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Splnomocnenec vlády SR  

pre rómske komunity 

„Som veľmi rád, že spúšťame v spolupráci s Ministerstvom 

školstva a MPC projekt, ktorý vychádza zo zásad rómskej 

reformy a ktorý výrazne zmení výchovu a vzdelávanie 

rómskych žiakov na Slovensku tak, že rómski žiaci nebudú 

neoprávnene končiť v drahých špeciálnych základných 

školách, ktoré nám vychovávajú profesionálnych 

poberateľov sociálnych dávok, ale naopak, dopomôže, aby 

títo žiaci nadobudli lepšie poznatky, ktoré budú 

predpokladom k získaniu kvalifikácie“  

Mgr. Peter Pollak, PhD 
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MPC Banská Bystrica  

Splnomocnenec – asistenti učiteľov na MŠ /stredné Slovensko 



Banská Bystrica - Žiar nad Hronom - Handlová - Kremnica 

    MAROŠ BALOG       expert - tútor/poradca/konzultant     

      IMPLEMENTÁCIE IMV PRE MATERSKE ŠKOLY : 

Filozofiou projektu je dosiahnuť začlenenie čo 

najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych 

komunít do materských škôl a za aktívnej osvety 

rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup na primárny 

stupeň vzdelávania. 

Našou prioritou je preto vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov participujúcich na 

predprimárnej príprave detí, aby sme skvalitnením ich 

profesijných kompetencií prispeli k zvýšeniu šance detí 

z marginalizovaných rómskych komunít na ich sociálnu 

inklúziu. 



Hygienici tak rozhodli pre rozsiahlu 

poruchu kanalizačného systému, 

kedy odpadová voda aj s obsahom 

fekálií vytekala a hromadila sa v 

priestoroch zariadení pre osobnú 

hygienu, v práčovni, ako aj v 

priestoroch na prípravu stravy 

„Stretnutie bolo konštruktívne. Dohodli sme 

sa na tom, že budeme viac spolupracovať a 

vyvíjať vytrvalé úsilie pre to, aby sa v 

Banskej Bystrici každý človek cítil bezpečne. 

Je prirodzeným záujmom mestskej polície, 

aby nikto v našom meste nemal strach z 

toho, že mu niekto ublíži,“ povedal náčelník 

MsP v Banskej Bystrici Miroslav Bálint. 

Banská Bystrica  



TASR, 24. januára 2014 

ide o epidémiu u rómskych 

detí, ktorá začala koncom 

novembra uplynulého roka, 

spoločným menovateľom je 

bydlisko v lokalite Pod 

Kortínou v Žiari nad Hronom 

Žiar nad Hronom  



Obyvatelia Handlovej sa postavili proti sťahovaniu 

Rómov z košického Luníka IX do mesta. Samospráva 

však informácie dementovala. Diskusiu na oficiálnej 

stránke mesta Handlová zaplavili rozhorčené reakcie 

a otázky obyvateľov, týkajúce sa prisťahovania 

približne 300 Rómov z košického sídliska Luník IX 

na hasičskú lúku v Handlovej. 
 

Handlová 29. októbra (RPA) 

Inštitút osobitného príjemcu 

v lokalite banícka kolónia mesta 

Handlová v okrese Prievidza 

funguje trochu iným spôsobom, 

ako je zvyčajné. Rómovia sami 

preberajú sociálne dávky 

a príspevok na bývanie 

odovzdávajú do rúk komunitných 

sociálnych pracovníkov, ktorí 

následne za nich platia nájomné 

a poplatky za energie. 

Handlová 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=76&pr=0.1&w_id=23554&tstamp=1413213647&pid=540&cd=e684351575daa45bea3f46e5bebe0184&f=1


Rómskym deťom bránia vo vzdelávaní aj vlastní rodičia 

Práve rodičia sú často brzdou v rozvoji 

a vo vzdelávaní svojich detí. V biede 

totiž uprednostňujú, keď im 

potomkovia pomáhajú doma. Terénna 

pracovníčka Klaudia Nemčíková tvrdí, 

že vzdelanie je v ich hodnotovom 

rebríčku na nižších miestach. 

Kremnica 



PILIERE PROJEKTU... 

Začlenenie...  

Za aktívnej osvety rodičov...  

Vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov ...   

     Získať informácie o potrebách, problémoch danej rodiny – 

rodičovské združenie, poplatky, potreba umiestňovania detí 

do MŠ – absencia základných poznatkov /zápis, 

diagnostika/ošatenie, pomôcky, karneval...  

 Zistím, kto mi môže pomôcť a komu môžem pomôcť ja školiace 

moduly – práca s rómskymi deťmi a rodinami, základy 

Romológie... 

 
Odmietavý postoj rodín z majority, odmietavý postoj rodičov 

MRK, „status – rómska škôlka“ kooperácia ZŠ – MŠ ?  



SPOLUPRÁCA, SYNERGIA = EFEKTÍVNOSŤ ! 

MV SR 
USVRK 

MŠ SR 
MPC 

PŠ  

MVO 

RÓM 

komunita 

OBEC 

TZA  

TSP  

ROH  

MATERSKÁ  ŠKOLA 



ROMA SPIRIT 2014 

Kategória:  ČIN ROKA 

 ...nominácia zamestnancov MŠ...  

„Naši učitelia nesmú byť podobní stĺpom, pri 

cestách, ktoré len ukazujú, kam ísť, ale sami 

nejdú.“ 
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