala 
primátorka Tornale Anna Szögedi. 
Štvrtú časť s názvom Možnosti vedy 
a vzdelávania v záujme úspešnosti 
spoločenskej integrácie moderoval 

konzul Levente Bitay. Po každej časti bol 
vymedzený priestor na otázky, príspevky 
a odpovede. Na záver konferencie vystúpili 
Gábor Mihályi, starosta Jesenského, 
a generálny konzul Ádám Szesztay.
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servis

Višegrádsky fond – malé granty
Malé granty: 
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie), 
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie), 
3. vzdelávania (semináre, letné školy), 
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne 
aktivity pre deti a mládež), 
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – 
do 50 km od hraníc), 
6. podpory turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).
Plánovaná výška prostriedkov na rok: 640 000 eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 eur
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2015

Viac informácií nájdete na stránke: 
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Nadácia tatra banky - Viac pre regióny
Zamestnanecký program je určený na podporu významných 
mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej 
z verejnoprospešných oblastí v každom regióne. Nejde 
iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu 
spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá 
prispeje k rozvoju regiónu. Web: www.rozvojvidieka.sk, 
e-mail: zprvbb@gmail.com

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 
40 000 eur
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená
Termín otvorenia programu: 30. september 2015 
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. november 2015

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-
programy/zamestnanecke-programy/

Nadácia Poštovej banky
Od svojho vzniku pravidelne podporuje žiadosti o finančnú 
pomoc od individuálnych žiadateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej 
životnej situácii. Cieľom nadácie je smerovať pomoc práve 
tam, kde je potrebná a zmysluplná.
Grantový program pre jednotlivcov je určený pre 
individuálnych žiadateľov o finančnú pomoc, 
predovšetkým v oblastiach vzdelávanie, šport, 
zdravotníctvo a sociálna pomoc. Keďže v súčasnosti 
akceptujeme a do schvaľovacieho procesu zaraďujeme 
iba elektronické žiadosti o podporu, prosíme o dôsledné 
vyplnenie elektronického formulára. Čím viac relevantných 
informácií nám poskytnete, tým lepšie sa nám bude 
vyhodnocovať vaša žiadosť.
Pre vyplnenie online žiadosti sa treba zaregistrovať 
v systéme egrant. Pri registrácii je potrebné vybrať si 
správny grantový program, do ktorého sa chcete zapojiť.
Informácie nájdete na http://www.nadaciapabk.sk/
ziadosti/.

Praxou k zamestnaniu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. 
septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie 
finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a 
prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné 
miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ 
v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Kultúra znevýhodnených skupín
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje v rámci 
účelu kultúrnej aktivity zdravotne postihnutých alebo inak 
znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie 
žiadostí zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb 
so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených 
skupín obyvateľstva, na podporu rovnakého zaobchádzania 
a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry, na uľahčenie prístupu 
znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom 
napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou, sociálnym 
vylúčením a diskrimináciou a na podporu ich integrácie do 
spoločnosti, na podporu kultúrnych aktivít zameraných na 
prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie 
a xenofóbie, na podporu tolerancie a prijímania inakosti, na 
posilnenie sociálnej súdržnosti a medzikultúrneho dialógu, 
ako aj na posilnenie politiky rodovej rovnosti. Kultúra 
znevýhodnených skupín, uzávierka 10. november 2015.
Viac na: http://www.culture.gov.sk/vdoc/743/2-kultura-
znevyhodnenych-skupin-283.html

šanca na zamestnanie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta 
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo 
vymedzených oblastiach verejného zamestnania v rámci 
národného projektu Šanca na zamestnanie, operačný 
program Ľudské zdroje.

Prioritná os 3: Zamestnanosť
Opatrenie 3.1: Prístup uchádzačov o zamestnanie 
a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo 
nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, 
ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora 
mobility pracovnej sily.

Vyhlásené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
Číslo: 1/2015/ § 54 -ŠnZ
September 2015 Bratislava

Viac informácií: 
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/KGR/Cerna/Oznamenie_o_
moznosti_predkladania_ziadosti_o_poskytnutie_
financneho_pripevku_na_podporu_vytvarania_pracovnych_
miest_-_kopia.pdf
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rómska kuchyňa / tavuťňi 

Gomboda 
Bravčová polievka 
s gombodou

So amenge kampel: 
 balane kokala   žeľeňina andre 

zumin   ciknores čhingerde 
phuvale   thulo aro   lon  

 žlutkos

O kokala thovas te tadžol la 
žeľeňinaha. Sar pritado, čhivas 
andre čhingerde phuvale. Le 

arestar the le žlutkostar keras zoralo chumer, so 
pes del te drobinel. O chumer nadrobinas pro kotorora 

the čhivas andre zumin. Mukhas savoro te dotadžol. Čhivas 
magi, lonoro.

Čo potrebujeme: 
 bravčové kosti   zelenina 

do polievky
 nadrobno nakrájané zemiaky
 hrubá múka   soľ   žĺtok

Bravčové kosti varíme 
s polievkovou zeleninou. Pridáme 
nadrobno nakrájané zemiaky. Z hrubej 

múky a žĺtka vymiesime husté cesto, ktoré sa dá 
drobiť a nachystané drobky z cesta pridáme do polievky. 
Dochutíme pomocou maggi klasik, osolíme podľa potreby 
a všetko dovaríme.

Gomboda
Balaňi zumin 
la gombodaha

1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. c, 6. d, 7. b, 8. b, 9. a, 10. d

rómsky kvíz / romane phuČkeribena
1. kedy sa uskutočnilo ustanovujúce 
stretnutie budúceho Zväzu Cigánov - 
rómov?
a) 1968
b) 1969
c) 1967
d) 1970

2. V ktorom roku za éry 
československa prvýkrát rómovia 
požiadali o priznanie štatútu 
národnosti, no neúspešne?
a) 1972 
b) 1973
c) 1974 
d) 1971 

3. Zobrazené koleso na rómskej vlajke 
nadväzuje na kolobeh života v povesti 
o:
a) perzskom básnikovi Firdusovi 
b) indickom kráľovi Ašókovi
c) vládcovi Mogulskej ríše Humájuná 
d) indickom vládcovi Akbar Veľkom 

4. Jedným z rómskych zvykov je aj 
stráženie zosnulého pred pohrebom. 

ako volajú rómovia túto tradíciu?
a) vartišagos
b) parušagos
c) prochábo
d) mangavipen

5. ako sa nazýva jeden z najväčších 
festivalov rómskej kultúry 
v porevolučnom československu, 
ktorý sa každoročne organizuje 
v Prahe?
a) Čhonoro
b) Čercheňori
c) Khamoro
d) Balval 

6. kedy bol v československu 
kodifikovaný rómsky pravopis?
a) 1968 
b) 1969
c) 1970 
d) 1971 

7. V rokoch 1968 – 1972 bol založený 
v československu prvý podnik, kde 
boli zamestnaní iba rómovia. ako sa 
volal?

a) Keriben
b) Butiker 
c) Buťardo than
d) Buťakro

8. spoluzakladateľom sĽUk-u bol 
známy rómsky husľový virtuóz, ktorý 
v ňom pôsobil 32 rokov. kto ním bol?
a) JánBerky-Mrenica
b) Rinaldo Oláh
c) Roland Oláh
d) Jozef Piťo 

9. kde sa narodila legendárna rómska 
primáška Cinka Panna v roku 1711?
a) v dedinke Gemer
b) v dedinke Gemerská Poloma
c) v dedinke Gemerská Hôrka
d) v dedinke Gemerská Ves

10. kto v roku 1970 zostavil výber 
rómskych ľudových rozprávok pod 
názvom rómsky vlas?
a) Elena Lacková
b) Igor Kutlík-Garudo
c) Ján Berky-Ľuborecký
d) Dezider Banga


