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Nové domy pre Rómov skvalitnili bývanie v obci
o tom, že aj s nižším finančným 
rozpočtom a za krátky čas sa dá urobiť 
veľa prospešnej práce, sa môžeme 
presvedčiť aj v obci breznica v okrese 
stropkov. Za niekoľko mesiacov 
tam svojpomocne postavili rodinné 
domčeky, v ktorých bývajú rómovia. 
nehľadali cesty, ako to nejde, ale 
ako sa to dá urobiť, a výsledky práce 
im rástli pred očami doslova každý 
deň. o priebehu projektu výstavby 
rodinných domov hovorí starosta obce 
breznica slavomír brendza.

Prioritou bolo podať žiadosť na rómske 
občianske hliadky, ale rozhodli sme sa 
podať žiadosť na ministerstvo vnútra 
aj ohľadom výstavby domčekov pre 
Rómov. Hlavným cieľom bolo zlepšiť ich 
bývanie, aspoň niekoľkých rodín. Stačilo 
doložiť list vlastníctva, že máte pozemok 
a chuť pustiť sa do práce. Špecifikom, 
ktoré sme pridali, bolo, že na výstavbe 
týchto domov mali pracovať nielen 
tí, ktorí v nich mali bývať, ale všetci, 
ktorí pracovali v obci na aktivačných 
a verejnoprospešných prácach. Bol som 
prekvapený, že robili aj počas sviatkov 
a bolo vidieť za nimi výsledky.
Financovanie projektu bolo 40-tisíc eur, 
spoluúčasť obce bola vyššia, ale podarilo 
sa nám zohnať lacnejší stavebný dozor, 
elektrikár nám natiahol elektrinu, všetky 
práce sme vykonali ručne. V domčekoch 
bolo od začiatku aj kompletné základné 
vybavenie – podlahy, kuchynské linky, 
piecky, kompletné kúpeľne, na druhý 
deň po kolaudácii mohli ísť bývať.
Obec požiadala o dotáciu v rámci výzvy 
v máji 2013, 21. decembra toho istého 
roku, keď nám oznámili, že nám pridelia 
financie, sme boli dosť prekvapení, 

pretože sme si mysleli, že tento projekt 
neprejde. Išlo o šibeničný termín, ale 
za 13 rokov vo funkcii starostu som 
ich už niekoľko zažil. Po telefonátoch 
na ministerstvo vnútra som si vytipoval 

projektanta, ktorý nám spravil projekty 
napoly zadarmo.
Najprv sme rozmýšľali nad domami 
na zmontovanie, ale mojím cieľom 
bolo aj zapojiť ľudí do práce, preto sme 
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slavomír brendza, 
starosta obce Breznica

Foto: obec breznica

sa rozhodli pre murované domčeky. 
Vo verejnom obstarávaní som dal 
podmienku, že bude nastavené podľa 
pracovných možností breznických 
Rómov. To znamená, že sme vylúčili 
dodávateľov zďaleka a boli tam len 
z okresov Stropkov, Svidník; do 20 
kilometrov sa dá zvládnuť požiadavka aj 
do 24 hodín. Verejné obstarávanie prešlo, 
nikto sa neodvolal. 
Obec zapojila do stavebných 
prác všetkých občanov, ktorí boli 
na aktivačných a verejnoprospešných 
prácach. Kontrolórky z úradu práce mali 
pri každej kontrole možnosť vidieť, ako 
práce postupujú. Najprv sme vykopali 
základy, zabetónovali sme ich, vykopali 
žumpu, dohodli sme sa, že stroje 
nepoužijeme, všetko spravíme ručne. 
Náklady na práce boli takto oveľa nižšie, 
ako keby ich robila firma.
Pri rozdeľovaní priestorov na bývanie 
som najprv vybral toho, ktorý žil 
v najhorších podmienkach, tých, ktorí sa 
vzdali predkupného práva na pozemok 
a rodinu, ktorá mala najviac detí. Zhodou 
okolností matka týchto detí akurát 
vyhrala zájazd do Thajska, ktorý predala 
ďalej a za utŕžené peniaze si kúpila 
nábytok, ktorý sme uložili v obecných 
priestoroch. Mala tak nábytok ešte skôr 
ako dom.
Na Medzinárodný deň Rómov, 8. apríla, 
sme využili prítomnosť splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity Petra 
Polláka, bol to síce šibeničný termín 
urobiť právoplatné stavebné povolenie, 
ale podarilo sa nám to. Poklepali sme 
základný kameň a ešte v ten istý deň 
sme sa pustili do výstavby. Základy sme 
mali vykopané za dva dni. Najprv sme 
chceli „áčkové“ strechy, ale vzhľadom 
k rozpočtu sme museli od toho upustiť 
a urobiť ich rovné.
Dnes môžem povedať, že bývanie 
miestnych Rómov sa zlepšilo, zlepšila 
sa aj disciplína tých, ktorí domy 
nedostali. Domčeky nemajú žiadne 
spoločné priestory, každý si zodpovedá 
za svoj a doslova sa predháňajú, kto 
má krajšie zveľadené okolie. Tým sa 
nepotvrdili názory, že po roku budú 
tieto domy rozbité. Skôr treba upozorniť 
na skutočnosť, že za dotáciu 40-tisíc eur 
a prácu ľudí sme dali do majetku obce 
hodnotu, ktorá je už teraz oveľa vyššia. 
Dá sa povedať, že svojou prácou sa ľudia 
podieľali na zveľaďovaní majetku obce.
V piatok 30. októbra 2015 sme 
organizovali brífing pre médiá a bol 
som prekvapený, koľko novinárov prišlo, 

hlavne z televízií. Keď som bol na Dukle, 
tak ma oslovili novinári z Čiech, že je 
to dobrá myšlienka, boli sa aj u nás 
pozrieť. Myslím, že sa tento projekt ujal, 
išlo o svojpomocnú výstavbu. Po roku 
sú spokojní nielen Rómovia, ktorí tam 
bývajú, ale aj ostatní obyvatelia obce. 

Vidia, že sa tam nenasťahovali ďalší cudzí 
ľudia, ani sa z toho nestal „Luník IX“. 
Dokonca majú bezpečnostné kamery, 
ktoré dali napojiť na svoj elektromer.
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Ich kaNceláRIou je teRéN

jaroslav kizek | Foto: zdravé komunity, n.o.

v mInulostI pôsobIlo v oblastI zdravIa a prevencIe na slovensku vIacero menších 
InIcIatív a veľmI sa to nehýbalo dopredu. preto sI v roku 2012 sadlI za stôl zástupcovIa 
týchto organIzácIí, InštItúcIí, spoloČností, ktoré už takéto projekty realIzovalI, spojIlI 
sIly a založIlI platformu na podporu zdravIa znevýhodnených skupín (ppzzs). v roku 2013 
sa platforme podarIlo spustIť celoslovenský projekt zo štátneho rozpoČtu v spoluprácI 
s úradom splnomocnenca vlády sr pre rómske komunIty.

Fungoval od októbra 2013 
do septembra 2014. V roku 
2014 si program vzalo za svoj 

Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré 
spolu s Platformou na podporu 
zdravia znevýhodnených skupín 
založili pre účel národného 
projektu neziskovú organizáciu 
Zdravé komunity s cieľom 
realizovať Národný projekt.
Sen sa stal skutočnosťou, 
od začiatku októbra 2014 
nastúpilo do zamestnaneckého 
pomeru 156 ľudí. V súčasnosti 
je v teréne 257 pracovníkov, ktorí 
pokrývajú 239 lokalít a spolupracujú 
s viac ako 750 lekármi.
Žijeme v 21. storočí, ale obrázky 
z niektorých lokalít na Slovensku vyzerajú 
ako keby pochádzali spred niekoľkých 
storočí. Takéto životné podmienky 
úzko súvisia so zdravotným stavom 
ich obyvateľov. V osadách sa vyskytujú 
také choroby, ktoré majoritná populácia 
vníma ako také, ktoré už ani neexistujú – 
tuberkulóza, hepatitídy (A,B,C), parazity, 
kožné choroby (svrab) a ďalšie.
To sú odpovede na otázky, prečo existuje 
tento projekt. V roku 2003 začínal v 11 
osadách, dnes pokrýva 239 osád, v ktorých 
žije spolu približne 250-tisíc obyvateľov. Je 
to najväčšia iniciatíva vybudovaná zdola, 
priamo na ľudských zdrojoch v teréne.

Hlavné ciele projektu 
Sú rozdelené do troch častí. Zameriavajú 
sa na zdravotnú starostlivosť, zlepšenie 
zdravotného stavu obyvateľov osád, 
prostredníctvom zamestnanosti 
a vzdelávania. „Zamestnávame ľudí 
priamo z osád, pretože to považujeme 
za najdôležitejší a kľúčový element 
pre správnu komunikáciu. Každá 

osada je iná, sú tam iné pomery, a tie 
najlepšie poznajú ľudia, ktorí z nich 
pochádzajú,“ povedal Michal Kubo, 

riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé 
komunity. Terénny zdravotný pracovník 

– asistent osvety zdravia - dostane 
vzdelanie, rozvoj, podporu a ďalšie 

prostriedky na to, aby sa mohol 
uplatniť. Zamestnávajú ľudí 

z najchudobnejších regiónov 
Slovenska a robia to 
prostredníctvom vzdelávania.
Najzákladnejším cieľom 
je komplexný zdravotný 
a terénny servis 
prostredníctvom asistentov 
zdravotnej osvety, ďalej je to 
zlepšenie verejného zdravia, 

prevencia, očkovanie, hygiena, 
závislosti, na vrcholku pyramídy je 

zvýšenie životnej úrovne a zdravia 
obyvateľov osád a znevýhodnených 

komunít. Najdôležitejšie je, aby asistenti 
poznali miestne pomery, komunitu, jazyk 
tejto komunity, či už rómsky alebo aj 
maďarský. „Stretli sme sa aj s prípadmi, 
kedy neprijali ani člena svojej komunity 
alebo sme mali na vzdelávaní človeka, 
ktorého sme museli prepustiť, keď sme 
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zistili, že má problémy s úžerou. Naši ľudia 
robia v teréne to, čo by iní nedokázali 
alebo sa o to snažili márne,“ prezradil 
expert pre terén Richard Koky.

spolupráca so samosprávou
V prípade problémov sa môžu asistenti 
osvety zdravia obrátiť na svojich 
skúsených oblastných koordinátorov, 
z ktorých väčšina má vysokoškolské 
vzdelanie, vedia pomenovať problém 
a nájsť riešenia.
„Ako človeka, ktorý pracuje v teréne 
ma často mrzí, že vo viacerých obciach 
sa ich vedenie stavia k situácii tak, ako 
keby u nich ani nemali Rómov. Na druhej 
strane, je veľa starostov, ktorí pochopili, 
že s rómskou problematikou v ich obci 
sa musí niečo robiť. Netreba zabudnúť 
na to, že obyvatelia osád s nedostatočnou 
hygienou sú možnými nositeľmi 
infekčných chorôb. Pritom chodia 
do obchodov, škôl, cestujú verejnou 
dopravou. Pokiaľ s tým niečo neurobíme, 
tak sa neposunieme dopredu, ale 
o mnoho desaťročí späť,“ naznačil Richard 
Koky.
Ľudí z osád sa snažia zapojiť do pomysel- 
ného osobného reštartu, aby si pomohli aj 
sami navzájom a v spolupráci s asistentmi 
zdravotnej osvety začali tento problém 
riešiť. Patria k tomu aj prednášky v školách, 
spoluprácu so zdravotnými asistentmi 
si pochvaľujú aj lekári. V mnohých 
podchytených lokalitách je stopercentná 
očkovanosť detí, čo je úspech.
„Pevne verím, že sa nám časom podarí 
osloviť aj tých starostov, ktorí sa s nami 
doteraz nechceli ani stretnúť. Budeme 
radi, keď budeme môcť trochu pomôcť 
aj samosprávam, ale aj keď samosprávy 
pomôžu nám,“ dodal Richard Koky.

Pravidelné vzdelávanie
Asistenti zdravotnej osvety ponúkajú 
svoje služby v obciach zdarma. Stavajú 
na budovaní ľudských zdrojov. Vzdelávanie 
asistentov je realizované trikrát do roka. 
„Je pekné, keď vidíme ako ľudia z osád 
osobnostne rastú. Napríklad, mladá žena, 
ktorá je na prvom stretnutí zakríknutá 
niekde v kúte, už na druhom vzdelávaní 
nahlas rozpráva pred ostatnými. Ľudia sa 
počas vzdelávania veľmi menia, viacerí sa 
stávajú vzorom, lídrom,“ vysvetlil Michal 
Kubo.
Za najvýznamnejší výsledok v súčasnosti 
považujú 67 639 klientov k 30. septembru 
2015. V lokalitách, v ktorých pôsobia, 
žije približne 250 000 obyvateľov, takže 
každý tretí až štvrtý človek je klientom 

Zdravých komunít. Za úspech považujú 
aj to, že v spolupráci s lekármi sa im 
podarilo zabrániť vzniku viacerých 
epidémií. Za pridanú hodnotu projektu 
považujú vybudovanie a skvalitňovanie 
sociálneho kapitálu tam, kde je to 
najviac potrebné, pozitívny príklad pre 
ďalšie lokality a obce, ako aj spoluprácu, 
synergiu s ďalšími profesiami. V Platforme 
sú zlúčené mimovládny, štátny aj 
súkromný sektor. V rámci projektu 
spolupracujú aj so zahraničnými 
partnermi - podobná situácia ako u nás 
je aj v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku 
a ďalších krajinách. O záujme o projekt 
v zahraničí hovoria aj dve prezentácie 
v Bruseli i na celoeurópskej konferencii 
všeobecných lekárov v Istanbule. Viac 
informácií nájdete na stránke www.
zdravekomunity.sk.
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RómčINa je vyspelý,
plNohodNotNý jazyk

vanda Tuchyňová | Foto: Ústav etnológie 
slovenskej akadémie vied

slovenskému ústavu etnológIe spolu s ďalšímI partnermI sa podarIlo zorganIzovať 
zaujímavú akcIu. prI príležItostI týždňa vedy a technIky zhromaždIlI odborníkov 
z oblastI rómskych štúdIí a poČas troch dní hovorIlI o dejInách rómov a vývojI jazyka. 
Išlo o prvú akcIu svojho druhu, na ktorej zaznelI plnohodnotné InformácIe o rómČIne 
ako o komplexnom jazykovom systéme. prIdanou hodnotou konferencIe bol dvojdňový 
jazykový kurz rómČIny, ktorý absolvovalo okolo 20 záujemcov. jeden z úČastníkov 
a organIzátorov konferencIe bol arne mann z ústavu etnológIe slovenskej akadémIe 
vIed v bratIslave.

Takýchto seminárov je počas roka 
určite viacero. Tento sa ale od iných 
odlišoval. čím? 
Mnohí ani netušia, že Rómovia majú 
vlastný jazyk. Cieľom týchto dní bolo 
poskytnúť pre odbornú verejnosť, ľuďom, 
ktorí prichádzajú do kontaktu s Rómami, 
či už učiteľom alebo novinárom základné 
informácie o rómskom jazyku. O tom, 
že Rómčina nie je zmesou jazykových 
prvkov, ale má vlastnú jazykovú 
štruktúru, ktorá sa vyrovná akémukoľvek 
inému jazyku. Má časovanie, skloňovanie 
a tak ďalej.

vy ste na akcii vystúpili s príspevkom 
rómovia stále neznámi. čo ste tým 
chceli povedať? Že majorita rómov 
v skutočnosti nepozná?
Určite nepoviem nič nové, keď 
skonštatujem, že zo strany majority 
prevládajú voči Rómom stereotypy, a to 
v mnohých smeroch. Môj obľúbený 
príklad je roky používaný stereotyp, že 
Cigáni kradnú deti. Tým strašia mnohé 
mamy. Keď sa pýtam študentov, či počuli 
takúto vetu, tak mnohí povedia, že áno. 
Známym príkladom je presvedčenie 
majority, že Rómovia nechcú robiť, že 
nemajú vzťah k práci, že sú leniví, že sú 
asociálni. Stereotypy majú dva zdroje 
pôvodu. Jednak sa dedia, a potom ide 
o zovšeobecnenie negatívnej skúsenosti. 
Ráno chodievam do roboty a vidím  

pracovať niekoľko Rómov popri cestách. 
V súčasnosti napríklad na Šafárikovom 
námestí v Bratislave. Ale potom vidím 
nejakého agresívneho Róma a poviem 
si, aha, jasné, všetci sú takí. Sú to veľmi 
nebezpečné veci.

ako sa vyvíja na slovensku vzťah 
majority k rómom? lepší sa, zhoršuje?
Podľa mňa má negatívny smer. Naša 
riaditeľka prezentovala na akcii 
publikáciu – knihu Čiernobiely svet. 
Je tam štúdia, na ktorej som pracoval, 
o protirómskych vtipoch. Keď som 
porovnával situáciu spred roka 1989, 
v dnešných vtipoch je veľmi výrazný 
posun - negatívny. Napríklad, pred 

rokom 1989 neexistovali rasistické 
vtipy. Analyzoval som 800 vtipov a zistil 
som, že najväčšiu mieru tvoria práve tie 
rasistické, toho najtvrdšieho zamerania. 
Niektoré z nich sú doslova alarmujúce. 
Samozrejme, že nevyjadrujú názor celej 
populácie. Na druhej strane ale nevieme, 
koľko ľudí s nimi sympatizuje. 

vrátim sa späť ku konferencii. 
do bratislavy prišli dvaja zahraniční 
lingvisti z Fínska a čiech. 
Áno, Kimmo Granqvist z fínskej 
univerzity a Viktor Elšík z Karlovej 
univerzity v Prahe. Veľmi zaujímavo 
hovorili o vývoji rómskeho jazyka 
a o rómskych nárečiach na Slovensku. 
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medzinárodný deň rómskeho jazyka

Takto zameraný seminár som ešte 
nezažil. 

Je rómčina ťažký jazyk?
Určite áno. Má napríklad 11 slovných 
druhov, má rody, skloňovanie, 
časovanie, všetky znaky vyspelého 
jazyka. Tí, čo sa prihlásia na kurz, si často 
myslia, že je to nejaká hantírka, ktorú sa 
naučia o pár dní, ale nie je to tak. Je to 
náročný jazyk. 

dá sa rómčina študovať na slovensku?
Len v Nitre, je tam ústav romológie, je 
na sociálnej fakulte. Ale jazyk tam nie 
je dominantný, nie sú tam lingvisti. Už 
to umiestnenie na sociálnej fakulte 
niečo naznačuje. Na Karlovej univerzite 
v Prahe, katedre indológie, je seminár 
romistiky, a tam sa skutočne venujú 
rómskemu jazyku odborníci.

čiže u nás štúdium rómčiny nemá takú 
úroveň?

Bohužiaľ, nemá. Nemá to charakter 
Karlovej univerzity, kde robia 
seriózne výskumy, keď skúmajú jazyk 
v jednotlivých obciach, aj na Slovensku.

súčasťou konferencie bol krátky kurz 
rómčiny. aký bol jeho zmysel, keďže 

je jasné, že za dva dni sa nikto jazyk 
nenaučí?
Ide hlavne o snahu ukázať, nabúrať jeden 
zo stereotypov, že Rómovia nemajú 
vlastný jazyk. Naopak, ide o plnohodnotný 
jazyk, porovnateľný s ktorýmkoľvek iným 
vyspelým jazykom sveta. 

5. november ako medzinárodný 
deň rómskeho jazyka pripomína 
rómom a širokej verejnosti viacročné 
úsilie rómskych intelektuálov 
o zabezpečenie adekvátneho 
postavenia rómov a priznania 
ich všetkých práv súvisiacich s ich 
postavením rómskej národnostnej 
menšiny. 

Napriek tomu, že Slovenská republika 
zrealizovala viaceré pozitívne kroky – 
dosiahla sa štandardizácia rómskeho 
jazyka, zaviedla sa výučba rómčiny 
v niektorých školách, tak uplatňovanie 
rómskeho jazyka v praxi má svoje 
nedostatky.
„Materinský jazyk je v živote každej 
menšiny dôležitý. Mnohokrát sa stáva to, 
že deti, ktoré majú materinský jazyk iný 
ako je vyučovací jazyk, majú problémy vo 
vzdelávaní. Podarilo sa nám zjednodušiť 
proces vzdelávania prostredníctvom 
projektov, ktoré sme spustili a sme 
radi, že v týchto školách sú asistenti 
učiteľa, ktorí ovládajú rómsky jazyk. Je 
dôležité odbúrať bariéru medzi učiteľom 
a žiakom, aby sme nemuseli zaraďovať 

deti do špeciálnych základných 
škôl  len kvôli tomu, že neovládajú 
vyučovací jazyk,“ uviedol Peter Pollák, 
splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity.
„Rómsky jazyk možno uplatniť 
už v  predškolských zariadeniach. 
S rómskymi deťmi prichádzajúcimi  zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 
musia  v základných a predškolských 
zariadeniach pracovať asistenti 
učiteľa, ktorí ovládajú rómsky jazyk. 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity bude podporovať 

z Operačného programu Ľudské 
zdroje, Prioritná os 5 Integrácia 
marginalizovaných rómskych komunít 
navýšenie počtu asistentov učiteľa 
v predprimárnom vzdelávaní. Výberovým 
kritériom pri asistentoch učiteľa bude, 
aby ovládali rómsky jazyk a poznali 
miestnu komunitu. Som presvedčený 
o tom, že asistent učiteľa, ktorý bude 
hovoriť s dieťaťom v rómskom jazyku, si 
získa dôveru jeho rodičov a zvýši sa tak 
účasť detí v materských školách,“ doplnil 
Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR 
pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády sr pre rómske 
komunity | Foto: Ústav etnológie slovenskej 
akadémie vied
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skrášľujú prostredie 
vo svojich obciach
obČIanske združenIe purt funguje už trI roky. za ten Čas stIhlI jeho ČlenovIa vykonať 
množstvo prospešnej práce prI obnove a skrášľovaní verejných prIestorov I budov 
v gemerských a novohradských obcIach. o uskutoČnených projektoch, ale aj o plánoch 
do najblIžšej budúcnostI hovorí predseda obČIanskeho združenIa štefan vavrek, ktorý 
je v regIóne známym rómskym aktIvIstom.
jaroslav kizek | 
Foto: archív Štefana vavreka

ste iniciátorom vzniku občianskeho 
združenia PUrT, pozrime sa na jeho 
začiatky.
PURT vznikol v decembri roku 2012, 
 predtým som sa zaoberal mimo- 
školským vzdelávaním detí, ktoré 
chodili do základnej školy v Rimavskej 
Seči, mal som na starosti aj Rómsky 
mentorský projekt, ktorý sme robili 
pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, 
ktorá má sídlo v Budapešti. Tam som sa 
zoznámil s Ábelom Ravaszom a rozhodli 

sme sa, že musíme niečo urobiť pre 
gemerských Rómov. Rozhodli sme sa 
založiť občianske združenie PURT.

Začiatky boli asi zložité, museli ste 
ľudí presvedčiť o svojich cieľoch?
Na prvom stretnutí boli šiesti aktivisti 
a dvaja alebo traja starostovia. Začali 
sme pracovať a videli sme, že to má 
zmysel. Na čom sa dohodneme, to 
vždy splníme, postupne začali pribúdať 
ďalší aktivisti a starostovia. Na každom 
stretnutí nás bolo viac, takto sme 
postupne rástli.

Teraz by to malo byť už okolo 50 obcí.
Áno, v päťdesiatich obciach sme mali 
projekty, ale na pravidelné mesačné 
stretnutia chodia zástupcovia 35 obcí. 
Hlavne z okresov Rimavská Sobota 
a Revúca, ale začali sme už pôsobiť aj 
v okrese Lučenec, hlavne pri Fiľakove. 
Na najbližšom stretnutí by sme mali 
privítať aj zástupcov z okresu Rožňava. 
Na konferencii v Bratislave na konci 
októbra tohto roku boli aj sociálne 
pracovníčky z okresu Komárno, ktoré 
prejavili záujem o občianske združenie 
PURT. Koncom decembra budeme mať 
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zasadnutie v okrese Rimavská Sobota, 
sem sme ich pozvali, prídu pozrieť, 
a podľa mňa začneme na budúci rok 
pracovať aj tam.

na stretnutiach hodnotíte priebeh 
prác na projektoch?
Stretnutia prebiehajú tak, že aktivisti 
prídu na zasadnutie, vyhodnotíme 
predchádzajúce projekty. Každý musí 
doniesť fotografie, napríklad ako 
vyzerala autobusová zastávka pred 
začiatkom opravy a po nej. Vtedy 
odsúhlasíme, že projekt bol úspešný 
a môže požiadať o zdroje na ďalší 
mesiac. Ak projekt nedokončia, tak 
na stretnutí nemôžu žiadať o financie 
na ďalší projekt, až potom, keď ho 
dokončia. Napríklad, v Jánovciach sme 
opravovali kultúrny dom, to robíme 
už asi piatykrát, tu dostávajú každý 
mesiac zdroje na to, aby ho obnovovali. 
Vyzerá to tak, že v decembri to bude 
dokončené.

motivácia tu už teda je, aj samotní 
rómovia si môžu overiť, že takto sa 
dá niečo dosiahnuť.
Je to tak, ale teraz už nespolu- 
pracujeme len s Rómami. Aktivisti 
v okrese, ale aj tí z Komárna, ktorých 
som spomínal, nie sú Rómovia. Malé 
obce, ktoré majú veľmi malý rozpočet, 
získajú od nás 100 alebo 150 eur, aby 
si mohli opraviť alebo spraviť to, čo 
je pre nich v danom mesiaci dôležité. 
Preto sa začali zaujímať o občianske 
združenie PURT a spolupracujú s nami 
aj Nerómovia.

svoje aktivity takto rozširujete aj 
na okolité regióny?

Nerobíme len rómske projekty. 
Obnovili sme napríklad autobusové 
zastávky v niekoľkých obciach, 
a to nie je len pre Rómov. Začali 
sme obnovovať jarky pri cestách, 
to je tiež pre všetkých obyvateľov. 
Vo Fiľakove sme založili športový 
klub PURT Powerlifting, sú to 

rómski chlapci z Fiľakova, boli už aj 
na majstrovstvách sveta, Európy, 
medzinárodných súťažiach, kde 
sa umiestnili aj na prvých troch 
miestach. Podporujeme ich, teraz už 
ich podporuje aj mesto Fiľakovo, ale 
cestovanie, štartovné na súťažiach, to 
všetko hradí PURT.
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zapojte sa do školskej výtvarnej súťaže
rómske a nerómske detI spájajú sIly. ťapnIme sI spolu! päť vecí, v ktorých sme rovnakí.

vyhrajte až 1000 eur vo forme 
poukážok na knihy a umelecké 
potreby pre vašu školu. Zapojte 

sa do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje 
Európska komisia pre deti vo veku od 7 
do 10 rokov. Cieľom súťaže je podnietiť 
deti, učiteľov a rodičov, aby sa zamysleli 
nad tým, čo nás spája a umožňuje žiť 
spoločne v začleňujúcej a zmiešanej 
spoločnosti.
Posledný termín na podanie prihlášok je 
16. február 2016. Na zapojenie do súťaže 
treba pracovať v skupinách a vytvoriť 
výkres, na ktorom je znázornená uvedená 
téma. Nakreslite svoju predstavu o piatich 
veciach, v ktorých sme rovnakí, či už sme 
Rómovia alebo nie. Prvou cenou je 1000 
eur, druhý v poradí získa 500 a tretí 250 
eur.
Do súťaže sa môžu zapojiť deti zo 
všetkých základných škôl v krajinách 
Európskej únie. Výkresy by mali byť 
výsledkom kolektívnej práce malých 
skupín (3 až 5 detí) s podporou učiteľa. 
Odporúča sa, aby zúčastnené školy 
vytvorili skupiny zahŕňajúce rómske aj 
nerómske deti. Pri hodnotení výkresov 
porota zohľadní aj rôznorodosť skupiny.
Výkres môže byť vytvorený ceruzkou, 
perom alebo farbami, farebne alebo 
čiernobielo. Musí mať formát A4 alebo A3. 
každý výkres treba predložiť spolu so 
súťažným dotazníkom, v ktorom učiteľ 
vyplní tieto informácie: 
- názov výkresu, 
- stručné zhrnutie, čo výkres predstavuje 
(10 slov),
- mená, vek a pohlavie mladých účastníkov,
- názov a adresu školy a meno 
zodpovedného učiteľa,
- informácie o počte rómskych 
a nerómskych detí v súťažnej skupine.
Výkresy, ku ktorým nebude priložený 
dotazník, nepostúpia do hodnotiacej 
fázy. Účastníci by mali poskytnúť aj 
doplňujúce informácie o tom, ako 
v škole prebiehala súťaž: 
- opis aktivít, do ktorých sa deti zapájali pri 
tvorbe výkresu,
- vyjadrenia, ktorými deti komentovali 
svoju účasť,

- fotografie a videá týkajúce sa účasti školy 
v tejto súťaži.
Tieto informácie posúdia až v tretej fáze 
výberu troch celkových víťazov.
Každý výkres treba poslať s priloženým 
tlačivom o prevode autorského práva. 
Predložením výkresov škola potvrdzuje, že 
výkresy sú dielom predkladajúcich skupín 
a že nedošlo k porušeniu autorského práva. 
Každá škola môže predložiť do súťaže 
najviac päť kresieb (malieb). 
Otázky v ktoromkoľvek úradnom jazyku 
EÚ môžu zúčastnené školy poslať 
na e-mailovú adresu giveme5@esn.eu. 
Odpovede budú poskytnuté len 
v anglickom alebo francúzskom jazyku. 
Výkresy, dotazník a formulár o autorských 
právach treba poslať do stanoveného 
termínu na e-mailovú adresu giveme5@
esn.eu, prípadne poštou na adresu ESN, 

Give me 5!, Galerie Ravenstein 4, B-1000 
Brussels, Belgium.
Porota pri hodnotení výkresov vezme 
do úvahy poskytnuté doplnkové 
materiály a tieto kritériá: súvislosť 
s témou, tvorivosť (interpretácia témy), 
rôznorodosť a zloženie skupiny, vizuálny 
dojem. Generálne riaditeľstvo pre 
spravodlivosť a spotrebiteľov bude môcť 
použiť výkresy spôsobom, ktorý  uzná 
za vhodný. Účastníci udeľujú súhlas 
s reprodukciou a použitím výkresov 
s uvedením ich priezviska, mena a veku 
v rôznych verejných aktivitách týkajúcich 
sa integrácie Rómov, a to bez toho, aby 
účastníkom vzniklo akékoľvek právo 
na odmenu alebo akúkoľvek výhodu. 
viac informácií nájdete na linke: http://
ec.europa.eu/justice/newsroom/
discrimination/events/151218_en.htm

november 2015 – otvorenie súťaže.
16. február 2016 – termín na podanie prihlášok.
marec 2016 – stretnutie poroty, na ktorom vyberie víťazov za jednotlivé krajiny.
marec 2016 – internetové hlasovanie na webovej lokalite GR pre spravodlivosť
              a spotrebiteľov.
marec 2016 – stretnutie poroty, na ktorom vyberie celkových víťazov.
8. apríla 2016 – vyhlásenie víťazov.
apríl – máj 2016 – slávnostné odovzdávanie cien. 

časový haRmoNogRam súťaže

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády sr pre rómske 
komunity | Ilustrácia: európska komisia
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servIs
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v programe kultúra národnostných menšín na rok 2016
Za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity 
a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy 
a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického 
a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou 
väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.
Gestorom programu Kultúra národnostných menšín je 
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny alebo osoba 
poverená vedúcim Úradu vlády SR plnením úloh splnomocnenca 
vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny podľa čl. 2 
ods. 6 štatútu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. 
Postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie a spôsob 
odstraňovania formálnych nedostatkov upravuje Záväzná 
metodika, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy. Žiadateľ predkladá len 
jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať 
z viacerých projektov, zaradených do jedného alebo viacerých 
podprogramov.
Program kultúra národnostných menšín sa člení 
na nasledovné podprogramy:
1. Zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych 
hodnôt národnostných menšín
1.1. Edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, 
zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov.
1.2. Aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity 
kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií.
1.3. Podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby. 
1.4. Výskum kultúry, života, jazyka a identity príslušníkov menšín. 
1.5. Vzdelávacie projekty.
1.6. Záujmová činnosť a využitie voľného času.
1.7. Zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.
2. Výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín
2.1. Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv 
národnostných menšín. 
2.2. Podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných 
menšín.
2.3. Analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv 
národnostných menšín.
3. Interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi 
národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými 
skupinami
3.1. Podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi 
národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou 
a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom.
3.2. Projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných 
kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií.
3.3. Projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, 
miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok 
v národnostne zmiešanom prostredí. 
3.4. Podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie 
voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy 
a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných 
prostriedkov. 
3.5. Podpora výmenných programov, pobytov, spoločných 
vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti 
a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín. 

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie, ako aj formuláre 
jednotlivých projektov sa nachádzajú v elektronickom dotačnom 
systéme na webovom sídle úradu splnomocnenca vlády http://
www.narodnostnemensiny.gov.sk/dotacie/. 
Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje 
každý projekt žiadosti jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa 
formou bodového hodnotenia. Komisia rozhoduje hlasovaním 
o odporúčaní alebo neodporúčaní na podporu projektov žiadosti 
v poradí podľa počtu pridelených bodov od hodnotiteľov 
zostupne, teda od projektov, ktoré dostali najvyšší počet bodov 
po projekty s najnižším počtom bodov. Komisia môže určiť 
špecifikáciu nákladových položiek a výšku podpory pri každom 
projekte žiadosti odporúčanom na podporu samostatne. 
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel 
tejto výzvy sú obec, vyšší územný celok, občianske združenie, 
nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou 
osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 
služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická 
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti, právnická osoba zriadená osobitným 
zákonom; takejto právnej osobe nemožno poskytnúť dotáciu 
na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté 
prostriedky z verejného rozpočtu, medzinárodná organizácia 
registrovaná na území Slovenskej republiky, rozpočtová 
organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom 
je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia 
poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.
objem predpokladaných disponibilných finančných 
prostriedkov na program kultúra národnostných menšín 2016 
je vo výške 3 879 250 eur.
Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie 
a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 500 eur a najvyššia 
možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a maximálna 
výška poskytnutej dotácie je 150 000 eur, v zmysle § 8 ods. 1 
písm. c) bod 5 zákona. Najnižšia možná výška podpory jedného 
projektu žiadosti je 500 eur a najvyššia možná výška podpory 
jedného projektu žiadosti je 150 000 eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. 
c) bod 5 zákona. Minimálna výška spolufinancovania projektu 
z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov,na ktorý je dotácia 
požadovaná, je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu 
projektu žiadosti. Termín predkladania žiadostí je do 18. 
januára 2016. Podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom 
je absolvovanie seminára Zvyšovanie právneho povedomia 
v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie. O termíne 
a mieste konania seminára bude každý žiadateľ vopred písomne 
informovaný. Žiadateľ je povinný zmluvu o poskytnutí dotácie 
na podporu kultúry národnostných menšín spolu s prílohami zaslať 
na adresu sídla Úradu vlády SR najneskôr do 15 kalendárnych 
dní po schválení upraveného rozpočtu a komentáru k rozpočtu. 
Poskytovateľ je povinný poukázať finančné prostriedky na účet 
prijímateľa do 15 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných 
menšín.
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rómska kuchyňa / tavuťňI 

kačka s kapustou 
a domácimi lokšami

Tavibnaskere: 
 1 kačka - raca   1 šero loľi armiň   1 purum   bokeľi:

1 kg kompira-phuvale, 2 findži pherde areha, čepo olejos,
       jekh zumiňakeri roj pherďi šuteha

la kačka – raca das pro pekačis 
u tele late čhoras paňi. Das la 
te pekel (Trin the jepaš ovri). 

Pro olejis pekas e purum, čingerďi 
pro churdore kothora. E armiň 
čhingeras tiž pro churdore vaj 
resejinas la. Čhivas la ke purum, 
čhoras jekh zumiňakeri roj pherďi 
šuteha, mejk olejos u mukas 
te tavel savoro jekhetanes. 

O kompira-phuvale das te tavel taj 
la šupkaha. Tade kompira žužaras 

tele u resejinas len pro reselovs-
struhadlos. Das aro u čepo lon. Keras 

kalestar chumer. Chumerestar pajk keras 
guličkici, ajse andre burňik u valkinas len avri. 

Pekas len pre šuki panvica bijo olejos.

Suroviny: 
 1 kačka   1 ks červenej hlávkovej kapusty   1 ks 

cibule   lokše: 1 kg zemiakov, 2 hrnčeky hladkej, 
múky, trochu oleja, 1 Pl octu.

kačicu vložíme na pekáč 
a podlejeme vodou. Dáme 
piecť (tri a pol hodiny). 

Na oleji si opražíme pokrájanú 
cibuľu nadrobno. Rovnako 
aj kapustu nakrájame alebo 
postrúhame. Vložíme ju k cibuli, 
zalejeme polievkovou lyžicou 
octu, pridáme olej a necháme 
variť všetko spolu. Zemiaky 
uvaríme v šupke. Uvarené 
ich očistíme a postrúhame 
na strúhadle. Pridáme múku 
a trochu soli. Z cesta si potom 
vyvaľkáme šúľky s veľkosťou do dlane 
a spravíme z nich tvar placiek. Pečieme ich 
na suchej panvici bez oleja.

kačka-Raca armiňaha 
thaj le bokeľenca

hľadaj slová / rode o lava

rómska múdrosť:

Ten, kto nevie tancovať, tvrdí, že zem je 
hrboľatá.

oda, ko na džanel te khelel, phenel, 
hoj puv hiňi...

kľúčiky (kľejici), slivka (khiľav), pálenka 
(tharďi mol), vôl (guruv), počet (gin), 
železo (trast), koryto (balaňi), stan 
(cerha), nepálená tehla (valka), zubatý 
(dandvalo), ovca (bakri), rozhovor 
(duma), zadok (bul), mech (gono), 
mrkva (merka), špinavý (melalo), slová 
(lava), hrnčeky (kuča), môj (miro), 
prísaha (vera)
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D A N D V A L O T

K U Č A K L A V H

Ľ I M E L A L O A

E Ň A U O E KH I R

J A N Ď

I L A K O U Ľ L I

C A K R G R A A M

I B R E E U V V O

O R I M U V O A L


