
www.zbystrujeme.sk 

WatchBBSK 

 

Zbystrujeme pozor!nosť - odpočet činnosti M. Kotlebu vo 

funkcii predsedu VÚC BBSK. 

POZOR!NOSŤ 





Úvodník 
 

Čo je watchdog? 

Nevyhnutnou súčasťou vyspelej demokratickej spoločnosti je nie-

len slobodne si zvoliť svojho zástupcu, ale aj kontrolovať jeho čin-

nosť, plnenie sľubov a volebného programu. Jednotlivé kroky na-

šich zástupcov a zástupkýň od lokálnej, až po národnú úroveň, ich 

výroky a rozhodnutia majú nesmierny dopad na kvalitu nášho živo-

ta. 

Watch – dog je v preklade strážny pes. V angličtine tento termín 

zľudovel pre akýkoľvek typ verejnej kontroly. Strážnymi psami sú 

teda všetci, ktorí sa rozhodnú monitorovať či kontrolovať niektorú 

oblasť verejného, alebo privátneho života, ktorá môže byť predme-

tom občianskeho záujmu.  

 Prieskumné aktivity 

V tejto publikácii vám ponúkame analýzu - postoje k extrémizmu a 

kompetencie župy v oblasti riešenia rómskej problematiky.  

Názory a postrehy verejných činiteľov 

Súčasťou publikácie sú aj názory občianskych aktivistov, dlhodobo 

pracujúcich v oblasti riešenia a odstránenia chudoby v marginalizo-

vaných rómskych komunitách, verejných i štátnych zamestnancov 

pôsobiacich v sociálnej oblasti, či v oblasti zavádzania inkluzívnych 

politík na Slovensku.  

 
Iniciatíva Zbystrujeme  

pozor!nosť vznikla s cie-

ľom poskytnúť širokej 

verejnosti odpočet  čin-

nosti Banskobystrického 

samosprávneho kraja.   

Tvoria ju zástupcovia a 

zástupkyne mimovlád-

nych organizácií,  umel-

ci a umelkyne, pedagó-

govia, predstavitelia 

inteligencie, experti a 

expertky v rôznych 

oblastiach, občania a 

občianky BBSK, ktorým 

nie je ľahostajné smero-

vanie  kraja v ktorom 

žijú.  

 

Logo iniciatívy 



Výskum sklonov k radikalizmu a extrémizmu  
obyvateľov Banskobystrického kraja 

 
Úvod 

 

Cieľom výskumu bolo merať inklináciu k vybraným názorom, ktoré je možné chápať ako 

indikátory pravicového extrémizmu a radikalizmu. Chceli sme predovšetkým zistiť, či vyš-

šia inklinácia k týmto názorom je spojená s podporou súčasného predsedu Banskobys-

trického samosprávneho kraja Mariana Kotlebu. Použili sme na to tzv. Likertovu škálu - 

teda sústavu vybraných výrokov, s ktorými respondenti vyjadrovali svoj odstupňovaný 

súhlas, resp. nesúhlas. Treba zdôrazniť, že výber dimenzií a jednotlivých výrokov nemož-

no chápať ako škálu merajúcu pravicový radikalizmus, či extrémizmus ako taký. Je to vý-

ber tých názorových inklinácií, ktoré podľa predpokladov (napr. rétoriky M. Kotlebu alebo 

zistení z už realizovaných podobných výskumov) mohli stáť za jeho podporou. Predpokla-

dáme samozrejme, že „skutoční“ pravicoví radikáli a extrémisti  by mali dosahovať vyššie 

skóre ako „vlažní“ podporovatelia M. Kotlebu, či ako tí, ktorí ho volili takzvane „z protes-

tu.“ Na druhej strane, i tí, ktorí ho volili „z protestu“ alebo ako „menšie zlo,“ „zo srandy“ 

a podobne, musia voči niektorým názorom chápaným ako súčasť podhubia pravicového 

extrémizmu a radikalizmu vykazovať istú, aspoň miernu, inklináciu či toleranciu. Inak by 

sa podľa nášho názoru k takejto voľbe nemohli uchýliť. Zároveň výskum sleduje inklináciu 

k týmto názorom aj vo vzťahu k sympatiám k M. Kotlebovi. Účasť na voľbách do VÚC bý-

va nízka a i v posledných voľbách v roku 2013  v Banskobystrickom kraji dosiahla len 

24,61%. V absolútnom počte získal M. Kotleba 71 397 hlasov, nemohli sme teda predpo-

kladať v akom počte budú jeho voliči zachytení v našej vzorke. Sympatizanti M. Kotlebu 

sa však môžu nachádzať i medzi tými, ktorí do VÚC voliť neprišli, ale predstavujú poten-

ciálnych voličov a podporovateľov M. Kotlebu a krajnej pravice.  

 

 

 



Tab. č. 1: Súhrnné skóre podľa výrokov 
Obyvatelia 

BBSK 

Študenti 

SŠ 

1.Čo naša krajina potrebuje viac ako nezmyselné zákony a nariadenia je schopný líder, ktoré -  

mu by ľudia mohli dôverovať a nasledovať ho. 
3,56 3,68 

2.Štát by mal podporovať školy s vyučovacími jazykmi menšín žijúcich na Slovensku. 3,29 3,54 

3.Ženy by mali v spoločnosti zastávať viac vedúcich funkcií. 2,16 2,47 

4.Európska únia je len byrokratická mašinéria na prijímanie nezmyselných nariadení. 3,37 3,32 

5.Páry osôb rovnakého pohlavia by mali mať v spoločnosti rovnaké práva ako heterosexuálne    

   páry. 
3,26 3,28 

6.Nečudujem sa ľuďom, čo volili Mariana Kotlebu, niekto si už musí konečne s Rómami poradiť. 3,35 3,67 

7.Pracujúci ľudia živia všetkých Rómov. 3,83 3,75 

8.Kultúrna rozmanitosť je obohatením Slovenska. 2,42 2,42 

9.Podnikateľ alebo robotník sú pre spoločnosť užitočnejší ako vedec, alebo umelec. 3,00 2,98 

10.Členstvo Slovenska v EÚ je pre nás prospešné. 2,77 2,92 

11.Úspešných Rómov by bolo treba viac zviditeľňovať. 2,70 2,86 

12.Názorová rôznorodosť je prospešná pre spoločnosť. 2,31 2,47 

13.Základom spoločnosti je tradičná rodina, treba ju chrániť pred tými, ktorí sa ju snažia 

     ohrozovať. 
4,20 4,14 

14.Rómovia sú na Slovensku diskriminovaní. 4,02 3,75 

15.Neexistuje jeden správny spôsob života, každý má právo vybrať si vlastný životný štýl, vieru 

či sexuálne preferencie. 
2,05 1,92 

16.Rómovia majú viac sociálnych výhod a práv ako majorita. 4,02 3,99 

17.Marian Kotleba je extrémista a za žiadnych okolností by som ho nevolil/a. 2,98 3,35 

18.Ateista nikdy nemôže byť rovnako dobrý a morálny ako veriaci človek. 2,03 1,79 

19.Rómovia sú populačnou hrozbou. Za krátku dobu budú na Slovensku väčšinou. 3,72 3,76 

20.Všetci obyvatelia SR sú povinní rozprávať spisovnou slovenčinou. 3,84 3,49 

21.Poslušnosť a rešpekt k autoritám sú najdôležitejšou súčasťou výchovy. 3,57 3,68 

22.Je potrebné úplne oddeliť cirkev od štátu. 2,56 3,03 

23.Občan Slovenska, ktorý príjme maďarské občianstvo je vlastizradca. 2,68 2,52 

24.Marian Kotleba je jeden z mála, čo hovorí pravdivo a otvorene. 2,90 3,20 

25.EÚ ohrozuje suverenitu Slovenska. 2,99 3,16 

SPOLU 3,10 3,17 



Metodika výskumu 

Zber dát prebiehal v niekoľkých fázach: 1. Fáza: október – novem-

ber 2014; 2. Fáza: marec – máj 2015; 3. Fáza: september – október 

2015. Výskum možno rozdeliť na dve časti – podľa zamerania na 

dve rôzne populácie. Prvá časť výskumu prebiehala v mestách 

a obciach Banskobystrického kraja, kde bolo zozbieraných 484 do-

tazníkov. Vo vzorke sú zastúpení obyvatelia 64 rôznych miest 

a obcí BBSK zo všetkých okresov BBSK. V týchto mestách 

a obciach boli následne respondenti do vzorky vybraní náhodne. 

Druhá časť výskumu prebiehala na troch stredných školách v mes-

tách Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom, kde bolo celkovo 

zozbieraných 399 dotazníkov. V Banskej Bystrici a v Žiari nad Hro-

nom to boli gymnáziá, vo Zvolene stredná priemyselná škola. Bo-

hužiaľ, plánovaný počet dotazníkov sa odlišuje od reálneho počtu 

zozbieraných dotazníkov v dôsledku negatívneho vplyvu iniciatívy  

VÚC. Počas zberu sa niektorí z riaditeľov oslovených škôl vyjadrili o 

„zákaze spolupracovať na našom výskume,“ pričom tento zásah do 

našej činnosti z pozície predsedu BBSK klasifikujeme ako mocen-

ský zásah do legitímnej výskumnej činnosti našej organizácie.  

Pri výbere relevantných výrokov do výskumu sme sa inšpirovali nie-

ktorými, už existujúcimi škálami, ako sú tzv. F škála a RWA škála, 

selektívne sme však vybrali len niektoré výroky a naopak, doplnili 

sme ich o ďalšie. S ohľadom na komplexnosť postoja a špecifický 

kultúrny a sociálny kontext výskumu, bolo potrebné doplniť najmä 

výroky merajúce postoje k Rómom - teda tzv. anticiganizmus.  

Výsledkom je 25 výrokov, ktoré sa vzťahujú k šiestim dimenziám: 

odmietanie Rómov – výroky č.  7, 11, 14, 16, 19; autoritatívnosť – 

výroky č. 1, 9, 12, 15, 21; preferovanie tradičných náboženských 

princípov – výroky č. 3, 5, 13, 18, 22; nacionalizmus a odmietanie 

inakosti – výroky č. 2, 5, 8, 20, 23; euroskepticizmus: 4, 10, 25; 

a vo výskume figurovala aj osobitná dimenzia vzťahujúca sa 

k osobe M. Kotlebu: výroky č. 6, 17, 24 (výroky sa očíslované na-

chádzajú v tabuľke č. 1 v úvode). 

Respondenti mohli vyjadriť  svoj odstupňovaný súhlas na 5 stupňo-

vej škále s variantmi „Úplne súhlasím - Skôr súhlasím - Ani súh-

lasím ani nesúhlasím - Skôr nesúhlasím – Nesúhlasím.“ 

Keďže v sérii výrokov sa nachádzajú výroky pozitívne i negatívne 

formulované (teda také, pri ktorých súhlas interpretujeme ako väčšiu 

inklináciu k ideám stojacim za podporou pravicového radikalizmu a 

extrémizmu, ale i také, kde naopak nesúhlas znamená väčšiu inkli-

náciu týmto ideám), bolo potrebné výroky tzv. prepólovať a až ná-

sledne im priradiť číselnú hodnotu od 1 do 5. Po prepólovaní časti 

výrokov (č. 1, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25) platí, že 

F škála je osob-

nostný test skon-

štruovaný v roku 

1947 Theodorom W. 

Adornom a jeho tí-

mom. Škálu navrhli 

s cieľom merať au-

toritársku osob-

nosť. Písmenko „F“ 

je odvodené od slo-

va „fašizmus.“ F 

škála meria autori-

társku osobnosť na 

niekoľkých dimen-

ziách: konvenciona-

lizmus, autoritárska 

agresivita, povery 

a stereotypy, deš-

truktivita 

a cynizmus 

a ďalšie. RWA škála 

je označenie škály 

merajúcej pravico-

vé autoritárstvo 

(RWA = right-wing 

authoritarianism). 

V našom výskume 

sme sa inšpirovali 

škálou RWA Boba 

Altemayera. 



 

„Najvýraznejšie sa 

v názoroch populá-

cie prejavuje od-

mietanie Rómov.“ 

čím vyššie skóre (teda čím bližšie 5), tým väčšia blízkosť názo-

rom a postojom M. Kotlebu a pravicového extrémizmu 

a radikalizmu a naopak, čím nižšie skóre (teda čím bližšie 1), tým 

väčšia vzdialenosť. Základom spracovania výskumu je výpočet tzv. 

súhrnného skóre - teda priemernej miery súhlasu s výrokom, resp. 

výrokmi, ktoré je možné určiť pre vybrané skupiny respondentov 

a následne porovnať. Pri porovnávaní skóre podľa vybraných kritérií 

(teda podpory M. Kotlebu a vybraných sociálnych a demografických 

charakteristík) sme ako podklady pre analýzu využili frekvenčné ta-

buľky, zistené rozdiely sme overovali aj štatistickými testami (T-testy 

a ANOVA). 

Výsledky výskumu — obyvatelia 
BBSK 
Pri analýze súhrnného skóre podľa jednotlivých výrokov (tab. č. 1)

zisťujeme, že najvyššiu mieru súhlasu vyjadrili obyvatelia BBSK 

s výrokmi 13, 14 a 16, teda zhodujú sa v tom, že treba chrániť tradič-

nú rodinu, súhlasia s názorom, že Rómovia majú viac sociálnych vý-

hod a práv ako majorita a nesúhlasia s tým, že by Rómovia boli na 

Slovensku diskriminovaní. Na druhej strane, najvyššiu mieru nesúh-

lasu prejavili ľudia s výrokom „Ateista nikdy nemôže byť rovnako 

dobrý a morálny ako veriaci človek.“ Podporu má medzi obyvateľmi 

vyššie zastúpenie žien vo verejných funkciách a všeobecné deklará-

cie o tom, že kultúrna rozmanitosť je obohatením Slovenska alebo 

deklarácie o prospešnosti názorovej rôznorodosti. Pri analýze jednot-

livých dimenzií (tab. č. 2) vidíme, že najvýraznejšie sa v názoroch 

populácie prejavuje odmietanie Rómov.  

Zaujímalo nás ďalej, či je možné nájsť rozdiel v názorových inkliná-

ciách medzi tými, ktorí sympatizujú s M. Kotlebom a tými, ktorí k ne-

mu vyjadrili skôr nesympatie. Respondentov sme si preto rozdelili na 

dve skupiny. Tých, ktorí vo výrokoch na dimenzii Kotleba (výroky č. 

6, 17 a 24) vyjadrili sympatie s ním alebo jeho konaním, t.j. vo všet-

kých troch výrokoch dosiahli skóre vyššie ako 3 (týchto respondentov 

 Tab. č. 2: Súhrnné skóre obyvateľov BBSK podľa dimenzií Skóre 

odmietanie Rómov 3,66 

nacionalizmus a odmietanie inakosti 3,09 

Kotleba 3,07 

euroskepticizmus 3,04 

autoritatívnosť 2,89 

preferovanie tradičných náb. princípov 2,84 



bolo 70) s tými, ktorí naopak vo všetkých troch prípadoch vyjadrili 

skôr nesympatie s ním, či jeho konaním (tých bolo 64). Keď po-

rovnáme obidve skupiny zistíme, že „sympatizanti“ majú oproti ne-

sympatizujúcim signifikantne vyššie skóre na všetkých dimen-

ziách, s výnimkou dimenzie „preferovanie tradičných nábožen-

ských princípov.“ To naznačuje, že vybrané výroky sú relevantný-

mi indikátormi vo vzťahu k podpore alebo ne-podpore M. Kotlebu 

a inklinácii k pravicovému extrémizmu a radikalizmu. Inklinácia 

k týmto názorom teda súvisí s podporou a sympatiami, či aspoň 

toleranciou a zhovievavosťou vo vzťahu k M. Kotlebovi. Dimenzi-

ou, kde sa tento rozdiel prejavuje najvýraznejšie, je odmietanie 

Rómov. Veľmi zjednodušene možno preto povedať, že Rómov 

odmietajú všetci, ale u sympatizantov M. Kotlebu je toto odmieta-

nie výraznejšie. 

Faktory diferencujúce populáciu 

Pohlavie 

Pozrieme sa ďalej na variabilitu sledovaných názorových inklinácií 

podľa vybraných charakteristík respondentov. Z hľadiska pohlavia 

sa na sledovaných dimenziách neprejavujú výraznejšie rozdiely, 

s výnimkou dimenzie preferovania tradičných náboženských pri-

ncípov, kde vyššie skóre dosahujú muži. Je to však predovšetkým 

kvôli tomu, že muži vo výrazne nižšej miere deklarujú potrebu vyš-

šieho zapojenia žien do verejných funkcií, ako aj výrazne menej 

podporujú emancipáciu sexuálnych menšín. Treba povedať, že 

takéto rozdiely z hľadiska pohlavia potvrdzujú aj ďalšie výskumy.  

Rozdiely medzi mužmi a ženami sa síce v priemere, teda pri ana-

 

„Inklinácia k týmto 

názorom teda kore-

luje s podporou a 

sympatiami, či     

aspoň toleranciou 

a zhovievavosťou 

vo vzťahu k M. Kot-

lebovi. Dimenziou, 

kde sa tento rozdiel 

prejavuje najvýraz-

nejšie je odmietanie 

Rómov.“ 

Tab. č. 3 
Kotleba + 
(počet 70) 

Kotleba - 
(počet 64) 

rozdiel 

Kotleba 4,50 1,37 3,13 

odmietanie Rómov 4,18 3,15 1,03 

euroskepticizmus 3,53 2,55 0,98 

nacionalizmus  3,51 2,69 0,82 

autoritatívnosť 3,14 2,55 0,59 

preferovanie náb. 
princípov 

2,99 2,70 0,28 



 

„Muži boli vo všeo-

becnosti častejšie 

vo svojich odpove-

diach radikálnejší 

a ženy umiernenej-

šie.“ 

lýze ich súhrnného skóre, výrazne neodlišujú - rôzny je však roz-

ptyl, resp. miera príklonu k istým názorom. Muži boli vo všeobec-

nosti častejšie vo svojich odpovediach radikálnejší a ženy umier-

nenejšie. To sa prejavovalo jednak tým, že u žien bola vyššia frek-

vencia neutrálnych odpovedí „ani súhlasím ani nesúhlasím“ a tiež 

v prípade, že sa priklonili k názoru, bol tento príklon menej často 

krajný. Toto platilo aj v prípade výrokov vyjadrujúcich sympatie 

k M. Kotlebovi, väčšie percento mužov než žien vyjadruje úplné, 

resp. bezvýhradné sympatie k M. Kotlebovi, ale i opačne - výraz-

nejšie odmietavé postoje.    

Pri hodnotení činnosti M. Kotlebu na poste predsedu BBSK väčšie 

percento mužov než žien vyjadrilo kladné, ale i záporné hodnote-

nie. Ženy častejšie nevedeli posúdiť jeho pôsobenie. Na druhej 

strane, v prípade deklarovanej účasti v župných voľbách (aspoň 

v jednom kole) prevažujú ženy, z ktorých účasť na voľbách dekla-

rovalo 65,3% kým u mužov to bolo len 60%. K voľbe M. Kotlebu 

aspoň v jednom kole sa pritom hlási o niečo vyššie percento mu-

žov ako žien. U mužov prevažuje počet tých, ktorí Kotlebu volili, 

nad tými, ktorí ho nevolili 49,6% oproti 45% (z počtu tých, čo sa 

volieb zúčastnili). Kým u žien naopak, 51,2% z tých, čo boli voliť 

deklaruje, že Kotlebu nevolili a 41,7% deklaruje voľbu M. Kotlebu.  

Vzdelanie 

Zaujímavé sú aj rozdiely v súvislosti so vzdelaním respondentov. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že s rastúcim vzdelaním kle-

sá výška súhrnného skóre a teda klesá inklinácia k názorom 

a postojom, ktoré môžu stáť za podporou pravicového extrémizmu 

a radikalizmu. Toto však platí len v tom prípade, ak z analýzy vy-

lúčime ľudí so základným vzdelaním. Títo majú na väčšine dimen-

zií nižšie skóre oproti ľuďom so stredoškolským vzdelaním, hoci 

často mierne vyššie než ľudia s VŠ vzdelaním. Najvyššie skóre 

majú len v dimenzii „preferovanie tradičných náboženských princí-

pov“ a „euroskepticizmus.“ Euroskepticizmus je však zároveň jedi-

Tab. č. 4 Muži Ženy Rozdiel (M-Ž) 

Kotleba 3,02 3,11 -0,09 

odmietanie Rómov 3,62 3,68 -0,06 

autoritatívnosť 2,91 2,88 0,02 

euroskepticizmus 3,06 3,02 0,04 

nacionalizmus a odmietanie inakosti 3,13 3,06 0,07 

preferovanie náb. princípov 2,92 2,78 0,14 



nou dimenziou, ktorá nevykazuje štatisticky významnú súvislosť 

vo vzťahu k výške dosiahnutého vzdelania. 

Naopak celkovo najnižšie skóre majú ľudia so základným vzdela-

ním v prípade dimenzie Kotleba, kde je ich skóre ešte nižšie ako 

v prípade ľudí s VŠ vzdelaním. Môže to byť dané ich ďalším so-

ciálnym profilom – 16% z týchto respondentov uvádza inú než slo-

venskú národnosť (v prípade iných vzdelanostných skupín je toto 

číslo nižšie), vyššie je tu i percento nezamestnaných. Značná časť 

tejto skupiny sú ľudia ešte študujúci, čo najlepšie zdôvodňuje pre-

čo je zahrnutie tejto kategórie do analýzy trochu problematické 

a môže to zdôvodňovať skutočnosť, že práve základné vzdelanie 

je tým variantom premennej vzdelanie, ktoré narúša inak jednoz-

načnú súvislosť medzi podporou sledovaných názorov 

a nadobudnutým vzdelaním. 

Celkovo najvyššie skóre majú vo všeobecnosti ľudia so stredo-

školským vzdelaním bez maturity, nasledovaní ľuďmi so stredo-

školským vzdelaním s maturitou. Ľudia s vysokoškolským vzdela-

ním majú takmer na všetkých sledovaných dimenziách skóre niž-

šie ako 3, t.j. skôr neinklinujú k názorom, ktoré môžu stáť za pod-

porou M. Kotlebu a pravicového extrémizmu, avšak výnimkou je 

dimenzia odmietanie Rómov, kde je skóre vyššie ako 3, to jest 

k odmietaniu Rómov inklinujú, hoci v mierne nižšej miere ako os-

tatné vzdelanostné skupiny.  

Zamestnanecký status a príjem 

So vzdelaním je úzko spojený aj zamestnanecký status respon-

dentov. V celkovom vyhodnotení súhrnného skóre je jedinou vý-

raznejšou odchýlkou vyššie skóre u ľudí, ktorí sú nezamestnaní. 

Mohlo by to potvrdzovať istú „frustračnú teóriu“ – t.j. uchyľujú sa 

k odmietaniu rôznych skupín práve ako dôsledok zlej osobnej ži-

votnej situácie. Na druhej strane, špecificky na dimenzii 

„odmietanie Rómov“ toto skóre nemajú zďaleka najvyššie, tu sa 

 

„Vo všeobecnosti 

možno konštatovať, 

že s rastúcim vzde-

laním klesá výška 

súhrnného skóre 

a teda klesá inkliná-

cia k názorom 

a postojom, ktoré 

môžu stáť za pod-

porou pravicového 

extrémizmu 

a radikalizmu. Ne-

platí to však pre ľu-

dí so základným 

vzdelaním.“ 

 Tab. č. 5 ZŠ 
ZŠ (bez 
študujú-

cich) 
SOU SŠ VŠ 

odmietanie Rómov 3,36 3,07 3,75 3,74 3,49 

autoritatívnosť 2,99 3,20 3,02 2,91 2,79 

nacionalizmus  2,93 2,80 3,33 3,13 2,92 

preferovanie náb. 
princípov 

3,11 3,24 3,05 2,78 2,76 

euroskepticizmus 3,17 3,26 3,11 3,06 2,93 

Kotleba 2,63 2,04 3,17 3,19 2,84 

Spolu 3,03 2,94 3,24 3,13 2,95 



 

„Celkovo sa zdá, že 

názorové 

a postojové spek-

trum najbližšie 

k akceptácii názo-

rov a postojov, kto-

ré môžu znamenať 

toleranciu 

a podporu pravico-

vého extrémizmu 

a radikalizmu nema-

jú tí najnižšie posta-

vení (teda ľudia so 

základným vzdela-

ním s úplne mini-

málnym príjmom) – 

teda tí najbiednejší 

a najohrozenejší, 

ale tí, ktorí sú na 

tom o niečo lepšie, 

teda majú SOU ale-

bo SŠ s maturitou 

a pomerne nízky, 

avšak nie najnižší 

príjem.“ 

súvislosť so zamestnaneckým statusom neukázala významná. 

Samozrejme, i v prípade zamestnaných osôb by bolo možné uva-

žovať o platnosti „frustračnej teórie,“ ak zapojíme do analýzy výš-

ku príjmu. V súvislosti s výškou príjmu (prepočítaného na člena 

domácnosti) však pozorujeme len miernu súvislosť, kedy celkové 

súhrnné skóre je v prípade dvoch najvyšších príjmových kategórií 

(301-500€ a nad 500€ na člena domácnosti) o niečo nižšie. Toto 

skóre je u týchto príjmových kategórií mierne nižšie na všetkých 

sledovaných dimenziách, najvýraznejší je však rozdiel v prípade 

dimenzie „odmietanie Rómov“ oproti dvom nižším príjmovým kate-

góriám (s výnimkou tej najnižšej – do 100€).  Odmietanie Rómov 

je zároveň jedinou dimenziou, ktorá vykazuje štatisticky významnú 

súvislosť s výškou príjmu na člena domácnosti. 

Celkovo sa zdá, že názorové a postojové spektrum najbližšie 

k akceptácii názorov a postojov, ktoré môžu znamenať toleranciu 

a podporu pravicového extrémizmu a radikalizmu nemajú tí naj-

nižšie postavení (teda ľudia so základným vzdelaním s úplne mi-

nimálnym príjmom) – teda tí najbiednejší a najohrozenejší, ale tí, 

ktorí sú na tom o niečo lepšie, teda majú SOU alebo SŠ 

s maturitou a pomerne nízky, avšak nie najnižší príjem. Možno to 

vysvetliť tým, že v tejto skupine ľudí sú prítomné isté ašpirácie – 

na lepší život, vyšší príjem a podobne. Kým tí „najbiednejší“ na 

niečo také už často rezignovali, prípadne svoj neúspech môžu pri-

pisovať nízkemu dosiahnutému vzdelaniu. Naopak v skupinách 

s vyšším socioekonomickým statusom mierne klesá preferovanie 

názorov a postojov, ktoré môžu stáť za podporou pravicového ex-

trémizmu a radikalizmu.  

Vek 

V súvislosti s vekom je zaujímavé, že celkové súhrnné skóre je 

najvyššie vo vekovej kategórii 50 – 59 ročných. Je to najmä na 

základe vyššieho skóre na dimenziách: odmietanie Rómov, euros-

 Tab. č. 6 
Do 100€ 

(44) 

101-
200€ 
(129) 

201-
300€ 
(165) 

301-
500€ 
(97) 

Viac ako 
500€ 
(41) 

odmietanie Rómov 3,53 3,76 3,74 3,48 3,56 

autoritatívnosť 2,85 2,90 2,96 2,83 2,85 

nacionalizmus  3,08 3,18 3,12 3,02 2,90 

preferovanie náb. 
princípov 

2,84 2,92 2,88 2,72 2,69 

euroskepticizmus 3,13 3,16 3,03 2,89 3,04 

Kotleba 3,14 3,26 3,04 2,90 2,94 

Spolu 3,10 3,20 3,13 2,97 3,00 



kepticizmus, ale najvyššie skóre majú aj na dimenzii Kotleba.  

 

Celkovo najnižšie súhrnné skóre má práve najvyššia veková kate-

gória tých, čo majú viac ako 60 rokov. Treba si však uvedomiť, že 

táto veková kategória je najširšia (nakoľko najstarší respondent vo 

výskume mal 80 rokov) a zároveň je ako demografická skupina vo 

výskume podreprezentovaná, čo treba tiež brať do úvahy. Napriek 

tomu je možné uvažovať o príčinách – je to veková kategória, kto-

rú z veľkej časti tvoria dôchodcovia, u ktorých už niektoré argu-

menty, ako „robíme na Rómov,“ „živíme ich“ a pod. nemusia na-

toľko rezonovať. Zároveň možno uvažovať o tom, že je to generá-

cia, pre ktorú Kotlebove názory v súvislosti s históriou, ako odmie-

tanie SNP alebo velebenie slovenského štátu, či ponúkané radi-

kálne riešenia voči rómskej menšine môžu byť viac neprijateľné, 

vzhľadom na možnú osobnú skúsenosť, či skúsenosť svojich rodi-

čov s reálnymi dôsledkami fašizmu. Na dimenzii Kotleba je totiž 

v tejto generácii výrazne najnižšie skóre. Naopak najvyššie skóre 

je tu na dimenzii autoritatívnosť. V prípade zvyšných vekových 

kategórií je veľmi zaujímavé, že celkové súhrnné skóre je tu pri 

zaokrúhlení na dve desatinné miesta úplne rovnaké. Samozrejme 

variabilita sa prejavuje na jednotlivých dimenziách. Napríklad na 

dimenzii Kotleba majú vyššie skóre dve najnižšie vekové kategó-

rie oproti strednej generácii od 30 do 50 rokov. Naopak, v prípade 

euroskepticizmu môžeme zas povedať, že mierne prevažuje 

v tejto strednej generácii oproti dvom najnižším vekovým kategó-

riám. 

 

„Zaujímavé je, že 

celkovo najnižšie 

súhrnné skóre a te-

da najmenší príklon 

k názorom a ideám 

pravicového radika-

lizmu a extrémizmu 

má práve najvyššia 

veková skupina 

tých čo majú viac 

ako 60 rokov.“ 
Tab. č. 7 

15-19 

 (39) 

20-29 

(161) 

30-39 

(91) 

40-49 

 (99) 

50-59 

(55) 

60+ 

(30) 

odmietanie Ró-

mov 
3,66 3,63 3,62 3,69 3,78 3,57 

autoritatívnosť 2,86 2,94 2,85 2,80 2,93 3,05 

nacionalizmus 3,12 3,09 3,06 3,10 3,16 3,07 

preferovanie náb. 

princípov 
2,87 2,73 2,93 2,82 2,99 2,90 

euroskepticizmus 2,85 3,00 3,09 3,11 3,22 2,86 

Kotleba 3,16 3,14 3,01 2,99 3,28 2,67 

Spolu 3,09 3,09 3,09 3,09 3,23 3,02 



 

„Aj v populácii štu-

dentov stredných 

škôl je najvýraznej-

šou názorovou in-

klináciou odmieta-

nie Rómov.“ 

Výsledky výskumu — študenti 
stredných škôl 
V rámci výskumu sme sa zamerali osobitne na populáciu mladých 

ľudí - študentov stredných škôl. Jedným z dôvodov je väčšia  

„zraniteľnosť“ mladých ľudí voči ideám pravicového extrémizmu a 

radikalizmu - často cez participáciu v rôznych subkultúrach, ktoré 

k týmto ideám inklinujú alebo sa i priamo hlásia. Druhým dôvodom 

je skutočnosť, že mladí ľudia sú zároveň tou skupinou, ktorej ná-

zory sa dajú ovplyvňovať prostredníctvom výchovnovzdelávacieho 

procesu, a preto sú významnou cieľovou skupinou z hľadiska pre-

vencie šírenia pravicového radikalizmu a extrémizmu. 

Ako si môžeme všimnúť v súhrnnej tabuľke v úvode, celkové sú-

hrnné skóre študentov je mierne vyššie ako v populácii obyvate-

ľov BBSK: 3,17 oproti 3,10, čo potvrdzuje tézu o väčšej zraniteľ-

nosti tejto časti populácie vo vzťahu k ideám pravicového radika-

lizmu a extrémizmu. Pri porovnaní skóre za jednotlivé výroky na-

chádzame podobnosti i rozdiely medzi týmito dvomi sledovanými 

populáciami. Až na výnimky sa zdá, že výroky, ktoré majú vyššie 

skóre vo vzorke všetkých obyvateľov BBSK skórujú vyššie aj u 

študentov a naopak.  

Ak sa pozrieme na výsledky podľa jednotlivých dimenzií (tab. č. 8) 

vidíme, že najvyššie skóre a teda najvýraznejšie sa v názoroch 

študentov  prejavuje opäť odmietanie Rómov. Zároveň ale platí, 

že na tejto dimenzii je rozdiel medzi populáciou obyvateľov BBSK 

a študentov SŠ najmenší. Naopak, najvýraznejšie rozdiely v názo-

roch nachádzame na dimenzii Kotleba. Študenti stredných škôl na 

tejto dimenzii majú výrazne vyššie skóre, čo znamená, že výraz-

nejšie sympatizujú s M. Kotlebom. Zároveň treba povedať, že na 

dimenzii Kotleba je v populácii študentov SŠ výrazne najvyššia  

tzv. štandardná odchýlka - t.j. odpovede sú vnútorne najrôznoro-

dejšie a nachádzame tu takých, ktorí s Kotlebom výrazne sympati-

zujú, ale i takých, ktorí ho výrazne odmietajú.  

Keď porovnáme - rovnako, ako sme to urobili v prípade populácie 

všetkých obyvateľov BBSK - tých, ktorí s Kotlebom sympatizujú a 

tých, ktorí s ním nesympatizujú (teda skupinu študentov, ktorá 

mala vo všetkých troch výrokoch týkajúcich sa M. Kotlebu skóre 

väčšie ako 3, s tými, ktorí mali  vo všetkých troch výrokoch skóre 

nižšie ako 3), zistíme, že rozdiely v názoroch sú tu výrazne roz-

dielne - a to na všetkých sledovaných dimenziách.  

 

 



Faktory diferencujúce populáciu 

Typ školy a miesto bydliska 

Z hľadiska faktorov diferencujúcich populáciu sme sa zamerali na 

typ navštevovanej školy, inými slovami zaujímalo nás, či je možné 

nájsť rozdiely v názorových inklináciách medzi študentmi gymnázií 

a strednej odbornej školy. Zistili sme, že gymnazisti majú signifi-

kantne nižšie skóre na dimenziách „odmietanie Rómov“ a 

„preferovanie tradičných náboženských princípov,“ t.j. k týmto ná-

zorovým podhubiam sklonov k pravicovému radikalizmu a extré-

mizmu inklinujú výrazne nižšie.  Môžeme sa pozrieť aj na rozdiely 

medzi gymnáziami z Banskej Bystrice a zo Žiaru nad Hronom, kde 

môžeme konštatovať, že gymnazisti z Banskej Bystrice majú vý-

znamne nižšie skóre na dimenziách autoritatívnosť a preferovanie 

tradičných náboženských princípov. Spomenúť možno aj to, že sa 

 

„Študenti stredných 

škôl prejavujú väč-

šie sympatie k M. 

Kotlebovi v porov-

naní s priemerom 

celej populácie oby-

vateľov BBSK.“ 

Tab. č. 8: Súhrnné skóre 
podľa dimenzií 

Obyvatelia Študenti SŠ 
Rozdiel 

(obyvatelia—
študenti) 

Kotleba 3,07 3,41 -0,34 

euroskepticizmus 3,04 3,14 -0,1 

preferovanie náb. princí-
pov 

2,84 2,94 -0,1 

autoritatívnosť 2,89 2,95 -0,06 

nacionalizmus  3,09 3,06 0,03 

odmietanie Rómov 3,66 3,62 0,04 

Tab. č. 9 
Kotleba +  

(124 študentov) 
Kotleba –  

(48 študentov) 

odmietanie Rómov 4,19 2,74 

autoritatívnosť 3,17 2,59 

preferovanie  náb. princípov 3,13 2,76 

nacionalizmus 3,36 2,54 

Kotleba 4,68 1,31 

euroskepticizmus 3,49 2,74 

Spolu 3,67 2,45 



 

„Gymnazisti majú 

významne nižšie 

skóre na dimen-

ziách: odmietanie 

Rómov a preferova-

nie tradičných ná-

boženských princí-

pov.“ 

nepreukázali významnejšie rozdiely z hľadiska veku, teda z hľa-

diska ročníka štúdia. 

Pohlavie, národnosť, náboženské vyznanie 

Z hľadiska pohlavia sa ukázalo, že dievčatá majú významne niž-

šie skóre na všetkých dimenziách, okrem dimenzie „Kotleba“ a 

rozdiel bol málo výrazný aj na dimenzii „odmietanie Rómov,“ kde 

mali opäť dievčatá o niečo nižšie skóre. Z hľadiska náboženského 

vyznania sa ukázal ako významný rozdiel medzi tými, čo sa ne-

hlásia k žiadnemu vyznaniu a veriacimi na dimenziách 

„autoritatívnosť“ a „preferovanie tradičných náboženských princí-

pov,“ kedy študenti, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu 

mali na týchto dimenziách významne nižšie skóre. Z hľadiska ná-

rodnosti študentov sa potvrdilo nižšie skóre u ľudí s inou než slo-

venskou národnosťou na dimenziách „Kotleba“ a „odmietanie Ró-

mov.“ 

Ekonomické pomery 

V prípade študentov stredných škôl sme ekonomické pomery skú-

mali pomocou subjektívneho vyjadrenia sa študentov k ekonomic-

kej situácii ich rodiny. Mali odpovedať na otázku: „Ak porovnáš 

ekonomické pomery svojej rodiny s pomermi ostatných rovesní-

kov myslíš si, že...“ S variantmi odpovedí: „1. sme na tom výrazne 

lepšie ako väčšina mojich rovesníkov, 2. sme na tom trochu lepšie 

ako väčšina mojich rovesníkov, 3. sme na tom zhruba rovnako, 4. 

sme na tom trochu horšie, 5. sme na tom výrazne horšie.“  Vý-

znamné rozdiely v inklinácii k skúmaným názorom a postojom sa 

Tab. č. 10 SPŠ  
Gymnáziá 

spolu 

Gymnázium 
Žiar n. Hro-

nom 

Gymnázium 
BB 

odmietanie Rómov 3,80 3,50 3,46 3,54 

autoritatívnosť 3,24 2,76 2,89 2,67 

preferovanie náb. 
princípov 

3,37 2,67 2,86 2,53 

nacionalizmus 3,28 2,91 3,01 2,84 

Kotleba 3,69 3,22 3,40 3,09 

euroskepticizmus 3,33 3,02 2,97 3,05 

Spolu 3,48 3,01 3,12 2,93 



ukázali byť medzi tými, ktorí sa vyjadrili, že ich rodina je na tom „o 

trochu horšie“ alebo „výrazne horšie“ a ostatnými ich rovesníkmi. 

Predovšetkým, študenti, ktorých rodiny sú na tom horšie mali vý-

znamne nižšie skóre na dimenziách „autoritatívnosť,“ preferovanie 

tradičných náboženských princípov“ a „nacionalizmus.“   

Záver 

Zdá sa, že najmladšia generácia (študentov stredných škôl) vyka-

zuje ešte výraznejšie tendencie inklinovať k názorom a postojom, 

ktoré stoja za podporou pravicového extrémizmu a radikalizmu. 

Na druhej strane, študenti sú vo svojich názoroch viac polarizova-

ní - inak povedané, nachádza sa tu (menej početná) skupina tých, 

ktorí sa voči týmto ideám i osobe M. Kotlebu výrazne vymedzujú. 

Avšak, je tu početne významnejšia skupina tých, ktorí s M. Kotle-

bom a jeho názormi výrazne sympatizujú, čo možno interpretovať 

aj tak, že v skupine obyvateľov BBSK istá mierna inklinácia k ná-

zorom a postojom blízkym pravicovému radikalizmu a extrémizmu 

menej často znamená automatickú podporu M. Kotlebu. V prípade 

študentov SŠ sa tieto skupiny významnejšie prekrývajú.  

Sklony inklinovať k ideám pravicového extrémizmu a radikalizmu 

vykazujú súvislosť i s ďalšími faktormi. Významným faktorom, kto-

rý znamená nižšiu pravdepodobnosť inklinácie k týmto ideám je 

vysokoškolské vzdelanie, ale čiastočne aj vyšší socioekonomický 

status (v prípade odmietania Rómov) - a to vo vzájomnej previa-

zanosti týchto faktorov. Na druhej strane ale neplatí, že najvyššiu 

inklináciu nachádzame u tých najmenej vzdelaných s najnižším 

socioekonomickým statusom. Práve naopak, táto časť populácie 

je po vysokoškolsky vzdelaných druhou skupinou s najnižšími 

sklonmi k názorom, ktoré môžu stáť za podporou pravicového ra-

dikalizmu a extrémizmu. Vo výskume sledované dimenzie a indi-

kátory majú podľa očakávaní relevantný vzťah k podpore a voľbe 

 

„Študenti, ktorých 

rodiny sú na tom 

podľa ich vyjadre-

nia horšie ako rodi-

ny ich rovesníkov, 

mali významne niž-

šie skóre na dimen-

ziách: autoritatív-

nosť, preferovanie 

tradičných nábo-

ženských princípov 

a nacionalizmus.“  

Tab. č. 11 
Majú sa lep-

šie 
Majú sa rovna-

ko 
Majú sa hor-

šie 

odmietanie Rómov 3,66 3,63 3,49 

autoritatívnosť 3,02 2,96 2,63 

preferovanie náboženských 
princípov 

3,06 2,95 2,68 

nacionalizmus 3,11 3,08 2,73 

Kotleba 3,42 3,41 3,39 

euroskepticizmus 3,08 3,17 3,02 

Spolu 3,22 3,20 2,99 



 

„Riziko podpory 

pravicového radika-

lizmu a extrémizmu 

výrazne narastá pri 

vyššej inklinácii k 

viacerým sledova-

ným názorovým di-

menziám, osobitne 

pri ich prepojení s 

vyššou tendenciou 

k odmietaniu Ró-

mov.“ 

M. Kotlebu - i keď v rôznej miere. Výber dimenzií a jednotli-

vých indikátorov je vždy vecou rozhodnutia výskumníka. Na 

Slovensku neexistuje validovaná škála pre meranie pravico-

vého extrémizmu a radikalizmu alebo sklonov k extrémizmu 

a radikalizmu, ktorá by sa používala systematicky a umožňo-

vala by porovnanie v čase, či porovnanie rôznych populácií. 

Mnohé závery, najmä ten kľúčový, že v názoroch populácie 

sa najvýraznejšie prejavuje odmietanie Rómov, ktoré sa ne-

vyhýba žiadnej spoločenskej skupine, však potvrdzujú aj 

ďalšie výskumy. Je preto zjavné, že najväčšia „zraniteľnosť“ 

populácie vo vzťahu k ideám a podpore pravicového radika-

lizmu a extrémizmu je v protirómskej rétorike. Vplyv ostat-

ných dimenzií (a teda ostatných názorových inklinácií) je me-

nej významný z toho hľadiska, že žiadna z týchto názoro-

vých inklinácií sama osebe nepostačuje na to, aby sme moh-

li hovoriť o väčšom riziku podpory pravicového radikalizmu a 

extrémizmu. Toto riziko narastá výrazne až v ich vzájomnej 

previazanosti a osobitne v previazanosti na vyššiu tendenciu 

k odmietaniu Rómov. 

 

 



  

BRAŇO OLÁH - novinár a bloger  

1. Je ťažké hodnotiť činnosť župana v oblasti riešenia problémov Rómov, pretože tento politik 

je známy svojim negatívnym postojom k Rómom. Jeho predvolebné reči sú len znôškou ne-

zmyslov, a tak nakoniec aj skončili. Jediné čo župan BBSK vie v tejto oblasti ponúknuť je 

nenávisť, smutné je, že napriek jeho neschopnosti ho ľudia podporujú a vezú sa spolu s 

ním na vlne nenávisti a predsudkov.  

2. Riešenia a aktivity M. Kotlebu do súčasnosti sú len zrnko v púšti problémov. V jeho predvo-

lebných sľuboch rozprával o tom, ako budú tisíce Rómov pracovať a bude im stačiť k tomu 

krompáč a fúrik. Z tisícok pracovných miest je nakoniec cca 20 Rómov, ktorí pracujú pri čis-

tení rigolov pri cestách. Ako toto môže pomôcť Rómom, aby ich majorita viac akceptovala? 

Jednoducho neverím v úprimnú snahu župana pomôcť komukoľvek z Rómov, veď jeho poli-

tické názory všetci poznáme...  

3. Je ťažké odporúčať niekomu čokoľvek, ak ten človek nemá ani tú najmenšiu snahu pomôcť, 

či riešiť problémy Rómov. V prvom rade je nevyhnutné rozbehnúť viacero pracovných pro-

gramov pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, dať Rómom šancu nech ukážu, že chcú a 

vedia pracovať. Ak majorita uvidí stovky Rómov pracovať, môže to pomôcť odbúravať pred-

sudky o lenivých Rómoch, ktorí nikdy pracovať nebudú a čakajú len sociálne dávky. No a 

tiež by bolo veľmi dobré podporovať rozvojové programy pre deti, mládež, ale aj dospelých. 

Vytvoriť pri BBSK team ľudí zložený z odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti, ktorý by 

vytváral rôzne projekty pre marginalizované rómske komunity. Vytvorené projekty by potom 

mohli schvaľovať poslanci BBSK. 

 
 

Logo iniciatívy 



KOMENTÁRE A ODPORÚČANIA 

Opýtali sme sa odborníkov z radov Rómov a Rómok:  

 

1. Ako hodnotíte činnosť predsedu BBSK v oblasti riešenia problémov Rómov vo vzťa-

hu k jeho predvolebným sľubom? (stovky až tisícky pracovných miest, obecné polí-

cie alias domobrana)? 

2. Prispeli aktivity M. Kotlebu  (75 pracovných miest  - z toho 1/3 aj pre Rómov, ktorí čis-

tili rigoly pri cestách) k zvýšeniu akceptácie Rómov majoritou? (jeden z cieľov PHSR 

BBSK)? 

3. Aké sú vaše 2 odporúčania pre predsedu BBSK v oblasti riešenia rómskej problema-

tiky? 

 

 

ADRIANA ŠARKÖZIOVÁ - sociálna pracovníčka 

1. Činnosť predsedu BBSK vo vzťahu k riešeniu problematiky Rómov som nijako nezazname-

nala. Myslím si, že otázka mala byť skôr trochu inak položená: čo si myslíte o jeho nečin-

nosti a o jeho predvolebných sľuboch? Pracovné miesta obsadil svojimi vlastnými prívržen-

cami a rodinnými príslušníkmi, ale nijakým spôsobom sa nepričinil o to, aby sa zvýšila za-

mestnanosť u Rómskeho etnika. Z volebných sľubov ostali len sľuby, čo je príznačné pre 

politikov, takže vôbec nie som týmto ani zaskočená a ani pobúrená. Skôr ma nemilo pre-

kvapil fakt, že extrémista, ktorý šíri xenofóbiu a podporuje neonacizmus a neznášanlivosť 

všade vôkol seba, vôbec mohol kandidovať na post predsedu BBSK. 

2. Kto vážne uveril predvolebným sľubom M. Kotlebu? Jeho aktivity naopak prispievajú k ešte 

väčšej nenávisti majority k Rómom!  

3. Ako môžete dávať odporučenia na riešenie rómskej problematiky extrémistovi - niekomu, 

kto nemá v skutočnosti záujem riešiť rómsku problematiku?? Jeho jediným riešením je, 

podľa jeho vlastného vyjadrenia na adresu Rómov - krátky dvor a dlhý bič. 

      Moje odporučenie je, nech opustí post predsedu BBSK a prenechá ho odborníkom! 

 

 

 



JARMILA VAŇOVÁ - novinárka 

1. Predvolebné sľuby ostali sľubmi a nijako ma to ani neprekvapuje, pretože na Slovensku 

platí alebo je také pravidlo, že pred každými voľbami - každý v snahe dostať sa ku kory-

tu, sľubuje aj nemožné a zázraky na počkanie. Žiadny zázrak sa tak nekonal, práve na-

opak, myslím si, že veľa jeho voličov ostalo asi sklamaných.  

2. Nepostrehla som nejaké zvýšenie akceptácie Rómov vďaka tomu, že čistili rigoly. Ró-

movia čistia rigoly a verejné priestranstvá obcí a miest za almužnu od roku 2004, odke-

dy máme aktivačnú činnosť a nikto si ich za to nikdy nevážil. Čistenie rigolov nám sta-

tus nedvihol a pri takomto tempe riešení to ani tak skoro nebude, takže tadeto cesta k 

akceptácii asi nepovedie.  

3. Pán predseda už nič nemusí riešiť. Myslím si, že to čo chcel už si poriešil. Až by sa ale 

zase objavilo nutkanie niečo riešiť, dúfam, že to nebudú Rómovia. Neviem, či by sme 

zvládli toľký záujem o naše dobro.  

 

JANKA ĽUPTÁKOVÁ - pedagogička  

 

1. Dúfam, že jeho predvolebným sľubom neverili dospelí ľudia. On predsa nereprezentuje 

vôbec tú skupinu ľudí, ktorá by toto chcela. 

2. K akceptácii Rómov absolútne neprispel. Spoločenský rozpor v postavení Rómov a os-

tatných občanov Slovenska sa tak iba vyostril. Iba zaklincoval, kde podľa neho Rómo-

via patria  a kde nie. 

3. Odporúčam mu brať nás ako občanov SR so všetkými právami a povinnosťami, media-

lizovať pozitívne príklady zo života a práce Rómov, organizovať verejné diskusie s ak-

tívnou účasťou Rómov na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. 

Logo iniciatívy 



     ANDREA BUČKOVÁ - štátna zamestnankyňa 

 

1. Žiadne správy, či odpočty predsedu nesvedčia o tom, že by sa jeho sľuby premietli do reál-

nych výsledkov. Rovnako nie je zrejmé, na čom má pán predseda postavený koncept/zámer 

domobrany alias obecných polícií. Vo všeobecnosti je známe, že sa minimálne od roku 2006 

zaviedol do praxe tzv. program občianskych hliadok, ktorý má však úplne iné zameranie ako 

naznačuje pán predseda, hoc vo veľmi nejasných kontúrach smerujúcich skôr k prehlbovaniu 

neznášanlivosti, k podpore stigmy a preferovaniu násilnej represie. Okrem toho je nevyhnutné 

podčiarknuť, že doposiaľ nekonkretizoval do akej miery má tento "takzvaný nástroj" pomôcť v 

procese integrácie a sociálneho začleňovania obyvateľov rómskych a marginalizovaných róm-

skych komunít.  

2. Vychádzajúc z PHSR na roky 2007-2013, opatrenia smerujúce k zvýšeniu akceptácie Rómov 

majoritou, boli založené na 3 konkrétnych intervenciách, ktoré možno definovať ako reálny a 

nevyhnutný predpoklad pre dosiahnutie predmetnej priority, resp. cieľa. Zvýšenie akceptácie 

Rómov majoritou predstavuje jednu z kľúčových oblastí, ktorú nie je možné riešiť parciálne 

napr. vytváraním pracovných miest, predurčených len na pomocné práce - je to prvý krok, 

ktorý svedčí o predpojatosti, hlboko zakorenených predsudkoch a absencii vedomosti a po-

znatkov. Zároveň nie je možné pozitívne hodnotiť, ak predstaviteľ VÚC prostredníctvom zá-

kazky vytvorí pracovné miesta a súbežne komunikuje/zastáva stanoviská  a realizuje kroky, 

ktoré podnecujú k prehlbovaniu rasovej neznášanlivosti, k dešpektu a využíva dostupné ná-

stroje a prostriedky k tomu, (tlačovky, noviny Banskobystrický kraj, organizované pochody a 

pod.),  aby deformoval obraz a názory o Rómoch, posilňoval predsudky, stigmu atď.  

3. Najideálnejšie pre naštartovanie rozvoja BBSK by bolo keby odstúpil - to žiaľ nie je reálne. Ak 

by sa vôbec nejakými odporúčaniami začal reálne zaoberať, tak navrhujeme nasledovné: 

 Začať sa konštruktívne, systematicky a odborne zaoberať problematikou oblastí geograficky 

postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením MRK (vytvoriť plán opatrení napr. na 2 roky s 

jasným  finančným plánom/zapojiť do procesu odborníkov/odborníčky - Rómov a Rómky.) 

 Skončiť s extrémistickými postupmi a praktikami. 

 



Rómska populácia žijúca na Slovensku sa podľa výskumov 
pravidelne objavuje medzi skupinami najviac ohrozených chu-
dobou, sociálnym vylúčením a diskrimináciou. Pri tomto etniku 
sa kombinujú viaceré znevýhodnenia: vyskytuje sa u nich chu-
doba previazaná s demografickými podmienkami, chudoba vy-
tváraná nezamestnanosťou, chudoba zapríčinená vykonáva-
ním nízko kvalifikovanej a nízko platenej práce, či nedostat-
kom vzdelania a diskrimináciou. Rómska populácia ako chudo-
bou ohrozená skupina sa explicitne spomína aj v politických 
dokumentoch a akčných plánoch SR na potláčanie chudoby, či 
sociálneho vylúčenia.1 

Pokiaľ ide o Banskobystrický samosprávny kraj, na základe 
údajov z Atlasu rómskych komunít, aktualizovanom v roku 
2014 je potvrdené, že z celkovo 516 obcí v kraji je 266 obcí 
s rómskou komunitou, čo je viac ako 50% z počtu obcí. Až 49 
obcí vykazuje segregované rómske osídlenia. Odhadovaný 
počet Rómov žijúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji 
je 78 889, z ktorých cca 73% žije integrovaným spôsobom ži-
vota a približne 8% žije v segregovaných komunitách. Najvyšší 
podiel obyvateľstva tvoria Rómovia v meste Jelšava v okrese 
Revúca – vyše 40%. 

V nasledujúcom materiáli sa budeme zaoberať možnosťa-
mi samosprávneho kraja, v tomto prípade Banskobystric-
kého samosprávneho kraja, so zámerom zmapovať origi-
nálne a prenesené kompetencie VÚC, prostredníctvom 
ktorých vedenie BBSK môže, resp. má povinnosť imple-
mentovať nástroje a opatrenia s cieľom zlepšiť situáciu 
Rómov na svojom území.  

Východiskové materiály: 
Prílohy k Stratégii sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych 
komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji na obdobie 
2007 - 2013. 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystric-
kého samosprávneho kraja 2015 - 2023, Analytická časť 
z augusta 2015. 
Uvedený východiskový materiál č. 1 vznikol z iniciatívy regio-
nálnej kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske 
komunity v Banskej Bystrici. Vypracovali ho štátne, samo-
správne, súkromné aj mimovládne inštitúcie v kraji. Na základe 
identifikovaných problémov a odporúčaní v Prílohách a ich po-
rovnaní s kompetenciami samosprávneho kraja, ktorých plne-
nie je zahrnuté v Programe hospodárskeho a sociálneho roz-
voja ďalej uvádzame identifikáciu problémov a návrhy 
a odporúčania pre BBSK na ich riešenie. 

 

1 Napr. Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do 
roku 2020, ktorý pripravil Úrad vlády Slovenskej republiky. Ma-
teriál bol schválený uznesením vlády SR č. 1/2012 dňa 11. ja-
nuára 2012. Prioritné politiky Stratégie sú schválené pre oblas-
ti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné zač-
lenenie, nediskriminácia a oblasť prístupov smerom 
k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov pro-
stredníctvom komunikácie.  

RÓMOVIA V BBSK 

E. Godlová - I. Kosová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMPETENCIE 
VÚC 

Samospráva a jej kompe-

tencie  všeobecne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCIE A ÚLOHY VÚC 
 

Koncepcia decentralizácie bola v roku 2000 schválená vládou SR 
a to ako východisko pre ďalšie prípravné a legislatívne práce. V jej 
rámci bol schválený vznik druhej úrovne samosprávy a delenie 
kompetencií medzi štátnou správou a územnou samosprávou.  
V dôsledku týchto rozhodnutí v súčasnosti funguje verejná správa 
na troch úrovniach: obec, vyšší územný celok a štát. Územná sa-
mospráva existuje na dvoch nižších úrovniach, štátna správa na 
centrálnej úrovni.  
V rámci vyššej územnej samosprávy je stanovené, že medzi jej 
orgánmi a orgánmi obcí neexistuje vzťah nadriadenosti 
a podriadenosti, obidve úrovne majú zákonom stanovené kompe-
tencie.  
Územná samospráva je časťou verejnej správy, ktorá vykoná-
va svoju činnosť v mene občana, nie štátu. Svojou činnosťou 
má prispievať k prospechu občana, a to tým, že plní svoje zákon-
né, povinné úlohy, ale aj dobrovoľné úlohy, vyplývajúce z dohody 
občanov samosprávy.  
Avšak zároveň jej relatívna nezávislosť od štátnej správy je pod-
mienená politickým zameraním aktuálneho establishmentu 
a nastavením politických priorít v rámci štátu.  
 
Všeobecné dobro, ktoré by malo byť  riadiacim princípom 
územnej samosprávy obsahuje základnú myšlienku, a to, že poli-
tická moc by mala zasahovať iba vtedy, ak jednotlivé zložky spo-
ločnosti nie sú schopné vyhovieť konkrétnym potrebám – teda, 
verejná správa má zabezpečovať iba to, čo nemôže vykonať jed-
notlivec  a súkromný sektor.  
 
Samotné fungovanie samosprávneho kraja je zabezpečované nie-
koľkými zložkami: 
 Predseda samosprávneho kraja 
 Zastupiteľstvo samosprávneho kraja 
 Úrad kontrolóra 
 Úrad samosprávneho kraja 
 
 
Práva a povinnosti  
Pre účely tohto dokumentu je potrebné prihliadnuť na úlohy, ktoré 
plní zastupiteľstvo a úrad samosprávneho kraja. 
 
Zastupiteľstvo povinne zriaďuje mandátovú a finančnú komisiu. 
Môže zriaďovať aj ďalšie komisie, ako svoje stále alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členom mandátovej ko-
misie môže byť iba poslanec. Inak sú komisie zložené z poslan-
cov a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom, pričom poslanci 
musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie. 
Schádzajú sa podľa potreby, spravidla však raz za mesiac. Členo-
vi komisie, ktorý nie je poslancom, môže byť zastupiteľstvom ur-
čená a poskytnutá odmena. Ide o ustanovenia známe už zo záko-
na o obecnom zriadení. 



Kompetencie VÚC 
 
Kompetencie VÚC sú dvojakého druhu. Ide o originálne kompe-
tencie a prenesený výkon štátnej správy. 

Pri výkone samosprávnej (originálnej) pôsobnosti je samosprávny 
orgán viazaný ústavou, zákonmi, atď ., ale samotný výkon pô-
sobností už podlieha len jeho rozhodovacej právomoci a re-
gulácii vlastnými všeobecne záväznými nariadeniami. 

 

V rámci samostatnej, originálnej kompetencie VÚC: 

 

1.   zriaďuje a zrušuje podľa siete 

a. základné umelecké školy, 

b. jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách, 

c. školské internáty, 

d. zariadenia školského stravovania, 

e. školské hospodárstva a strediská odbornej praxe, 

f. strediská služieb školy, 

g. školy v prírode, 

h. centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho 
kraja, 

i. školské strediská záujmovej činnosti. 

 

2. poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných 
prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu  

 

a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základ-
nej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, 
zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi 
súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkrom-
nej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského 
zariadenia, 

 

KOMPETENCIE 
VÚC 

Samospráva a jej  origi-

nálne kompetencie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena b) 
finančné prostriedky na kalendárny rok  

 

a) podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov 
jazykových škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. sep-
tembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v školských za-
riadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu 
evidovaných detí za uplynulý školský rok; v školách v prírode 
podľa počtu detí za uplynulý školský rok; v špeciálnych vý-
chovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denné-
ho počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školské-
ho stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy alebo sku-
točných stravníkov, alebo vydaných hlavných jedál a doplnko-
vých jedál; b) podľa výšky dotácie na žiaka základnej umelec-
kej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zaria-
denia na príslušný kalendárny rok; v zariadeniach školského 
stravovania podľa výšky dotácie na žiaka školy alebo na sku-
točného stravníka, alebo na jedno hlavné jedlo a doplnkové 
jedlo, 

 

4. určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ-
nej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 
školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeo-
becne záväzným nariadením, v zariadeniach školského stravo-
vania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka, alebo na 
jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo, 

5. poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písmena  

b) finančné prostriedky na kalendárny rok mesačne jednou dva-
nástinou, v období rokov 2011 až 2013 poskytne na žiaka cir-
kevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej 
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslu-
cháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského 
zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu 
najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej ško-
ly a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského 
stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravova-
nia dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy 
a prevádzku podľa písmena, 

d) na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samo-
správneho kraja, 

6. zabezpečuje starostlivosť o budovy, v ktorých sídlia školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. 

 

 

 



 

NÁVRH NA RIEŠENIE PROBLÉMOV ĽUDÍ V MRK VO VZŤAHU K ORIGINÁLNYM KOMPE-

TENCIÁM VÚC  

 

Vo vzťahu k Rómom je samosprávny kraj spôsobilý a oprávnený koncepč-

ne pripraviť, finančne a personálne zaistiť podporné programy zamerané na 

integráciu Rómov, s dôrazom na stredoškolskú študujúcu mládež. Ako zria-

ďovateľ siete stredných škôl je plne oprávnený vstúpiť do tejto problemati-

ky.  

Samosprávny kraj je oprávnený pomocou siete centier voľného času imple-

mentovať programy celodenného a neformálneho vzdelávania s cieľom in-

klúzie rómskej mládeže do spoločnosti. Je potrebné koncepčne pripraviť, 

finančne a personálne zabezpečiť implementáciu už odskúšaných progra-

mov.  



PRENESENÉ KOMPETENCIE VÚC 

VÚC pri prenesenom výkone štátnej správy: 

1. zriaďuje a zrušuje stredné školy a strediská praktického vyučova-

nia podľa siete, 

2. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v 

prvom stupni rozhodol riaditeľ školy podľa odseku 1 (§ 5 ods. 4) 

Zákona o štátnej správe v školstve, 

3. vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povin-

nej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na za-

bezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym 

nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, kto-

rých je zriaďovateľom, 

4. vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v 

prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,  

5. na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy po-

skytuje štát samosprávnemu kraju finančné prostriedky prostred-

níctvom krajského školského úradu, výška týchto prostriedkov sa 

odvodzuje od počtu žiakov v školách, ktorých je samosprávny 

kraj zriaďovateľom, 

6. v oblasti výchovy a vzdelávania kontroluje dodržiavanie všeobec-

ne záväzných právnych predpisov, po prerokovaní s príslušným 

krajským školským úradom vydáva organizačné pokyny pre riadi-

teľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, po-

skytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zaria-

deniam, ktorých je zriaďovateľom, 

7. prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a so-

ciálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedze-

nie činnosti, stredných odborných škôl, stredísk praktického vyu-

čovania a pracovísk praktického vyučovania, 

8. spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi 

školskej samosprávy, príslušným krajským školským úradom a 

inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými práv-

nickými osobami, 

9. spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými 

osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a 

športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží 

detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pô-

sobnosti, 

 

 

KOMPETENCIE 
VÚC 

Samospráva a jej kompe-

tencie pri prenesenom 

výkone štátnej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy 
a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a 
prípravy mládeže na povolania, 

11. schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a 
miestností a o nájme priľahlých priestorov školy a školského 
zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, 

12. zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pride-
lených krajským školským úradom (resp. obvodným úradom) 
pre školy a školské zariadenia, 

13. zabezpečuje priestory a materiálno-technické prostriedky pre 
výchovno-vzdelávací proces, 

14. zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všet-
kých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovate-
ľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania, 

15. vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných 
zástupcov žiakov škôl a školských zariadení, v prípade potreby 
požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií 
Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad, 

16. zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenese-
nom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám sa rozumie 
finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové za-
bezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a rie-
šenia havarijných situácií týchto škôl. 

 

 

 

KOMPETENCIE 
VÚC 

Samospráva a jej kompe-

tencie pri prenesenom 

výkone štátnej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH NA RIEŠENIE PROBLÉMOV ĽUDÍ V MRK VO VZŤAHU KU PRENESENÝM KOMPE-

TENCIÁM VÚC  

 

Vo vzťahu k Rómom je samosprávny kraj spôsobilý a oprávnený koncep -  

čne pripraviť, finančne a personálne zaistiť podporné programy zamerané 

na integráciu Rómov, s dôrazom na stredoškolskú študujúcu mládež. Ako 

zriaďovateľ siete stredných škôl je plne oprávnený vstúpiť do tejto proble-

matiky. 

V súvislosti s klesajúcim počtom stredoškolskej mládeže, ako celosloven-

ského fenoménu poklesu pôrodnosti, musí samosprávny kraj vziať do úva-

hy ľudský potenciál rómskej komunity. Pomocou intenzívneho ponúkania 

štipendijnej podpory pre stredoškolskú mládež, mentorských a tútorských 

programov na školách, má stimulovať záujem o štúdium žiakov 

z ohrozených skupín. 



 

Nedostatočné, resp. žiadne zastúpenie Rómov 
v komisiách samosprávneho kraja  

 

V súčasnosti funguje Úrad Banskobystrického samosprávneho 
kraja pomocou činnosti 13 oddelení: dopravy, financií, investícií 
a správy majetku, kultúry a cestovného ruchu, podporných služieb, 
regionálneho rozvoja, riadenia ľudských zdrojov, sociálnych slu-
žieb, školstva a mládeže, verejného obstarávania, vnútornej pre-
vádzky, zdravotníctva a SO/RO pre ROP. Každý zo spomínaných 
odborov je kontrolovaný a riadený pomocou komisií.  V žiadnej zo 
súčasných povinných, ani dočasných poradných, iniciatívnych ani 
kontrolných orgánov nemajú Rómovia svoje zastúpenie, a to ani 
ako predstavitelia tzv. „marginálnych komunít,“ ani ako občania 
samosprávneho kraja. Tento stav vo svojej podstate zaručuje ne-
podieľanie sa rómskych obyvateľov kraja na výkone činnosti vyš-
šieho územného celku.  

 

 

 

 

 

Kvalita bývania, prístup k pitnej vode a elektrine  

Inštitucionálne prieskumy uvádzajú pomerne vysoké percento 
rómskych rodín, ktoré majú prístup, resp. sú napojené na základnú 
infraštruktúru, ide o cca 75% domácností napojených na vodovod 
a  cca 87%  napojených na elektrinu. Napriek tomu je reálna situá-
cia veľmi vážna. Dôvodmi sú extrémne nízke príjmy rómskych do-
mácností, zneužívanie nevedomosti Rómov pri riešení bytových 
problémov a nezamestnanosť v regióne. Analýza štruktúry obyva-
teľstva Banskobystrického samosprávneho kraja uvádza rómsku 
národnosť ako tretiu najpočetnejšiu. Zároveň uvádza počet 266 
obcí s rómskymi komunitami, čo predstavuje až 24,9% na celko-
vom počte obcí v SR.  

Naliehavosť riešenia problémov rómskej komunity s prístupom 
k infraštruktúre, hlavne k zdrojom pitnej vody a elektriny súvisí 
s koncentráciou extrémne chudobných marginalizovaných komunít 
sústredených hlavne v južných okresoch Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja, ako sú okresy Revúca a Rimavská Sobota, 
Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a čiastočne okres Brezno.  

Tieto nepriaznivé javy by sa dali zmierniť, prípadne aj odstrániť 
zlepšením podnikateľského prostredia v regióne s následnou pod-
porou tvorby pracovných miest a zapojením viacerých subjektov 
v záujme získania primárnych investícií priamo do regiónu.  

 

PROBLÉM č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH ODPORÚČANIA K PROBLÉMU č. 1 ZASTÚPENIE RÓMOV V KOMISIÁCH BBSK 

 

Pre dosiahnutie efektívnej spolupráce so všetkými skupinami obyvateľstva, ktoré žijú na území 

Banskobystrického samosprávneho kraja je potrebné zabezpečiť účasť zástupcov týchto sku-

pín (expertov, podnikateľov, zamestnávateľov, rozvojových špecialistov) na procesoch vykoná-

vaných verejnou správou.  

 

Považujeme za zásadné doplniť existujúce komisie o členov - neposlancov, a to minimálne 

v komisii financií a správy majetku, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, sociálnych vecí a  

marginálnych skupín, kultúry, školstva a športu a zdravotníctva. Pre tento účel je potrebné vyvi-

núť iniciatívu zdola, teda občiansku výzvu a vznesenie požiadavky na uplatnenie práva obyva-

teľstva na riadne zastúpenie v rámci rozhodovacích procesov.  

NÁVRH ODPORÚČANÍ K PROBLÉMU č. 2 KVALITA BÝVANIA, PRÍSTUP  

K PITNEJ VODE A ELEKTRINE 

 

1. Zlepšiť súčinnosť servisných inštitúcií s obcami, inými verejnými inštitúciami a MVO pri po-

skytovaní služieb a poradenstva, vzájomné dopĺňanie a koordinovanie. 

2. Podporovať mobilitu pracovnej sily – pri vytváraní informačných platforiem spolupracovať 

s inštitúciami dočasného zamestnávania tak, aby boli informácie efektívne distribuované 

medzi uchádzačov z najpočetnejších cieľových skupín. 

3. Podporiť komunálne bývanie – v spolupráci s miestnymi samosprávami dotknutých obcí na-

pomáhať rozvoju komunálneho bývania, osvete a socializačnej práci primárne s mladými 

rodinami z marginalizovaných rómskych komunít. 



 

Problémy s akceptáciou Rómov majoritou, hlav-
ne u mladej generácie 

 

Dlhodobá dôsledná segregácia vo všetkých oblastiach verejného 
a spoločenského života má za následok vzájomné nepoznanie prí-
slušníkov majority a rómskych občanov. Dnešná generácia mla-
dých ľudí okolo 30 rokov už nemá rómskych kamarátov, nepozná 
nikoho z rómskej komunity a má silné predsudky aj voči integrova-
ným a vzdelaným Rómom. Na rozdiel od tejto mladšej 
a najmladšej generácie, stredná a staršia generácia nevníma až 
taký problém s akceptáciou Rómov majoritou.  

Tento stav sa prejavuje obmedzeným prístupom na diskotéky 
a zábavné podujatia, festivaly, rôzne kultúrne a športové poduja-
tia, reštaurácie, kaviarne a bary.  

Problém akceptácie Rómov majoritou je aj jednou z príčin, prečo 
ani mladá rómska generácia nie je motivovaná k poznávaniu väč-
šinovej spoločnosti, jej hodnôt a spôsobu života. Zamedzenie reál-
nych kontaktov medzi občanmi toho istého kraja má vážny dopad 
na kvalitu spolunažívania, ktorý podporuje zvyšovanie napätia a  
strachu. Je namieste sa obávať, že v takejto situácii môže pomer-
ne ľahko eskalácia napätia vyústiť aj do násilných činov.  

 

Kompetencie vyššieho územného celku v oblasti podpory rozvoja 
otvorenej, tolerantnej a progresívnej občianskej spoločnosti nájdu 
svoje uplatnenie hlavne v oblasti prevencie patologických javov, 
podpory kultúrnych, športových a osvetových programov 
a spolupráce s organizáciami, ktoré majú potrebné know-how 
v oblasti prevencie konfliktov.  

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH ODPORÚČANIA K PROBLÉMU č. 3 AKCEPTÁCIA  RÓMOV  

MAJORITOU 

 

 Komisia sociálnych vecí a marginálnych skupín má žiadať od oddelenia sociálnych vecí 

BBSK vypracovanie Koncepcie rozvoja solidarity a boja s predsudkami, spolu s akčným 

plánom a finančným rozpočtom. Je potrebné určiť zodpovedného pracovníka, ktorý zabez-

pečí realizáciu schválených aktivít. 

 Zastupiteľstvo BBSK sa musí zaoberať takýmto materiálom a po jeho schválení žiadať jeho 

reálnu implementáciu. 

 Je potrebné zabezpečiť podporu realizácie schválených aktivít v lokalitách, kde je vysoká 

pravdepodobnosť výskytu konfliktných situácií. Lokality môžu byť identifikované na základe 

prieskumu a správ rozličných mimovládnych organizácií, je potrebné využiť aj informácie 

obsiahnuté v Atlase rómskych komunít. 

 Oddelenie kultúry BBSK v spolupráci s regionálnymi osvetovými centrami 

v Banskobystrickom samosprávnom kraji by malo pripraviť programy zamerané na zvyšova-

nie tolerancie v spoločnosti, peer aktivistov a osvetovú prácu s cieľovými skupinami rómskej 

aj nerómskej mládeže. 

 Oddelenie kultúry BBSK v spolupráci s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami by sa malo zao-

berať integráciou miestnych rómskych kultúr (živej kultúry, aj neživej) do prezentácie kultúry 

kraja, keďže ide o kultúru rovnocennú, prítomnú na tomto území už viac ako šesťsto rokov. 

Pri jej mapovaní, dokumentácii, spracovaní a prezentácii je potrebné zriadiť regionálnu or-

ganizáciu s týmto poslaním. 

 Oddelenie školstva BBSK má dôsledne kontrolovať obsah vyučovania, ktoré sa týka oblasti 

spoločenských vied, mať vedomosť o informáciách poskytovaných žiakom v učebných tex-

toch, ktoré sú mnohokrát v rozpore s všeobecne platnými normami nediskriminácie. 

7. BBSK v spolupráci s mimovládnymi organizáciami (nie iba rómskymi) má pomocou svojich 

vytvorených informačných nástrojov šíriť povedomie o antidiskriminačnej legislatíve, 

o princípoch rovnosti rás a národnostných menšín a o pozitívnych príkladoch. Zároveň má 

ostro a verejne odsúdiť akékoľvek konanie, ktoré je v rozpore s uvedenou legislatívou. 

 

 

 



 

Drogy u mladej generácie  

 

Drogy sú problémom nielen minority. Skúsenosť s užívaním drogy 
má medzi deťmi a mládežou stúpajúci trend, zároveň sa tiež zvy-
šuje počet ľudí, ktorí nelegálne psychoaktívne látky ponúkajú hlav-
ne deťom a dospievajúcim vo svojom okolí. Avšak k tomuto prob-
lému sa pripojili v komunitách aj ďalšie sprievodné javy. Podľa vy-
jadrení fokusových skupín polícia „zámerne“ prehliada problémy 
a nezasahuje.  

Ďalšou problematickou časťou identifikovaného problému je do-
stupnosť, resp. veľmi obmedzená dostupnosť primeranej liečby 
pre Rómov. Chýba zároveň aj akákoľvek osveta, prevencia 
a aktívne ponúkanie možností liečby. 

Slovenská republika v roku 2013 prijala piatu Národnú protidrogo-
vú stratégiu na obdobie rokov 2013 - 2020. Participujúce minister-
stvá pripravili svoje Akčné plány na prvé obdobie do roku 2016. Za 
medzirezortnú koordináciu je zodpovedný poradný a konzultačný 
orgán Rada vlády SR pre koordináciu protidrogovej politiky. Dro-
gová problematika medzi prioritami vládneho programu 2012 - 
2016 nie je explicitne zmienená. V oblasti medzinárodnej spolu-
práce vládny program 2012 - 2016 zdôraznil spoluprácu v rámci 
globálnych protidrogových programov Úradu OSN pre drogy a kri-
minalitu a v oblasti zdravotnej politiky, ochrany a podpory zdravia 
sú to opatrenia voči fajčeniu, alkoholu a drogám. 

Aktuálne je väčšina politík riešiacich celé spektrum psychoaktív-
nych látok v jurisdikcii Ministerstva zdravotníctva, čo vytvára priaz-
nivé predpoklady pre to, aby sa otázka redukcie dopytu po týchto 
látkach (bez ohľadu na ich právny status) riešila integrovane s 
ohľadom na zdravotné dôsledky, ktoré má užívanie/zneužívanie 
psychoaktívnej látky pre zdravie jednotlivca a verejné zdravie. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH ODPORÚČANIA K PROBLÉMU č. 4  DROGY U MLADEJ GENERÁCIE 

 

1. Oddelenie zdravotníctva BBSK v spolupráci so zriadenými organizáciami v rámci kraja musí 

vypracovať prieskum zameraný na zistenie situácie v oblasti drogovej závislosti 

v marginalizovaných rómskych komunitách a pripraviť program osvety, prevencie 

a urgentnej pomoci závislým.  

2. Oddelenie zdravotníctva BBSK v spolupráci s oddelením kultúry BBSK má zistiť a využívať 

možnosti dotačného programu Úradu vlády SR a Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti 

protidrogovej politiky.  

3. V spolupráci BBSK a mimovládnych organizácií je nutné pripraviť programy zamerané na 

prevenciu a osvetu, šírenie informácií a motiváciu užívateľov drog na liečbu. 

4. Oddelenie zdravotníctva BBSK má prijať opatrenia, ktoré zlepšia súčasnú nevyhovujúcu 

situáciu v špecializovaných zariadeniach pre liečbu drogovo závislých, identifikovať 

a využívať možné zdroje finančných prostriedkov a personálnych kapacít na ich zveľadenie 

a zefektívnenie.  

5. BBSK v spolupráci s miestnymi samosprávami a orgánmi štátnej správy má pomocou šíre-

nia informácií prispievať k potieraniu nelegálnej činnosti súvisiacej so šírením nelegálnych 

návykových látok. Je potrebné nadviazať spoluprácu so špecializovanými MVO 

a vypracovať systém monitorovania situácie v marginalizovaných rómskych komunitách.  



 

VZDELÁVANIE 

 

Oblasť vzdelávania je tradične najproblémovejšou oblasťou rozvo-
ja rómskej národnostnej menšiny. V rámci tohto dokumentu je po-
trebné venovať jej širší priestor a vyšpecifikovať problémy na nie-
koľkých úrovniach.  

 

Kvalita vzdelávania na základných školách 

 

Na tejto úrovni konštatujeme viacero problémov, ktoré zahŕňajú 
učiteľov, systém výučby, segregáciu a motiváciu. V nemalej miere 
taktiež aj materiálno technické vybavenie základných škôl, finanč-
né ohodnotenie práce učiteľov a neschopnosť spolupráce učiteľa 
s poskytovateľmi asistenčných služieb v rámci školy.  

Počet základných škôl v Banskobystrickom kraji vykazuje neustály 
pokles, napr. v porovnaní s rokom 2003, kedy bolo v kraji evidova-
ných 300 základných škôl, v roku 2013 ich bolo už len 277. Rovna-
ko intenzívne klesal aj počet tried v školách. Na druhej strane na-
rastá v tomto období počet súkromných škôl. Stav k roku 2013 bol 
8 súkromných škôl s počtom tried 45. Počet žiakov v kraji výrazne 
klesá v priemere o 25% za dekádu.  

Motivácia učiteľov ZŠ  

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie školstva 
v spolupráci so zriaďovateľmi štátnych aj súkromných základných 
škôl má kompetenciu vytvoriť platformu na podporu práce učiteľa 
a zlepšenie jeho spoločenského a profesijného statusu. Je 
potrebné, aby samosprávny kraj zo svojej pozície poskytol expertí-
zu ako aj nástroje na zlepšenie prípravy učiteľov základných škôl, 
a to najmä v oblasti komunikácie so žiakmi z rozličných sociálnych 
podmienok, jazykového a kultúrneho prostredia.  

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so zriaďovateľmi 
základných škôl každého typu má v rámci vytvorenej platformy 
hľadať možnosti na zlepšenie finančného ocenenia práce učiteľov 
základných škôl a hľadať nástroje na zvýšenie motivácie učiteľov 
s cieľom všeobecného blaha.  

Opäť v spolupráci so zriaďovateľmi štátnych a súkromných škôl 
v kraji je potrebné spracovať súbor preventívnych opatrení na za-
stavenie procesu postupnej segregácie v základných školách 
(to znamená proces, pri ktorom z rozhodnutia majoritných rodičov 
sú deti presúvané do škôl, ktoré nenavštevujú rómski žiaci).  

 

 

 

 

 

PROBLÉM č. 5 

 

 

 

 

Problém č. 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Systém výučby v ZŠ 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so špecializovanými 
inštitúciami zameranými na výskum výchovy a vzdelávania by sa mal 
sústrediť na analýzu efektivity súčasného vzdelávania v základných 
školách. V spolupráci týchto expertov by mal pripraviť návrhy pre 
alternatívne vzdelávanie detí v základných školách tak, aby nedochá-
dzalo k ich exklúzii a iným negatívnym dopadom.  

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s odbornými inštitú-
ciami a zriaďovateľmi štátnych a súkromných základných škôl musí 
presadzovať zavedenie vzdelávacích programov multikultúrnej vý-
chovy a výchovy proti predsudkom. 

 

Asistenčné služby poskytované v základných  
školách 

 

Problém asistentov učiteľa, napriek všetkej doterajšej snahe, ostáva 
nedoriešený. Samotné postavenie asistenta učiteľa je odlišné 
v závislosti od miery informovanosti a pripravenosti školy na využitie 
jeho práce. Zároveň nie sú presne stanovené jeho kompetencie.  

 

 

Špeciálne školstvo 

 

V posledných rokoch sa fenomén zaradenia rómskych detí do špe-
ciálnych základných škôl udomácnil medzi rodičmi v rómskych 
komunitách a získal vysoké preferencie u rodičov školopovinných 
detí. Samotní rómski rodičia považujú špeciálne základné školy 
za svoje. Keďže dosiaľ bolo množstvo rómskych detí rozhodnutím 
kompetentných inštitúcií správne aj nesprávne zaradených do týchto 
škôl, rómska komunita ich začala vnímať ako národnostné školy. Dô-
sledkom je konflikt medzi verejne deklarovanými cieľmi podporných 
programov v oblasti vzdelávania smerujúcich k plnej integrácii 
a želaním členov cieľovej skupiny. Na rozdiel od vývoja počtu základ-
ných škôl je počet špeciálnych škôl na území kraja stúpajúci. Počet 
žiakov zaradených do špeciálnych škôl v dekáde od roku 2003 do 
2013 stúpol o 13,4%. PHSR Banskobystrického samosprávneho kra-
ja žiadnym spôsobom neprispieva k zaujatiu zodpovedného postoja 
k tomuto segmentu vzdelávania, ktorý do značnej miery ovplyvňuje 
konkurencieschopnosť regiónu. Znižovanie rozsahu kompetencií re-
gionálnych ľudských zdrojov je jedným z faktorov, ktoré limitujú regio-
nálny rozvoj ako taký.  

 

 

 

 

 

 

 

Problém č. 5.2 

 

 

 

 

 

Problém č. 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stredné školstvo 

 

Sieť stredných škôl v kraji tvoria gymnáziá, stredné odborné školy 
a konzervatóriá. Na základe predošlých prieskumov o kvalite vzde-
lávania boli všeobecne stredné školy v porovnaní so základnými 
hodnotené ako ústretovejšie a nie natoľko diskriminujúce. Gymná-
ziá ako všeobecno–vzdelávacie stredné školy vykazujú klesajúcu 
tendenciu v počte škôl ako aj v počte študentov. Pokiaľ ide o účasť 
študentov z rómskej komunity na vzdelávaní na gymnáziách pozi-
tívne je, že sa tento počet zvyšuje. Napriek tomu sú títo študenti 
vystavení značným komplikáciám spôsobenými sociálnou neúčin-
nosťou rodín a nedostatočným príjmom. Podobný stav je na stred-
ných odborných školách s maturitou. Účasť rómskych žiakov 
v trojročných učebných odboroch je stále značná, bohužiaľ však 
dochádza k masívnemu výpadku po ukončení povinnej školskej 
dochádzky. To má za dôsledok neukončenú kvalifikáciu vysokého 
počtu mladých ľudí v produktívnom veku. Tento jav zároveň pri-
spieva k zvyšovaniu sociálnej odkázanosti v rómskych komuni-
tách.  

 

Vzdelanostná úroveň Rómov v produktívnom  
veku 

 

Všeobecne známe charakteristiky nedostatočnej vzdelanostnej 
úrovne Rómov v produktívnom veku sú platné rovnako aj 
v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Vysoké percento Rómov 
nemá ukončené základné, resp. stredné vzdelanie, čo znižuje kon-
kurencieschopnosť kraja v oblasti ponúkania kvalifikovanej pracov-
nej sily.  

 

 

 

Problém č. 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problém č. 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH ODPORÚČANIA K PROBLÉMU č. 5 VZDELÁVANIE RÓMOV 

1. Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s expertmi navrhovanej platformy by sa mal 

sústrediť na zreálnenie práce asistentov učiteľa a zlepšenie informovanosti a pripravenosti 

základných škôl na prácu, spoluprácu a efektívne využitie týchto asistenčných služieb. Tiež 

je potrebné prihliadať na schopnosť asistenta učiteľa komunikovať v jazyku národnostnej 

menšiny a pretlmočiť komunikáciu spôsobom, ktorý bude nápomocný a nie zmätočný. Asis-

tenti učiteľa by mali byť Rómovia.  

2. Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s kľúčovými inštitúciami z oblasti špeciálne-

ho vzdelávania (pedagogické fakulty vysokých škôl a univerzít, pedagogicko - psychologic-

ké centrá aj mimovládne organizácie) musí vytvoriť koncepciu reintegrácie žiakov špeciál-

nych škôl do riadnych základných škôl. Zároveň v spolupráci s expertmi musí spracovať 

alebo zaktualizovať metodiku reintegračných procesov. Experti v rámci takto vytvorenej 

platformy majú identifikovať ľudské a finančné zdroje potrebné pre implementáciu vytvore-

nej metodiky.  

3. Realizovať osvetové programy v marginalizovaných rómskych komunitách. Banskobystrický 

samosprávny kraj, oddelenie kultúry a cestovného ruchu v spolupráci s regionálnymi osve-

tovými centrami musí pripraviť osvetový program pre cieľovú skupinu rodičov detí predškol-

ského veku, zameraný na zlepšenie informovanosti o právach a povinnostiach rodiča 

a dieťaťa, o vzdelávacích príležitostiach, hodnote vzdelania a nevýhodách špeciálneho 

vzdelávania. Realizáciu osvetového programu by zabezpečili priamo pracovníci regionál-

nych osvetových centier, čím by zriaďovateľovi nevznikali žiadne vedľajšie náklady.  

4. Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so záujmovými mimovládnymi organizácia-

mi musí spracovať koncepciu priamej štipendijnej podpory rómskych žiakov na stredných 

školách, a to vrátane špecifických podmienok poskytnutia štipendií v maturitnom aj nematu-

ritnom štúdiu. Obzvlášť veľkú pozornosť musí oddelenie školstva BBSK venovať oblasti 

drop – outu žiakov po ukončení povinnej školskej dochádzky. V spolupráci s oddelením 

zdravotníctva sa musí venovať programu sexuálnej výchovy a prevencie negatívnych javov 

dospievajúcej mládeže s cieľom ich motivácie pre ukončenie riadneho vzdelávania 

a získania kvalifikácie.  

5. BBSK v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a mimovládnymi organizáciami musí vypra-

covať koncepciu celoživotného vzdelávania pre rómsku komunitu, a to najmä v partnerstve 

so zamestnávateľmi. Realizovať školy druhej šance a spolupracovať na príprave a realizácií 

rekvalifikačných kurzov.  

 



 

Rozvoj ľudského potenciálu rómskych komunít  

 

Špeciálne školstvo so stúpajúcou tendenciou rozširovania tried 
a počtu žiakov závažným spôsobom ohrozuje hospodársky rast 
regiónu ako takého. Ako inštitúcia zodpovedná za oblasť všeobec-
ného blaha obyvateľov kraja musí Banskobystrický samosprávny 
kraj využiť svoje legitímne právomoci na prejavenie dobrej vôle 
a iniciatívy zameranej na redukciu počtu žiakov umiestnených 
v špeciálnych školách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúra 

Vznik samosprávnych vyšších územných celkov a prenos kompe-
tencií na samosprávne kraje od roku 2002 znamenal potenciálnu 
kvalitatívnu zmenu v priblížení rozhodovania o regionálnej kultúre 
bližšie k obyvateľom. Kultúrny priestor najmä v menších obciach 
sa za posledné roky podstatne zúžil. Takmer polovicu kultúrnych 
domov postavených v období 50-tych až 70-tych rokov 20. storo-
čia obce prestali využívať na kultúrne účely. Zanikli takmer všetky 
obecné kiná. Okrem prírodného a kultúrno-historického potenciálu 
sa súčasťou primárnej ponuky regiónu alebo akéhokoľvek cieľové-
ho miesta stávajú aj organizované podujatia, ktoré majú dlhodo-
bejšiu tradíciu a pravidelne sa opakujú, ide o tradičné festivaly, 
prehliadky a iné kultúrne podujatia v Banskobystrickom kraji. 
PHSR BBSK však medzi týmito podujatiami neuvádza ani jedno 
z pravidelných podujatí zameraných na prezentáciu rómskej kultú-
ry.  

 

PROBLÉM č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉM č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH ODPORÚČANIA K PROBLÉMU č. 6 ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU 

 

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami musí vypraco-

vať štúdiu ekonomických dopadov tvorby ľudského kapitálu so sťaženým alebo takmer nemož-

ným uplatnením na trhu práce. 

NÁVRH ODPORÚČANÍ K PROBLÉMU č. 7 KULTÚRA 

 

1. Vypracovať návrh na zaradenie rómskej národnostnej kultúry do Koncepcie rozvoja kultúry 

v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 

2. Preskúmať existujúce osvetové programy v regionálnych osvetových centrách a vyzvať ich 

na spracovanie špecifických programov pre rómsku komunitu a integráciu hlavne vidiec-

kych komunít. 

3. Preskúmať možnosti zamestnávania rómskych osvetových pracovníkov v týchto centrách 

tak, aby bola implementácia špecifických osvetových programov reálne možná. 

4. Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, ktoré organizujú pravidelné podujatia pre-

zentácie rómskej živej kultúry v regióne a poskytnúť im odbornú a materiálno-technickú po-

moc a poradenstvo. 

5. Zriadiť regionálne Dokumentačno-informačné centrum v Banskej Bystrici, ktoré sa bude za-

oberať mapovaním, zberom a spracovávaním dát týkajúcich sa komplexnej živej rómskej 

kultúry.  



Záverečný komentár 
 

 

Môžeme konštatovať, že množstvo problémov, ktorým čelí rómska komunita na Slovensku je 
do značnej miery zhodná s typom problémov majority. Banskobystrický samosprávny kraj obý-
vajú ľudia, občania, ktorí sa boria s nezamestnanosťou, nízkymi príjmami, problémami 
v doprave, nedostatkami v zdravotníctve, trápi ich kvalita vzdelávania ich detí. Napriek vyššej 
kvalifikácii, veľká časť majority nie je schopná zamestnať sa, prípadne začať podnikať 
a zabezpečovať si tak príjem, mnoho absolventov, ale aj ľudí v produktívnom veku odchádza 
do zahraničia, alebo využíva sociálnu sieť štátu. Aj keď už množstvo týchto faktov bolo oficiál-
ne potvrdených, v očiach verejnosti sú to stále Rómovia, ktorí sú považovaní za 
„zvýhodnených,“ chránených a zodpovedných za zhoršenú situáciu.  

Za kľúčové opatrenia s najvyššou prioritou môžu byť považované: 

 Návrhy na zapojenie Rómov do rozhodovacích procesov regionálnej samosprávy prostred-
níctvom doplnenia existujúcich komisií o členov - neposlancov, a to minimálne v komisii fi-
nancií, regionálneho rozvoja, kultúry, sociálnych služieb, vzdelávania a zdravotníctva.  

 Podporovať mobilitu pracovnej sily.  

 Podporiť komunálne bývanie. 

 Založiť štipendijný fond pre podporu rómskej stredoškolskej mládeže. 

 Zriadiť regionálne odborné pracovisko, zaoberajúce sa dokumentáciou kultúry a histórie 
rómskej národnostnej menšiny v Banskobystrickom kraji. 

 

Banskobystrický samosprávny kraj má aj v rámci svojich kompetencií možnosť túto situáciu 
ovplyvňovať, zlepšovať a rozvíjať tak, ako to má zo zákona určené – pre blaho obyvateľov re-
giónu. Všetkých. Preto aj súbor návrhov identifikovaných problémov je sústredený na akcie 
v rámci zákonom stanovených kompetencií. 

Ani jedno z vedení doposiaľ nepristupovalo zodpovedne k riešeniu rómskej problematiky a ne-
využilo predstavený súbor nástrojov a opatrení v zmysle svojich kompetencií.  

Súčasné vedenie však okrem nečinnosti v oblasti riešenia problémov najzraniteľnejších oblastí 
kraja pristupuje k populistickému zneužívaniu rómskej problematiky, využívajúc negatívne ná-
lady v krajine, spôsobené práve nečinnosťou kompetentných. Dávame do pozornosti, že naj-
chudobnejší obyvatelia kraja, najmä tí vo vylúčených lokalitách, nemajú dostatok  moci, aby 
vedeli túto situáciu zmeniť. Na riešenie ich problémov je potrebná pomoc zvonka. 

A  to prostredníctvom implementácie opatrení, napr. aj na úrovni kraja v spolupráci s mestami 
a obcami Banskobystrického kraja, ako aj v spolupráci s expertmi v mimovládnych organizá-
ciách v BBSK.  Ako občania BBSK žiadame o prevzatie zodpovednosti kompetentných a nami 
volených zástupcov. Je čas riešiť problémy všetkých občanov v kraji.  

a.   
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