
prepájanie 
rómskej a nerómskej 

komunity

adam cibuľa 
na majstrovstvách 

sveta

úvodník    |    aktuality    |    rozhovory   |    reportáže    |    rel ax

Nepatria 
do špeciálnych škôl

strany 2-3

strany 8-10

strany 4-5

Č a s o p i s  p r e  v š e t k ý c h  p o m á h a j ú c i c h  v  r ó m s k y c h  k o m u n i t á c h

december 2015  |  riadne Číslo 6  |  roČník 2

mnohé rómske deti chodia do špeciálnej školy napriek tomu, 
že na to nemajú odporúčanie od odborníka
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Predškolská výchova je jedným z riešení problému 
s nesprávnym zaraďovaním detí do špeciálnych škôl 
do systému špeciálneho školstva, tu 
máme na mysli najmä školy pre deti 
s ľahkým mentálnym postihnutím, by 
nemali byť zaradené žiadne deti, ktoré 
tam nepatria. Určite sa nedá povedať, 
že všetky deti z marginalizovaných 
rómskych komunít (mrk) sú 
automaticky zaraďované do tohto 
prúdu vzdelávania, ale dá sa 
konštatovať, že drvivá väčšina detí 
v týchto typoch škôl je z prostredia 
mrk. 

Tak ako mnoho diskusií na Slovensku, aj 
táto sa pohybuje medzi dvoma pólmi, 
z ktorých sa už stáva povrchné klišé. 
Na jednej strane sú tí (a medzi nimi je 
nemálo odborníkov z pedagogickej 
a psychologickej praxe), ktorí tvrdia, 
že systém je v zásade v poriadku, 
problém je v tom, že spôsob života 
a sociálna zanedbanosť vedú 
k neskorším problémom detí z prostredia 
segregovaných a separovaných 
rómskych komunít pri dosahovaní 
uspokojivých výsledkov v škole. 
Na strane druhej sú to prevažne ľudsko-
právne mimovládne organizácie, ktoré 
za vysokým podielom detí z MRK 
v špeciálnych školách vidia zle nastavený 
systém vo forme finančných motivácií 
(dvojnásobných normatívov) pre 
špeciálno-pedagogické poradenstvo 
v prepojení na špeciálne školy, 
nepripravenosť systému na deti, pre 
ktoré je slovenčina minimálne druhý, 
ak nie úplne cudzí jazyk, ale za chybnú 
považujú aj samotnú formu a obsah 
diagnostiky.

Môj pohľad na to je, že obe strany 
majú v niečom pravdu - existuje 
„biznis“ s deťmi motivovaný zvýšenými 
normatívmi a túžbou inštitucionálne 
prežiť, diagnostika nie je úplne 
jazykovo a sociokultúrne relevantná. 
Na základe svojej skúsenosti sa 
domnievam, že tým kľúčovým 
faktorom pre také masívne zaraďovanie 
detí z MRK do špeciálnych škôl a tried 
je ich život od 0 do 6 rokov. Sú to 
sociálne podmienky v tom najširšom 
možnom kontexte, v ktorých tieto 
deti vyrastajú. Tu hrá veľkú rolu jazyk 
(málo abstraktných slov v rómskom 
dialekte a vôbec veľmi chudobný jazyk 
oproti slovenčine), spôsob a intenzita 

komunikácie medzi rodičmi a deťmi, 
absencia čítania alebo rozprávania 
rozprávok, forma podnetov, frekvencia 
chodenia mimo osadu a cestovania 
ako takého, otázka zamestnania 
rodičov, spôsob bývania a ďalšie. Toto 
všetko vplýva na to, aké pripravené 
alebo nepripravené na školský systém 
nastavený podľa úrovne strednej 
triedy bude dieťa, ktoré vo veku 6 
alebo 7 rokov nastúpi do prvej triedy. 
Jeden rok predškolskej prípravy 
alebo nultého ročníka určite pomôže, 
ale nedokáže dobehnúť to, čo sa 
zameškalo v období od 0 do 5 rokov. 
Keďže náš školský systém hlavného 
prúdu implicitne predpokladá, že rodič 



december 2015  |  riadne číslo 6  |  ročník 2 Ministerstvo vnútra slovenskej republiky  |  www.minv.sk

3

igor andré, 
účastník programu Teach for Slovakia, 

učiteľ na ZŠ s MŠ Nálepkovo
Ilustačné foto: Teach for slovakia

ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sr

bude dieťaťu minimálne na prvom 
stupni pomáhať, stáva sa od začiatku 
príliš ťažkým sústom pre rodiny z MRK. 
Najmä pre toto deti z MRK tak veľmi 
zaostávajú za svojimi rovesníkmi 
(rómskymi i nerómskymi), ktorí žijú 
hodnotami strednej triedy. V takomto 
prípade nie je žiadnym prekvapením, 
že sociokultúrne nevyladené testy tieto 
deti diagnostikujú ako ľahko mentálne 
postihnuté. Áno, je to objektívny fakt, 
s ktorým sa stretávam denno-denne 
nielen vo svojich triedach, ale aj pri 
rozhovoroch s učiteľmi v nultom 
ročníku a na prvom stupni, že tieto 
deti nezvládajú obsah a tempo 
štandardného kurikula. 

Avšak, za týchto okolností si myslím, 
že tak ako riešením nie je umelé 
tlačenie týchto detí do zvládania (pre 
nich) extrémne náročného kurikula 
v bežných triedach, nie je riešením 
ani uzatváranie ich vzdelanostného 
obzoru len na ISCED1 (teda učivo 
prvého stupňa) v špeciálnych triedach 
a školách. Špeciálne triedy s menším 
počtom žiakov by mali vyťažiť 
z tejto výhody pre svojich žiakov 
maximum. Ak učiteľ vidí, že žiak vo 
vyšších ročníkoch dobre napreduje, 
mal by mu vytvárať individuálny 
vzdelávací program, ktorý je na úrovni 
štandardného kurikula, prípadne ho 
s maximálnou citlivosťou pripravovať 

na prestup do bežnej triedy. Tam treba, 
samozrejme, pracovať aj s učiteľom 
a kolektívom triedy, kam by ten žiak 
mal prestúpiť. Uvedomujem si, že to 
vytvára extra záťaž pre učiteľa, ale 
pozícia, že sa môže každému žiakovi 
venovať individuálne (a to aj preto, že 
učí väčšinu predmetov vo svojej triede) 
mu dáva výhodu oproti učiteľom 
s počtom žiakov 15 a viacej, ktorí 
nadôvažok učia vo svojich triedach 
na druhom stupni často iba jeden 
predmet. Cieľom týchto opatrení 
by malo byť smerovanie k väčšej 
priepustnosti systému. Žiak, ktorý 
akceleruje, musí byť motivovaný učiť 
sa nad rámec toho, čo predpisuje 
kurikulum špeciálneho vzdelávania pre 
deti s ľahkým mentálnym postihnutím. 
Musí na konci deviateho ročníka končiť 
ako absolvent ISCED 2 (úplne základné 
vzdelanie), čo mu umožňuje uchádzať 
sa o štúdium na bežných stredných 
školách.

Za riešenie na úrovni dôsledkov 
považujem aj zvýšené využívanie 
inštitútu špecializovaných tried. 
Špecializovaná trieda má po novom 
zabezpečiť, aby žiaci v menšom 
počte dobiehali tie predmety, ktoré 
im idú slabo oproti ich spolužiakom 
z kmeňovej triedy. Dôležité je, že 
sa nestávajú na rok alebo dlhšie 
žiakmi oddelenej špecializovanej 

triedy, ale sú stále súčasťou svojej 
kmeňovej triedy s tým, že na určitých 
predmetoch odchádzajú do menšieho 
kolektívu, kde sa im učiteľ môže viacej 
venovať, čím sa im poskytuje šanca 
na dorovnanie učebných rozdielov s ich 
rovesníkmi, ktorí dosahujú štandardné 
učebné výsledky. 

Hĺbkovým riešením na úrovni príčin 
je však dôsledné vynucovanie 
predškolskej výchovy a vzdelávania 
v ranom veku. Domnievam sa, že 
v prípade týchto detí by to mala byť 
povinnosť, a to od troch rokov. Ak to 
bude v kombinácii s rodičovskými 
programami v rámci komunitných 
centier od 0 rokov veku dieťaťa, tak 
som presvedčený o tom, že do 10 
rokov nám zásadne poklesne počet 
detí z MRK v systéme špeciálneho 
školstva. Zároveň musia potom 
na úrovni základných škôl byť dobre 
nastavené aj systémy celodenného 
vzdelávania. Z môjho pohľadu sú to tri 
podmienky, ktoré musia v masovom 
merítku fungovať všetky naraz. Ak 
budú v nejakej lokalite fungovať iba 
dve alebo jedna z nich, budeme sa 
pravdepodobne aj o desať rokov pýtať 
tieto isté otázky. 

Šanca na úspešný štart do školy vďaka národnému projektu

Pokroky v adaptácii, samostatnosť i ovládanie základných 
hygienických návykov už dva roky posúvajú rómske deti 
k úspešnému začatiu povinnej školskej dochádzky v rámci  

projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom 
stupni školskej sústavy (MRK2). Národný projekt Metodicko-
pedagogického centra koncom októbra zhodnotil zavedenie 
inkluzívnych nástrojov v 110 zapojených materských školách 
na svojej záverečnej konferencii. „Až 161 asistentov učiteľa, 1088 
stretnutí v rámci osvetového programu za účasti 2954 rómskych 
rodičov, 145 zrealizovaných výletov do širšieho okolia materskej 
školy, 497 vyvzdelaných pedagógov a odborníkov, 209 učebných 
zdrojov vytvorených priamo pedagógmi a materiálna podpora 
v maximálnej hodnote 14 400 eur na jednu materskú školu. To sú 
len niektoré čísla reprezentujúce nosné aktivity projektu určené 
na pomoc deťom z marginalizovaných rómskych komunít,“ 
približuje dvojročné fungovanie projektu jeho manažérka Ivana 
Kirkov. Pre lepšiu adaptáciu detí zabezpečil národný projekt 
materským školám rómsky hovoriacich pedagogických asistentov, 
dopravu a sprievod deťom zo vzdialených rómskych osídlení. 
Týmito krokmi projekt výrazne pomohol aj v dochádzke detí 
do materskej školy a k zlepšeniu komunikácie detí v slovenskom 

jazyku. Pre zamedzenie predsudkov sa pracovalo i s rodičmi detí, 
a to v rámci spoločných školských a mimoškolských aktivít. 
Pre úspešnosť, ako aj ďalšie zavádzanie inkluzívneho vzdelávania 
v materských školách, je podľa garantky projektových aktivít 
Evy Sobinkovičovej nevyhnutná aj ďalšia spolupráca: „Ani tie 
najprecíznejšie naplánované inkluzívne nástroje však nebudú 
fungovať, pokiaľ nebude zabezpečené prepojenie viacerých 
štátnych a verejných sektorov a pokiaľ nenastanú systémové 
zmeny, ktoré budú narábať s týmito nástrojmi v zmysle legislatívy.“ 
V rámci zachovania kontinuity projektu je potrebné aj naďalej 
pokračovať v jeho aktivitách, najmä v osvete rómskych rodičov 
o dôležitosti predprimárneho vzdelávania pre ďalší úspešný rast 
ich detí na základnej škole. Projekt sa po dvoch rokoch skončil 
30. novembra 2015, Metodicko-pedagogické centrum však 
plánuje na otázku inklúzie v rámci marginalizovaných rómskych 
komunít nadviazať aj v ďalšom programovom období. Národný 
projekt je zameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných 
zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí 
z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), a tým zlepšiť ich 
pripravenosť pred vstupom na základnú školu.
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MNohé deti sú zaradeNé 
do špeciálnych škôl neoprávnene

jaroslav kizek | Ilustračné foto: úrad 
splnomocnenca vlády sr pre rómske komunity

v súkromnej špeciálnej základnej škole v rokycanoch a v súkromnom centre špeciálno-
pedagogického poradenstva oco, mama a ja vykonala štátna školská inšpekcia 
kontrolu na základe podozrenia z neoprávneného zaraďovania detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia do špeciálnej školy bez potrebných diagnostických 
vyšetrení. podnet na túto inšpekciu dal splnomocnenec vlády slovenskej republiky 
pre rómske komunity peter pollák. štátna školská inšpekcia zistila v týchto 
zariadeniach viaceré pochybenia. došlo tu k porušeniu zákona o výchove a vzdelávaní, 
pretože žiaci boli prijímaní do špeciálnej školy bez odporúČania riaditeľa základnej 
školy a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. niektorých 
žiakov prijali do špeciálnej základnej školy bez diagnostických vyšetrení a bez 
špeciálnopedagogického vyšetrenia.

o vzniku tejto kauzy, jej priebehu 
i možných riešeniach hovorí Peter 
Pollák, splnomocnenec vlády SR 

pre rómske komunity.

kedy ste sa prvýkrát o takejto praxi 
v špeciálnych školách?
Po tom, ako som vstúpil do politiky, 
som upozorňoval na to, že v špeciálnych 
školách nájdeme deti, ktoré tam 
nepatria a sú nezákonne zaraďované 
do špeciálnych škôl ako mentálne 
postihnuté podľa tzv. variantu A. 
O tomto som hneď po vstupe do politiky 
rozprával a tento rok som získal priame 
indície, že budem mať o takomto konaní 
aj dôkaz. Preto som odovzdal indíciu 
Školskej štátnej inšpekcii, aby ju preverila 
v konkrétnej škole. Pri prvom preverení 
sa stalo skutočnosťou to, že 13 detí zo 
Súkromnej špeciálnej základnej školy 
v Rokycanoch z celkového počtu 80 tam 
nepatrí. Prvýkrát sme využili zákonnú 
normu, ktorá bola novelizovaná tento 
rok, kde sa výrazne posilnili kompetencie 
Štátnej školskej inšpekcie. Do tohto 
obdobia Štátna školská inšpekcia túto 
kompetenciu nemala. V prvej škole, 

ktorú sme dali preveriť, sme zistili 
výrazné nedostatky. Neboli dodržané 
zákonné postupy na zaradenie detí 
do špeciálneho vzdelávania.

aké ďalšie kroky podnikáte, aby ste 
upozornili a zamedzili takejto 
praxi?
Tento prípad chceme úspešne dotiahnuť, 
aby bol precedensom aj pre ostatné 
prípady. Celú energiu venujeme tomu, 
aby sme ho riadne vyšetrili. Dal som 

podnet na Generálnu prokuratúru, aby 
tento prípad dotiahla aj v trestnoprávnej 
rovine. Zlyhali tu mnohí ľudia, aj samotný 
štát. Mimochodom, špeciálne školy nás 
stoja o 800 eur na žiaka viac ako základné 
školy. Do základnej školy ide ročne 
normatív na žiaka 1400 eur, do špeciálnej 
školy je to 2200 eur. Je to výrazný rozdiel 
aj vo financovaní. Štát posiela aj tejto 
škole deväť rokov pravidelne peniaze 
bez toho, aby mal kontrolu nad tým, kto 
do nej chodí. 
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Navyše, zistili sme ďalšie závažné 
porušenie, niektorí pracovníci, ktorí 
sú tam zamestnaní, vôbec nechodia 
do práce. Napriek tomu poberajú plat, 
na ktorý sa všetci skladáme. Zhodou 
okolností, úradník, ktorý pracoval 
na okresnom úrade, robil v tejto 
špeciálnej základnej škole údržbára. 
Navyše, jeho syn je zriaďovateľom 
tejto špeciálnej základnej školy. Ďalšie 
pochybenie, ktoré sme zistili, súvisí s tým, 
že táto škola má tri budovy, v ktorých 
prevádzkuje svoju činnosť, a ani jedna 
z nich nemá od hygienikov povolenie 
na prevádzkovanie. To je závažné 
porušenie. Nerozumiem, ako sa to 
mohlo stať a deväť rokov niekto mohol 
prevádzkovať školu bez toho, aby mal 
patričné povolenia. V kontrole sme zistili, 
že štát naozaj nemá prehľad o tom, čo sa 
v týchto špeciálnych školách deje. Nad 
tým, kto tam chodí, dokonca ani o tom, 
kto tam učí.

rokycany ste navštívili 30. novembra 
2015. čo bolo cieľom tejto cesty?
Išiel som tam hlavne preto, aby som 
nehovoril o tomto probléme bez toho, 
aby som sa stretol s ľuďmi, ktorí sú 
do tejto kauzy priamo zainteresovaní. 
Mal som stretnutie s psychológmi, 
ktorí diagnostikovali deti, v niektorých 
prípadoch nezákonne. Stretol som sa so 
zástupcami okresného úradu, s ľuďmi, 
ktorí majú v mene štátu na starosti 
špeciálne školy. Stretol som sa aj 
s vedením Špeciálnej základnej školy 
v Rokycanoch, aj so zriaďovateľom 
Základnej školy v tejto obci. Cieľom 
cesty bolo osobne sa s nimi porozprávať 
a tvárou v tvár si povedať veci, ktoré 
súvisia s touto kauzou.

myslíte si, že takáto prax sa deje aj vo 
viacerých špeciálnych školách?
Tu je dôležité povedať, že do týchto 
škôl chodí takmer 17- tisíc detí. 
Dôležité je aj to, že nejde len o rómske 
deti. Keď sme na jednej škole zistili, 
že tam nepatrí 13 žiakov, tak som 
presvedčený, že z tých 17-tisíc detí je 
veľa takých, ktoré do špeciálnej školy 
nepatria a sú tam zaradené len preto, 
aby niekto mal vyšší normatív na žiaka. 
Chcem dotiahnuť tento prípad ako 
precedens, ukázať, čo sa bude robiť 
so zariadeniami, ktoré neoprávnene 
zaraďujú deti do špeciálnych základných 
škôl. To, čo žiadam od ministra školstva 
je vyradenie tejto školy zo siete škôl. 
Prokuratúru žiadam, aby prešetrila 

tento prípad, ak zlyhali konkrétni ľudia, 
a máme indície, že áno, tak nech sa 
to dotiahne do trestnoprávnej roviny. 
Nie je možné, aby sa kauza skončila 
tým, že úradník okresného úradu, 
ktorého syn je zriaďovateľom špeciálnej 
základnej školy, posielal deti z Rokycian 
do súkromného centra a nie do štátneho, 
dostal výpoveď. To nie je koniec tejto 
kauzy. Jej koniec bude to, keď konkrétni 
ľudia, ktorí porušili zákon, budú dôsledne 
potrestaní.
Zbieram všetky informácie o tom, kde 
sú podobné praktiky, ktoré špeciálne 
základné školy robia podobné presuny 
ako táto. Budem rád, ak nám aj čitatelia 
Romane nevipena, ktorí majú informácie, 
že niektorá zo špeciálnych škôl alebo 
základná škola, ktorá má špeciálne triedy, 
robí podobné veci, ako robila škola 

v Rokycanoch, dajú vedieť. Prípadné 
podnety budeme okamžite posielať 
Štátnej školskej inšpekcii na preverenie. 
Ako som už hovoril, som presvedčený, 
že toto nie je prvý, ani posledný prípad, 
kedy boli deti neoprávnene zaradené 
do špeciálnej školy.

ako sa dá podľa vás predísť tomuto 
stavu?
Dlhodobo presadzujeme, aj z tohto 
dôvodu, povinnú predškolskú 
dochádzku. Ak deti absolvujú materskú 
školu, tak do základnej školy prídu 
pripravené. Predškolské vzdelávanie 
považujeme za veľmi dôležité, doslova 
kľúčové k tomu, ako sa dieťa následne 
vyrovná so vstupom do základnej školy, 
kde sa pre neho v mnohých veciach život 
mení.

Chcem dotiahnuť tento prípad ako pre-
cedens, ukázať, čo sa bude robiť so zaria-

deniami, ktoré neoprávnene zaraďujú 
deti do špeciálnych základných škôl. to, 

čo žiadam od ministra školstva je vyra-
denie tejto školy zo siete škôl. Prokura-

túru žiadam, aby prešetrila tento prí-
pad, ak zlyhali konkrétni ľudia, a máme 

indície, že áno, tak nech sa to dotiahne 
do trestnoprávnej roviny.
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adam Cibuľa sa s úspešnou kariérou 
rozlúčil na majstrovstvách sveta

monika suchaničová | Foto: marcela ballová, 
my novohradské noviny

kulturista z hnúšte patrí medzi najúspešnejších slovenských športovcov. svedČí o tom 
päť titulov majstra európy, dve tretie miesta z majstrovstiev sveta. aj jeho štvrté, piate 
a šieste miesto na svetových šampionátoch má svoju váhu.

na tohtoročných majstrovstvách 
sveta v kulturistike v Španielsku, 

ktoré sa konali počas prvého 
novembrového víkendu, sa síce adam 

cibuľa nedostal do prvej pätnástky 
najlepších vo váhovej kategórii do 65 

kilogramov, ale v jeho 52 rokoch je 
už účasť v slovenskej reprezentácii 

na významnom podujatí veľkým 
úspechom. máloktorý športovec 

dokáže aj v takomto veku súťažiť 
na svetovej úrovni. cieľom kulturistu 

z Hnúšte bolo postúpiť medzi 
najlepších 15 pretekárov, s týmto 

odhodlaním cestoval na majstrovstvá 
sveta.

V máji tohto roku štartoval adam 
cibuľa na majstrovstvách 

slovenska v kulturistike mužov 
v dubnici nad Váhom, kde 

vo váhovej kategórii do 70 
kilogramov v silnej konkurencii 

mladších pretekárov obsadil 
druhé miesto. Titul majstra 

slovenska vybojoval v roku 
2009 v kategórii do 65 

kilogramov, v tom istom 
roku získal aj prvé miesto 

na majstrovstvách európy.
kariéru tohto rómskeho 

športovca sprevádzalo 
niekoľko vzostupov a pádov. 

roky žil v osade, kde si 
svojpomocne postavil chatrč, 

dnes býva v byte v Hnúšti. boli 
obdobia, kedy to vyzeralo, 

že už so športom skončil, ale 
viackrát sa mu podarilo vrátiť 
medzi najlepších európskych 

a svetových kulturistov.
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Preventívne prehliadky absolvovalo 
už viac ako 200 rómskych žien

kvetoslava kucharovičová | Foto: autorka

z iniciatívy pracovníkov regionálnej kancelárie úradu splnomocnenca vlády sr 
pre rómske komunity (úsvrk) v spišskej novej vsi a po dohode s vedením nemocnice 
s poliklinikou svet zdravia v spišskej novej vsi zaČali od septembra tohto roku 
organizovať skupinové preventívne mamografické prehliadky rómskych žien z miest 
a obcí, spadajúcich do spádovej oblasti nemocnice.

zúčastňujú sa ich ženy po 40. roku 
veku, kedy sú tieto prehliadky 
pre ne zdarma. Nakoľko ide 

o ženy z marginalizovaného prostredia, 
nemocnica pre ne poskytla sanitku, 
ktorou ich priváža a odváža zdarma 
domov. 
V priebehu mesiaca september 
sa mamografických prehliadok 
zúčastnilo 109 žien z mesta Spišská 
Nová Ves a obcí Rudňany a Hrabušice, 
z ktorých bolo 60 vyšetrených, ostatné 
z rôznych dôvodov nemohli podstúpiť 
toto vyšetrenie. U desiatich z nich 
podchytili nález, na základe čoho budú 
musieť absolvovať ďalšie vyšetrenie 
ultrazvukom, ktorý by mal vylúčiť alebo 
potvrdiť podozrenie na ochorenie 
prsníkov. Ženy chodia na prehliadky 
v skupinách v počte 8 až 10 denne. 
Preventívne prehliadky pokračovali 
aj v nasledujúcich mesiacoch október 
a november, a to z obcí Letanovce, 
Spišské Tomášovce, Smižany, Vítkovce, 
Chrasť nad Hornádom a postupne 
zapojíme ďalšie lokality. Spolu prišlo 93 
žien. Do konca tohto roka by sme chceli, 
alebo je to naším cieľom, zrealizovať 
mamografickú prehliadku približne 
u 200 a viac pacientiek. 
Celý tento proces zabezpečujú 
na základe dobrovoľnosti a nad 
rámec svojich pracovných povinností 
zamestnanci Regionálnej kancelárie 
ÚSVRK a asistenti osvety zdravia 
z projektu Zdravé komunity, ktorí 
pôsobia v rómskych osadách. 
Samozrejme, je nevyhnutná 
spolupráca aj s lekármi v jednotlivých 
gynekologických ambulanciách, 
dispečingom a v neposlednom rade 
s lekármi a sestrami pracoviska RTG 4 

mamografia 
Nemocnice 
s poliklinikou v Spišskej 
Novej Vsi.
Naším cieľom bolo 
podchytiť tieto ženy, 
zmobilizovať ich, 
aby sa začali starať 
o svoje zdravie a aby 
sa predchádzalo 
predovšetkým 
bolestivému liečeniu 
a drahým operáciám, ktoré sú 
finančne veľmi náročné. Preto 
je významná skorá diagnostika 
takéhoto ochorenia. Celý proces 
nie je zastrešený žiadnym projektom, 
žiadne finančné prostriedky nečerpáme 
z eurofondov, je to len na dobrovoľnosti 
ľudí, ktorí chcú pomôcť týmto ženám.
Pokračovať budeme aj v novom 
roku, zapájať budeme aj nerómske 
ženy, ktorých sociálne podmienky 
neumožňujú hradiť si tie 

najnevyhnutejšie náklady, napríklad 
dopravu. 

aká je odozva týchto žien 
na túto akciu?

Mnohé z nich boli 
prekvapené, že sa 

vôbec niekto začal 
o ne zaujímať, oslovil 
ich. Uvedomujú si, 
že by sa mali starať 
viac o svoje zdravie, 
nezanedbávať 
sa, ale existenčné 

a rodinné problémy 
im to veľakrát 

neumožňujú. 
Prekvapením pre nich je aj to, že 
z každej skupiny, ktorá v ten-ktorý deň 
príde na prehliadku, je jedna z nich 
vyžrebovaná a odmenená kozmetickým 
výrobkom (šampón, sprchovacie mydlo 
a pod.). 
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rómskej a nerómskej komunity
na rozdiel od iných, nie sú zameraní na podporu mimoriadnych talentov. pomáhajú 
odhodlaným, teda tým, ktorí preukazujú snahu, pevnú vôľu a vytrvalosť, aby zmenili 
svoj život k lepšiemu. svedČí o tom množstvo realizovaných podujatí, z ktorých vznikajú 
priateľstvá a spolupráca. tie trvajú aj roky, Čo svedČí o správnosti ich cesty, na 
ktorej sa snažia prepojiť rómsku a nerómsku komunitu. viac v rozhovore vysvetlí lýdia 
šuchová, predsedníČka obČianskeho združenia equity, Čo znamená férový prístup.
jaroslav kizek | Foto: oZ equity

Prioritou je PrePájaNie

Pozrime sa na začiatky občianskeho 
združenia equity.
Naše občianske združenie vzniklo 
v roku 2008. Na začiatku sme si 
zadefinovali zameranie, ktorým bola 
podpora a pomoc znevýhodneným 
občanom. Počas rokov sme postupne 
rozširovali portfólio aktivít, ktoré sme 
robili predovšetkým pre mladých 
alebo s mladými ľuďmi a deťmi 
z rómskych osád. Špecifické pre naše 
občianske združenie je budovanie 
mostov medzi komunitou Rómov 
v osadách a Nerómov. Myslím si, 
že práve z dôvodu, že sa navzájom 
nepoznáme, vzniká veľa predsudkov, 
a to na oboch stranách. S tým súvisia 
aj nedorozumenia, podozrievanie 
a antagonizmus. Mám však skúsenosť, 
že keď sa ľudia navzájom spoznajú, 
tak bariéry padajú na oboch stranách 
a vzniká vzťah, ktorý často pretrvá 
roky. Preto naše aktivity nie sú len pre 
jednu stranu. Vždy do nich zapájame 
ľudí z majoritnej spoločnosti, aj Rómov 
z osád. Tento vzťah obohacuje obe 
strany. Nevnímam naše aktivity ako 
sociálne alebo charitatívne, robíme 
ich pre obohatenie oboch strán, obe 
z toho profitujú.

môžeme si konkrétne priblížiť 
niektoré z aktivít?
V roku 2015 sme dostali ocenenie 
Roma Spirit pre mimovládnu 
organizáciu, predovšetkým za náš letný 
tábor pre rómske a nerómske deti Black 
and white - žime spolu. Už štvrtý rok 

Stretnutie s deťmi zo základnej školy v Šíde, Lýdia Šuchová je v strede.

Činnosti v tábore Black & white - žime spolu.
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je financovaný zo zdrojov Vianočného 
bazára. To je mimovládna organizácia, 
ktorá robí každý rok vianočnú zbierku, 
aj teraz ju chystá, z jej výťažku 
financuje štyri projekty. My sme jediný 
z nich, ktorý získal finančnú podporu 
opakovane. Zameraním letného 
tábora, ako hovorí jeho názov, je dať 
do jedného priateľského kolektívu 
deti z rómskych osád, pretože ony si 
to inak nemôžu dovoliť, spolu s deťmi 
z majoritnej spoločnosti, z detských 
domovov, náhradných rodín, je tu celá 
škála rôznych detí.

kto sa o deti stará počas tábora, 
máte svojich vedúcich?
To, čo platí o deťoch, to platí aj 
o vedúcich. Máme vedúceho, ktorý 
žije v rómskej osade, ale aj učiteľa 
na univerzite, sme rôzni a vytvárame 
priateľské prostredie. Aj preto sa k nám 
deti chcú vracať. Okrem tohto kolektívu 
chodia za na nami skoro každý deň 
ďalší hostia, ktorí dopĺňajú program 
tábora – učia deti cirkusovému umeniu, 
výtvarnému umeniu, robia spolu 
pokusy, učia ich hrať spoločenské hry. 
Toto sú predovšetkým ľudia z majority, 
opakuje sa tu efekt, že rómske deti 
ich tak oslovia, že o rok prídu zas bez 
nároku na honorár.

bude toto podujatie pokračovať aj 
na budúce leto?
Tento tábor sme organizovali už 
trikrát, ak sa na Vianočnom bazáre 
nazbierajú financie, tak ho chceme 
organizovať na budúci rok štvrtýkrát. 
Tábor už má určitú tradíciu, čo 
považujeme za dobré, pretože ho 
môžeme využiť ako motiváciu pre 
deti – ak sa budú celý rok snažiť, ich 
učitelia, komunitní pracovníci, rodičia 
ich navrhnú do tohto tábora. Je pre 
tých, ktorí si to zaslúžia. Neviaže sa to 
na prospech, ani na nejaké hrdinské 
výkony, ale na každodennú činnosť, 
ako sa deti, rómske aj nerómske, snažia. 
Na strane nerómskych rodičov je to 
aj taká skúška, či vedia zlomiť bariéry, 
spolu so svojím dieťaťom prekonať 
obavy. Tí, ktorí to dokážu sú, myslím si, 
spokojní. Máme aj takú skúsenosť, že 
matka jedného chlapca nám už na jar 
telefonuje, či bude tábor, pretože chce, 
aby jej syn išiel opakovane do tohto 
prostredia.

V letných táboroch často vznikajú 
nové priateľstvá, ktoré často 

pretrvajú aj roky. Určite to platí aj 
pre tento tábor.
Môžeme povedať, že po skončení 
tábora zostávajú vedúci v kontakte 
s deťmi, ktoré tam boli. Navštevujeme 
ich, telefonujeme si, píšeme, snažíme 
sa podporiť v deťoch myšlienku, že 
sme tu pre nich. Ak majú napríklad 
nejakú ťažšiu chvíľku, tak sa nám môžu 
ozvať. Aj sa to stáva, napríklad, keď 
majú nejaký problém v škole alebo 
finančný problém. Snažíme sa im 
pomôcť, máme pár detí, ktoré študujú 
na stredných školách aj vďaka tomu, 
že sme sa zoznámili v tábore, získali si 
našu dôveru natoľko, že im pomáhame 
v štúdiu aj finančne, aby mohli 
pokračovať. Toto považujem za veľký 
bonus, keď sa nám deti ozývajú aj 

po čase a majú snahu udržať s nami 
kontakt. Potom je to ešte väčší vklad 
do ich života, nielen príjemne strávený 
týždeň v tábore.

Poďme sa pozrieť aj na ďalšie 
podujatia, do ktorých sa zapájate.
Cez všetky naše aktivity sa ťahá niť 
prepájania rómskej a nerómskej 
komunity. Tradíciou je, že sa 
zapájame s projektom Veda v osade 
do európskeho podujatia Noc 
výskumníkov. Má už svoju tradíciu 
v celej Európe, pre širokú verejnosť 
sa otvárajú múzeá, výskumné ústavy, 
univerzity. Koná sa aj vo viacerých 
slovenských mestách. My sme sa 
už pred šiestimi rokmi rozhodli, 
že privedieme toto podujatie 

Chalani z chatrče si zaspievali aj s Majom Labudom.

Návšteva kamarátov z tábora v Stráňach pod Tatrami.
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do miest, kam vedec bežne nepríde – 
do rómskych osád, komunitných centier, 
škôl. Každý rok vyrážame s výskumníkmi 
z Bratislavy do lokalít, ktoré sú dopredu 
dohodnuté. Výskumníci tam celý 
deň robia pre deti rôzne zaujímavé 
prezentácie a pokusy. Toto sa tiež 
stretáva s pozitívnym ohlasom na oboch 
stranách. Deti sú z toho nadšené, vidia 
veci, ktoré bežne nevidia a výskumníci 
majú radosť z detskej spontánnosti. 
Napriek tomu, že za to nič nedostanú, 
sú ochotní podujatia sa zúčastniť každý 
rok. Nabije ich to energiou na ďalšie 
obdobie. Je to skôr jednorazové 
podujatie, ale napriek tomu prináša 
nový impulz do oblastí, kde sa vedec 
inak nedostane. Možno rozsvieti zápalku 

záujmu aj u tých detí, ktoré by inak 
takýto podnet nemali. A aj keď nie, tak 
prežitie pozitívneho zážitku na oboch 
stranách považujeme za veľmi dôležité.

roky spolupracujete s ľuďmi 
z rómskej osady v moldave nad 
bodvou. čoho konkrétne sa týka táto 
spolupráca?
Spolupráca s osadou v Moldave nad 
Bodvou tvorí podstatnú časť v činnosti 
nášho združenia. Už vyše šesť rokov sa 
priatelíme s viacerými jej obyvateľmi. 
Na základe tejto spolupráce 
a priateľstva vznikol divadelný súbor 
Divadlo z chatrče a hudobná skupina 
Chalani z chatrče. Je pre nás aj pýchou, 
že tieto súbory sa dostali do širšieho 

povedomia. Vystupovali na mnohých 
miestach Slovenska ako aj v zahraničí. 
Sú to mladí ľudia, ktorí produkujú 
krásne umenie, hrajú a spievajú 
o rómskom živote v osade. Tešíme sa 
aj z toho, kam sa aj s našou pomocou 
dostali. Ich úroveň vystupovania je 
výsledkom intenzívneho spojenia 
a komunikácie, ktoré krok po kroku 
prinášajú výsledky. Inak sa začínajú 
orientovať vo svete, sú samostatní, 
emancipovaní, vystupujú na úrovni. 
Nikto by nepovedal, že po návrate 
z vystúpenia domov idú bývať späť 
do osady. Máme z toho veľkú radosť, 
že im môžeme umožniť, aby mohli cez 
naše projekty rozdávať svoje umenie 
po celom Slovensku.

Koláž z fotografií z tábora Black & white - žime spolu a z podujatia Noc výskumníkov.
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servis

Výzva rady vlády sr pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 
prevencie kriminality pre rok 2016
Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti 
prevencie kriminality pre rok 2016 je zverejňovaná v zmysle 
zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín uzávierky výzvy je 14. január 2016.
Účelom tejto výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie 
kriminality.
Základným cieľom je cieľavedome, komplexne 
a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré 
umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania 
a zamedzovania.

medzi priority výzvy patrí:
1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; 
obchodovanie s drogami;  obchodovanie s ľuďmi; 
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; 
počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality 
prostredníctvom všetkých druhov médií; hospodárska 
a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so 
zbraňami a cezhraničná trestná činnosť).
2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (najmä: začleňovanie 
prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; 

vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne 
vylúčených a iných rizikových skupinách; zvyšovanie pocitu  
bezpečia obyvateľov a návštevníkov).
3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách (najmä: deti 
a mládež ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. 
nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, 
osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia 
páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných 
činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania 
trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej 
nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – 
lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách).
4. Pomoc obetiam trestných činov (najmä: poradenstvo 
a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, 
ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia).
Vyhlasovateľom je Rada vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality.
Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, dotáciu 
nemožno poskytnúť žiadateľovi, na ktorého sa vzťahujú 
písmená a) až f ) ods. (4) § 11 zákona o prevencii kriminality. 
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré 
sú zamerané na riešenie priorít v časti Priority tejto výzvy. 
Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej 
kategórie 640 – Bežné transfery (napríklad PN, odchodné, 
odstupné a pod.).

Všetky informácie o tejto výzve nájdete na stránke 
http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016.
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rómska múdrosť:

V každom človeku je niečo, čo sa od 
neho naučíš.

andre sakone manušeste hin 
dareso, so lestar šaj...  

mačička (mačkica), oriešok 
(pendechoro), opasok (sirimos), 
džbán (khoro), kliešte (silavis), 
koleno (khoč), stoly (skaminda), 
sen (suno), žiaľ (žaľos), osem 
(ochto), masť (žiros), vši (ľikha), 
sito (sita), slepá (kori), nahá (langi), 
osem (ochto), paža (musi), staršia 
nerómska žena (gori), košík (sevľi), 
Rómovia (roma), mŕtva (muľi)

P S I R I M O S L A

E K Ľ A O I O H O

N A U Ž N T R K T A

D M Ž U A O I CH O C

E I T I

CH N E G R O O C CH K

O D V N O O Č S O Č

R A Ľ A M R S R U A

O S I L A V I S U M
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rómska kuchyňa / tavuťňi 

rómsky chlieb so slaninou
So amenge kampel: 

 200 g balevas   broza   750 g jepaš thulo aro   lon  
 jekh roj šut   raška   oľejis so pes leha makhela e tepša

o balevas čhingeras pro kocki the 
pražinas pro pekačis. 
Ada maro pes na kerel le drožďenca. 

Pedal oleste, aj o chumer pes hazdel 
opre, čhivas e broza. O chumer amenge 
zachudaha avka, hoj zmišinas aro, 
pražimen balevas, paňi, šut, raška the 
broza. O chumer lačhes ušanas aj te avel 
zoraleder. 
Mukhas te terďol pro tato than vaj trin 

fertaľa vaš ori the paľis pekas pro žiromen 
tepša vaj pekačis  andre truba avka, hoj 

anglunes zachudas te pekel pro 250 stupni 15 
minuti, paľis o keraďipen teľaras das pro 200 stupni 

the dopekas mek trin orakere fertaľa. Kana pekas, šaj  
makhas e bokeľi la lonďi paňaha.
Tipos: Kana pes pekel bokeľi, mukhas andre truba e kučori la 
paňaha. Bokeľakeri cipa paľis avela lačhes kovľi.

Čo potrebujeme: 
 200 g slaniny   jedlú sódu   750 g polohrubej múky   

soľ   lyžičku octu   rascu   olej na vymastenie pekáča

slaninu nakrájame na kocky a opražíme na 
panvici.
Tento chlieb sa nerobí s kváskom. 

Na to, aby cesto vykyslo, sa použije 
jedlá sóda. Cesto teda pripravíme 
tak, že zmiešame múku, opraženú 
slaninu, vodu, soľ, ocot, rascu 
a sódu. Cesto dobre vymiesime, 
tak, aby bolo tuhšie. Necháme 
odstáť na teplom mieste asi 3/4 
hodiny a potom pečieme na olejom 
vymastenom plechu alebo v pekáči 
v rúre tak, že najprv necháme piecť na 
asi 250 stupňov 15 minút, potom teplotu 
znížime asi na 200 stupňov a dopekáme ešte 3/4 
hodiny. Počas pečenia je dobré potierať chlieb slanou vodou.
Tip: Pri pečení nechajte v rúre nádobku s vodou. Kôrka 
chleba potom bude krásne mäkká.

Bokeľi

1. čo v preklade znamená slovo boňa?
a) krstiny
b) kniha
c) sviečka
d) nie je to po rómsky

2. Za pravlasť rómov sa považuje:
a) Pakistan 
b) Egypt
c) India 
d) Arménsko 

3. ako sa do rómčiny preloží 
rozprávka?
a) pherasa
b) paramisi 
c) poraimos 
d) purano

4. ako sa volajú prvé rómske noviny, 
ktoré výchádzali v československu 
na prelome 60. a 70. rokov minulého 
storočia?

a) Romano nevo ľil
b) Romano ľil
c) Romane prajta
d) Lačho lav 

5. ako sa volal prvý blahoslavený 
róm?
a) Jiménez Malla Constance
b) Zefirín Cervantes Malla
c) Zefirín Jiménez Malla
d) Malla Alberto Curros 

6. kde nie je umiestnený pamätník 
utrpenia rómov počas ii. svetovej 
vojny?
a) Hanušovce nad Topľou
b) Zvolen
c) Slatina
d) Telgárt

7. čo v preklade znamená gója?
a) plnené hovädzie črevá 
b) zavárané špekáčiky 

c) plnené bravčové črevá 
d) plnené kačacie stehná

8. kedy bola založená katedra rómskej 
kultúry – prvá katedra na slovensku 
zameraná na rómsku kultúru?
a) 1991 
b) 1992 
c) 1989  
d) 1990 

9. najväčšiu skupinu rómov na 
slovensku tvoria:
a) olašskí Rómovia
b) slovenskí Rómovia 
c) maďarskí Rómovia 
d) Sinti 

10. ako sa povie po rómsky ďakujem?
a) mangav šukar
b) paruvav
c) paľikerav
d) čumidav

rómsky kvíz / romane phuČkeribena

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


