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1. Úvod 

Výskumná úloha „Evaluácia efektivity a dopadov projektov zameraných na riešenie problematiky 

marginalizovanej rómskej komunity v SR“ sa realizuje v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy na 

Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie EÚ“ s kódom projektu 

ITMS 2624012001 v rámci aktivity 2.1. „Výskum v prognostike: spoločenské inovácie, verejné politiky 

riešiace civilizačné výzvy“ a v rámci aktivity 2.3. „Spoločenské využitie výsledkov výskumu (podklady a 

návrhy pre rozvoj verejných politík)“. Výskumná úloha sa realizuje v rámci plánovaných dopadov na 

horizontálnu prioritu MRK. 

 

Výskum sa sústreďuje na skúmanie verejných politík, ktoré sú zamerané na riešenie problematiky 

integrácie marginalizovanej rómskej komunity v kontexte SR a EÚ.  

 

Výskum môžeme charakterizovať ako empirický s použitím kvalitatívnych metód. Spočíva 

v oboznámení sa s projektom (napríklad: realizovaných aktivít projektu, skutočných a plánovaných 

výsledkov a dopadov projektu), ktoré je spojené s návštevou miesta realizácie projektu, kde sa 

uskutočnili pozorovania a rozhovory so zúčastnenými aktérmi projektov zameraných na problematiku 

MRK realizovaných od roku 2003.  

 

Výstupom zrealizovaného výskumu je predložená monografia. Pozostáva z troch častí: 

1. Research Paper – štúdia, v ktorej sú zhrnuté poznatky z terénneho výskumu.  

2. Hodnotiaca správa – obsahuje návrh odporúčaní pre mienkotvorné autority, akým spôsobom majú 

zamerať podporu pre projekty riešiace problematiku marginalizovaných rómskych komunít a akým 

spôsobom majú vyhodnocovať efektivitu týchto projektov.  

3. Policy Brief – stručné zhrnutie odporúčaní riešenia a záverov zistených počas realizácie výskumnej 

úlohy. Obsahuje spracovanie návrhu riešenia problematiky integrácie marginalizovaných rómskych 

komunít v Slovenskej republike v kontexte Európskej únie.  
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2. Research Paper 

2.1. Časť A: Metodika výskumu 

Ciele  realizovaného kvalitatívneho výskumu „Evaluácia efektivity a dopadov projektov zameraných 

na riešenie problematiky marginalizovanej rómskej komunity v SR.“ sme si definovali pri začatí jeho 

realizácie ako: 

1. Opísanie modelov a prístupov realizovaných projektov zameraných na riešenie problematiky 

marginalizovanej rómskej komunity. 

2. Na základe analýzy získaných informácií navrhnutie možných odporúčaní realizácie ďalších 

projektov podobného zamerania  

 

Predmetom  research paper je prvý cieľ. V tejto časti teda predkladáme informácie, ktoré sú 

zhrnutím poznatkov získaných z terénneho výskumu. Štruktúru research paper sme sa snažili vystavať 

tak, aby čo najlepšie vypovedala o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na zhodnotenie prístupov pri 

realizácii projektov. Research paper je zdrojom informácií pre analýzu vhodnosti modelov/prístupov 

zvolených pri realizácii vybraných projektov a spracovanie odporúčaní pre mienkotvorné autority, 

akým spôsobom majú zamerať podporu pre projekty riešiace problematiku marginalizovaných 

rómskych komunít a akým spôsobom majú posudzovať vhodnosť týchto projektov. Uvedené analýzy 

a odporúčania sú súčasťou hodnotiacej správy. 

 

Výber projektov prebiehal na základe expertných odporúčaní „kvalitných“ projektov, resp. projektov, 

u ktorých sa dá očakávať, že by mohli byť príkladmi dobrej praxe. Takýto spôsob výberu nám niečo 

napovie o známosti projektu a určitých dobrých referenciách v sfére ľudí, ktorá sa zaoberá profesijne 

projektmi alebo problematikou MRK, resp. zamestnávaním znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

Vzhľadom k počtu ľudí v takejto expertnej sfére na Slovensku, môžeme hovoriť o určitej expertnej 

verejnej mienke.  Tento výskum si kladie preto za cieľ popísať pozitíva aj negatíva, nedostatky a aj 

prípady, kedy nastala ideálna situácia v napĺňaní cieľov projektu. Cieľom výskumu nie je 

porovnávanie konkrétnych projektov, ale hľadanie vhodných odporúčaní pre tvorcov verejnej 

politiky, za akých podmienok a ako by mal vyzerať „ideálny projekt“ v oblasti podpory zamestnávania 

MRK.  
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Typy projektov zameraných na riešenie rómskej problematiky sú veľmi rôznorodé. Základné delenie 

je na infraštruktúrne (výstavba bytov nižšieho štandardu, kopanie studní, výstavba sietí v osadách 

a pod.) a „mäkké“, respektíve sociálne projekty.  Tie sa môžu zameriavať na oblasť školstva, 

komunitnej a terénnej sociálnej práce, vzdelávania v zručnostiach, podpory zamestnávania.  

 

Najviac rozšírenými projektmi zameranými na riešenie problematiky marginalizovanej rómskej 

komunity sú projekty terénnej sociálnej práce, respektíve sociálnej práce v marginalizovaných 

rómskych komunitách. Zvažovali sme preto na začiatku výskumu, že zahrnieme do výskumnej vzorky 

aj tieto projekty, nechceli sme však duplikovať výskum Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied 

pre Fond sociálneho rozvoja z roku 2009 s názvom „Výkon terénnej sociálnej práce 

v marginalizovaných rómskych komunitách“, ktorý bol podobne nastavený s cieľom vypracovať 

návrhy opatrení na zefektívnenie výkonu terénnej sociálnej práce, a preto nakoniec nie sú tieto 

projekty v našej výskumnej vzorke.  

 

Ďalším typom projektov, ktoré sa realizovali v Slovenskej republike, a ktoré sú často medializované, je 

výstavba bytov nižšieho štandardu v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré sú 

určené najmä pre obyvateľov týchto komunít. Výskum výstavby bytov nižšieho štandardu, ktoré boli 

zamerané na riešenie bytovej otázky najmä v rómskych marginalizovaných komunitách bol 

realizovaný v roku 2008 Nadáciou Milana Šimečku v rámci výskumného projektu Zavádzanie 

kvalitného cyklu tvorby politiky: Evaluácia programu obecných nájomných bytov v rómskych 

osídleniach.1 Daný výskum sa týkal výstavby bytov na základe štátnych dotácií na rozvoj bývania 

v rómskych osídleniach, ktoré poskytovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky a realizácia samotnej výstavby spočívala na miestnej samospráve a sú aj Hojsíkom chápané 

ako veľké infraštruktúrne projekty. Súčasťou tejto evaluácie realizovanej nadáciou Milana Šimečku 

bolo aj skúmanie vplyvu týchto projektov na zmenu kvality života, segregáciu, poškodzovanie bytov, 

vplyv na migráciu a výsledkom štúdie bolo okrem zistení skutočností aj odporúčanie pre samosprávy. 

Keďže samotné infraštruktúrne projekty spočívajú len v samotnej výstavbe a ostatné aktivity spojené 

s ich výstavbou zostávajú mimo projektu (často sú príkladom dobrej praxe skutočnosti závisiace na 

iniciatíve jedného aktivistu, ktorý funguje ako mediátor medzi rómskou komunitou a zástupcami 

verejnej správy), nezameriavali sme sa v našom výskume na takéto projekty. 

                                                           
1
 Marek F. Hojsík, Evaluácia programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach. Bratislava: Nadácia 

Milana Šimečku 2008. 
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Vzhľadom na rôznorodosť projektov zameraných na riešenie problematiky marginalizovanej rómskej 

komunity v SR by v rámci našej výskumnej úlohy bola snaha evaluovať efektivitu a dopady všetkých 

typov projektov v  takomto rozsahu nezvládnuteľná. Zvážili sme predchádzajúce výskumy, rozsah 

výskumnej úlohy a typ výskumu a rozhodli sme sa zamerať sa len na oblasť riešenia sociálnej situácie 

MRK podporou zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti2. Dôvody 

pre výber tohto typu projektov sú: 

 projekty tohto typu sú v SR slabo zdokumentované, 

 zamestnanie je chápané ako jeden z najdôležitejších faktorov pre odstránenie sociálneho 

vylúčenia, 

 môžeme predpokladať, že projekty podobného charakteru pomáhajú ľuďom zo sociálne 

vylúčených skupín obyvateľstva (v tomto prípade MRK) nájsť si zamestnanie a tým pomáhajú 

odstráneniu sociálneho vylúčenia, 

 nezamestnanosť je všeobecne považovaná za jeden z najdôležitejších problémov rómskej 

komunity v súčasnosti.  

 

Pre získanie potrebných informácií k opísaniu spôsobu realizácie projektov sme si zvolili metódu 

rozhovoru s členom / členmi realizačného tímu projektu nahrávanom na diktafón. Pri každom 

interview sme sa riadili pološtrukturovaným dotazníkom, ktorý je aj prílohou research paper. Okruhy 

a otázky v dotazníku sú postavené tak, aby zaznamenali najdôležitejšie situácie  - pozitívne, 

negatívne, pokusy o odstránenie negatívnych javov, nevyhnutné nápravné opatrenia, skúsenosti 

z partnermi v projekte (oficiálnymi i neoficiálnymi), skúsenosti s udržateľnosťou výsledkov projektu, 

resp. udržateľnosťou aktivít projektu. 

 

V danom výskume sa zameriavame na zistenie podmienok a okolností, ktoré vplývajú na dobré 

fungovanie projektu, na zistenie postojov a pozorovaní hlavných aktérov projektu a na vhodnosť 

zvolených prístupov pri realizácii projektov. Nerealizujeme klasickú evaluáciu projektov, pri ktorej by 

sme zvažovali mieru oprávnenosti nákladov na základe splnenia podmienky hospodárnosti 

                                                           
2
 Ekonomická samostatnosť: pod týmto termínom rozumieme ekonomickú situáciu v rodine, v ktorej sú 

ekonomicky aktívni členovia dlhodobo nezamestnaní, ale nie sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Termín 
samozamestnanie sa používa pre samostatne zárobkovo činné osoby.  
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(minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi 

vstupom a výstupom projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama 

väzba na ne), preto sme napríklad nebrali do úvahy informácie finančného charakteru (rozpočet, 

pomer účastníkov projektu a výšku nákladov a pod.). Pri rozdielnom type projektov, ktoré sa 

realizovali v rozličných prostrediach a v rôznom období by to nebolo uskutočniteľné.  

 

Pri metodologickom zvážení východísk a cieľov výskumu sme zvolili prístup sociálno-antropologickej 

sondy do realizovaných projektov. Tento prístup sme postavili na základe kvalitatívnej metódy 

výskumu. Kvalitatívne metódy výskumu je možné dobre opísať na vymedzení sa oproti 

kvantitatívnym metódam. Zatiaľ čo klasickejšie kvantitatívne výskumy vychádzajú z predpokladu, že 

existuje nejaká objektívna realita, ktorú je možné merať jediným správnym spôsobom, kvalitatívne 

metódy výskumu predpokladajú, že realitu ako sa ju snažíme opísať ovplyvňujú subjektívne postoje 

a východiská nielen výskumníka, ale aj skúmaného. V kvalitatívnom výskume môže existovať viacero 

realít. Rozdiel je aj v cieľoch výskumu. Kým kvantitatívnemu výskumu ide o vysvetlenie javu cez zber 

dát číselnej povahy na veľkom počte osôb pri zachovaní odstupu od dát a jeho následnom 

zovšeobecnení, kvalitatívny výskum sa snaží porozumieť významu javov prostredníctvom analýzy 

rozhovorov s malým počtom osôb, pričom sa sústreďuje na jedinečnosť informácií a nie na ich 

všeobecnosť.3 

 

Počas terénneho výskumu sme narazili na problém definície, kto je to Róm, čo znamená pojem 

komunita. A samozrejme, čo môžeme chápať pod slovom marginalizovaná rómska komunita. 

Z hľadiska metodológie tohto výskumu to pre nás nie je vždy podstatné, pretože v projektoch je často 

opísaná marginalizovaná rómska komunita v konkrétnej lokalite – mieste realizácie projektu. Údaj, 

ktorí uviedli realizátori projektu, sme brali za hodnoverný a zároveň sme prebrali ich koncept 

chápania marginalizovaných rómskych komunít, aj keď to nie všetci takto pomenovali.  Dôvod, prečo 

sme sa takto rozhodli, spočíva v tom, že pojem marginalizovaná rómska komunita nie je všeobecne 

jednotne chápaný a často nie je vôbec prijímaný. Najväčším problémom je etnickosť tohto pojmu, 

ktorá je prepojená s jeho sociálnym rozmerom. Stáva sa, že je potom chápaný tak, že celé etnikum sa 

posúva do roviny marginalizácie. To však nezodpovedá skutočnosti. V mnohých prípadoch zas 

realizátori projektu odmietajú používať pre cieľové skupiny termín Rómovia, pretože ich aktivity sú 

zamerané napríklad na dlhodobo nezamestnaných. Tu prevláda sociálny rozmer – marginalizovaní 

                                                           
3 

Základy metodologických východísk kvalitatívneho výskumu sú dobre opísané v: David Silverman, Ako robiť 
kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar 2005.  
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jednotlivci a nie marginalizovaní Rómovia. Ďalším metodologickým problémom je chápanie pojmu 

komunita, ktoré je zväčša veľmi nejednoznačné.  Niekedy až „zľudovelo“, keď ho aj samotní Rómovia 

používajú spôsobom „ u nás v komunite“, pričom je zvýraznená najmä teritoriálnosť, príslušnosť 

k lokalite. Podporuje to aj používanie pojmu komunita v oficiálnych vládnych dokumentoch, 

napríklad: „obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít“, „segregácia rómskych komunít“4 

Neberie do úvahy vnútornú nejednotnosť „komunity“ v rámci jednej lokality. Viacerí respondenti 

uviedli názor, že nechápu význam tohto pojmu. V obci Hostice prevádzkuje Komunitný dom 

občianske združenie Méta, ale komunitu tu chápu ako všetkých obyvateľov obce, Rómov aj nerómov. 

 

Pojem marginalizované rómske komunity však používame aj v predkladanej správe kvôli jeho 

zaužívanosti. Je definovaný v programových dokumentoch vlády a Európskej únie, používajú ho 

autori odborných článkov ako aj pisatelia/tvorcovia projektov. Myslíme si, že nie je však veľmi vhodný 

najmä pri projektoch zameraných na riešenie sociálnej problematiky rómskych komunít. Pri 

vzájomnom spresňovaní tohto pojmu sme vychádzali z definície, ktorá je uvedená v Atlase rómskych 

komunít:  

 

„Rómska komunita bola definovaná ako skupina ľudí, ktorú majorita subjektívne definuje ako Rómov 

na základe antropologických znakov, kultúrnej príslušnosti, spôsobu života – životného štýlu, 

životného priestoru a rovnako subjektívne vníma túto skupinu ako odlišnú, a to v pozitívnom ako aj 

negatívnom zmysle.“5 

 

Termín nerómovia používame na označenie skupiny obyvateľstva, ktorá sa vymedzuje voči rómskemu 

etniku a teda je totožná s termínom majorita v predchádzajúcej definícii rómskej komunity. S týmto 

termínom je rovnako, ako s termínom marginalizované rómske komunity, spätá nejednoznačnosť. 

Nepoužívame termín majorita, kvôli tomu, že význam tohto slova je odvodený od pomeru veľkosti 

skupín. Pokiaľ však popisujeme situáciu v jednotlivých lokalitách, v ktorých má rómska komunita 

väčšinu, potom je to nevhodný termín. Okrem miestnej vyhranenosti môže byť termín majorita 

ohraničený aj časovo. Podľa niektorých autorov, v roku 2060 môže byť podiel Rómov na celkovej 

                                                           
4
 Typ segregácie je určený napríklad v Atlase rómskych komunít (http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-

faktov.php) na základe typu rómskeho osídlenia a oddelenia od majoritného osídlenia.  
5
 http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php
http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php
http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php
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populácii Slovenska nadpolovičný.6 Nerómovia nie sú etnickou skupinou a sami sa tak neoznačujú. Je 

to len pomocné označenie jednotlivcov, skupiny, alebo skupín, ktorých tak označujeme len preto, že 

nepatria do skupiny rómskej komunity. Nebudeme tu uvažovať o tom, či to je alebo nie je sociálna 

skupina, označujeme ju však s malým písmenom.7 

 

2.2. Časť B: Štruktúra research paper 

V predkladanom research paper sme sa zamerali na popis situácie v zamestnávaní obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít z rôznych pohľadov. V nasledujúcej kapitole (C1 Projekty) sa 

venujeme opisu prístupov zvolených realizátormi projektov z typologického hľadiska. Zároveň 

predkladáme informácie o organizáciách realizátorov týchto projektov a snažíme sa analyzovať vzťah 

medzi organizáciami a projektmi. Informácie uvedené v tejto kapitole zároveň slúžia na oboznámenie 

sa so vzorkou projektov, ktoré sa realizovali v Slovenskej republike od roku 2003.  

 

V kapitole D sumarizujeme informácie o prístupe organizácií k podpore zamestnávania. Kapitolu E 

venujeme charakteristike marginalizovaných rómskych komunít v miestach realizácie projektov 

v našej výberovej vzorke.  

 

V kapitole F sa zameriavame na osvedčené prístupy a modely zvolené pri realizácii vybraných 

projektov z fenomenologického pohľadu. Každý, alebo väčšina projektov v našej výberovej vzorke 

prechádzala počas svojej realizácie fázami, v ktorých sa vyskytovali určité spoločné javy, ktoré majú 

rozhodujúci vplyv na mieru úspešnosti projektu. Definovali sme päť takýchto javov: 1. Okolnosti 

vzniku projektu, 2. Aktivizácia, 3. Predsudky, 4. Zamestnávanie, 5. Tvorba nových pracovných miest.  

 

V kapitole G. sa venujeme prekážkam a bariéram v realizácii projektov. Pri napĺňaní úlohy navrhnúť 

odporúčania pre mienkotvorné autority, akým spôsobom majú zamerať podporu pre projekty 

riešiace problematiku marginalizovaných rómskych komunít, je dôležité, aby sa identifikovalo čo 

najviac prekážok a bariér, ktoré zabraňujú úspešnej realizácii takýchto projektov. V tejto časti 

research paper opisujeme tri typy prekážok: 1. projektové – vyplývajú zväčša zo zlého nastavenia 

                                                           
6
 The Economist (2001). Europe’s Spectral Nation (May 10). 

http://www.uwec.edu/geography/Ivogeler/w111/articles/roma.htm 
7
 Podľa pravidiel slovenského pravopisu sa veľkými začiatočnými písmenami označujú názvy etnických skupín.  

http://www.uwec.edu/geography/Ivogeler/w111/articles/roma.htm
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(časového, zamerania cieľov, tvorby aktivít) projektového zámeru, alebo zlého ohodnotenia situácie 

pri písaní projektu. 2. administratívne – vznikajú ako dôsledok platných predpisov v administratívnej 

oblasti v Slovenskej republike. 3. vyplývajúce z miestnych reálií – sú prevažne prejavom kultúrnych a 

sociálnych podmienok v marginalizovaných rómskych komunitách. Vďaka identifikácii a typologizácii 

prekážok a bariér sa tieto budú môcť lepšie predvídať, alebo sa navrhnú riešenia, ktoré by ich 

dokázali eliminovať.  

 

2.3. Časť C. Štruktúra a predstavenie skúmaných projektov a ich 
prijímateľov 

Pri výskume sme zhotovili výberovú vzorku 30 projektov, z čoho 25 projektov bolo predmetom 

terénneho výskumu. V nasledujúcej tabuľke je ich zoznam, pričom, ako sme spomenuli v časti 

o štruktúre research paper, základným orientačným popisom je miesto realizácie projektu, respektíve 

sídlo organizácie. Ďalej nasleduje meno organizácie – prijímateľa, alebo realizátora  projektu, meno 

zodpovednej osoby a kontakt, názov projektu, poskytovateľ – s akého zdroja bol financovaný projekt, 

obdobie realizácie a zameranie projektu. V stĺpci „rozhovor s / č. nahrávky“ je spresnené, s kým sa 

viedlo interview v teréne a označenie čísla nahrávky pre lepšiu orientáciu. V research paper 

a hodnotiacej správe sa citujú vyjadrenia informátorov z týchto interview práve pod názvom a číslom 

nahrávky, ktoré sú tu uvedené.  
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p.č. obec organizácia zodp. osoba kontakt názov projektu poskytovateľ obdobie 

realizácie 

rozhovor s / č. nahrávky 

1. Šimonovce Obec 

Šimonovce 

Ernest 

Lakatoš 

0918 613 753, 

obec.simonov

ce@stonline.s

k 

Premosťovanie 

komunít na 

strednom a 

východnom 

Slovensku 

projekt 

realizoval ETP 

Slovensko; 

financovaný bol 

z Finančného 

mechanizmu 

EHP, NFM a ŠR 

SR. 

10/2009 - 

03/2011 

Ersnest Lakatoš - starosta, projketový 

manažér (Šimonovce 001) 

2 účastníci -(Šimonovce 002, 003) 

Slávka Mačáková - riaditeľka ETP 

Slovensko (ETP Slovensko) 

2. Rimavská 

Sobota 1 

Klub rómskych 

žien 

Zita Gazsová zitagazsova@

post.sk; 0907 

484 585 

- PDCS cez USAID  2006 Zita Gazsová - štatutárka organizácie 

(Rimavská Sobota 001) 

3. Hostice OZ Méta 

Hostice 

Terézia 

Csanková 

0908 288 128 Pracovný 

inkubátor ako 

metóda k získaniu 

zamestnania 

FSR 2004 - 

2006 

Terézia Csanková (Hostice 001) 

4. Spišský 

Hrhov 

Obec Spišský 

Hrhov 

Michal 

Smetanka, 

0907 931 192 

- M. Smetanka 

Sociálna firma - 

obecný podnik 

Obec Spišský 

Hrhov 

od roku 

2000 -  

rozhovor s M. Smetankom a V. 

Ledeckým - Spišský Hrhov 001 

mailto:zitagazsova@post.sk;%200907%20484%20585
mailto:zitagazsova@post.sk;%200907%20484%20585
mailto:zitagazsova@post.sk;%200907%20484%20585
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Vladimír 

Ledecký 

súčasnosť 

5. Detva Podpolanie, o.z. Jarmila 

Chovancová 

0904 517 375, 

cz@podpolan

ou.sk 

www.podpola

nou.sk 

Posilnenie 

sociálnej inklúzie v 

Podpoľaní 

FSR 01/2007 - 

10/2008 

Jarmila Chovancová - projektový 

manažér (Detva 001) 

6. - Nadácia Milana 

Šimečku / 

Člověk v tísni 

Iva 

Grejtáková 

0911 791 713 Centrá lokálneho 

poradenstva - 

nová služba pre 

marginalizované 

skupiny 

Equal 07/2005 - 

06/2007 

Nadácia Milana Šimečku_001 

7. Bôrka Pre Bôrku, o.z. Iveta 

Kováczová 

058/788 20 36 Chov kôz v regióne 

Bôrka 

Heifer 2006 - 

2011 

Iveta Kováczová (Borka 001) 

chovateľka kôz (Borka 002) 

8. Drahňov Obec Drahňov  Ing. Monika 

Csanaková 

056 / 639 53 

88 

Zamestnanie vo 

vlastnej obci 

FSR 11/2007 

– 

11/2008 

 rozhovor s Ing. Monikou Csanakovou a 

Erikou Eštókovou  (Drahňov_001) 

9. Šamudovce Komunitné 

centrum 

Šamudovce 

PaedDr. 

Jarmila 

Gubaňarová 

+421 56 643 

21 80 

Kreatívne dielne a 

športovo 

oddychová zóna 

Úrad vlády SR 08/2010 - 

12/2010 

PaedDr. Jarmila Gubaňarová 

(Šamudovce 001) 
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(riaditeľka 

ZŠ) 

pre rómske deti a 

ich rodičov v obci 

Šamudovce 

10. Varhaňovce Obec 

Varhaňovce 

Inge 

Doležalová 

0905 207 686 Nové vedomosti a 

zručnosti - lepšia 

zamestnateľnosť 

FSR 04/2010 - 

09/2011 

Rozhovor so starostom obce Antonom 

Štefkom a Inge Doležalovou  

(Varhaňovce_001)  

11. Raslavice Obec Raslavice Inge 

Doležalová 

0905 207 686 Riešenie 

zamestnanosti 

skupiny ohrozenej 

sociálnym 

vylúčením 

prostredníctvom 

separácie a 

kompostovania 

komunálneho 

odpadu 

FSR 2005 - 

2007 

Rozhovor so starostom obce Antonom 

Lamancom, Mgr. Mariannou 

Labudovou, pracovníčkou na OÚ a Inge 

Doležalovou  

(Raslavice_001)  

12. Somotor Agentúra 

podporovanéh

o 

zamestnávania 

Nicolas 

Ogou 

0944 547 122 Spolu to 

dokážeme 

Equal 2004 - 

2008 

Rozhovor s N. Ogou, ako aj s klientami 

agentúry - anonymným mužom a 

ženou (Somotor_001) 



Empirický výskum projektov zameraných na MRK v SR 

15 

Somotor, n.o. 

13. Tomášikovo 

1 

Obec 

Tomášikovo 

Ladislav Búš 0903 982 375 Podpora sociálnej 

inklúzie v obci 

Tomášikovo 

FSR 03/2010 - 

03/2011 

Rozhovor s L. Búšom 

(Tomášikovo_001) 

14. Tomášikovo 

2 

Obec 

Tomášikovo 

Ladislav Búš 0903 982 375 Podpora 

zosúladenia 

rodinného a 

pracovného života 

v obci Tomášikovo 

FSR 03/2010 - 

09/2010 

Rozhovor s L. Búšom 

(Tomášikovo_001) 

15. Krompachy OZ Ľudia a 

perspektíva 

Imrich 

Holečko 

0905 856 503 

imrich.holeck

o@kromsat.sk 

Družstevná 4, 

053 42 

Krompachy 

Lokálne 

partnerstvá  - 

vytvorenie 

pracovných 

príležitostí 

FSR 2005 - 

2006 

rozhovor s Pustayovou a Lonskou: 

Krompachy_001 

rozhovor s Holečkom: Krompachy_002 

16. Spišské 

Podhradie 

Kolpingovo 

dielo 

Pavol Zaťko 0903 776 340 Posilňovanie 

odbornej prípravy 

personálu MNO 

Equal 2004 - 

2007 

Rozhovor s Pavlom Zaťkom 

(Kolping_001) 
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ako prostriedok 

zlepšenia kvality 

služieb v 

asistenčných a 

poradenských 

centrách pre 

marginálne 

skupiny 

17. Čata Kultúrno-

spoločenské 

združenie 

Rómov Romane 

Jíle – Rómske 

srdcia 

Štefan 

Babindák 

0905 392 707 Lepšie pripravení 

na prácu - 

podpora 

zamestnávania 

dlhodobo 

nezamestnaných v 

obci Čata 

FSR 11/2007 - 

11/2008 

Rozhovor so Š. Babindákom (Čata_001) 

18. Zlaté Klasy Obec Zlaté 

Klasy 

Ing. Tímea 

Sillová 

+421 31 569 

24 70 

Vzdelávaním proti 

sociálnej exklúzii a 

nezamestnanosti v 

Zlatých Klasoch 

FSR 11/2007 - 

07/2008 

Rozhovor s T. Sillovou (Zlaté 

Klasy_001) 

19. Veľká Ida Obec Veľká Ida Tomáš +421 55 6992 Rovnosť US STEEL priebežne Rozhovor s T. Demkom (Veľká Ida_001) 



Empirický výskum projektov zameraných na MRK v SR 

17 

Demko 329 príležitostí 

20. Slavošovce Občianske 

združenie 

Roma 

Slavošovce  

Igor Karalo 0910 176 457 Chov králikov v 

regióne 

Slavošoviec 

Heifer 08/2006 - 

05/2011 

Rozhovor s I.Karalom (Slavošovce_001) 

21. Žiar nad 

Hronom 

Nadácia Škola 

dokorán 

Eva 

Končoková - 

výkonná 

riaditeľka 

045/ 672 31 

37 

http://www.s

koladokoran.s

k/equal/konta

ktne_udaje.ht

ml  

Sociálnou 

inklúziou k 

prosperite 

Equal 03/2005 - 

10/2007 

Eva Končoková (Ziar nad Hronom_001 

a 002) 

22. Lúčky Obec Lúčky Eduard Baláž 056 / 647 12 

16 

Chceme pomôcť 

občanom 

zamestnať sa 

alebo vytvoriť si 

vlastné pracovné 

miesto 

FSR   Rzhovor s E. Balážom (Lúčky_001) 

23. Michalovce / 

Vrbnica / 

OZ Nová Cesta Ladislav 

Horváth 

  Brána k novému 

životu 

FSR 01/2008 - 

04/2008 

Rozhovor s L. Horváthom 

(Michalove_001) 
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Iňačovce 

24. Rudlov OZ Svatobor 

pod Oblikom 

Štefan 

Straka 

  Ekofarma Rudlov -   Rozhovor so Štefanom Strakom 

(Rudlov_001) 

25. Kokava nad 

Rimavicou 

Kultúrno-

výchovné 

občianske 

združenie 

Láčho drom  

Vladimír 

Sendrei 

0911 278 951 Aktivizáciou 

komunít k 

skvalitneniu života 

a podpore 

zamestnanosti 

FSR 11/2007 - 

12/2008 

Rozhovor s V. Sendreiom (Kokava nad 

Rimavicou_001) 

26. Brezno OZ Plť Ján Milan 0908 654 246 

http://www.p

lt.sk/upsvr/ko

ntakty.html 

Uplatniť prácu 

svojich vlastných 

rúk 

Equal 04/2005 -  

12/2007 

  

27. Prakovce Spojená škola s 

org. zl. SOU a 

OA 

    Druhá šanca ESF - SOP ĽZ 10/2006 - 

12/2007 

  

28. Pribylina Obec Pribylina     Chcem sa 

zamestnať 

FSR     

29. Žakovce Inštitút Krista 

Veľkňaza 

Marián Kuffa 052/4313912  Pracovnou 

terapiou a 

vzdelávaním späť 

FSR 11/2007 - 

10/2008 
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do spoločnosti 

30. Zlaté 

Moravce 

MAJÁK Martina 

Justová 

037/6422 474 Učíme sa pracovať FSR 08/2006 - 

07/2007 
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2.4. Časť C.1. Projekty 

Aj keď všetky skúmané projekty sa zameriavali na riešenie sociálnej situácie MRK podporou 

zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti, zvolené prístupy boli 

rozmanité. Je to spôsobené aj zložitosťou problémov  v tejto oblasti, z ktorého potom vyplýva 

rozdielne zameranie projektov, a je to spôsobné aj rozdielnymi prístupmi realizátorov projektov.  

 

Pre vyššiu mieru zjednodušenia, môžeme stanoviť niekoľko typov projektov avšak s tým, že nie sú 

jednoznačne definovateľné a slúžia len ako pomôcka pre lepšiu orientáciu: 

1. Komunitné projekty 

2. Sociálne podniky 

3. Vzdelávacie projekty 

4. Projekty agentúr podporovaného zamestnávania 

5. Projekty podporujúce ekonomickú samostatnosť rozvojom zručností ich účastníkov 

6. Spolupráca na projektoch s výrobnými závodmi 

 

Takéto rozdelenie nám aj poslúži pri určení a popise modelov a prístupov zvolených pri realizácii 

vybraných projektov.  

 

1. Komunitné projekty – prostredníctvom komunitnej práce sa organizácie, ktoré pôsobia 

v konkrétnych marginalizovaných rómskych komunitách snažia o zaktivizovanie celej komunity ako aj 

jednotlivcov.  Vytvárajú rôzne aktivity, ktoré majú vzdelávací, alebo osvetový charakter (učia rómske 

rodiny hospodáriť s financiami v rámci rodinného rozpočtu, šetriť financie, kurzami varenia zlepšovať 

zdravotný stav v komunitách a zároveň aj lacnejšie variť, zlepšujú stav bývania – zapájajú obyvateľov 

rôznych príbytkov do svojpomocnej opravy, zapájajú MRK do zlepšenia stavu lokality, v ktorej žijú – 

čistenie divokých skládok odpadu), ale zároveň často realizujú školenia, ktoré majú priamy vplyv na 

získanie pracovných zručností (kurzy stolárstva, murárstva, ovocinárstva, šitia, kaderníctva a pod.) 

Dopad týchto projektov je však na komunitu veľký najmä v aktivizácii jej členov.  Mení sa, respektíve 
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sa podporuje, atmosféra v komunite, ktorá podporuje jednotlivcov, aby boli aktívny pri hľadaní 

pracovných príležitostí, pri zvládaní bežných problémov, hospodárení rodiny a tak výrazne prospieva 

k odstráneniu patologických javov v komunite. Príklady týchto projektov vo výskumnej vzorke sú: 

Šimonovce, Hostice, Varhaňovce, Raslavice, Rimavská Sobota, Čata, Kokava nad Rimavicou. 

 

2. Sociálne podniky – vytvárajú konkrétne pracovné miesta pre členov marginalizovaných rómskych 

komunít. Na základe zákona o službách zamestnanosti § 50b je sociálny podnik právnická alebo 

fyzická osoba, ktorá zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli 

znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti v počte, 

ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho zamestnancov; poskytuje podporu a pomoc 

zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o 

zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce;  najmenej 30 %  z finančných prostriedkov 

získaných  z príjmu  z predmetu  činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet 

činnosti za príslušné  zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije  na 

vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok;  je zapísaná v 

registri sociálnych podnikov.8  

 

V registri sociálnych podnikov sú z realizátorov skúmaných projektov tieto organizácie: Ľudia a 

perspektíva, občianske združenie, Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., Obec 

Spišský Hrhov, Obec Zlaté Klasy (Obecný podnik Zlaté Klasy – ten nie je súčasťou výskumu).  

 

Pri skúmaní sociálnych podnikov sme sa viac zamerali viac na koncepciusamotného sociálneho 

podniku ako na projekty, ktoré realizovali. Takýto prístup sme zvolili z dôvodu, že už na koncepciu 

sociálneho projektu sa možno pozerať ako na projekt, ktorý výraznou mierou pomáha riešiť 

problematiku nezamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít. Výnimku tvorí Agentúra 

podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ktorá skúmaným projektom vypracovala samotnú 

metodiku sociálnych podnikov. Sociálny podnik v Spišskom Hrhove sa postupne rozvíjal len na 

základe vlastných zdrojov obce. V roku 2007 bol Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného 

                                                           
8
Bližšie informácie sú na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: 

http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977 

http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=12977
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podnikania a Euro info centrom  vybraný ako projekt, ktorý bude ako jeden z dvoch projektov 

reprezentovať Slovensko v 2. ročníku súťaže Európske podnikateľské ocenenie.9 

 

Ďalšou podskupinou medzi sociálnymi podnikmi sú projekty, ktoré realizovali občianske združenia, 

ktoré nie sú v registri sociálnych podnikov a na vytvorenie podniku, respektíve nejakej výrobnej 

prevádzky, dostali nenávratný finančný príspevok. V Našej výskumnej vzorke sú to Rimavská Sobota  

a Hostice.  

 

3. Vzdelávacie projekty – rekvalifikačnými kurzami, ako aj kurzami zameranými na komunikáciu 

a sociálne zručnosti chcú realizátori takéhoto typu projektov pripraviť Rómov z marginalizovaných 

komunít (často je však v projekte zadefinovaná cieľová skupina ako dlhodobo nezamestnaní, osoby 

s nízkym, alebo neukončeným vzdelaním)  na trh práce.  Vzdelávanie cieľovej skupiny sa využíva aj pri 

iných typoch projektov, mnohé projekty sú však často len o vzdelávaní. Príkladom projektov v našej 

výskumnej vzorke sú Šamudovce, Varhaňovce, Drahňov, Michalovce, Čata. 

 

4. Projekty agentúr podporovaného zamestnávania – aktivity v týchto projektoch sú často 

vzdelávacie, ale školenia nie sú zamerané na zvládanie manuálnych zručností, ale ich cieľom je 

klientov motivovať, zmeniť ich hodnotové orientácie a nasmerovať ich na oblasť, v ktorej by mohli 

nájsť pracovné uplatnenie. Účastník projektu sa stáva klientom, pretože často dochádza k podpisu 

zmluvy o spolupráci medzi realizátorom projektu a jeho účastníkom. Pri hľadaní práce personál 

aktívne pomáha účastníkovi projektu nájsť si prácu. Pomáha mu s napísaním životopisu, motivačného 

listu, oslovuje zamestnávateľov, hľadá vhodné ponuky pre účastníkov, sprevádza uchádzača na 

pracovný pohovor, zamestnávateľom ponúka rôzne motivačné programy, zvýhodňujúce účastníkov 

projektu. V našej výskumnej vzorke sme podrobnejšie skúmali takýto typ projektov v Somotore, 

Detve a v Nadácii Milana Šimečku.  

 

5. Projekty podporujúce ekonomickú samostatnosť rozvojom zručností ich účastníkov. U dvoch 

projektov, v Slavošovciach a Bôrke, sa jedná o chov hospodárskych zvierat, v Bôrke kôz 

a v Slavošovciach králikov a oba projekty boli podporené charitatívnou organizáciou Heifer Slovakia, 

                                                           
9
 http://www.nadsme.sk/en/content/do-bruselu-pojdu-spissky-hrhov-a-malokarpatska-vinna-cesta 

 

http://www.nadsme.sk/en/content/do-bruselu-pojdu-spissky-hrhov-a-malokarpatska-vinna-cesta
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n.o.10 Podobné projekty však podporovali aj iné organizácie. Zväčša sa jednalo o chov králikov, ale 

ešte aj ošípaných.  Princíp projektu spočíva v odbornom zaučení chovu konkrétneho typu 

hospodárskych zvierat, zvládaní všetkých prác, spojených s chovom a starostlivosti o zviera. Tieto 

projekty sú dlhodobejšie – trvajú zväčša 5 rokov, počas ktorých prví účastníci darujú následne po 

tom, ako sa zvieratá množia, mláďatá ďalšej rodine v lokalite. Organizácia pomenovala tento princíp 

„dar za dar“. Takto sa výsledky projektu šíria ďalej. Cieľom realizácie takýchto projektov v rómskych 

marginalizovaných komunitách je nielen obnoviť agrokultúrne tradície regiónu, ale hlavne 

zaktivizovať rodiny v procese nachádzania pracovných príležitostí.  

 

Ďalším projektom je Ekofarma v Rudlove, kde rozbehli program naturálnych odmien pracovníkov 

z marginalizovaných rómskych komunít za vykonanú prácu v lesnom hospodárstve alebo v 

poľnohospodárstve. Začatie tohto programu však vyžadovalo zaškolenie účastníkov a obnovu ich 

pracovných zručností pred tým ako začali pracovať. Muži väčšinou pracujú v lese pri prerezávkach 

mladého porastu a ženy robia na poli práce, ktoré vyžadujú veľkú početnosť pracovníkov (napr. 

vytrhávajú burinu). Odmenou je okrem klasických naturálií najmä možnosť pestovať si zeleninu 

a zemiaky na vymedzených častiach Ekofarmy spolu so zabezpečením náradia a odbornej pomoci pri 

pestovaní.  

 

6. Spolupráca na projektoch s výrobnými závodmi v regióne sa spája najmä s firemnou filantropiou 

veľkých prosperujúcich firiem. Takáto spolupráca je už dlhodobá medzi obcou Veľká Ida  a US Steel 

na projekte Rovnosť príležitostí. K podobnej spolupráci dochádza aj medzi organizáciou Ľudia 

a perspektíva, ktorá prevádzku sociálny podnik a SEZ Krompachy. Bez pomoci SEZ a umožnenia 

odoberania výrobných prípravkov by sa prevádzka v tomto sociálnom podniku neudržala.  

 

                                                           
10

„Program Heifer Slovakia patrí v rámci organizácie Heifer Projekt International do sekcie Medzinárodných 
programov pre oblasť Strednej a Východnej Európy. Našim cieľom je reagovať na neustále zmeny v potrebách 
rodín trpiacich hladom a chudobou v zmysle jednoty a udržiavania mieru a spravodlivosti a tiež  podporovať  
vlastníkov malých rodinných hospodárstiev s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom spoločensko-
ekonomickej transformácie.“ 
 http://www.heiferslovakia.org/?lng=sk&ID=1 

http://www.heiferslovakia.org/?lng=sk&ID=1
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2.4.1. Časť C.2. Prijímatelia /realizátori  

Vo výberovej vzorke skúmaných projektov boli prijímatelia/realizátori projektov obce (v jedenástych 

prípadoch), neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie (v osemnástych prípadoch) a jedna 

škola.  

 

U viacerých prijímateľov projektov, respektíve ich realizátorov, dochádza k zreteľnému stotožneniu  

činnosti organizácie s aktivitami projektu. Je to viac viditeľné u tých organizácií, ktoré realizovali 

viacej projektov a z viacerých zdrojov, majú viac pracovníkov, prípadne pôsobia vo viacerých 

lokalitách a história ich činnosti je dlhšia. Viditeľné je to napríklad u ETP Slovensko, Nadácii Škola 

dokorán, Agentúre podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., Podpoľanie, o.z., Nadácii Milana 

Šimečku. K rovnakému javu dochádza aj pri obciach ako realizátoroch projektov. Obec / Obecný úrad 

vystupuje voči svojim obyvateľom, v projektoch často totožných s cieľovou skupinou, ako orgán 

verejnej správy. V menších obciach je dôležitá najmä osoba starostu, ktorý riadi ako aktivity projektu, 

tak aj súčasne povinnosti, ktoré vyplývajú obci zo zákona.  

 

Takéto prelínanie má vplyv aj na hodnotenie dopadov a efektivity projektov, ktoré tieto organizácie 

realizovali. Dochádza totiž ku kumulačnému efektu z predchádzajúcich projektov a aktivít. V lokalite, 

kde boli realizované viaceré podobné projekty v slede za sebou jednou organizáciou, dochádza 

k lepšej efektivite projektových aktivít a dopady projektu sú pozitívnejšie. Môže to spôsobovať 

skúsenosť realizačného tímu z predchádzajúcich projektov a aktivít, znalosť prostredia, skúsenosti, 

ktoré aktivity sa osvedčili a ktoré nie, ale zároveň to môžu spôsobovať dopady predchádzajúcich 

projektov.   Pri terénnom výskume sa prelínanie činnosti organizácie s projektom prejavilo v slabom 

vymedzení skúmaného projektu. Viac vystupovala do popredia činnosť organizácie. Ľudia 

z realizačných tímov takýchto organizácií sa stavali kriticky ku krátkej dĺžke trvania projektu – 

samozrejme závisí od konkrétneho projektu, ale vo väčšine prípadov je nemožné zmeniť situáciu 

v konkrétnej lokalite za jeden, alebo dva roky. Všetky organizácie nami skúmaných projektov 

realizovali buď viacero projektov, alebo pôsobili dlhodobo v konkrétnej lokalite realizáciou rôznych 

aktivít, ktoré však nemôžeme nazývať projektmi.   
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2.5. Časť D. Charakteristika prístupu organizácie k podpore zamestnávania 

- súhrn 

U realizátorov projektov zameraných na riešenie nezamestnanosti, alebo zvýšenia zamestnateľnosti 

obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ktorí majú záujem poskytovať služby tejto cieľovej 

skupine aj vo forme poradenstva, sa často vyvinie voči Úradu práce protichodný postoj. Jednak sú od 

Úradu práce závislí, pretože mnoho sociálnych opatrení vykonáva štát prostredníctvom nich. 

Podpisujú s nim zmluvy o chránených dielňach, aktivačných prácach, sprostredkúvajú služby Úradu 

práce pre svojich klientov (často účastníkov projektov) a zároveň sú veľmi kritický voči činnosti Úradu 

práce. Ich najčastejšie výčitky smerujú k tomu, že nepristupujú k nezamestnanému ako ku klientovi, 

nesnažia sa mu pomôcť, stavajú často byrokratické prekážky namiesto toho, aby hľadali ako ich obísť. 

Niektorí respondenti uviedli: 

 

„A o to ide, aby sme im pomáhali. A toto je, keď idete na Úrad práce, všade narazíte na niečo, že, to 

sa nedá, tamto sa nedá.“ (Rimavská Sobota 001) 

 

„Dnes som mal dvoch (klientov). Úrad práce, viete, to je ako pásová výroba. Ja musím všetko 

analyzovať, kde sú problémy. A to je posledný krok, ktorý ponúkame, že choď sa zamestnať. Ja viem, 

kde je problém. Niektorým ľuďom poviem: to sa ti neoplatí. Poradím inak, aby si mal dávky, ale 

maximálne, čo sa dá. My sme tu, aby sme lepšie študovali pre našich klientov.“ (Somotor 001) 

 

Úrady práce však disponujú sankčnými prostriedkami (napr. vyradenie z evidencie uchádzačov 

o zamestnanie) voči cieľovej skupine dlhodobo nezamestnaných, ktoré využívali aj realizátori 

projektov, ak podpísali s miestnym Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zmluvu o spolupráci.  

 

„A tie aktivity boli tak, že je § 45, že ty spravíš zmluvu s Úradom práce a ty môžeš zamestnať do 

projektu všetkých 25, ako aktivačné práce. A v tých aktivačných chodili na naše vzdelávačky a 

pracovali v našom projekte.“ (Kokava nad Rimavicou 001)  
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„Čo bolo skvelé, keď bolo obdobie, keď boli aktivačné práce aj pre neziskové organizácie 

sprístupnené. Na celom tomto priestore robilo 50 Rómov.“ (Krompachy 002) 

 

Problémom v súčasnosti je, že neziskové organizácie nemôžu zamestnávať dlhodobo 

nezamestnaných cez aktivačné práce a teda nemôžu ani využívať určité sankčné prostriedky, alebo 

naopak motivovať účastníkov projektu určitou odmenou, akým je umožnenie zamestnať sa 

prostredníctvom aktivačných prác.  

 

2.6. Časť E. Charakteristika rómskych komunít v miestach realizácie 
skúmaných projektov 

Podmienky, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity v Slovenskej republike, sú veľmi 

rozdielne a priamo vplývajú na diferenciáciu rómskej populácie. Tá je podmienená viacerými 

faktormi, ktoré zhrnula Iveta Radičová takto: „Prvý faktor – stav regiónu, druhý faktor – typ 

integrácie, resp. segregácie, tretí faktor – miera koncentrácie, početnosť, štvrtý faktor – proporcia 

rómskej populácie vo vzťahu k majoritnej spoločnosti.“11  

 

Pri ich charakterizovaní vychádzame z Atlasu rómskych komunít na Slovensku. Podrobnejšie 

charakteristiky rómskej populácie v konkrétnych miestach realizácie projektov sú súčasťou každej 

výskumnej správy.  

 

Lokality v našej výberovej vzorke projektov sa nachádzajú v Banskobystrickom kraji (7 projektov vo 

výbere a 6 skúmaných projektov v teréne), v Prešovskom (7 projektov vo výbere a 6 skúmaných 

projektov v teréne), Košickom kraji (12 projektov vo výbere a 11 skúmaných projektov v teréne), 

v Trnavskom kraji (2 projekty skúmané v teréne), Nitrianskom kraji (2 projekty vo výbere a 1 skúmaný 

projekt v teréne) a Žilinskom kraji (1 projekt vo výbere, v teréne neskúmaný).  

 

Prevaha lokalít v Banskobystrickom kraji, Košickom a Prešovskom kraji je ovplyvnená tým, že sa tu 

nachádza prevažná väčšina rómskych komunít v Slovenskej republike. 

                                                           
11

 Iveta Radičová, Hic Sunt Romales, Bratislava: Fulbrightova komisia, SR a Nadácia S.P.A.C.E., 240. 
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Prehľad rómskych osídlení v jednotlivých krajoch 

 

Kraj Celkový počet rómskych 

osídlení 

Segregované osídlenia 

identifikované ako osídlenia 

mimo obce, na kraji obci 

Banskobystrický kraj   388  121 

Bratislavský kraj 30 12 

Košický kraj 430 224 

Nitriansky kraj 151 18 

Prešovský kraj 368 215 

Trenčiansky kraj 57 7 

Trnavský kraj 107 23 

Žilinský kraj 40 11 

Zdroj: Atlas rómskych komunít (http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php) 

 

 Z toho vyplýva aj početnosť projektov podporujúcich riešenie problematiky v marginalizovaných 

rómskych komunitách.  

 

2.7. Časť F. Osvedčené prístupy a modely zvolené pri realizácii vybraných 
projektov 

V tejto kapitole sme si zvolili päť  faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech, alebo neúspech projektu:  

1. Okolnosti vzniku projektu  

2. Aktivizácia  

3. Predsudky  

4. Zamestnívanie  

5. Tvorba nových pracovných miest. 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php
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Naším zámerom je opísať osvedčené prístupy a modely zvolené pri realizácii vybraných projektov. 

Daných päť oblastí spája všetky skúmané projekty (alebo takmer všetky) a zároveň majú podľa nás 

rozhodujúci vplyv na úspešnosť projektu. V tejto kapitole sa budeme venovať každej oblasti zvlášť  

v podkapitolách pričom sa zameriame najmä na príklady spomedzi skúmaných projektov, ktoré sa 

v praxi osvedčili (príklady dobrej praxe). V každej podkapitole sa budeme snažiť na konkrétnych 

príkladoch vykresliť celú škálu rôznych prístupov a modelov, ktoré sme zaznamenali v rámci 

terénneho výskumu.  

 

2.7.1. Časť F.1. Okolnosti vzniku projektu 

Dôležitým faktorom pre úspešnosť projektu, ale aj pôsobenia celej organizácie, sú okolnosti vzniku 

organizácie, alebo podnety pre prípravu a zrealizovanie projektu. Projekt sa spravidla odvoláva na  

situáciu (v lokalite, v marginalizovanej rómskej komunite a v téme/ oblasti, na ktorú sú zamerané 

aktivity projektu) pred začatím realizácie projektu vo vzťahu k subjektu, ktorý projekt predkladá 

a zdôvodňuje tým vhodnosť zvolených aktivít a prístupov. Takéto formulácie, ktoré vznikajú pri písaní 

projektu môžu, ale nemusia zodpovedať okolnostiam, na základe ktorých sa zvolili aktivity a prístupy 

projektu. V rámci realizácie terénneho výskumu sme sa snažili zistiť skutočné motivácie a okolnosti 

vzniku projektov, ktoré formovali podobu a ďalší priebeh projektov.  

 

Počas rozhovorov s hlavnými aktérmi projektov bola všeobecne deklarovaná ako prvotná motivácia 

k predloženiu projektu snaha pomôcť riešiť problémy marginalizovanej rómskej komunite, čo 

nemôžeme popierať a ani zľahčovať. Spôsob, akým sa však sformovala podoba projektu, môže byť 

pre úspešnosť projektu veľmi dôležitým faktorom. 

 

Pri začatí písania projektu je veľmi častá spolupráca dvoch ľudí z rozličných prostredí, ktorí sa 

navzájom dopĺňajú pri tvorbe aktivít projektu. Jeden z nich sa vyzná viac v písaní projektov 

a administratívnej činnosti a druhý je väčšinou človek, ktorý vykonáva činnosť v lokalite, alebo 

konkrétnej marginalizovanej rómskej komunite.   
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Napríklad jeden respondent uviedol: „No, ale radil som mu (projektovému manažérovi). Sa ma pýtal, 

že čo si myslím, keď budeme robiť takýto kurz. No ja neviem, som povedal, Rómovia podľa mňa nikdy 

neboli poľnohospodári, podľa mňa to nebude dobré - záhradkársky kurz, alebo takéto niečo. Skúsme 

sa orientovať na to, čo sú tu, čo v tomto kraji robia. Tak takto sme sa radili o tých aktivitách, ale on 

vymyslel obsah celého projektu. Myšlienka bola jeho. Ale čo sa mi páči, tak sa aj teraz radí so mnou, 

teraz som už aj ja taký zbehlejší, tak aj ja mu dávam návrhy, ako by to mohlo byť. A ja potom chcem 

lobing, lebo to je tiež dôležité pre získanie projektu. Nie podplácanie, ale lobing. Proste ísť do 

Bratislavy a povedať, čo máme za zámer a aké je dobré, aká je to dobrá myšlienka. Našťastie mám k 

tomu, pretože som známy.“ (Kokava 001, V. Sendrei  - rómsky aktivista, štatutár o.z.) Podobne sa 

dospelo k realizácii projektu v Čate, kde bola dlhodobejšia spolupráca medzi štatutárnym zástupcom 

organizácie a expertom na písanie projektov. 

 

U rôznych typov prijímateľov je aj rôzna miera stotožnenia organizácie s realizovaným projektom. Pri 

orgánoch verejnej správy (napríklad obecných úradoch) je slabá, pri niektorých občianskych 

združeniach je však dôležitejšia celková činnosť organizácie a pre túto činnosť sa využívajú viaceré 

projekty. Pre väčšinu zainteresovaných však nie je dôležitý projekt, ale konkrétne združenie a jeho 

činnosť. Projekt potom väčšinou vzniká ako dôsledok ponuky - možností financovať aktivity 

organizácie. Pozitívom takéhoto prístupu je, že organizácia disponuje dostatočným množstvom 

spolupracovníkov a odborníkov a má skúsenosti s realizáciou projektov. Výhodou je aj súbežná 

realizácia dvoch (alebo viacerých) projektov v jednej lokalite jednou organizáciou. Aktivity jedného 

projektu môžu vhodne dopĺňať aktivity druhého projektu. Napríklad ETP Slovensko realizovalo 

projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku a zároveň sprostredkúvalo  

mikropôžičkový program od organizácie Habitat for Humanitas. Podmienkou účasti na 

miktopôžičkovom programe bola účasť na aktivitách projektu Premosťovanie komunít, pretože sa na 

týchto aktivitách učili hospodáriť s rodinným rozpočtom, viedol ich tútor. Zároveň však pôžičky 

pôsobili ako motivujúci faktor pre účastníkov skúmaného projektu a prinášal pre nich viacero 

možností. 

 

Jedným z možných prístupov, ako začať realizovať projekty v lokalitách, kde predtým donor 

nepôsobil, je uskutočnenie informačného seminára (Šimonovce). Informátor uviedol:  „Boli sme 

zvolaný do kancelárie splnomocnenca Úradu vlády do Rimavskej Soboty ako sociálni terénni 

pracovníci, no a tam pani Mačáková to odprezentovala. A keď som sa vrátil, tak som ešte bývalého 

starostu informoval, že tu niečo také existuje, že či by sme do toho nešli. Odvtedy, kontaktovali sa so 
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starostom, podpísali sa zmluvy a odvtedy fungujeme spolu.“ (Šimonovce 001) Úspešným spôsobom 

ako osloviť cieľovú skupinu a realizátorov projektu je aj priame oslovenie na základe 

predchádzajúcich skúseností, ktoré však súviseli s inou oblasťou. Takto to uskutočňovala organizácia 

Heifer v nami zvolených projektoch v Bôrke a Slavošovciach. „Boli tu z Heifera, vtedy ešte neboli 

registrované oz., ale boli tu ľudia - pani riaditeľka (Marta Kulíková) a ešte dvaja a robili tu nábor pre 

Rómov a myslím, že vtedy sa prihlásilo aj 37 rodín, že oni budú chcieť chovať tie zvieratá...“ (Bôrka 

001) 

 

Podobne sa predložil aj projekt v Rimavskej Sobote, kde organizácia PDCS poskytovala granty cez 

grantovú schému USAID. Členovia občianskeho združenia Klub rómskych žien boli oslovení 

projektovými manažérmi z PDCS, či nemajú záujem realizovať projekt. „V našom združení prebiehalo 

to školenie pre začínajúce organizácie a akurát tam bola táto Andrea Chorváthová a Paľo Makiš 

(pozn. aut.: projektoví manažéri PDCS). A potom oni nám vraveli, že by sme si mohli nejaký projekt 

pripraviť, že by bola šanca ho zrealizovať v našom združení.“(Rimavská Sobota 001) 

 

Ďalší spôsob iniciácie vzniku projektu je oslovenie najmä obecných úradov súkromnými 

spoločnosťami zameranými na písanie projektov. Nie vždy sa to prejaví pozitívne na úspešnosti 

projektu, najmä ak obec predtým nerealizovala podobný typ projektu. Takýto prístup nesie so sebou 

veľké riziko toho, že sa aktivity projektu prispôsobia viac potrebám dodávateľov ako potrebám 

riešenia problémov v marginalizovaných rómskych komunitách. 

 

Ďalšou možnosťou začatia projektu je osobná angažovanosť jednotlivcov – realizátorov projektu – 

v sociálnych otázkach.  Napríklad Štefan Straka, ktorý rozbehol projekt ekofarmy v Rudlove, je 

vyštudovaný psychológ. Ako uviedol, pri práci s drogovo závislými si uvedomil, že týmto ľuďom 

chýbajú možnosti uplatniť sa v živote, preto je dôležitejšie orientovať sa na sociálnu terapiu, vytvoriť 

pracovné miesta pre takýchto ľudí, pre ktorých by práca napr. v chránenej dielni bola zároveň 

terapiou. Preto sa rozhodol pracovať v teréne a vytvárať pracovné príležitosti pre sociálne vylúčených 

a pracovne znevýhodnených ľudí.  

 

V oblasti motivácií predkladateľov projektu a okolností, ktoré viedli k predloženiu projektu sa osvedčil 

prístup dlhodobej spolupráce odborníka na písanie projektov a odborníka práce s marginalizovanými 
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rómskymi komunitami. Rovnako dobre sa osvedčila prax špecializovane orientovaných organizácií 

realizovať projekty, ktoré sú programovou náplňou ich organizácie a ktoré z projektu financujú 

aktivity, ktoré v danej oblasti dlhodobo realizujú. Projekt potom slúži na financovanie bežných aktivít 

organizácie, ako aj rozšírenia jej činností počas projektu. Výhodou oboch prístupov je vyššia miera 

odbornosti pri realizácii aktivít projektu, poznanie prostredia v mieste realizácie projektu 

a dlhodobejšia udržateľnosť aktivít projektu.  

 

Model, ktorý sa osvedčil v nami neskúmanom projekte Tvoj Spiš – Udržateľný rozvoj komunít na 

strednom Spiši12 (bol realizovaný v roku 2001-2005 a teda nespadá do kritérií na výber), ale ktorý by 

mohol veľmi dobre zaktivizovať hlavných aktérov sociálneho a kultúrneho života v lokalitách 

s marginalizovanými rómskymi komunitami, je zapojenie jednej osoby so skúsenosťami 

a schopnosťami dobre komunikovať a robiť mediátora medzi rómskou komunitou, zástupcami 

verejnej správy, škôl, podnikateľov v rámci jednej lokality.  

 

Takýto mediátori: „Veľa času venujú návštevám a rozhovorom s obyvateľmi s cieľom zmapovať 

situáciu vo vybraných lokalitách, zistiť potreby, záujmy, zámery, schopnosti a možnosti tých, ktorým 

je program určený. Poskytujú odbornú a technickú pomoc pri vytváraní komunitných organizácií, 

spolkov, združení a formovaní námetov činností týchto organizácií. Výsledkom ich pôsobenia je buď 

zakladanie nových komunitných organizácií, alebo obnovenie činnosti a zaktivizovanie existujúcich 

neziskových organizácií.“13 Mnohé aktivity a projekty by tak vzišli so vzájomnej dohody všetkých 

hlavných aktérov v lokalite a to je situácia, ktorú môžeme pokladať za ideálnu pri vzniku akéhokoľvek 

projektu.  

 

Osobná angažovanosť v oblasti problémov marginalizovanej rómskej komunity sa prejavuje u väčšiny 

hlavných aktérov skúmaných projektov a môžeme ju hodnotiť len pozitívne. Samozrejme nemôže 

zostať jedinou podmienkou pre úspešnú realizáciu projektu. Ako nie veľmi vhodný považujeme 

osvedčený postup, pri ktorom preberá iniciatívu pri predkladaní projektu externý pisateľ projektu. 

Výsledkom takéhoto prístupu môže byť také nastavenie aktivít projektu, ktoré vyhovuje viac 

                                                           
12

 Projekt finančne a inštitucionálne podporil UNDP (Rozvojový program OSN), holandská vláda z programu 
MATRA a jeho manažovaním a implementáciou bola poverená mimovládna organizácia ETP Slovensko. 
13

 Miestna Agenda 21 – udržateľný rozvoj obcí a mikroregiónov na Slovensku, Regionálne environmentálne 
centrum pre krajiny strednej a východnej Európy – REC Slovensko: Bratislava 2002, s. 38. 
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dodávateľským zákazkám a nie je prvotne zamerané na riešenie problémov marginalizovaných 

rómskych komunít.  

 

2.7.2. Časť F.2. Aktivizácia  

Aktivizácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je veľmi často spomínaná respondentmi 

ako dôležitý výsledok projektov, ktoré realizovali.  Už tým, že začne byť, aj keď nízky podiel 

obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity aktívnych, utvoria v komunite efekt, ktorý je zreteľný. 

V komunite sa zmenšia nálady odkázanosti na pomoc zvonku, viac ľudí sa identifikuje s aktívnou 

životnou stratégiou, podporia sa vzorce správania, ktoré motivujú členov komunity k činnosti, 

osobnému rozvoju, vzdelávaniu a aktívnemu hľadaniu možností zárobku a teda podporia mobilitu jej 

členov. Pokiaľ sa preukáže úspešnosť aktívnejšieho prístupu v osobnom rozvoji a hľadaní možností 

zárobku vo viacerých prípadov vo vnútri komunity, nasleduje takýto vzorec správania väčšina 

komunity. 

 

V projekte v Bôrke, ktorý spočíval v osobnom chove kôz vyjadrili prínos takto: „Viete to sa zdá ako 

keby ste ľuďom dávali prácu - musia ráno vstať, musia sa o to zviera postarať. Sú leniví, ale česť 

výnimkám, lebo sú aj takí, ktorí sa o tie zvieratá starajú a majú z neho úžitok. Mali mlieko, už si 

vyrábali aj syr. Predávali to mlieko v obci, takže určite nejaký úžitok z toho mali.“ (Bôrka_001) 

 

Aktivizácia marginalizovaných rómskych komunít môže byť podmienená napríklad aj zmenou 

stereotypov v živote komunity. V komunitách, ktoré sú veľmi vylúčené, je najväčším obmedzujúcim 

faktorom nedostatok sociálnych kontaktov mimo komunity. „To aj bol už úspech, keď vyšli ľudia z tej 

komunity, lebo to je taká komunita, že sú silno uzavretí a boja sa strašne. Oni sa báli ísť aj do Prešova 

robiť. Ono to bolo tak, že išli veľké skupiny. Oni nechceli ísť sami. Oni museli byť aspoň piati, aby boli 

ochotní ísť niekam. A to bolo také: najprv išli, vrátili sa. Bolo tam 60 mužov, ktorí boli aktívni, ktorí 

boli klientmi toho centra a všetci proste išli a pracovali istý čas, čo považujem za veľký úspech, lebo to 

sa predtým nestalo. Tak mali aspoň takúto skúsenosť s prácou.“ (Nadácia Milana Šimečku_001) 
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K aktivizácii potenciálnych miestnych rómskych lídrov viedli v Detve cez grantovú schému, ktorú 

nastavili tak, aby mali možnosť neformálne skupiny z marginalizovaných rómskych komunít 

zrealizovať akúkoľvek aktivitu, ktorej zameranie a podobu sami navrhli. 

 

Ako uviedol informátor: „A medzi nimi boli aj rómske skupinky, napríklad ja som mala vtedy 

v Zvolenskej Slatine. Bolo to také neformálne združenie, aj keď tam bolo žiadateľom obec, lebo sme 

tam mali tak oficiálne nastavené kritériá. A oni žiadali – bola to suma 8 000 korún. Slúžilo to vtedy na 

zorganizovanie nejakého kultúrneho, športového alebo informačného podujatia, ale podmienku sme 

dali takú, že tú prípravu z mikrograntíku musia urobiť tie cieľové skupiny. Boli to Rómovia vo 

Zvolenskej Slatine, zorganizovali športovú akciu pre deti a mládež a víťazi tam mali nejaké 

potravinové balíčky. To bolo ozaj dobré pre také zaktivizovanie a zapojenie tej cieľovej skupinky.“ 

(Detva 001) 

 

Aktivizácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je často dávaná hlavnými aktérmi 

skúmaných projektov do súvisu s postupným zlepšovaním (alebo prinajmenšom nezhoršením) 

situácie v konkrétnej marginalizovanej rómskej komunite. Veľmi častý je názor, že aktivizácia, 

respektíve aktivity, ktoré k nej vedú, by mali byť integrálnou súčasťou komunitnej práce a tieto 

aktivity by mali prebiehať v komunitách bez dlhodobejšieho prerušenia. 

 

Viacerí aktéri skúmaných projektov sa vyjadrili, že skončením už začatej práce v konkrétnej 

marginalizovanej rómskej komunite bez kontinuity nastáva medzi jej obyvateľmi pocit, že sa 

dostávajú naspäť do pasivity a odkázanosti na dávky v hmotnej núdzi. Odkázanosť na dávky 

v hmotnej núdzi môže byť dlhodobá bez prerušovania (spravidla trvajúca niekoľko rokov), alebo sa 

príjemcovia sociálnej pomoci odhlasujú z evidencie nezamestnaných (čo je spojené automaticky aj 

s pozastavením dávok v hmotnej núdzi) počas obdobia, kedy sú dostupné sezónne práce (najmä 

v zahraničí)  

 

„Tí ľudia: "Zase bude dačo?" A ja im nevysvetlím, že to už peniaze sa minuli a ... A oni boli už zvyknutí 

na to. Vy ich niečo naučíte, ale to môže potom rýchlo padnúť, lebo oni rýchlo padnú do tej reality - 

zase nič nie je. Aktivizuješ ich, ale len počas projektu.“(Kokava nad Rimavicou 001) 
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Veľa realizátorov projektov vyjadrilo názor, že projekty musia byť dlhodobé, pretože len tak dokážu 

zmeniť kultúrne vzorce správania sa obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň je 

však takáto zmena málo viditeľná, pretože nie vždy sa nevie verifikovane preukázať, ako by vyzerala 

situácia v lokalite bez vykonaných opatrení.  

 

V mnohých projektoch, najmä v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti, dochádzalo k tomu, 

že sa ciele projektu, ktoré boli deklarované na zvyšovanie zručností a zlepšenie uplatnenia na trhu 

práce pre marginalizované rómske komunity, významovo posunuli realizátormi projektu na cieľ , 

ktorý by sme mohli nazvať aktivizácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Dopad 

týchto projektov na komunitu netreba podceňovať, aj keď sa niektoré ciele projektu (napríklad 

vytvorenie nových pracovných miest, počet osôb, ktorým sa podarilo zamestnať) nenaplnili.  Problém 

je však v sledovaní a vyhodnocovaní aktivizácie marginalizovaných rómskych komunít. Vo veľkej 

miere spočíva v subjektívnom hodnotení a často v selektívnom výbere kritérií (napríklad častejšie 

dochádzanie za prácou, väčší záujem o ďalšie vzdelávanie), ktorými sa aktivizácia komunity 

vysvetľuje.   

 

2.7.3. Časť F.3. Predsudky  

Etnické stereotypy sú zjednodušené obrazy o druhej etnickej skupine. „Pod stereotypom sa 

najčastejšie rozumie sociálna klasifikácia určitých skupín a ich reprezentácia pomocou 

zjednodušujúcich, neoveriteľných, zovšeobecňujúcich znakov, ktoré zjavne (explicitne) či nepriamo 

(implicitne) predstavujú súbor hodnôt, úsudkov a predpokladov týkajúcich sa správania týchto 

skupín, ich vlastností, minulosti a vývoja.“14 V odbornej literatúre sa väčšinou pod stereotypmi 

označujú postoje, ktoré majú neutrálny až pozitívny vzťah k označovanej skupine a predsudky sa 

chápu ako negatívne a nepriateľské postoje. 

 

Podľa nášho názoru, odstránenie predsudkov, aj zo strany marginalizovaných rómskych komunít, aj 

zo strany majority, je jednou zo základných podmienok sociálnej inklúzie marginalizovaných 

rómskych komunít. Niekedy na odstránenie predsudkov medzi jednotlivými príslušníkmi majority 

                                                           
14

 Jirák, Jan - K pllová, Barbora: Média a společnost. Praha: Portál 2003, s. 145. 
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a rómskej komunity postačuje správne nastavenie aktivít, ktoré sú primárne zamerané na 

dosiahnutie rôznych cieľov.  

 

V Kokave nad Rimavicou bol vybraný projekt realizovaný od 11/2007 do 12/2008 v obciach Klenovec, 

Kokava nad Rimavicou, Málinec, Poltár, Utekáč. Cieľovou skupinou bolo 150 dlhodobo 

nezamestnaných, z čoho obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít tvorili asi polovicu. 

V Utekáči napríklad vôbec nežijú Rómovia. Tým, že sa projekt zameriaval na mikroregión s viacerými 

obcami a účastníci pochádzajúci z jednej obce chodili na aktivity do druhej obce, došlo k rozšíreniu 

poznatkov a skúseností o svojom okolí, regióne a ľuďoch z rozličných skupín. Pre Rómov z viac 

vylúčených komunít došlo k inšpirácii a k odpozorovaniu vzorov z iných komunít, prípadne 

jednotlivcova majoritné obyvateľstvo spoznalo lepšie situáciu Rómov.  

 

„Spoznávali sa a chceli vypočuť ako to funguje inde, lebo všade to fungovalo inak. Napríklad v 

Klenovci sú Rómovia neprispôsobiví, strašne veľa neprispôsobivých. Tu v Kokave je naozaj lepšie. V 

Málinci, tam to bolo tiež dobré, lebo tam boli nerómovia, ktorých poznali tí Rómovia a bolo tam aj 

veľa nerómov a spoločne robili aktivity - vzdelávačky, spoločne sedeli na aktivitách. Spoločne sa 

vzdelávali a videli, že aj Rómovia sú v takej istej núdzi, ako aj nerómovia. Róm zbadal, bože on je tu 

pri mne. Videl, že aj neróm chce využiť z toho systému niečo. ... Vyrovnávajú sa šance. Nemalo by to 

byť, že len pre Rómov. Naozaj treba projekt, kde dať šancu aj nerómom a vtedy je to oveľa lepšie.“ 

(Kokava nad Rimavicou 001) 

 

Podobne to funguje aj v Rudlove: „Lebo keď Róm s nerómom spolu robia, tak nemajú dôvod sa vadiť 

a kradnúť si, lebo obaja s tej práce majú benefit, že sa zamestnali spolu v chránenej dielni.“ (Rudlov 

001) 

 

Pri projektoch, kde boli do projektu zapojení nielen Rómovia, ale aj obyvatelia z radov majority, ktorí 

boli rovnako dlhodobo nezamestnaní, vznikol efekt lepšieho porozumenia medzi obidvoma 

skupinami. Zo skúseností realizátorov projektov môžeme vyvodiť poznatok, že model projektu, ktorý 

predpokladá zloženie cieľovej skupiny  v projekte  tak z rómskej marginalizovanej komunity ako  aj zo 

skupiny nerómov a zároveň aj ich spoločnú účasť na aktivitách, povzbudzuje účastníkov projektu 
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k odstraňovaniu etnických predsudkov voči druhej skupine. Rovnako sa vyjadrujú autori štúdie Straty 

z vylúčenia Rómov:  

 

„Programy na pomoc Rómom – čiže cielené aktivity a projekty, ktoré sa snažia zlepšiť kvalitu života 

Rómov, integrovať ich do spoločnosti a podporovať ich kultúrnu identitu – často vyvolávajú negatívne 

reakcie Nerómov, jednak preto, lebo nechápu ich opodstatnenosť, a jednak, že sa sami cítia 

demotivovaní – pomoc Rómom chápu ako odmenu za nečinnosť, alebo zneužívanie sociálneho 

štátu.“15 

 

2.7.4. Časť F.4. Zamestnávanie 

Na zamestnávanie účastníkov projektu boli v nami zvolenej výberovej vzorke projektov zvolené 

rozličné prístupy. V kapitole C sme stanovili niekoľko typov projektov avšak s tým, že nie sú 

jednoznačne definovateľné a slúžia len ako pomôcka pre lepšiu orientáciu: 

1. Komunitné projekty 

2. Sociálne podniky 

3. Vzdelávacie projekty 

4. Projekty agentúr podporovaného zamestnávania 

5. Projekty podporujúce ekonomickú samostatnosť rozvojom zručností ich účastníkov 

6. Spolupráca na projektoch s výrobnými závodmi 

 

V tejto časti sa budeme venovať prístupom a modelom, ktoré sa osvedčili v jednotlivých typoch 

projektov.  

 

                                                           
15

 Marcinčin, A., Marcinčinová, Ľ.: Straty z vylúčenia Rómov. Kľúčom k integrácii je rešpektovanie inakosti. 2. júl 
2009, s. 54. Zdroj: http://www.iz.sk/download-files/sk/osf-straty-z-vylucenia-romov.pdf 

http://www.iz.sk/download-files/sk/osf-straty-z-vylucenia-romov.pdf
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2.5.4.1. Komunitné projekty  

V komunitných projektoch sa osvedčil prístup úzkej spolupráce projektového týmu s cieľovou 

skupinou a vzájomné podmienenie na účasti v „atraktívnych“ aktivítách účasťou na vzdelávacích 

aktivitách. Na základe zistení z terénneho výskumu považujú účastníci skúmaných projektov za 

„atraktívne“ najmä aktivity, účasťou v ktorých si môžu zlepšiť sociálnu situáciu priamo, napríklad sú 

to mikropôžičkové programy, aktivity na svojpomocnú opravu príbytkov, prax u zamestnávateľov, 

ktorá je honorovaná. V projekte ETP Slovensko (Šimonovce) bola napríklad účasť na 

mikropôžičkovom programe podmienená absolvovaním vzdelávania „Križovatky“ a finančného 

vzdelávania. Autorom programu Križovatky je americká trénerka Vicki Ball. „V rámci tréningu 

trénerov boli vyškolení dvanásti komunitní sociálni pracovníci zo všetkých obcí a miest zapojených do 

projektu. Ich úlohou je počas realizácie projektu pomáhať klientom komunitných centier (dlhodobo 

nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie a poberateľom dávky v hmotnej núdzi) objaviť ich silné 

stránky, pomôcť im nájsť zmysel života, spoznať talent a nadanie a na základe tohto poznania 

motivovať účastníkov výcviku Križovatky, aby buď pokračovali v štúdiu alebo aby si našli 

zamestnanie.“16  

 

2.5.4.2. Sociálne podniky 

Sociálne podniky sú veľmi efektívnym nástrojom na riešenie problémov marginalizovaných rómskych 

komunít v oblasti zamestnanosti najmä pre dlhodobejší dopad v lokalite a možnosť individuálneho 

prístupu k jednotlivým zamestnancom z marginalizovaných rómskych komunít. Je to podmienené 

určitou „dotáciou“ na vytvorené pracovné miesta, či už zo strany Úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ktoré vyplývajú zo zákona, alebo sú podporené zo zdrojov projektov. Udržateľnosť týchto 

projektov, resp. sociálnych podnikov ako takých, je možná len v prípade, že je možnosť uspieť 

s konkrétnym podnikateľským zámerom a podnik bude prosperujúci. Vytvorenie určitého zisku alebo 

prínosu pre realizátora takéhoto projektu je určujúce pre ďalšie pokračovanie aktivít a teda aj 

udržania pracovných miest, čo je dobre viditeľné najmä v Obecnom podniku v Spišskom Hrhove 

Napríklad neziskovú prevádzku predajne rezbárskych výrobkov pri hlavnej ceste z Levoče do Prešova 

zatvorili a následne prenajali súkromnému podnikateľovi, ktorý tam zriadil predajňu mliečnych 

výrobkov.  Je opodstatnené predpokladať, že bez určitej podpory nemôžu sociálne podniky fungovať, 

pretože zamestnávanie marginalizovaných skupín obyvateľstva predstavuje zvýšené náklady na 

vzdelávanie zamestnancov, ich vedenie v práci, riešenie sociálnych problémov, špecifické prístupy 

k jednotlivým zamestnancom. 

                                                           
16

 Projektové noviny Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, prvé číslo – júl 2010, s. 13. 
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V skúmaných projektoch sa osvedčil prístup postupného vytvárania nových pracovných miest podľa 

možností na podnikateľskom trhu – či bol dopyt po konkrétnych službách, alebo výrobkoch a či bola 

možnosť konkurovať ponuke cenovo. Z tohto hľadiska  sa v skúmaných projektoch v Rimavskej 

Sobote a Hosticiach podcenil marketing a výskum trhu. Závažným obmedzením, ktoré vplývalo na 

úspešnosť projektu a jeho ďalšiu udržateľnosť, bolo aj nastavenie aktivít projektu, ktoré sa nedalo 

v jeho priebehu meniť. Čas, ktorý ubehne medzi napísaním projektu, jeho podaním, schválením 

a začatím realizácie, je často veľmi dlhý na to, aby sa podmienky na trhu nezmenili. Prípadne sa počas 

realizácie projektu ukáže, že daný podnikateľský zámer neuspeje.  V projektoch, kde nie sú aktivity 

striktne určené, je lepšia schopnosť adaptovať sa na zmenené podmienky. V Spišskom Hrhove dali 

nerentabilnú prevádzku predajne pri hlavnej ceste do prenájmu súkromnému podnikateľovi, ktorý 

má lepšiu východiskovú pozíciu pri možnostiach ponuky (mliekarenské výrobky) ako obec, pritom 

však nedošlo k strane vytvorených pracovných miest, keďže nový podnikateľský subjekt naďalej 

zamestnáva v tejto prevádzke miestnych ľudí. Mohol by to byť dobrý model na vytváranie 

partnerstiev medzi realizátormi projektu a podnikateľskými subjektmi.  

 

2.5.4.3. Vzdelávacie projekty 

Vzdelávacie projekty sú asi najviac kritizovaným typom projektov zo strany respondentov. Aj keď 

medzi svojimi cieľmi uvádzajú zvýšenie zamestnanosti alebo zamestnateľnosti marginalizovaných 

rómskych komunít, úspešnosť dosiahnutia tohto cieľa je veľmi malá. Väčšinou to býva spôsobené 

nevhodne zvolenými školeniami, ktoré nezodpovedajú dopytu po pracovných miestach na trhu 

práce, alebo nie sú vhodné pre cieľovú skupinu. Neúspešnosť takéhoto typu projektov sa vyskytuje 

vtedy, keď sa aktivity projektu zameriavajú len na vzdelávanie a neriešia problém vysokej 

nezamestnanosti v mieste realizácie projektu, ktorá spôsobuje, že sa aj vzdelaní a motivovaní 

členovia marginalizovanej rómskej komunity nemôžu v regióne zamestnať.  

 

V tejto oblasti sa osvedčila spolupráca medzi realizátorom projektu a zamestnávateľmi v regióne. 

Takáto spolupráca by mala začať už pri tvorbe projektu, konkrétne pri plánovaní typu školení, aby 

tieto zodpovedali aktuálnym potrebám zamestnávateľov. V praxi sa osvedčila aj praktická príprava 

cieľovej skupiny u budúceho možného zamestnávateľa popri vzdelávaní (Kokava nad Rimavicou, Žiar 

nad Hronom). Zlepší sa tým príprava na vykonávanie danej pracovnej pozície, ale takouto aktivitou sa 

efektívne zmenšujú predsudky zo strany zamestnávateľov. Ak sa osvedčí účastník projektu počas 

praxovania, zamestnávateľ je potom vo svojom rozhodovaní na obsadenie voľných pracovných miest 

motivovaný dobrou skúsenosťou s konkrétnym účastníkom praktickej prípravy.  
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2.5.4.4. Projekty agentúr podporovaného zamestnávania  

Podobný princíp v motivovaní zamestnávateľov využívajú aj agentúry podporovaného 

zamestnávania. Dlhodobou spoluprácou so zamestnávateľmi sú schopné zabezpečiť zamestnanie aj 

pre marginalizované skupiny obyvateľstva. Ich činnosť a rovnako aj aktivity v projektoch sú priamo 

zamerané na zamestnanie svojich klientov – účastníkov projektu, ktorí sú väčšinou obyvatelia 

marginalizovaných rómskych komunít. Preto sú práve v oblasti zamestnávania marginalizovaných 

rómskych komunít agentúry podporovaného zamestnávania veľmi úspešné. V rámci výberovej vzorky 

to boli projekt v Somotore a projekt Centrá lokálneho poradenstva - nová služba pre marginalizované 

skupiny, ktoré realizovala Nadácia Milana Šimečku.  

 

2.5.4.5. Projekty podporujúce ekonomickú samostatnosť rozvojom zručností ich 

účastníkov 

Projekty podporujúce ekonomickú samostatnosť rozvojom zručností ich účastníkov nie sú priamo 

zamerané na zamestnanie svojej cieľovej skupiny. Vo výberovej vzorke sú to projekty v Slavošovciach 

a Bôrke.  

 

2.5.4.6. Spolupráca na projektoch s výrobnými závodmi 

Spolupráca na projektoch s výrobnými závodmi je vždy orientovaná na zamestnanie obyvateľov 

marginalizovaných skupín obyvateľstva. Vo výberovej vzorke sú to projekty v Krompachoch, Čate, 

Kokave nad Rimavicou. Tento typ projektov je efektívny najmä vo využívaní zdrojov a dopadu na 

marginalizovanú rómsku komunitu, ktorá je cieľovou skupinou. Náklady na zrealizovanie týchto 

projektov sú vo veľkej miere kryté vykonanou prácou zamestnancov z marginalizovaných rómskych 

komunít. Výhodou týchto projektov je ich dlhé trvanie – jednotlivé osoby z cieľovej skupiny sú 

vzdelávané a vedené v zamestnaní pod záštitou projektu aj niekoľko rokov až kým sú zaradené 

v podniku ako radoví zamestnanci.  

 

Rozmanitosť prístupov v zamestnávaní obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je 

zapríčinená rozličnými podmienkami v miestach realizácie projektov a rovnako aj rozličnými 

možnosťami realizátorov projektov. Nemôžeme preto vyslovovať jednoznačné závery, ktorý prístup 

alebo model sa v praxi najviac osvedčil. Okrem toho, jednotlivé projekty zahŕňajú v svojich aktivitách 
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viaceré modely a prístupy, tu označené ako typy projektov. Kombinácia viacerých typov projektov, 

respektíve modelov a prístupov v jednom projekte sa prejavila u viacerých skúmaných projektov 

pozitívne(Čata, Krompachy, Kokava nad Rimavicou). Rovnaký pozitívny efekt vzniká v konkrétnej 

lokalite aj vtedy, keď sa tam daná organizácia (prijímateľ /realizátor projektu) zaoberá dlhodobo 

rozmanitými aktivitami (často z rôznych projektov), ktoré zahŕňajú rozdielne prístupy.  

 

2.7.5. Časť F.5. Tvorba nových pracovných miest 

Nové pracovné miesta pre cieľovú skupinu v skúmanej vzorke vytvárali len projekty typu sociálnych 

podnikov. Ostatné projekty, napríklad komunitného typu, vytvorili pracovné miesta, ale len pre 

pracovníkov projektu – napríklad tútori, mentori, sociálni a komunitní pracovníci. Vplyvom niektorých 

projektov, napríklad agentúr podporovaného zamestnávania, sa dané voľné pracovné miesto 

obsadilo osobou z MRK, ktorá bola dlhodobo nezamestnaná, a ktorej sa takýmto spôsobom 

umožnilo, aby opätovne, alebo vôbec prvý krát získala pracovné návyky. Tu vzniká otázka, za ako 

rýchlo takáto osoba prestane byť sociálne vylúčenou a nebude potrebovať odbornú pomoc, aby sa 

vedela samostatne uchytiť na voľnom trhu práce v dlhodobom horizonte? Nedovolíme si túto otázku 

jednoznačne zodpovedať.  

 

Počas terénneho výskumu sme zistili, že na reálny dopad projektov negatívne pôsobí čisto štatistický 

prístup, v ktorom sa prihliada najmä na čo najväčší počet vytvorených nových pracovných miest. 

Takýto prístup vyčíta N. Ogou napríklad pri projektoch podporených v rámci výzvy OP ZaSI 

2008/1.2/01 „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov":„Oni chceli, že tam nastúpi niekto, kto sa naučí 

robiť a odíde do zamestnania. A ďalej, ten sociálny podnik nebude ani financovaný a ten má zas niečo 

robiť, nesmie rušiť zákaz konkurencie a zoberie nových. No kedy on vyrobí s novým tak kvalitne a s 

takou produkciou? Si treba uvedomiť, títo ľudia nikdy nebudú konkurencieschopní na trhu práce. 

Nikdy. Keď odčleníme, tých 5%, 10, 15 záleží aká lokalita, tí budú, ale tí zvyšní nikdy nebudú 

konkurencieschopní, a preto s nimi sa musí pracovať stále. A prinesie to ovocie, lebo budú v 

pracovnoprávnom pomere, budú mať akú takú ekonomickú istotu, budú ich deti musieť chodiť do 

školy a nevytvoríme takú generáciu, akú sme teraz vytvorili, ktorí nikdy nepracovali, nemajú úctu k 

ničomu atď. A to sa nám oplatí. Myslím, že by ten štát mohol - len, keď prispeje na odvody pre nich, 

tak obrovsky ušetrí, nehovoriac o tom, aký to bude mať pozitívny vplyv na vývoj. Priestupky, teraz sa 

dopúšťajú priestupkov, pretože im nemajú na čo siahnuť, z čoho zobrať, po dvoch rokoch je 

premlčacia doba.“ (Somotor 001) 
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Vhodnosť trvalých špecializovaných pracovísk pre Rómov z marginalizovaných komunít obhajuje aj 

Imrich Holečko z občianskeho združenia Ľudia a perspektíva.  „My preto to robíme tam, lebo oni by 

to zrobili tak isto, ale možno by to nevládali tam zrobiť, priamo v SEZe. Ten tlak by bol na nich 

podstatne väčší. Tu má istotu. Tam sa im nemá času majster venovať. Tam dostane prikázané, toľko a 

toľko zrob a nikto sa s nimi nebaví a tu, keď treba s deťmi, alebo niečo iné, tak pani Pustayová s nimi 

zostane aj do šiestej.“ (Krompachy 002) 

 

Na záver celej kapitoly môžeme zhodnotiť, že v rámci každej skúmanej oblasti nejestvuje jediné 

správne a vhodné riešenie. Výsledok uskutočnených krokov pri realizácii projektov ovplyvňuje veľmi 

veľa faktorov. Kľúčovými sú nasledujúce: špecifický stav v lokalite, kde sa projekt realizoval, vzťahy 

medzi majoritou a marginalizovanou rómskou komunitou, vzťah medzi jednotlivými aktérmi 

v projekte, úroveň sociálneho vylúčenia marginalizovanej rómskej komunity, situácia v oblasti 

zamestnanosti v regióne, geografická stratifikácia lokality. Uvedenými príkladmi v tejto kapitole sme 

sa snažili popísať čo najlepšie kľúčové momenty pri dosahovaní cieľov projektov pričom sme 

poukazovali na faktory, ktoré mohli zásadne prispieť k úspešnosti projektu a jeho efektívnemu 

pôsobeniu pre cieľové skupiny.  

 

2.8. Časť G. Prekážky a bariéry v realizácii projektov  

V tejto kapitole sa venujeme prekážkam a bariéram v realizácii projektov. Pri napĺňaní úlohy navrhnúť 

odporúčania pre mienkotvorné autority, akým spôsobom majú zamerať podporu pre projekty 

riešiace problematiku marginalizovaných rómskych komunít, je dôležité, aby sa identifikovalo čo 

najviac prekážok a bariér, ktoré zabraňujú úspešnej realizácii takýchto projektov. V tejto časti 

research paper opisujeme tri typy prekážok: 

1. Projektové prekážky 

2. Administratívne prekážky 

3. Prekážky vyplývajúce z miestnych reálií 
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Vďaka identifikácii a typologizácií prekážok a bariér sa tieto budú môcť lepšie predvídať, alebo sa 

navrhnú riešenia, ktoré by ich dokázali eliminovať.  

 

2.8.1. Časť G.1. Projektové prekážky 

Projektové prekážky vyplývajú zväčša zo zlého nastavenia (časového, zamerania cieľov, tvorby aktivít) 

projektového zámeru, alebo zlého ohodnotenia situácie pri písaní projektu. Nedajú sa úplne vylúčiť, 

pri každom projekte je riziko, že sa niečo také stane. Zapríčiňuje to napríklad dlhá doba medzi 

podaním projektu a začiatkom jeho realizácie. V niektorých prípadoch to trvalo aj viac ako rok. 

V niektorých projektoch si realizátori projektu naplánovali aktivity tak, aby zodpovedali časovo 

obmedzeným podmienkam, napríklad v možnosti odbytu tovaru, a následne nevedeli daný termín 

splniť kvôli neočakávaným udalostiam:  

 

„A sme rozmýšľali, že keď aktivačné, tak asi budú potrebovať montérky. Lenže bol taký problém, že 

my sme nevedeli začať hneď šiť tie montérky. A asi tam sme urobili chybu. Lebo, kým sa ony naučili 

ušiť tie montérky a kým aj my sme ich boli schopní predať a všetko okolo toho vybaviť, tak obecné 

úrady už nakúpili. No nejaké sme mali - dvom sme vedeli predať také väčšie množstvo.“ (Rimavská 

Sobota 001) 

 

„My sme oslovovali nejakých predajcov, ale v tom čase, možno aj to bola chyba, že to bol taký boom. 

Aj kvetinárstva, aj kade tade začínali robiť tieto ikebany z týchto sušených kvetov vtedy, keď aj my 

sme to začali robiť. Možno keby sme k tomu boli pridružili, lebo potom sme aj hľadali iné možnosti, 

čo by sme k tomu mohli pridružiť, aby sme sa mohli lepšie uplatniť. Aby sme mali aj taký sortiment, 

ktorý by nebol taký bežný. Ale nejako sme na to neprišli.“ (Hostice 001) 

 

Pri realizácii projektov agentúr podporovaného zamestnávania sa vyskytovali prekážky v podobe 

rôznych nepríjemností spôsobených neexistenciou zmlúv s klientmi a zamestnávateľmi.  

 

„S tými všetkými nepríjemnosťami súvisí to, že my sme celú tú prácu nemali podchytenú písomne s 

tými klientmi. My sme s tými klientmi neuzatvárali zmluvy, to bolo všetko na dobrom slove, čo by ako 
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nemalo byť. Vždy by sa mala uzatvoriť nejaká zmluva. Aj v Čechách to mali, kontrakt s klientom a na 

základe kontraktu vedel klient, čo môže čakať od nich, čo nie.“ (Nadácia Milana Šimečku 001) 

 

V Agentúre podporovaného zamestnávania v Somotore podpisujú s každým klientom hneď na 

začiatku zmluvu o spolupráci, kde sú presne zadefinované práva a povinnosti klienta aj agentúry. 

Takýto prístup sa im osvedčil a môžeme ho odporúčať aj pri realizácii ďalších projektov podobného 

charakteru.  

 

Ďalšou prekážkou môže byť nadhodnotenie cieľov projektu pri jeho príprave. Počas realizácie 

projektu sa ukáže, že očakávané výsledky sa v skutočnosti nedajú dosiahnuť z objektívnych príčin. 

Neuvádzame tu konkrétne príklady, pretože sa ťažko exaktne preukazujú. Je to téma, o ktorej hlavní 

aktéri neradi hovoria, a keď áno, často hľadajú príčiny neúspechu inde – v cieľovej skupine, 

v podmienkach poskytovateľa grantu. Často sa stane, že sa reálny neúspech projektu zatají. Napríklad 

podmienky kontroly zo strany najväčšieho poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov 

v sociálnej oblasti – Európskeho sociálneho fondu boli veľmi formálne a prijímateľom stačilo mať 

v poriadku dokumentáciu, aby bol projekt vyhodnotený ako úspešný. Obsahové náplne 

v monitorovacích správach sa väčšinou kopírovali z opisu projektu a projektoví manažéri na riadiacich 

orgánoch si vždy všímali len formálnu správnosť vyplnených údajov. Pri návšteve na mieste realizácie 

projektov, u prijímateľov, zas kontrolovali len dokumentáciu a nie skutočné výsledky v lokalite. 

Teoreticky bolo možné zrealizovať projekt len „na papieri“ bez uskutočnenia projektových aktivít. 

Problémy s realizáciou projektu potom často neuvádzali ani prijímatelia, ktorí vykonávali všetky 

aktivity poctivo.  

 

Mnohé projektové prekážky by bolo možné zdokumentovať len na základe  podrobného monitoringu 

aktivít počas realizácie projektu v konkrétnych lokalitách.  

 

Na záver tejto podkapitoly môžeme zhrnúť, že najčastejšími nami zdokumentovanými projektovými 

prekážkami pri realizácii projektov vo výberovej vzorke boli zle nastavený harmonogram priebehu 

projektových aktivít, nedostatočné právne zázemie vo vzťahu k účastníkom projektu 

a nadhodnotenie cieľov projektu.  
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2.8.2. Časť G.2. Administratívne prekážky 

Administratívne prekážky a bariéry pri realizácii projektov sú rozličného charakteru a rôzne vplývajú 

na priebeh projektu.. Pri vzdelávacích projektoch a rekvalifikáciách je najčastejším problémom 

neuznanie kvalifikačnej úrovne vyškolených absolventov:  

 

„Naozaj, aj Úrad práce toľko rekvalifikačných kurzov robí a nevedia sa zamestnať. Na dobrovoľnícku 

činnosť som nevedela zamestnať, čo má kurz počítačový. A ja som ho chcela medzi deti, že by učil s 

tým počítačom aspoň tie základy. Ani na dobrovoľnícku som ho nevedela zamestnať. Tak načo je 

rekvalifikačný, načo sú certifikáty.  

 

- A prečo ste ho nevedeli zamestnať? 

 

Lebo on mal iba základnú školu. Ale získal certifikáty. Tak načo - potom ho netreba zobrať ani na ten 

rekvalifikačný kurz, keď to nemôže využiť. Tak to je zbytočné potom.“ (Rimavská Sobota 001) 

 

Akceptáciu vzdelanostnej úrovne absolventom školení sa snažila  zlepšiť pilotným projektom Nadácia 

Škola dokorán zo Žiaru nad Hronom. V rámci projektu Sociálnou inklúziou k prosperite vypracovali 

systém na tvorbu učebných plánov pre stredné odborné vzdelávanie, ktoré by bolo vhodnejšie pre 

dlhodobo nezamestnaných. Bolo by kratšie a nastavené pre konkrétne ponuky na trhu práce. 

Z formálneho hľadiska by absolventom poskytlo úroveň vzdelania, ktorá by bola všeobecne 

uznávaná. 

 

„Formálne vzdelávanie - to je stredné odborné vzdelávanie. Má to v kompetencii ŠIOV (Štátny inštitút 

odborného vzdelávania). My sme pripravovali tie aktivity tak, ako tu súvisí so štátnym vzdelávacím 

programom a čo robí ŠIOV, akým spôsobom to pripravuje.  Vypichli sme základné kompetencie  zo 4 

odborov, na základe toho (sme vypracovali) učebné osnovy. ...tak že aby to bolo krátke a flexibilné. 

Čo netrvá 3 roky, ale len tie kľúčové kompetencie z daného odboru. Z toho si vybrať o čo mal záujem 

dotyčný zamestnávateľ. A pripraviť ich tak po odbornej stránke, aby boli schopní tie dané 
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kompetencie mať, ktoré požaduje. A práve tu sa vypracovali. ... Takže vypracovali sa takéto 

vzdelávacie štandardy a odskúšalo sa to na tejto vzorke, ktorí boli účastníkmi.“ (Žiar nad Hronom 

001) 

 

Všetky výstupy odovzdali po skončení projektu na ŠIOV s tým, že očakávali, že takýto prístup bude aj 

z ich strany realizovaný. „A hlavné, z čoho som trošku znechutená, že to všetko sa odovzdalo, pretože 

to nebol projektík za 3 koruny a bolo to so všetkým urobené, že prečo ten ŠIOV toto nerobí, že prečo 

niečo také nezavedie ako alternatívu.“ (Žiar nad Hronom 001) 

 

V prípade projektu Spolu to dokážeme, ktorý implementovala Agentúra podporovaného 

zamestnávania, a ktorý mal rovnako  výrazne inovatívny charakter, dosiahli členovia tejto neziskovej 

organizácie následne aj presadenie metodiky sociálneho podniku do praxe, ale mediálne veľmi známa 

kauza pilotných sociálnych podnikov, ktoré boli podporené z ESF v rámci výzvy OP ZaSI 2008/1.2/01 

„Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov", znemožnila fungovanie takejto formy podpory 

zamestnávania.  

 

„Equal to je experiment, my sme experimentovali sociálny podnik. Preto sa čudujem, odkiaľ prišla 

Tomanová s tým nápadom, že experimentovala vláda s 800 miliónmi. To je jej problém. Nikto nemá 

prečo experimentovať. Lebo výstup ide na ministerstvo. Z nášho výstupu vychádzal zákon, ten § 50 B. 

Čudujem sa ako mohli nejaký experiment. V júli dali peniaze na tých 8 sociálnych podnikov, lenže 1. 

septembra vstúpil do platnosti § 50 F, čo umožnil normálnym spôsobom zakladať sociálny podnik a 

registrovať. Ja som dal 1. septembra žiadosť na Ústredie práce. Ja som mal normálny sociálny podnik. 

... Choďte na stránku UPSVAR, tam máte zoznam sociálnych podnikov, tých osem tam vôbec nie je. 

Tak prečo píšete, že to sú sociálne podniky. Tie nie sú a nikdy neboli. Ani nespĺňali základné 

podmienky. Prvá základná podmienka je, predchádzajúci rok si musel zamestnávať 30% dlhodobo 

evidovaných nezamestnaných. Ja som s tým nemal problém, ja som mal 90% ....  

 

Zmluvu, čo máme s Úradom práce, nám majú refundovať celkovú cenu práce. Samozrejme 

nerefundovali nič. Museli sme skončiť, keď som ťahal od januára 2009, do júna (2010), už som 

nedokázal všetko financovať. Dodnes sa súdim.“ (Somotor 001) 
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Najväčšou a najviac spomínanou administratívnou prekážkou pri realizácii projektov, ktoré sú 

zamerané zamestnanie cieľovej skupiny je posudzovanie hmotnej núdze, kedy sa spoločne posudzujú 

členovia domácnosti, najčastejšie manžel s manželkou.17  Osôb, ktoré sú v hmotnej núdzi je v 

marginalizovaných rómskych komunitách väčšina. Je veľká pravdepodobnosť, že ak sa chce 

zamestnať manžel a jeho manželka nie je na materskej dovolenke, bude odkázaná na pomoc 

v hmotnej núdzi. Ak by sa však jej manžel zamestnal, jej nárok na dávku v hmotnej núdzi by pominul. 

Ak by sa manželka nezamestnala, pre rodinu by bola jediným zdrojom príjmu manželova mzda. Ak by 

sa však manžel nezamestnal, rodina bude poberať dávku v hmotnej núdzi pre dvojicu od 105,20 € po 

212,30 € pre dvojicu s viac ako 4 deťmi. „Ale celý sociálny systém je tak nastavený, lebo oni musia 

pracovať obidvaja. Ak by obaja nepracovali tak sa im to neoplatí. To my fakt musím tak hľadať, že ten 

jeden tu berie dôchodok, a ten druhý, aby sa zamestnal.“ (Raslavice 001) 

 

Administratívne prekážky realizátori projektov nemôžu odstrániť, musia akceptovať súčasný právny 

stav. Dobrou znalosťou právnych predpisov je však možné eliminovať dôsledky administratívnych 

prekážok na priebeh projektu. Právne predpisy v oblasti podpory ľudí odkázaných na sociálnu pomoc 

však podliehajú veľmi často legislatívnym úpravám a zmenám, preto je reálne riziko, že aj počas 

realizácie projektu môžu vzniknúť neočakávané prekážky, ako sa to prejavilo v podpore sociálnych 

podnikov (Somotor), alebo aktivačných prácach (zrušenie možnosti ich sprostredkúvať neziskovým 

organizáciám). 

 

2.8.3. Časť G.3. Prekážky vyplývajúce z miestnych reálií 

Pri realizácii projektov dochádza v niektorých lokalitách k nesprávnemu odhadnutiu reakcií 

marginalizovanej rómskej komunity voči projektovým aktivitám. Stáva sa to najmä v komunitách, 

ktoré sú sociálnym vylúčením postihnuté najviac a rozdiely medzi realizátormi projektu a cieľovou 

skupinou môžu byť veľké. Realizátori projektu potom nevedia správne naplánovať aktivity, prípadne 

sa pri ich realizácii stretávajú s problémami. Takýto typ prekážok vyplýva z neznalosti miestnych reálií 

v marginalizovanej rómskej komunite projektovým týmom. Niekedy to môže byť spôsobené zlou 

prípravou projektu, nedostatočnou znalosťou východiskovej situácie, zlou komunikáciou 

s marginalizovanou rómskou komunitou a neskúsenosťou s realizáciou projektov.  

                                                           
17

 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp  (§ 10) 
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Prekážky pri realizácii projektu však môžu vzniknúť aj zo strany miestnej majority vo forme 

predsudkov voči marginalizovanej rómskej komunite, alebo miestnych úradov, ktoré nemusia byť 

nápomocné pri usporiadaní väčších podujatí.   

 

Všeobecne je najväčšou prirodzenou prekážkou v realizácii projektov nedostatočná vytrvalosť 

cieľovej skupiny. Je ľahké namotivovať cieľovú skupinu na začiatku projektu, alebo ešte pred začatím 

projektu, ale je zložitejšie a o to dôležitejšie dlhodobo a neustále podporovať aktivity, ktoré 

vykonávajú sami členovia MRK.  

 

Pri projektoch podporujúcich ekonomickú samostatnosť podporou chovu hospodárskych zvierat 

a pestovaním poľnohospodárskych plodín sa to prejavilo postupným znižovaním záujmu o chov alebo 

pestovanie. To bolo aj dôsledkom zmien v životných stratégiách (odchádzanie mužskej časti 

populácie za prácou do vzdialených lokalít). 

 

„Na začiatku do toho šli s takým veľkým elánom a potom to postupne... Príčina bola aj taká, boli aj 

takí, čo odcestovali do Čiech za prácou. No a potom, keď zostala doma žena a so siedmymi deťmi, tak 

nemala času postarať sa o tie zvieratá.“ (Bôrka 001) 

 

Ďalšou oblasťou problémov, ktoré vyplývajú z miestnych reálií, je nevydržanie pracovného pobytu 

mimo miesta svojho bydliska. Respondenti uvádzali ako príčinu tohto javu, teda ak sa vyskytol, 

hlavne špecifické rodinné a partnerské vzťahy v niektorých komunitách, konkrétne ju označovali ako 

žiarlivosť a smútok za deťmi.   

 

„Oni keď odídu a niečo sa stane, hneď sa vracajú späť. Oni neriešia problémy ako my. Ako poďme sa 

porozprávať... Oni zdemolujú všetko a ujdú, napríklad. Tam bol skôr ten problém, že neboli zvyknutí, 

že muži odchádzajú do práce. Tie ženy po troch dňoch boli z toho hotové, že nemajú muža doma a že 

jasné, že čo iné tam robí - jasné, že má frajerku. Tak tie ženy im volali a museli sa vrátiť, lebo tie ženy 

boli také hysterické, že to ináč nešlo. To boli aj pre mňa nové skúsenosti, že tam treba pracovať aj s 
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tými ženami. Tak sme si dávali stretnutia, kde sme si rozprávali, že to tak nemusí byť. Aj keď to tak 

niekedy bolo a potom to bolo ťažké vysvetľovať, že no ... že som sa mýlila. Stávalo sa aj to. Bola to pre 

nich absolútne nová skúsenosť.“ (Nadácia Milana Šimečku 001) 

 

Výskyt takýchto javov bol zväčša vnímaný negatívne. V rámci realizácie projektu, kde sa uskutočňuje 

vzdelávanie, to však nemusí byť jednoznačne negatívna skúsenosť, pokiaľ to nie je vo veľkom 

rozsahu. „...u nás bola tá tréningová dielňa, kde na týždeň prišli z rôznych lokalít Slovenska a robili na 

rôznych prácach. Jedni robili s drevom, jedni robili murárske práce, so železom a pod. A u nás boli, 

ako zvládnu prácu na novom pôsobisku. Na týždeň prišli z východu, z južného Slovenska, bývali u nás, 

žili - ako zvládnu to - pracovali, žili, učili sa. Nešťastní boli keď prišli a na druhí deň ušli dvaja. 

Tragédia. A ja hovorím, však nič sa nestalo, my to zisťujeme. To je cieľom toho: áno, toľkí prišli, títo 

zvládli, tí s takými ťažkosťami a dvaja ušli. Veď to nie je katastrofa. To musíme práve povedať, lebo to 

je skutočnosť. Na to je tá tréningová dielňa.“ (Krompachy 002)  

 

Ďalšou prekážkou, ktorá bráni v realizácii tých projektov, ktorých aktivity priamo súvisia so 

zamestnaním osôb z marginalizovaných rómskych komunít je ich nezvládanie pracovného zaťaženia 

a kvality vykonávanej práce, respektíve nevhodnosť niektorých typov prác pre niektorých ľudí.   

 

„Zručnosť im chýbala. Nezvládli tú robotu. Oni mali aj normu určitú. My sme však nezanevreli na tú 

osobu, možno jej nájdeme niečo iné. Najčastejšie bola tá zručnosť, no a potom práca, my sme museli 

vyberať najlepších z najlepších. Keby sme potrebovali 25, tak aj 25 nájdeme zručných. ... Buď vypadne 

preto, že ho neprijal kolektív, alebo zlyhal. Ten zamestnávateľ ho predsa berie s tým, že on ho nechce 

vyhodiť.“ (Krompachy 002) 

 

Prekážkou v realizácii projektu môžu byť aj patologické javy v marginalizovanej rómskej komunite, 

akým je napríklad vandalizmus a silný vplyv komunity na jednotlivca, ktorý by sa chcel v niečom 

zlepšiť oproti ostatným členom komunity.  
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Aj v Krompachoch aj v Rudlove sa osvedčil prístup voči krádežiam a vandalizmu, ktorý by sme mohli 

nazvať psychologický. Je prínosné, keď účastníci projektu z marglinalizovanej rómskej komunity 

vnímajú projekt ako svoj vlastný.  

 

„Tak ja som rozmýšľal, že ako to eliminovať. (pozn. aut.: krádeže) Takže išlo vyslovene o to, že aby tí 

ľudia mali pocit, že my si tu budujeme svoj podnik, svoju farmu. A práve sme aj zapájali takých ľudí, o 

ktorých sme vedeli, že v minulosti mali také pokusy, že aj kradli, boli vo väzení, a oni to majú teraz 

strážiť, majú to robiť. ... Už bol aj ten príklad, že Rómovia počas tých 4 rokov nekradli, ale tie pokusy o 

krádeže boli práve zo strany nerómov. Tak sa to tak obrátilo. Ale oni teraz tomu ako rozumejú, že čo 

to znamená, keď pracujú, keď si pestujú, a príde nejaký opitý Janko a začne im tam vytrhávať nejaké 

ovocné stromčeky, ktoré oni museli pracne sadiť. A tá snaha si to chrániť tam jednoznačne vzniká. 

Celé to bolo mienené tak, že aby oni vnímali ten pocit stotožnenia s tým.“ (Rudlov 001) 

 

Ďalšou bariérou v úspešnom realizovaní projektov je zo strany marginalizovanej rómskej komunity 

neakceptovanie lektorov, projektového tímu, alebo komunitných pracovníkov. „Mali sme jedného 

staršieho pána, ktorí je veľmi ústretový, snaživý, ochotný pomôcť a nerešpektovali ho, pretože tá 

tolerancia tam bola nadmieru a zneužívali to. ... Tú zodpovednosť aj jedinca, aj v kolektíve tú treba.“ 

(Krompachy 002) 

 

Prekážky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok sociálnych podmienok v mieste realizácie projektu sa 

dajú predpokladať ešte pred začiatkom realizácie projektu. Pochádzať môžu z marginalizovanej 

rómskej komunity (nedostatočné skúsenosti s pracovným procesom, extrémna chudoba, 

nedostatočná vytrvalosť, nezvládanie pracovného zaťaženia, nesamostatnosť, rôzne patologické javy 

v komunite) alebo z majoritnej časti spoločnosti (odmietanie projektu na základe predsudkov voči 

Rómom). Niektoré z nich sú pre priebeh projektu nepodstatné, niektoré môžu zabrániť 

realizácii aktivít projektu. Prekonanie týchto prekážok je možné zmenou v nastavení a podobe aktivít 

projektu, zmenou v podmienkach v lokalite vhodnými opatreniami, respektíve kombináciou týchto 

prístupov.  
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Najviac osvedčeným prístupom k odstráneniu bariér vyplývajúcich z miestnych reálií je zatiahnutie 

problémovej skupiny ľudí do projektu. Konkrétna najlepšia forma vyplynie z konkrétneho prípadu 

a lokality. Zovšeobecňovať v tomto prípade nie je možné.  
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3. Hodnotiaca správa 

3.1. Časť I. Zameranie hodnotiacej správy 

Výstupom nami realizovaného výskumu je research paper, hodnotiaca správa a policy brief. 

V research paper sme spracovali výsledky terénneho výskumu. V danom výskume sme sa zameriavali 

na zistenie podmienok a okolností, ktoré vplývajú na dobré fungovanie projektu, na zistenie postojov 

a pozorovaní hlavných aktérov projektu a na úspešnosť/neúspešnosť zvolených prístupov pri 

realizácii projektov. Zvážili sme predchádzajúce výskumy, rozsah výskumnej úlohy a typ výskumu a 

rozhodli sme sa zamerať sa len na oblasť riešenia sociálnej situácie marginalizovaných rómskych 

komunít podporou zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti. 

 

Hodnotiaca správa analyzuje poznatky a závery z výskumu sumarizované v research paper. Je 

primárne orientovaná pre mienkotvorné autority a tvorcov verejnej politiky za účelom poskytnúť 

informácie, ktoré prístupy a modely sa v praxi pri realizácii projektov od roku 2003 osvedčili, ktoré 

prekážky a bariéry vznikali, čo bolo príčinou ich vzniku a ako je ich možné prekonať. Na ich základe 

predkladáme odporúčania, akým spôsobom by mohli byť projekty riešiace problematiku 

marginalizovaných rómskych komunít podporované čo najúspešnejšie. Zároveň je hodnotiaca správa 

určená všetkým hlavným aktérom sociálneho, kultúrneho a politického života v lokalitách 

s marginalizovanými rómskymi komunitami: prijímateľom, realizátorom, sociálnym pracovníkom ako 

inšpirácia pri realizácii, alebo pri predkladaní podobných projektov.  

 

Štruktúra hodnotiacej správy čiastočne kopíruje štruktúru research paper. Oproti research paper sa 

mení uhol pohľadu. V research paper opisujeme situáciu pri realizovaní projektov tak, ako ju vidia 

aktéri aktívni pri realizácii projektov, hodnotiaca správa je nastavená viac objektívne a všeobecne a je 

zameraná skôr pre poskytovateľov grantov, respektíve nenávratných finančných príspevkov alebo vo 

všeobecnosti donorov.  

 

V nasledujúcej kapitole, ktorú nazývame Východisková situácia, analyzujeme súčasný stav v oblasti 

zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku a v oblasti podpory projektov 

riešiacich problémy marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. V tejto časti hodnotiacej 

správy vychádzame najmä z informácií z odborných publikácií, materiálov a správ. Je to podmienené 
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aj zvolenou formou nami realizovaného výskumu, z ktorého informácie nemajú všeobecný charakter 

a nie je možné nimi popisovať situáciu na celom Slovensku. To umožňujú lepšie kvantitatívne metódy 

výskumu a informácie z verejných dokumentov. Pri popise a analyzovaní východiskovej situácie sme 

vychádzali najmä z Atlasu rómskych komunít18, Referenčného dokumentu Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 2007 – 201319, Strednodobej 

koncepcii rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike, SOLIDARITA– INTEGRITA – 

INKLÚZIA20, Národného strategického referenčného rámca 2007 - 201321. 

 

V kapitole Smerovanie podpory sa sústreďujeme na skúmané oblasti z terénneho výskumu, pričom sa 

venujeme tým častiam projektov, ktoré majú určujúci vplyv na kvalitu realizovaných projektov. Táto 

kapitola sa zameriava len na spôsoby podpory a financovania rôznych typov organizácií. 

V podkapitolách Skúsenosti žiadateľa, Spôsob financovania organizácií a forma podpory projektov, 

Príprava projektov analyzujeme získané informácie a pri každej oblasti v časti odporúčania 

definujeme opatrenia, ktoré by pri ich naplnení pomohli zlepšiť situáciu v uvedených oblastiach.  

 

V kapitole Zameranie podporovaných aktivít popisujeme najefektívnejšie prístupy zvolené pri 

realizácii projektov zameraných na riešenie rómskej problematiky podporou zamestnanosti a 

rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti a zároveň predstavujeme návrhy 

odporúčaní pre kvalitnejšie a efektívnejšie realizovanie týchto prístupov. 

 

Kapitola Vyhodnocovanie efektivity realizovaných projektov obsahuje spracovanie odporúčaní pre 

mienkotvorné autority, akým spôsobom majú vyhodnocovať úspešnosť realizovaných projektov 

v skúmanej tematickej oblasti.  

 

                                                           
18

 Výsledky výskumu a list faktov je dostupný na: http://www.romovia.vlada.gov.sk/20535/atlas-romskych-
komunit.php 
19

 Referenčný dokument Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 
2007 – 2013, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Bratislava 2007. 
20 Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike, SOLIDARITA– 

INTEGRITA – INKLÚZIA, 2008 – 2013. Dokument dostupný na: http://www.eeagrants.sk/data/att/12370_subor.pdf 
21

 Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky: Bratislava júl 2011. 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/20535/atlas-romskych-komunit.php
http://www.romovia.vlada.gov.sk/20535/atlas-romskych-komunit.php
http://www.eeagrants.sk/data/att/12370_subor.pdf
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3.2. Časť II. Východisková  situácia 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky z roku 201022 žije na území Slovenska 107 210 

Rómov. Vzhľadom k tomu, že mnohí sa k rómskej národnosti nehlásia, nepredstavuje toto číslo 

konečný údaj. Podľa odhadov totiž žije na Slovensku okolo 430 00023 Rómov, čo je 8% slovenskej 

populácie a až 67% z toho tvorí obyvateľstvo v produktívnom veku. 

 

Príčin, prečo sa Rómovia nehlásia ku svojej etnickej príslušnosti je viacero. Môže to byť spôsobené 

napríklad nedostatočne rozvinutým rómsky etnickým vedomím, nedostatočnou názorovou 

jednotnosťou rómskych politických a kultúrnych subjektov, nedostatkom etnického vedomia alebo 

obavami zo stigmatizácie väčšinovou spoločnosťou. Tak isto k tomu prispieva aj skutočnosť, že 

rómska komunita je vnútorne silne diferencovaná na subetnické podskupiny a vzťahy medzi týmito 

podskupinami často krát nie sú dobré. 

 

Z výsledkov Sociografického mapovania rómskych komunít na Slovensku24, ktorý sa uskutočnil v roku 

2003, vyplýva, že v 772 obciach alebo mestách žijú rómske komunity integrovane v rozptyle medzi 

majoritnou populáciou. Žije v nich približne polovica slovenských Rómov a časť z nich sa úspešne 

integrovala napriek tomu, že ich životná úroveň, vzdelanie a miera zamestnanosť nie je na takej 

úrovni, ako je to v prípade majority. Zvyšná polovica žije v osídleniach, ktoré možno z hľadiska polohy 

osídlenia rozdeliť na: obecné a mestské koncentrácie (168), osídlenia lokalizované na okraji obce 

alebo mesta (338) a osídlenia priestorovo vzdialené alebo oddelené prírodnou alebo umelou 

bariérou (281). Zo všetkých osídlení môžeme považovať za segregované 149, to znamená, že tieto 

osídlenia sa nachádzajú na okraji obce alebo mesta, nemajú dostupný vodovod a podiel nelegálnych 

obydlí je vyšší ako 20 %. Z hľadiska infraštruktúry bolo identifikovaných 46 osídlení, ktoré nemajú 

vodovody, kanalizáciu, plyn a nemajú ani asfaltovú prístupovú cestu.  

 

                                                           
22

 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Databáza regionálnej štatistiky. 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=96 
23

 Vaňo, B.: Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025. Edícia: Akty, Bratislava, 2002. Vaňo 
v publikácii odhaduje, že počet rómskych obyvateľov bude v roku 2010 435 325. Posledný sociografický maping, 
ktorý uvádza pomerne presne počet rómskych obyvateľov sa realizoval v roku 2004. Podľa mapingu žilo v tom 
čase na území Slovenskej republiky 320 000 Rómov.   
24

 Výstupom je Atlas rómskych komunít Zdroj: http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=96
http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php


Empirický výskum projektov zameraných na MRK v SR 

54 

Väčšina z týchto komunít žije na území Košického a Prešovského kraja. Napriek ich početnosti sú však 

výrazne znevýhodnení nielen v porovnaní  s majoritou, ale aj s ostatnými etnickými menšinami a 

týkajú sa ich všetky dimenzie sociálnej exklúzie. Tak isto je výrazné priestorové vylúčenie, vďaka 

ktorému majú mnohí Rómovia obmedzení prístup k službám, infraštruktúre a ďalším inštitúciám. 

Okrem toho môžeme v prípade Rómov hovoriť aj o kultúrnom a politickom vylúčení. 

 

Nasledujúca kapitola opisuje situáciu v skúmanej oblasti v súčasnosti. Je rozvrhnutá na dve časti, 

podľa definície zamerania výskumu,25 ktorou je oblasť riešenia sociálnej situácie marginalizovaných 

rómskych komunít podporou zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej 

samostatnosti. Z toho vyplýva úloha opísať východiskovú situáciu v oblasti zamestnávania a v oblasti 

podpory projektov riešiacich problémy marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku.  

 

3.2.1. Východisková situácia v oblasti zamestnanosti marginalizovaných rómskych 
komunít na Slovensku 

Východisková situácia v oblasti zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku je 

podmienená: 

 

 deformujúcim vplyvom sociálnych dávok na motiváciu zamestnať sa 

 veľkými regionálnymi rozdielmi (rozdiely v zamestnávaní MRK v regiónoch s vysokou a malou 

mierou nezamestnanosti) 

 diskriminačnými praktikami v oblasti trhu práce 

 nízkou vzdelanostnou úrovňou marginalizovanej rómskej komunity 

 

Tieto charakteristiky sú vymenované v Analýze oblasti sociálnej inklúzie, ktorá sa nachádza v 

Referenčnom dokumente Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, určenom pre 

programové obdobie 2007 – 2013:  

 

„Pre marginalizované rómske komunity je príznačné, že sa u nich kumulujú viaceré faktory sociálnej 

exklúzie (chudoba, dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, zručností a pod.), čím sa 

                                                           
25

 Tak ako je definované v research paper, kapitole A. Metodika výskumu.  
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stávajú viacnásobne exkludovanými a čo je v prípade Slovenska ešte negatívne podporené tým, že 

väčšina z nich žije v znevýhodnenom prostredí ekonomicky zaostávajúcich regiónov. Ide najmä o 

neintegrované rómske komunity žijúce v mestských a obecných koncentráciách, ale najmä v 

segregovaných a separovaných obecných osídleniach (osadách). Najviac rómskych osídlení sa 

nachádza na územní Košického, Banskobystrického a Prešovského kraja. Zjednodušene platí, že čím 

ďalej sa osídlenie od materskej obce/mesta nachádza, tým horšia je kvalita života v ňom.“26 

 

V rámci realizovaného výskumu sa prejavil systém nastavenia sociálnych dávok, konkrétne pravidiel 

posudzovania hmotnej núdze, 27 ako najväčšia a najviac spomínaná administratívna prekážka pri 

realizácii projektov. Pri posudzovaní hmotnej núdze jednotlivca sa berú do úvahy informácie o ďalších 

členoch domácnosti, najčastejšie medzi manželmi navzájom. Stávajú sa však aj situácie, že sú tak 

posudzovaní rodičia s deťmi, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku. Osôb, ktoré sú v hmotnej 

núdzi je v marginalizovaných rómskych komunitách väčšina. Je veľká pravdepodobnosť, že ak sa chce 

zamestnať manžel a jeho manželka nie je na materskej dovolenke, bude na Úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny klasifikovaná ako odkázaná na pomoc v hmotnej núdzi. Ak by sa však jej manžel 

zamestnal, jej nárok na dávku v hmotnej núdzi by pominul. Ak by sa manželka nezamestnala, pre 

rodinu by bola jediným zdrojom príjmu manželova mzda. Ak sa teda manžel nezamestná, bude 

manželský pár poberať príspevky na dve osoby, čo je vrátane rôznych ďalších príspevkov (aktivačné 

práce, dobrovoľnícka činnosť) väčšia suma akú by dosiahla minimálna mzda, za ktorú by pracoval. 

Osoby z marginalizovaných rómskych komunít nemajú často možnosť zamestnať sa oficiálne za vyššiu 

mzdu ako je minimálna.  

 

Dôsledky takto nastaveného systému spočívajú v demotivácii ľudí v takejto situácii zamestnať sa. 

Prináša to aj snahy obchádzať formálne zamestnanie. Často sú to zamestnávatelia, ktorí nie sú 

ochotní formálne zamestnať osoby z marginalizovaných rómskych komunít na pracovný pomer najmä 

v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Výsledkom terénneho výskumu sú aj zistenia, že tak 

dochádza v oblastí živností aj kvôli administratívno-právnej náročnosti, ktorá sa od živnostníkov 

vyžaduje.  

 

                                                           
26

 Referenčný dokument Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 
2007 – 2013, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Bratislava 2007, s. 45. 
27

 podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi vznp  (§ 10) 
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Prehľad rómskych osídlení v jednotlivých krajoch 

 

Kraj Celkový počet rómskych 

osídlení 

Segregované osídlenia 

identifikované ako osídlenia 

mimo obce, na kraji obci 

Banskobystrický kraj   388  121 

Bratislavský kraj 30 12 

Košický kraj 430 224 

Nitriansky kraj 151 18 

Prešovský kraj 368 215 

Trenčiansky kraj 57 7 

Trnavský kraj 107 23 

Žilinský kraj 40 11 

Zdroj: Atlas rómskych komunít (http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php) 

 

Z uvedených údajov vyplýva, že najviac rómskych osídlení, z ktorých je veľký podiel segregovaných 

osídlení, sa nachádza v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Pre tieto kraje je typická 

vysoká miera nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Príčina, prečo je v týchto regiónoch 

vysoká miera nezamestnanosti, spočíva najmä v zlej infraštruktúre a neprosperujúcom priemyselnom 

zameraní, ktorá podmieňuje nedostatok voľných pracovných miest. 

 

So zamestnávaním Rómov je spojená aj veľmi široká škála predsudkov – sú nekvalitná, nespoľahlivá, 

vysoko fluktuačná pracovná sila, je u nich hlboko zakorenená nechuť pracovať, alebo môžu na 

pracovisku niečo ukradnúť. Odstránenie predsudkov, aj zo strany marginalizovaných rómskych 

komunít, aj zo strany majority, je jednou zo základných podmienok sociálnej inklúzie 

marginalizovaných rómskych komunít.  

 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php
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Predsudky a etnické stereotypy zo strany marginalizovaných rómskych komunít voči nerómom sme 

počas výskumu zaznamenali (vyjadrovali sa o nich hlavní aktéri projektov) najmä v segregovaných 

komunitách (Hermanovce v projekte Nadácie Martina Šimečku, Krompachy, Spišské Podhradie) 

a prejavovali sa najmä nedôverou voči nerómom podmienej slabými kontaktmi s ľuďmi mimo ich 

komunity.Predsudky o obyvateľoch marginalizovaných rómskych komunít sa prejavujú 

diskriminačnými praktikami voči nim na trhu práce, ktorý „kontrolujú nerómovia“.  Podobne to 

definuje aj Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike: 

„Nedostatok pracovných príležitostí dáva priestor na otvorenú i skrytú diskrimináciu na trhu práce, 

ktorej existenciu potvrdzujú nielen Rómovia, ale aj predstavitelia tretieho sektora. Aktivity v čiernej 

ekonomike i donedávna vysoké sociálne dávky nemotivovali obyvateľov k potrebe hľadať 

zamestnanie.“28 

 

3.2.2. Východisková situácia v oblasti podpory projektov riešiacich problémy 
marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku 

Z hľadiska využívania štrukturálnych fondov Európskej únie na riešenie rómskej problematiky je 

dôležitým prvkom horizontálna priorita marginalizované rómske komunity, ktorá je jednou zo štyroch 

horizontálnych priorít definovaných v Národnom strategickom referenčnom rámci. 29 Slovensko si 

ako jediný členský štát Európskej únie určilo túto prierezovú tému na programové obdobie 2007-

2013. 

 

„Cieľom horizontálnej priority MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Podpora MRK je zameraná na štyri prioritné oblasti: 

vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, 

                                                           
28 Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike, SOLIDARITA– 

INTEGRITA – INKLÚZIA, 2008 – 2013, s. 16. 
http://www.eeagrants.sk/data/att/12370_subor.pdf 
29

 V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie každý členský štát predkladá pred začiatkom programového 
obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámec. 
Tento dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné 
priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 
2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie 
fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými 
usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a 
Národným programom reforiem na druhej strane. Návrh všeobecného nariadenia Rady, čl. 25, ods. 3 dáva 
členskému štátu na výber, či začleniť cieľ Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne obsahovať 
iba cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Zdroj: 
http://www.nsrr.sk/slovnik-pojmov/narodny-strategicky-referencny-ramec/?&ref=N 

http://www.eeagrants.sk/data/att/12370_subor.pdf
http://www.nsrr.sk/slovnik-pojmov/narodny-strategicky-referencny-ramec/?&ref=N
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diskriminácia a rodová rovnosť.“30 Nástrojmi pre zabezpečovanie týchto zámerov sú „individuálne 

projekty“ (dopytovo-orientované projekty) a „komplexný prístup v riešení problémov 

marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý sa uplatňuje prostredníctvom jednotlivých operačných 

programov. V oblasti zamestnávania sa najviac využíva operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia (ZaSI). 

 

Napĺňanie cieľov HP MRK 

Hlavný cieľ HP MRK 

 

 

Špecifický 

cieľ 

OP/Prioritná 

os 

 Špecifický cieľ OP/Prioritná 

os 

 Špecifický 

cieľ 

OP/Prioritná 

os 

 Špecifický 

cieľ 

OP/Prioritná 

os 

Zdravie 

OP Z/1  

Zamestnanosť 

OP ZaSI/1  

Bývanie 

OP BK/1  

Vzdelávanie 

OP V/1 

OP Z/2  OP ZaSI/2  OP ŽP/1  OP V/2 

  
 OP ZaSI/3  OP ŽP/4  OP V/3 

  
 OP ZaSI/4  ROP/2  OP V/4 

  
 OP ŽP/4  ROP/3  OP VaV/1 

  
 ROP/1  ROP/4  OP VaV/2 

  
 ROP/2  ROP/5  OP VaV/3 

  
 ROP/3     OP VaV/4 

  
 ROP/4     ROP/1 

  
 ROP/5       

  
 OP KaHR/1       

  
 OP KaHR/2       

  
 OP KaHR/3       

 

K napĺňaniu uvedeného cieľa horizontálnej priority MRK bol určený komplexný prístup, ktorý mal 

spájať niekoľko aktivít, resp. projektov do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality tak, aby ich 

realizácia na seba nadväzovala a prispievala k dlhodobému rozvoju marginalizovanej rómskej 

komunity v danej lokalite. Pri hodnotení týchto lokálnych stratégií komplexného prístupu mal byť 

                                                           
30

 http://www.romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-
%E2%80%93-hp-mrk.php 

http://www.romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-%E2%80%93-hp-mrk.php
http://www.romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity-%E2%80%93-hp-mrk.php
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dôraz kladený na vzájomnú previazanosť aktivít a na aktívnu participáciu miestnej komunity pri 

realizácii projektu. Tento zámer vychádzal z predchádzajúcich skúseností, ktoré priniesli negatívne 

výsledky v riešení problémov, súvisiacich s marginalizovanými rómskymi komunitami, a ktoré boli 

charakterizované nepreviazanosťou rezortných finančných mechanizmov, ako aj operačných 

programov. 

 

Stav využívania komplexného prístupu v riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít je 

však doteraz nulový. Lokálne stratégie komplexného prístupu boli schválené v 152 obciach, pričom 

následne dve obce od realizácie komplexného prístupu odstúpili. Výzvy na podporu komunitných 

centier a terénnej sociálnej práce, ktoré boli plánované na Fonde sociálneho rozvoja ako súčasť 

lokálnych stratégií komplexného prístupu boli pozastavené z dôvodu prípravy národného projektu. 

 

Presun finančných prostriedkov z dopytovo orientovaných projektov, určených pre prijímateľov so 

schválenou lokálnou stratégiou komplexného prístupu na národný projekt tak prerušil možnosť 

realizovať stratégie v podobe, ako boli schválené.  

 

Druhým problémom sa stali infraštruktúrne projekty, ktoré mali byť financované z Regionálneho 

operačného programu v celkovej výške 85 miliónov eur a ktoré mali slúžiť na budovanie 

infraštruktúry ako podpora tzv. mäkkých projektov. Na ich realizáciu však už nezostali finančné zdroje 

a rieši sa len otázka, ako započítať tieto infraštruktúrne projekty do spomenutých lokálnych stratégií.  

 

Hlavné nedostatky v implementácii Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity  zhrnul 

Laco Oravec: 

 

 nejasnosti ohľadom skutočného objemu finančných prostriedkov vyčlenených  na horizontálnu 

prioritu, 

 nedostatočná súčinnosť Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity s riadiacimi, resp. 

sprostredkovateľskými orgánmi riadiacich orgánov, 

 časté zmeny pravidiel pri implementácie LSKxP, prípadne pozastavenie či rušenie výziev, 
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 presun finančných prostriedkov na národný projekt v operačnom programe Zamestnanosť a 

sociálna inklúzia, 

 snaha o započítanie implementovaných projektov v prípade Regionálneho operačného 

programu, 

 nízka kvalita LSKxP a pochybnosti o účele niektorých projektových zámerov, 

 nejasná metodológia hodnotenia dopadov na marginalizované rómske komunity, 

 neinformovanosť samospráv, obcí, mimovládnych organizácií a ďalších aktérov o priebehu 

implementácie LSKxP a jednotlivých zmenách, 

 neochota súčasnej vlády riešiť problémy, ktoré v rámci tejto horizontálnej priority vznikli.31 

3.3. Časť III. Smerovanie podpory 

Pri zodpovedaní otázky, akým spôsobom by bolo najvhodnejšie smerovať podporu na riešenie 

problematiky marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom projektov, by sme mali 

vychádzať z toho, akú chceme dosiahnuť sociálnu realitu v oblastiach, ktoré budeme podporovať. 

Zoznam toho, čo by bolo dobré dosiahnuť, by bol určite kontroverzný, keby sme nestanovili pozíciu, 

z ktorej budeme hodnotiť. 

 

 Výskum bol cielený najmä ako sonda do praxe realizovania projektov, pričom zdroje informácií 

pochádzajú takmer výlučne od hlavných aktérov (projektových manažérov, štatutárov organizácií, 

ktoré realizovali projekty, sociálnych a komunitných pracovníkov) skúmaných projektov. Z hľadiska 

štruktúry organizácií, ktorých projekty tvorili výberovú vzorku výskumu, bola pri 10 projektoch 

realizátorom obec, a pri 15 projektoch nezisková organizácia, respektíve občianske združenie alebo 

nadácia. Popis situácie a navrhnutie odporúčaní preto vychádza najmä z pohľadu obcí a tretieho 

sektora. 

 

Tematickú oblasť sme si zvolili už na začiatku výskumu a dôvody, prečo sa zameriavame len na 

projekty, ktoré riešia sociálnu situáciu marginalizovaných rómskych komunít podporou 

                                                           
31

 Rómska verejná politika. Spravodaj. Máj 2011. Nadácia Milana Šimečku. Zdroj: 
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/RVP/spravodaj_RVP_maj_2011_fina
l.pdf 

http://www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/RVP/spravodaj_RVP_maj_2011_final.pdf
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/RVP/spravodaj_RVP_maj_2011_final.pdf
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zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti vysvetľujeme v research 

paper v kapitole A. Metodika výskumu.  

 

Najčastejším poskytovateľom nenávratných finančných príspevkov bol vo výberovej vzorke výskumu 

Európsky sociálny fond – 17 projektov. V skúmanej tematickej oblasti je určite aj najväčším 

poskytovateľom finančných prostriedkov na neinvestičné projekty v rámci Slovenskej republiky 

všeobecne. Ostatné projekty v skúmanej vzorke boli podporené z medzinárodných nadácii, Úradu 

vlády, zdrojov obcí a podnikov.32 

 

3.3.1.  Skúsenosti žiadateľa  

Pri predkladaní projektov sa od žiadateľov väčšinou požaduje vyplniť časť Skúsenosti žiadateľa 

s realizáciou projektov, prípadne aj opis činnosti organizácie žiadateľa. Pri výskume sme sa 

zameriavali aj na to, akým spôsobom sa prejavujú skúsenosti organizácie s realizovaním podobných 

projektov v minulosti.  

 

Potvrdila sa všeobecne rozšírená domnienka, že organizácie, ktoré vyvíjali podobnú činnosť, na akú je 

zameraný realizovaný projekt, dokážu pripraviť jednotlivé aktivity lepšie. Pomáha im v tom najmä 

znalosť prostredia. V mnohých prípadoch získali možnosť realizovať projekt na základe informácií 

alebo spolupráce s odborníkmi v danej oblasti. Individuálne pôsobí pozitívne aj osobná angažovanosť 

ľudí, ktorí pracujú v organizácii (realizátora projektu) dlhodobo. Človek, ktorý sa venuje aktivitám 

v komunitnom centre nepretržite 10 rokov, aj v dobe, keď daná organizácia nebola príjemcom 

grantovej pomoci (napríklad Čata), je určite viac pripravený realizovať projekt (koordinovať ho, viesť 

projektové aktivity, manažovať zamestnancov), ako ten, ktorý v tejto tematickej oblasti ešte 

nepracoval.  

 

Počas terénneho výskumu vystúpil problém podpory financovania projektových aktivít. Mnohí hlavní 

aktéri projektov (nielen z radov prijímateľov) sa sťažovali na nepravidelnú podporu aktivít 

v lokalitách. Pokiaľ organizácia nie je pravidelne, alebo neustále podporovaná, prestáva v lokalite 

                                                           
32

 Presné informácie sú uvedené v tabuľke č. 1 v kapitole D. Štruktúra a predstavenie skúmaných projektov a ich 
prijímateľov v research paper. 
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vykonávať aktivity, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho projektu. Stav v mieste realizácie projektu 

sa však počas projektu často len veľmi málo zlepšil, pretože ovplyvnenie životných podmienok si 

vyžaduje dlhodobejšie procesy.  

 

Obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity sú potom rozčarovaní z projektov, nevidia ich pozitíva 

a často prestávajú dôverovať organizáciám, ktoré sa venujú riešeniu ich problémov. Obdobia, 

v ktorých sa musia organizácie zaobísť bez financovania z projektov, negatívne vplývajú aj na 

odborných pracovníkov, ktorí s týmito organizáciami spolupracujú. Mnohé neziskové organizácie 

a občianske združenia financujú svoje aktivity len z realizovaných projektov . Pokiaľ v určitom období 

nerealizujú žiaden projekt, majú problémy nielen s odmenami pre svojich zamestnancov, ale aj 

s platbami za energie, dane, prenájom priestorov. Lokality, v ktorých sa realizujú projekty sú často 

v regiónoch s nízkou mierou zamestnanosti a vzdelanejší obyvatelia zväčša odcestujú za lepšími 

pracovnými príležitosťami do regiónov s vyššou zamestnanosťou. Preto je často nedostatok 

odborníkov na vytvorené pracovné miesta v projekte. Človek s nejakou perspektívou sa nemôže 

spoliehať, že bude zamestnaný každé dva roky na jeden rok v období, kedy trvá projekt.  

 

Projekt často vzniká ako dôsledok ponuky - možnosti financovať aktivity organizácie. Je pozitívom, 

keď organizácia disponuje dostatočným množstvom spolupracovníkov a odborníkov a má skúsenosti 

s realizáciou projektov. Výhodou je aj súbežná realizácia dvoch (alebo viacerých) projektov v jednej 

lokalite jednou organizáciou. Aktivity jedného projektu môžu vhodne dopĺňať aktivity ďalšieho 

projektu. 

 

3.3.2. Odporúčania 

Z uvedených záverov výskumu vyplývajú odporúčania pre tvorcov verejnej politiky:  

 zrealizovať nezávislé hodnotenia jednotlivých žiadateľov o finančné príspevky na projekty 

 podporovať dlhodobo najkvalitnejšie organizácie v regiónoch s najväčšími problémami v sociálnej 

oblasti 

 umožniť pôsobenie multiplikačného efektu pri realizovaní viacerých projektov jednou 

organizáciou súčasne – podporovať možnosť prepájania rôznych projektov 
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Nezávislé hodnotenia činnosti organizácií, ktoré žiadajú o finančný príspevok v rámci výziev na 

predkladanie projektov by sprehľadnilo a zefektívnilo podporu organizácii, ktoré sa venujú riešeniu 

rómskej problematiky. V súčasnosti sa posudzujú len predkladané projekty.  Žiadateľ sám uvádza 

informácie o organizácii, jej histórii, skúsenostiach, činnosti. Tieto informácie nie sú často overiteľné.  

Počiatočná evaluácia organizácií by bola zdĺhavejšia, ďalšie prideľovanie finančnej podpory by však 

mohlo byť plynulé a dôveryhodnejšie aj v očiach širokej verejnosti. 

 

Z pohľadu udržateľnosti dopadov výsledkov projektov, by bolo efektívne vynakladať podporu dobre 

fungujúcim organizáciám dlhodobo a pravidelne, aby nemuseli prerušovať projektové aktivity. 

Zrýchlilo by to aj rozhodovací proces u jednotlivých poskytovateľov.  

 

3.3.3. Spôsob financovania organizácií a forma podpory projektov 

Financovanie projektov by malo zodpovedať typu organizácie, ktorá ho bude realizovať. Je to 

podmienené rozdielnymi možnosťami prijímateľov. Organizácie, ktoré by mohli byť realizátormi 

projektov, respektíve prijímateľmi finančnej podpory môžeme definovať tromi kategóriami: 

 obce 

 neziskové organizácie  

 podniky 

 

V realizovanom výskume sa zistilo, že u viacerých prijímateľov projektov, respektíve ich realizátorov, 

dochádza k zreteľnému stotožneniu činnosti organizácie s aktivitami projektu. Je to viac viditeľné 

u tých organizácií, ktoré realizovali viacej projektov a z viacerých zdrojov, majú viac pracovníkov, 

prípadne pôsobia vo viacerých lokalitách a história ich činnosti je dlhšia. Rovnako sa to prejavuje aj 

u obcí, ktoré realizujú projekty.  

 

Dopady tohto prístupu sú pozitívne v kumulovaní efektov z predchádzajúcich projektov a aktivít. 

V lokalite, kde boli realizované viaceré podobné projekty v slede za sebou jednou organizáciou, 

dochádza k lepšej efektivite projektových aktivít a dopady projektu sú pozitívnejšie. Na druhej strane 

sa prelínanie činnosti organizácie s projektom prejavilo v slabom vymedzení skúmaného projektu.  
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Pri projektoch, ktoré realizujú podniky je dôležité, aby bola možnosť uspieť s konkrétnym 

podnikateľským zámerom. Vytvorenie určitého zisku alebo prínosu pre realizátora takéhoto projektu 

je určujúce pre ďalšie pokračovanie aktivít a teda aj udržania pracovných miest. Je opodstatnené 

predpokladať, že bez určitej podpory nemôžu sociálne podniky fungovať, pretože zamestnávanie 

marginalizovaných skupín obyvateľstva predstavuje zvýšené náklady na vzdelávanie zamestnancov, 

ich vedenie v práci, riešenie sociálnych problémov, špecifické prístupy k jednotlivým zamestnancom. 

 

3.3.4. Odporúčania 

Ak chceme hľadať čo najefektívnejšie prístupy v realizácii projektov, mali by sme uvažovať aj 

o zosúladení štátnej legislatívy v sociálnej oblasti a osvedčených prístupov na riešenie problematiky 

v zamestnanosti. Vo viacerých projektoch sa osvedčil prístup, ktorý prepájal povinnosti účastníkov 

projektových aktivít voči úradom práce s ich účasťou na projekte. To v praxi znamenalo, že ak chceli 

účastníci aktivít projektu využívať výhody sociálneho systému, stávali sa pre nich tieto projektové 

aktivity povinnými. Výsledkom takéhoto zapojenia účastníkov bolo okrem lepšej účasti na 

projektových aktivitách aj zapojenie väčšieho počtu ľudí medzi ktorými boli takí, ktorí by sa inak 

žiadnych aktivít nezúčastnili. Práve takáto skupina neaktívnych ľudí v marginalizovaných rómskych 

komunitách potrebuje aktivizáciu najviac. Ich zapojením do aktivít projektu sa mení aj verejná mienka 

v komunite na projekt. Jednak navonok z objektívnych príčin – účasťou na projektových aktivitách 

vzniká materiálny prospech pre jeho účastníka, ale aj tým, že účasťou rôznych skupín obyvateľstva 

v komunite na projekte zaniká odmietavý postoj vo verejnej mienke v komunite voči projektu ako 

niečomu cudziemu a novému. 

 

V spôsobe financovania organizácií, ktoré dlhodobo vykonávajú aktivity v lokalite (napríklad obce 

a väčšie neziskové organizácie) a dochádza k prelínaniu činností organizácie a projektových aktivít, by 

bolo vhodnejšie, aby tieto organizácie nedostávali podporu na svoju základnú činnosť spôsobom 

schvaľovania jednotlivých projektov, ale efektívnejšie by bolo podporovať činnosti, ktoré sú 

osvedčené samostatne, v dlhodobejšej perspektíve a celkovo s menšími rozpočtami. Na podporu 

týchto aktivít by v schvaľovacom konaní zavážili najmä výsledky doterajšej činnosti žiadateľa.  
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Podpora podnikov, ktoré sa snažia zamestnať osoby z marginalizovaných rómskych komunít, by 

rovnako nemusela mať podobu klasických projektov, ale mala by byť prideľovaná na základe splnenia 

vopred daných podmienok na celom území Slovenska pre všetkých žiadateľov rovnako. Podpora by 

mala byť zameraná najmä na zvládanie pracovných povinností zamestnanca z marginalizovanej 

rómskej komunity.  Takáto podpora by nemala byť viazaná na konkrétnu osobu len krátkodobo, ale 

bolo by vhodné, aby po jej ukončení zostal tento podporovaný zamestnanec kmeňovým 

zamestnancom spoločnosti s pracovným pomerom na dobu neurčitú.  

 

Špecializované a inovatívne projekty odporúčame zachovať v podobe individuálnych projektov 

(dopytovo orientovaných projektov) pre všetky typy žiadateľov.  

 

Z hľadiska efektívneho použitia financií na projekt (formou nenávratného finančného príspevku alebo 

grantu) považujeme stanovenie minimálneho limitu rozpočtu projektu za obmedzujúce. Rovnako 

odporúčame prax prepájania dvoch a viacerých projektov navzájom (čiastočné financovanie aktivít 

iného projektu).  

 

3.3.5. Príprava projektov  

Pri terénnom výskume sme v rámci interview skúmali aj úlohu motivácií hlavných aktérov pri 

predkladaní projektov a spôsob, akým pripravovali projekty, ktoré potom následne realizovali. Na 

tieto otázky sme sa zamerali s cieľom zistiť najvhodnejší spôsob praxe predkladania projektov.  

 

Väčšina prijímateľov si projekty, ktoré realizovali, sami nepísali, ale pri ich príprave spolupracovali 

s rôznymi projektovými expertmi, respektíve súkromnými spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na 

písanie projektov a administratívnu a technickú pomoc pri implementácii projektov. Výsledky takejto 

spolupráce bývajú v niektorých prípadoch veľmi dobré a v niektorých negatívne pôsobia na 

zameranie projektu. Rozhodujúca je miera, ako sa chce externý spolupracovník angažovať v budúcich 

dodávkach služieb (dodávka školení, manažmentu a pod.) počas realizácie projektu. Výsledkom môže 

byť také nastavenie aktivít projektu, ktoré vyhovuje viac dodávateľským zákazkám a nie je prvotne 

zamerané na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít. Okrem zlého nastavenia 

niektorých aktivít projektu je negatívnym javom aj porušovanie zákona o verejnom obstarávaní.  
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Inšpiráciou k lepšej príprave predkladaných projektov by mohli byť dva modely, ktoré boli 

v slovenských podmienkach odskúšané s dobrými výsledkami. Prvý z nich je projekt Tvoj Spiš – 

Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši, ktorý finančne a inštitucionálne podporil UNDP 

(Rozvojový program OSN), holandská vláda z programu MATRA a jeho manažovaním 

a implementáciou bola poverená mimovládna organizácia ETP Slovensko.33 Tento model predpokladá 

zapojenie komunitných aktivistov, ktorí oslovujú znevýhodnené skupiny obyvateľov a zároveň 

zapájajú do riešenia ich problematiky miestnu samosprávu a miestne organizácie. Mnohé aktivity 

a projekty by tak vzišli so vzájomnej dohody všetkých hlavných aktérov v lokalite a to je situácia, 

ktorú môžeme pokladať za ideálnu pri vzniku akéhokoľvek projektu.  

 

Druhou inšpiráciou pre pomoc prijímateľom s prípravou projektov je projekt Most do Európy, ktorý 

realizuje konzorcium neziskovej organizácie Rómsky inštitút, n. o. a spoločnosti EDEA Partners, a. s. 

Finančnú podporu projektu na roky 2008 až 2010 poskytol Inštitút otvorenej spoločnosti (Open 

Society Institute/OSI) so sídlom v Budapešti v rámci jeho iniciatívy Maximálne čerpanie európskych 

fondov pre Rómov. Cieľom projektu je zlepšenie prístupu lokalít s marginalizovanými rómskymi 

komunitami k fondom EÚ prostredníctvom prípravy kvalitných projektov a získania finančnej podpory 

na ich realizáciu. Ďalšími cieľmi projektu je zvýšenie zručností v oblasti čerpania prostriedkov EÚ 

pomocou odbornej asistencie a tréningov vo vybraných lokalitách (lokálne MVO, pracovníci obcí, a 

pod.).34 

 

3.3.6. Odporúčania 

Jednotlivé prístupy zvolené pri príprave projektov sú charakterizované v kapitole F.1. v research 

paper. K dosiahnutiu lepšej prípravy projektov v širšom meradle by však bolo vhodné zaviesť lepšiu 

prípravu budúcich potenciálnych prijímateľov pre samotným predkladaním projektu. Zavedením 

funkcie komunitného mediátora alebo aktivizátora by bolo možné zapojiť do projektu viacero 

subjektov. Zlepšením komunikácie medzi hlavnými aktérmi v lokalite by sa zlepšilo využitie miestnych 

zdrojov a možností a projekty by mohli byť pripravené tak, aby neboli finančne predimenzované.  

Riziko zapojenia dodávateľských združení do prípravy projektu a následnom nehospodárnom 

využívaní finančných prostriedkov projektu, by sa dalo eliminovať možnosťou financovania prípravy 

                                                           
33

 Miestna Agenda 21 – udržateľný rozvoj obcí a mikroregiónov na Slovensku, Regionálne environmentálne 
centrum pre krajiny strednej a východnej Európy – REC Slovensko: Bratislava 2002, s. 36 – 40. 
34

 zdroj: http://www.roma-eu.sk/ 

http://www.roma-eu.sk/
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projektov. Podmienky poskytnutia takéto príspevku by však museli byť vopred adresované pre 

lokálnych expertov a nemali by byť paušálne preplácané ako bolo určené napríklad vo výzvach DOP-

SIA-2009/4.1.3/01, DOP-SIA-2009/1.2.1/02, kde bolo možné po schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok a začatí realizácie projektu žiadať systémom refundácie náklad za poskytnutie 

služieb – výdavky na poradenské a konzultačné služby do maximálnej výšky 3 000 Eur. „Výdavky na 

poradenstvo a konzultácie priamo súvisiace s prípravou a predkladaním ŽoNFP (žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok). Výdavky na poradenské a konzultačné služby sú oprávnené odo dňa vyhlásenia 

výzvy až po uzávierku výzvy/termínu podania ŽoNFP. Oprávnené výdavky na túto aktivitu sú 

maximálne do výšky 3.000,- €.“35 

3.4. Časť IV. Zameranie podporovaných aktivít 

V research paper sme definovali niekoľko oblastí, v ktorých sa dobré prístupy a modely 

v implementácii projektov prejavujú. Rozlíšili sme ich na základe zamerania podporovaných aktivít. 

V tejto kapitole sa sústredíme na analýzu troch oblastí:  

 Aktivizácia marginalizovaných rómskych komunít 

 Vytvorenie zamestnania pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 

 Aktivity pomáhajúce prekonať bariéry medzi marginalizovanou rómskou komunitou a nerómami 

 

3.4.1. Aktivizácia marginalizovaných rómskych komunít 

Aktivizácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je veľmi často spomínaná respondentmi 

ako dôležitý výsledok projektov, ktoré realizovali.  Už tým, že začne byť, aj keď nízky podiel 

obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity aktívnych, utvoria v komunite efekt, ktorý je zreteľný. 

V komunite sa zmenšia nálady odkázanosti na pomoc zvonku, viac ľudí sa identifikuje s aktívnou 

životnou stratégiou, podporia sa vzorce správania, ktoré motivujú členov komunity k činnosti, 

osobnému rozvoju, vzdelávaniu a aktívnemu hľadaniu možností zárobku a teda podporia mobilitu jej 

členov. Pokiaľ sa preukáže úspešnosť aktívnejšieho prístupu v osobnom rozvoji a hľadaní možností 

zárobku vo viacerých prípadov vo vnútri komunity, nasleduje takýto vzorec správania väčšina 

komunity.  

                                                           
35

 Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy DOP–SIA–2009/4.1.3/01. Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Bratislava 15. júna 2009, s. 30. Zdroj: 
http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=72 
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V interview s hlavnými aktérmi projektov, ktoré sú vo výberovej vzorke výskumu, bolo zisťované 

akým spôsobom sa skúmané projekty odrazili v aktivizovaní konkrétnej marginalizovanej rómskej 

komunity. Tento sociálny jav výrazne ovplyvňuje pozitívny dopad projektu na komunitu.  

 

3.4.2. Odporúčania 

Za účelom dosiahnutia aktivizačného efektu v marginalizovaných rómskych komunitách je najviac 

vhodný prístup komunitných projektov, konkrétne prevádzka komunitných centier a činnosti 

terénnych sociálnych pracovníkov. Tieto aktivity by mali byť v komunitách, ktoré sú najviac 

postihnuté sociálnym vylúčením, vykonávané dlhodobo a bez prerušenia.  

 

Popri nich sa v praxi osvedčili malé granty priamo pre marginalizovanú rómsku komunitu. Pomáhajú 

naštartovať miestnych lídrov, alebo byť aktívnejším a realizovať sa pre širší okruh jednotlivcov. 

Aktivity v takýchto malých grantoch môžu mať športový alebo kultúrny charakter, môžu však riešiť 

zlepšenie životných podmienok (opravy domov, mostov, čistenie nelegálnych skládok, odpadu 

v osadách) v miestnej marginalizovanej rómskej komunite. 

 

3.4.3. Vytvorenie zamestnania pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít 

Na vytvorenie zamestnania v zmysle uzavretia pracovno-právneho vzťahu medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom sme zaznamenali v rámci realizácie terénneho výskumu projekty typu sociálnych 

podnikov a spoluprácu na projektoch s výrobnými závodmi. V napomáhaní zamestnať sa osobám 

z marginalizovaných rómskych komunít sú efektívne agentúry podporovaného zamestnávania.  

 

Sociálne podniky sú veľmi efektívnym nástrojom na riešenie problémov marginalizovaných rómskych 

komunít v oblasti zamestnanosti najmä pre dlhodobejší dopad v lokalite a možnosť individuálneho 

prístupu k jednotlivým zamestnancom z marginalizovaných rómskych komunít. 
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Na vytvorení nových pracovných miest sa podieľajú aj vzdelávacie projekty. Počas realizácie 

terénneho výskumu sa preukázal ako vhodný prístup – spolupráca so zamestnávateľmi na 

uskutočnení pracovnej praxe pre účastníkov vzdelávania/projektu. Zamestnávateľ môže pozorovať 

pracovné zručnosti účastníkov, lepšie ich spoznať, čím sa prekonávajú bariéry zakotvené 

v predsudkoch a zároveň môže niekoľkých najlepších vybrať a zamestnať ich. 

 

Vytvorenie zamestnania pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je náročné najmä pre 

vysokú mieru predsudkov zamestnávateľov voči tejto skupine uchádzačov o zamestnanie. Aké faktory 

majú vplyv na zmiernenie a odstránenie týchto predsudkov rozoberáme v nasledujúcej podkapitole: 

Aktivity pomáhajúce prekonať bariéry medzi marginalizovanou rómskou komunitou a nerómami. 

 

3.4.4. Odporúčania 

V skúmaných projektoch sa osvedčil prístup postupného vytvárania nových pracovných miest podľa 

možností na podnikateľskom trhu – či bol dopyt po konkrétnych službách, alebo výrobkoch a či bola 

možnosť konkurovať ponuke cenovo. 

 

Pri type projektov, ktoré predpokladajú vytvorenie nových pracovných miest, je vždy dôležitá 

konkurencieschopnosť služieb, alebo výrobkov, ktoré sú výstupom práce cieľovej skupiny. Z hľadiska 

marketingu je dôležité, aby bola väčšia možnosť meniť nastavenie a zameranie aktivít podľa 

požiadaviek trhu.  

 

Počas realizácie terénneho výskumu sa preukázal ako dobrý a dlhodobo udržateľný prístup v tejto 

oblasti - spolupráca medzi neziskovou organizáciou, alebo obcou a podnikateľským subjektom. 

Odporúčame, aby podpora vytvorenia nových pracovných miest smerovala do projektov vytvárania 

takýchto partnerstiev. Podniky samotné často nemajú k dispozícii časové a personálne možnosti na 

zvládanie sociálnej práce s marginalizovanými rómskymi komunitami.  

 

K efektívnemu vytváraniu zamestnaneckých pomerov pre obyvateľov marginalizovaných rómskych 

komunít prispievajú aj agentúry podporovaného zamestnávania. Najmä v úlohe sprostredkovateľa 
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v kontakte medzi uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom, ale aj v informačnej a motivačnej 

podpore svojho klienta sú súkromné agentúry podporovaného zamestnávania aktívnejšie 

a úspešnejšie ako štátne inštitúcie. K plnému využívaniu metód agentúr podporovaného 

zamestnávania by napomohlo odstránenie niektorých administratívnych prekážok (nastavenie 

pravidiel poskytovania dávok v hmotnej núdzi, zmeny v podporovaní sociálnych podnikov, 

neakceptovanie certifikátov zo školení). Navrhujeme, aby sa umožnilo všetky služby zamestnanosti36 

poskytovať aj súkromným agentúram. Zároveň možno odporučiť aj dlhodobé financovanie agentúr 

podporovaného zamestnávania, ktoré by boli neštátnou paralelou k Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Vyžadovalo by to však aj vypracovanie systému kontroly a hodnotenia činnosti týchto 

agentúr. Financovanie všetkých organizácii, ktoré by poskytovali služby zamestnanosti by bolo dobré 

nastaviť na základe poskytnutých procesných úkonov voči svojim klientom. Mohol by sa očakávať aj 

efekt zlepšenia kvality poskytovaných služieb na miestnych úradoch práce. 

 

3.4.5. Aktivity pomáhajúce prekonať bariéry medzi marginalizovanou rómskou 
komunitou a nerómami 

Prekonávanie bariér medzi marginalizovanou rómskou komunitou a nerómami je jednou zo 

základných podmienok sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Bariéry môžeme 

typizovať podľa ich charakteru na inštitucionálne (rozdielny prístup napríklad ku vzdelaniu), 

priestorové (fyzické bariéry zväčša slúžiace na separáciu a segregáciu marginalizovaných rómskych 

komunít od nerómov) a sociálne (bariéry rozdeľujúce dve sociálne skupiny na základe sociálnych 

javov – napríklad nezamestnanosti, úrovne vzdelania, predsudkov vyskytujúcich sa u členov jednej, 

alebo druhej skupiny). 

 

V nami realizovanom výskume sme sa venovali najmä odstraňovaním bariér vo forme predsudkov 

o druhej skupine vplyvom realizovaných projektov. Bariéra vo forme predsudkov sa výraznou mierou 

prejavuje v možnosti zamestnať sa. „Sociálna diskriminácia je pre mnohých Rómov výraznou bariérou 

ich zamestnanosti“37 Veľmi často boli hlavnými aktérmi skúmaných projektov zdôrazňované prípady 

                                                           
36

 Služby zamestnanosti predstavujú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri 
hľadaní zamestnania, jeho zmene, pri obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení 
na trhu práce. Zdroj: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach-
zamestnanosti/co-su-to-sluzby-zamestnanosti.html?page_id=12820 
37 Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike, SOLIDARITA– 

INTEGRITA – INKLÚZIA, 2008 – 2013, s. 17. 
http://www.eeagrants.sk/data/att/12370_subor.pdf 

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach-zamestnanosti/co-su-to-sluzby-zamestnanosti.html?page_id=12820
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zakladne-informacie-o-sluzbach-zamestnanosti/co-su-to-sluzby-zamestnanosti.html?page_id=12820
http://www.eeagrants.sk/data/att/12370_subor.pdf
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diskriminačných praktík zo strany nerómskych zamestnávateľov buď vo forme odmietania takejto 

pracovnej sily, alebo vo forme neuzavretia  pracovných zmlúv.  

 

Pri projektoch, kde boli do projektu zapojení nielen Rómovia, ale aj obyvatelia z radov majority, ktorí 

boli rovnako dlhodobo nezamestnaní, vznikol efekt lepšieho porozumenia medzi obidvoma 

skupinami. 

 

3.4.6. Odporúčania 

Dokument Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike vidí 

návod na odstránenie predsudkov voči Rómom (ktoré opisuje ako prvky mäkkého rasizmu 

v každodennom živote) v lepšom mediálnom obraze marginalizovaných rómskych komunít.  

 

„V uplynulých rokoch sa nepodarilo zviditeľniť rómsku strednú vrstvu, ktorá by bola schopná 

prezentovať aktívny prístup komunity k riešeniu problémov. Doposiaľ nebol vytvorený systém, v 

rámci, ktorého by novinári a celá verejnosť boli systematicky pripravovaní k takému stupňu poznania 

komunity, ktorý im umožní postupne odstraňovať prvky mäkkého rasizmu v každodennom živote, 

ktoré sú hlavnou bariérou pre integrovanú, resp. na integráciu pripravenú skupinu Rómov byť 

plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Chýba medializácia pozitívnych vzorov a kultúrnych aktivít 

Rómov, čo vyplýva z etnocentrického vnímania spoločnosti, ako aj systémová podpora rómskych 

redaktorov, publicistov v médiách všeobecne, ale aj prezentujúcich rómsku problematiku.“38 

 

S takýmto návrhom odporúčaní môžeme súhlasiť najmä po zisteniach z terénneho výskumu – mnohí 

respondenti vyjadrovali požiadavku lepšej medializácie príkladov dobrej praxe, kvôli tomu, aby sa 

vyrovnal negatívny obraz, ktorým o Rómoch médiá informujú.  

 

„Čo  sa  týka  Rómov,  pri  ich prezentácii  stále  platí  smutne  známa skutočnosť, že médiá informujú 

o Rómoch najmä vtedy, keď sa deje niečo negatívne, čo je väčšinou v súvislosti s páchaním  trestnej  

                                                           
38 Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike, SOLIDARITA– 

INTEGRITA – INKLÚZIA, 2008 – 2013, s. 23. 
http://www.eeagrants.sk/data/att/12370_subor.pdf 
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činnosti.  V tejto  súvislosti dochádza  k porušovaniu  princípov a  odporúčaní RE, novinárskej etiky, 

ako aj ľudských práv, keďže jedine pri rómskej menšine je neopodstatnene spájaná kriminalita s 

národnosťou. Tým sa neustále vo verejnosti vedome či nevedome fixujú stereotypy o Rómoch ako 

kriminálnych živloch.“39 

 

Ďalším návrhom odporúčaní je podporovanie aktivít, v ktorých sa zapájajú súčasne obyvatelia 

marginalizovanej rómskej komunity a nerómovia žijúci v jednej lokalite. Odstránenie predsudkov na 

takejto najnižšej úrovni zlepší susedské vzťahy, zníži mieru drobnej kriminality a umožní prístup 

obyvateľom marginalizovanej rómskej komunity k možnostiam príležitostných zárobkov. Takýmto 

spôsobom sa aj minimalizujú mediálne známe prípady zlých kontaktov medzi nerómami 

a marginalizovanou rómskou komunitou.  

 

V sfére odstraňovania bariér medzi zamestnávateľmi a potenciálnymi zamestnancami 

z marginalizovaných rómskych komunít sa osvedčil prístup spolupráce so zamestnávateľmi v 

umožnení praxovať v ich prevádzkach účastníkom projektu z marginalizovanej rómskej komunity. 

Vytváranie takýchto partnerstiev spolupráce je s dobrými výsledkami uskutočňované aj agentúrami 

podporovaného zamestnávania. Odporúčame podporovať projekty, ktoré by boli zamerané na 

vytváranie praktických výcvikov priamo u zamestnávateľa v prevádzke, alebo na pracovisku. Pri 

vhodnej práci tútora ako mediátora medzi osobami z marginalizovanej rómskej komunity a ostatných 

zamestnancov v mieste výcviku, by bolo možné efektívne odstraňovať predsudky, ktoré tvoria bariéru 

medzi oboma skupinami.  

 

3.5. Časť V. Vyhodnocovanie efektivity realizovaných projektov 

Vyhodnocovanie efektivity realizovaných projektov je závislé od kvality a rozsahu vyhodnocovaných 

dát. Dané dáta môžu byť rôzneho charakteru a pochádzajú z viacerých oblastí v závislosti od toho, 

ktoré faktory budú považované za reliabilné. Platí pre ne rovnaká charakteristika ako pre dáta 

potrebné na vyhodnocovanie podpory sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja opatrení 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

 

                                                           
39

 Obraz menšín vo vysielaní vybraných elektronických médií. Memo 98: Bratislava, 13. marca 2008.Zdroj: 
http://www.memo98.sk/data/_media/sprava_memo_mensiny_2008.pdf 

http://www.memo98.sk/data/_media/sprava_memo_mensiny_2008.pdf
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„Charakteristickým je zároveň pre oblasť sociálnej inklúzie na Slovensku nedostatok relevantných dát. 

Problém je nielen v samotnej kvalite dostupných dát, ale najmä v neexistencii systému zberu, 

monitoringu, vyhodnocovania dát. Rýchlo meniaca sa prax, zmena pôsobnosti, množstvo 

rôznorodých subjektov, široké spektrum problémov a opatrení na ich riešenie doslova spôsobili 

potlačenie tejto potrebnej oblasti na úkor plnenia aktuálnych povinností.“40 

 

Výsledok uskutočnených krokov pri realizácii projektov riešenia sociálnej situácie MRK podporou 

zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti ovplyvňuje veľmi veľa 

faktorov. Napríklad špecifický stav v lokalite, kde sa projekt realizoval, vzťahy medzi nerómami 

a marginalizovanou rómskou komunitou, vzťah medzi jednotlivými aktérmi v projekte, úroveň 

sociálneeho vylúčenia marginalizovanej rómskej komunity, situácia v oblasti zamestnanosti v regióne, 

geografická stratifikácia lokality.  

 

Pri prvotnom zvážení týchto skutočností je očividné, že vyhodnocovanie efektivity realizovaných 

projektov môže narážať na problém validity pri interpretácii faktov a stanovovaní záverov. 

Nemôžeme vylúčiť situáciu, že pri vyhodnocovaní bude účelovo vybratý typ údajov, ktorý bude 

najviac vyhovovať zadávateľom vyhodnocovania. Pravdepodobnosť zlého nastavenia skúmaných dát 

vo všeobecnosti je veľmi vysoké.  

 

Je možné vyhodnocovať efektivitu realizovaných projektov? Alebo otázka skôr stojí za akým účelom 

bude vyhodnocovaná efektivita realizovaných projektov. Od toho bude závisieť aj metodológia 

takéhoto vyhodnocovania. Postup, pri ktorom žiadateľ vypočíta výšku NFP na jednu osobu cieľovej 

skupiny tak, že celú žiadanú sumu nenávratného finančného príspevku vydelí počtom osôb cieľovej 

skupiny nemá z hľadiska vyhodnocovania efektivity vôbec zmysel.41  Počas terénneho výskumu sme 

často narazili na informácie, že vypĺňané monitorovacie správy sa väčšinou kopírovali z opisu projektu 

a projektoví manažéri na riadiacich orgánoch si vždy všímali len formálnu správnosť vyplnených 

údajov. Pri návšteve na mieste realizácie projektov, u prijímateľov, zas kontrolovali len dokumentáciu 

a nie skutočné výsledky v lokalite. Teoreticky bolo možné zrealizovať projekt len „na papieri“ bez 

                                                           
40

 Referenčný dokument Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia určený pre programové obdobie 
2007 – 2013, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: Bratislava 2007, s. 49. 
41

 Požadované uviesť napríklad v Podrobnom opise projektov predkladaných v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 
2010/2.1/02. Zdroj: http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20102.102 

http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20102.102
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uskutočnenia projektových aktivít. Problémy s realizáciou projektu potom často neuvádzali ani 

prijímatelia, ktorí vykonávali všetky aktivity poctivo. 

 

Pokiaľ chceme naozaj zistiť mieru úspešnosti realizovaných projektov a tým aj ich efektivitu, 

potrebujeme sa zamerať aspoň na najzákladnejšie sociálne javy, ktoré realizácia projektu ovplyvnila. 

Pritom je nevyhnutné zvážiť špecifiká lokality a cieľovej skupiny, pretože v niektorých lokalitách je 

dosiahnuť pozitívne výsledky „ľahšie“ ako v iných. Dôležité je aj prihliadať na typ projektu. Niektoré 

projekty môžu mať menej badateľný vplyv na lokalitu, ale ich dôsledky môžu mať dlhotrvajúcejší 

efekt. Z tohto vyplýva aj nemožnosť zostaviť nejaký jednotný plán na vyhodnocovanie efektivity 

projektov.  

 

3.5.1. Odporúčania 

Riešenie môže spočívať v priebežnej evaluácii realizovaných projektov – zaznamenaní stavu pred 

začatím projektu, počas realizácie a po skončení projektu. Odporúčame, aby sa dáta potrebné na 

vyhodnocovanie projektov zbierali v teréne – priamo v lokalitách realizácie projektov. Ich zber by mal 

prebiehať pod vedením kvalifikovaných výskumníkov, ktorí by pri skúmaní efektivity realizovaných 

projektov používali jednotnú metodiku. Tá by mala prihliadať na lokálne špecifiká, typ organizácie 

ako aj na typ realizovaného projektu. V rámci realizovaného terénneho výskumu sme sa snažili 

definovať oblasti, ktoré výrazne vplývajú na efektivitu a pozitívne výsledky projektu.  

 

Spomenutí kvalifikovaní výskumníci by nemuseli svojou činnosťou pokrývať len oblasť zberu 

a vyhodnocovania dát, ale mohli by byť aj projektovými poradcami. Takáto funkcia zatiaľ 

v slovenských podmienkach chýba. Približovali sa jej svojou funkciou len lokálne kancelárie Fondu 

sociálneho rozvoja, ktoré zrušili na celom Slovensku k 30.6.2007. (Vznikali od roku 2005.) 

 

Takto nastavený zber dát by pravdivejšie vystihoval aj merateľné hodnoty ukazovateľov a iné 

informácie, ktoré prijímateľ vypĺňa v predkladaných monitorovacích správach. Formálnosť súčasných 

monitorovacích správ nezabezpečuje takmer žiadne informácie použiteľné na vyhodnotenie projektu. 

Ak by zber dát o realizácii projektov, o ich dopadoch a výsledkoch uskutočňoval tím kvalifikovaných 

výskumníkov, zabezpečilo by sa vypracovanie monitorovacích správ, ktoré by neboli len čisto 
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formálne. Treba si aj uvedomiť nehospodárnosť súčasného systému, keďže v takmer každom projekte 

z Európskeho sociálneho fondu čerpajú prijímatelia zo svojich projektových rozpočtov položky typu 

manažér monitoringu. Suma, ktorá sa čerpá za účelom vypracovania monitorovacích správ, nám nie 

je známa a jej vyčíslenie nie je úlohou tohto výskumu. Táto suma by sa však mohla preniesť na 

terénnych pracovníkov za účelom zberu dát o realizácii projektov. 

 

Ďalšia činnosť, ktorá by mohla náplňou práce kvalifikovaných terénnych výskumníkov, by mohla byť 

evaluácia organizácií, ktoré žiadajú o finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie projektov. 

Takýto prístup by sprehľadnil a zefektívnil podporu organizácii, ktoré sa venujú riešeniu rómskej 

problematiky. Počiatočná evaluácia organizácií by bola zdĺhavejšia, ďalšie prideľovanie finančnej 

podpory by však mohlo byť plynulé, rýchlejšie a dôveryhodnejšie aj v očiach širokej verejnosti. 
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4. Policy Brief 

4.1. Zameranie výskumu  

Výskumná úloha „Evaluácia efektivity a dopadov projektov zameraných na riešenie problematiky 

marginalizovanej rómskej komunity v SR“ sa realizovala v rámci projektu „Globálne a lokálne procesy 

na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie EÚ“ s kódom projektu 

ITMS 2624012001 v rámci aktivity 2.1. „Výskum v prognostike: spoločenské inovácie, verejné politiky 

riešiace civilizačné výzvy“ a v rámci aktivity 2.3. „Spoločenské využitie výsledkov výskumu (podklady a 

návrhy pre rozvoj verejných politík)“. 

 

Výskum sa sústreďoval na skúmanie verejných politík, ktoré sú zamerané na riešenie problematiky 

integrácie marginalizovanej rómskej komunity v kontexte SR a EÚ. Môžeme ho charakterizovať ako 

empirický s použitím kvalitatívnych metód. Pri výskume sme zhotovili výberovú vzorku 30 projektov 

realizovaných od roku 2003, z čoho 25 projektov bolo predmetom terénneho výskumu. Terénny 

výskum spočíval v oboznámení sa s projektom a uskutočnením rozhovorov so zúčastnenými aktérmi 

projektov a pozorovaní v marginalizovaných rómskych komunitách v mieste realizácie projektov. 

 

Výber projektov prebiehal na základe expertných odporúčaní „kvalitných“ projektov, resp. projektov, 

u ktorých sa dá očakávať, že by mohli byť príkladmi dobrej praxe. Tento výskum si kládol za cieľ 

popísať pozitíva aj negatíva, nedostatky a aj prípady, kedy nastala ideálna situácia v napĺňaní cieľov 

projektu. Zamerali sme sa len na oblasť riešenia sociálnej situácie marginalizovaných rómskych 

komunít podporou zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti. 

 

V danom výskume sme sa zameriavali na zistenie podmienok a okolností, ktoré vplývajú na dobré 

fungovanie projektu, na zistenie postojov a pozorovaní hlavných aktérov projektu a na mieru 

úspešnosti zvolených prístupov pri realizácii projektov. 

 

Pri metodologickom zvážení východísk a cieľov výskumu sme zvolili prístup sociálno-antropologickej 

sondy do realizovaných projektov. Tento prístup sme postavili na základe kvalitatívnej metódy 

výskumu. 
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4.2. Kontext a význam problému  

Aj keď všetky skúmané projekty sa zameriavali na zlepšenie životných podmienok MRK podporou 

zamestnávateľnosti, zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti, 

zvolené prístupy boli rozmanité. Definovali sme 6 rozličných prístupov, ktoré sa môžu v rámci 

jedného projektu prelínať a nie sú jasne vymedzené, popisujú však prevládajúci spôsob realizácie 

projektu.  

 

1. Komunitné projekty 

2. Sociálne podniky 

3. Vzdelávacie projekty 

4. Projekty agentúr podporovaného zamestnávania 

5. Projekty podporujúce ekonomickú samostatnosť rozvojom zručností ich účastníkov 

6. Spolupráca na projektoch s výrobnými závodmi 

 

Opísanie a definovanie týchto prístupov nám potom pomohlo pri ďalšej analýze vhodnosti 

prístupov/metód zvolených pri realizácii projektov, keďže zameranie jednotlivých projektov je často 

veľmi rozdielne.  

 

U viacerých prijímateľov projektov, respektíve ich realizátorov, dochádza k zreteľnému stotožneniu 

činnosti organizácie s aktivitami projektu. Je to viac viditeľné u tých organizácií, ktoré realizovali 

viacej projektov a z viacerých zdrojov, majú viac pracovníkov, prípadne pôsobia vo viacerých 

lokalitách a história ich činnosti je dlhšia. 

 

Takéto prelínanie má vplyv aj na hodnotenie dopadov a efektivity projektov, ktoré tieto organizácie 

realizovali. 
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4.3. Zhrnutie zistení 

Zistenia realizovaného výskumu smerovali k opisu osvedčených prístupov a modelov zvolených pri 

realizácii vybraných projektov a zároveň identifikovaní prekážok, ktoré plnému uplatneniu týchto 

prístupov bránili. So zámerom najpresnejšie vystihnúť zistenia sme zvoli päť oblastí, v ktorých sa 

prejavujú dobré prístupy a modely v takmer všetkých projektoch, ktoré sa zaoberajú zlepšením 

životných podmienok marginalizovaných rómskych komunít podporou zamestnanosti a rozvojom 

zručností vedúcich k ekonomickej samostatnosti: 

 

1. Okolnosti vzniku projektu  

2. Aktivizácia marginalizovaných rómskych komunít  

3. Odstránenie predsudkov  

4. Zamestnanie účastníkov projektu  

5. Vytvorenie pracovných miest 

 

Počas rozhovorov s hlavnými aktérmi projektov bola všeobecne deklarovaná ako prvotná motivácia 

k predloženiu projektu snaha pomôcť riešiť problémy marginalizovanej rómskej komunite, čo 

nemôžeme popierať a ani zľahčovať. Spôsob, akým sa však sformovala podoba projektu, môže byť 

pre úspešnosť projektu veľmi dôležitým faktorom. 

 

U rôznych typov prijímateľov je aj rôzna miera stotožnenia organizácie s realizovaným projektom. 

V lokalite, kde boli realizované viaceré podobné projekty v slede za sebou jednou organizáciou, 

dochádza k lepšej efektivite projektových aktivít a dopady projektu sú pozitívnejšie. Môže to 

spôsobovať skúsenosť realizačného tímu z predchádzajúcich projektov a aktivít, znalosť prostredia, 

skúsenosti, ktoré aktivity sa osvedčili a ktoré nie, ale zároveň to môžu spôsobovať dopady 

predchádzajúcich projektov. 

 

Aktivizácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je veľmi často spomínaná respondentmi 

ako dôležitý výsledok projektov, ktoré realizovali. Respondenti vyslovili názor, že aj malá skupina ľudí 

v komunite, ktorá sa zaktivizuje, prenáša pozitívne postoje na celú komunitu.  Veľmi častý je názor, že 
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aktivizácia, respektíve aktivity, ktoré k nej vedú, by mali byť integrálnou súčasťou komunitnej práce 

a tieto aktivity by mali prebiehať v komunitách bez dlhodobejšieho prerušenia. 

 

Rozmanitosť prístupov v zamestnávaní obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je 

zapríčinená rozličnými podmienkami v miestach realizácie projektov a rovnako aj rozličnými 

možnosťami realizátorov projektov. Nemôžeme preto vyslovovať jednoznačné závery, ktorý prístup 

alebo model sa v praxi najviac osvedčil. Okrem toho, jednotlivé projekty zahŕňajú v svojich aktivitách 

viaceré modely a prístupy. Kombinácia viacerých typov projektov, respektíve modelov a prístupov 

v jednom projekte sa prejavila u viacerých skúmaných projektov pozitívne.  

 

V problematike vytvárania nových pracovných miest pre osoby z marginalizovaných rómskych 

komunít, vznikla otázka, za ako rýchlo takáto osoba prestane byť sociálne vylúčenou a nebude 

potrebovať odbornú pomoc, aby sa vedela samostatne uchytiť na voľnom trhu práce v dlhodobom 

horizonte. 

 

Zhodnotili sme, že  v rámci každej skúmanej oblasti nejestvuje jediné správne a vhodné riešenie. 

Výsledok uskutočnených krokov pri realizácii projektov takéhoto typu ovplyvňuje veľmi veľa faktorov: 

špecifický stav v lokalite, kde sa projekt realizoval, vzťahy medzi majoritou a marginalizovanou 

rómskou komunitou, vzťah medzi jednotlivými aktérmi v projekte, úroveň sociálneho vylúčenia 

marginalizovanej rómskej komunity, situácia v oblasti zamestnanosti v regióne, geografická 

stratifikácia lokality. 

 

V oblasti prekážok a bariér sme sa zamerali na projektové, administratívne prekážky a na prekážky, 

ktoré vyplývajú z miestnych reálií.  

 

Projektové prekážky vyplývajú zväčša zo zlého nastavenia (časového, zamerania cieľov, tvorby aktivít) 

projektového zámeru, alebo zlého ohodnotenia situácie pri písaní projektu. Nedajú sa úplne vylúčiť, 

pri každom projekte je riziko, že sa niečo také stane. 
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Administratívne prekážky a bariéry pri realizácii projektov sú rozličného charakteru a rôzne vplývajú 

na priebeh projektu. Niektoré predpisy a zákonné normy zasahujú najmä cieľové skupiny a bránia im 

zúčastňovať sa projektových aktivít, respektíve vytvárajú prostredie, ktoré nedovolí cieľovej skupine 

naplno využiť pozitívne dôsledky týchto aktivít. Administratívne prekážky realizátori projektov 

nemôžu odstrániť, musia akceptovať súčasný právny stav. Dobrou znalosťou právnych predpisov je 

však možné eliminovať dôsledky administratívnych prekážok na priebeh projektu. Právne predpisy 

v oblasti podpory ľudí odkázaných na sociálnu pomoc však podliehajú veľmi často legislatívnym 

úpravám a zmenám, preto je reálne riziko, že aj počas realizácie projektu môžu vzniknúť 

neočakávané prekážky. 

 

Pri realizácii projektov dochádza v niektorých lokalitách k nesprávnemu odhadnutiu reakcií 

marginalizovanej rómskej komunity voči projektovým aktivitám. Stáva sa to najmä v komunitách, 

ktoré sú sociálnymo vylúčením postihnuté najviac a rozdiely medzi realizátormi projektu a cieľovou 

skupinou môžu byť veľké. Realizátori projektu potom nevedia správne naplánovať aktivity, prípadne 

sa pri ich realizácii stretávajú s problémami. Takýto typ prekážok vyplýva z neznalosti miestnych reálií 

v marginalizovanej rómskej komunite projektovým týmom. Niekedy to môže byť spôsobené zlou 

prípravou projektu, nedostatočnou znalosťou východiskovej situácie, zlou komunikáciou 

s marginalizovanou rómskou komunitou a neskúsenosťou s realizáciou projektov. 

 

4.4. Kritické zhodnotenie súčasných politík 

Súčasnú situáciu v oblasti zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku je 

možné opísať cez najviac vystihujúce charakteristiky ako: 

 

 deformovanú vplyvom sociálnych dávok na motiváciu zamestnať sa 

 veľkými regionálnymi rozdielmi (rozdiely v zamestnávaní MRK v regiónoch s vysokou a malou 

mierou nezamestnanosti) 

 diskriminačnými praktikami v oblasti trhu práce 

 nízkou vzdelanostnou úrovňou marginalizovanej rómskej komunity 
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V rámci realizovaného výskumu sa prejavil systém nastavenia sociálnych dávok, konkrétne pravidiel 

posudzovania hmotnej núdze, ako najväčšia a najviac spomínaná administratívna prekážka pri 

realizácii projektov. 

 

Dôsledky takto nastaveného systému spočívajú v demotivácii ľudí z marginalizovaných rómskych 

komunít zamestnať sa. Prináša to aj snahy obchádzaťformálne zamestnanie. Mnoho osôb v takejto 

situácii sa snaží využiť systém sociálnych dávok a zároveň neformálne zarábať na príležitostných 

prácach. Často sú to zamestnávatelia, ktorí nie sú ochotní formálne zamestnať osoby 

z marginalizovaných rómskych komunít na pracovný pomer najmä v regiónoch s vysokou mierou 

nezamestnanosti. 

 

So zamestnávaním Rómov je spojená aj veľmi široká škála predsudkov – sú nekvalitná, nespoľahlivá, 

vysoko fluktuačná pracovná sila, je u nich hlboko zakorenená nechuť pracovať, alebo môžu na 

pracovisku niečo ukradnúť. Odstránenie predsudkov, aj zo strany marginalizovaných rómskych 

komunít, aj zo strany majority, je jednou zo základných podmienok sociálnej inklúzie 

marginalizovaných rómskych komunít. 

 

V oblasti využívania štrukturálnych fondov Európskej únie na riešenie rómskej problematiky je 

dôležitým prvkom horizontálna priorita marginalizované rómske komunity. Táto priorita sa realizuje 

na národnej úrovni prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov a komplexným prístupom 

v riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít pod názvom Lokálne stratégie 

komplexného prístupu. V súčasnosti je aktuálnym problémom implementácia  schválených lokálnych 

stratégií komplexného prístupu, tá však z rôznych závažných príčin nie je realizovaná. 

 

4.5. Odporúčania  

Odporúčania delíme do troch oblastí. Sú nimi oblasť smerovania podpory, zameranie podporovaných 

aktivít a vyhodnocovanie efektivity realizovaných projektov. 
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4.5.1. Oblasť smerovania podpory 

Z uvedených záverov výskumu vyplývajú odporúčania pre tvorcov verejnej politiky:  

 Zrealizovať nezávislé hodnotenia jednotlivých žiadateľov o finančné príspevky na projekty. 

 Podporovať dlhodobo najkvalitnejšie organizácie v regiónoch s najhoršími životnými 

podmienkami 

 Využívať/umožniť multiplikačný efekt pri realizovaní viacerých projektov jednou organizáciou 

súčasne – podporovať možnosť prepájania rôznych projektov. 

 Zosúladiť štátnu legislatívu v sociálnej oblasti a osvedčených prístupov v zamestnanosti. 

Napríklad v prepojení povinnosti účastníkov projektových aktivít voči úradom práce s ich účasťou 

na projekte. 

 Podporovať činnosti, ktoré sú osvedčené, samostatne, v dlhodobejšej perspektíve a celkovo 

s menšími rozpočtami na dané aktivity. 

 Špecializované a inovatívne projekty odporúčame zachovať v podobe individuálnych projektov 

(dopytovo orientovaných projektov) pre všetky typy žiadateľov. 

 Zrušiť obmedzenia na stanovenie minimálneho limitu rozpočtu projektu. 

 Odporúčame prax prepájania dvoch a viacerých projektov navzájom (čiastočné financovanie 

aktivít iného projektu). 

 Pri príprave projektu finančne a metodicky podporovať zapojenie komunitných aktivistov – 

mediátorov a rovnako podporovať projektových expertov z cieľom skvalitnenia prípravy projektu 

a zároveň odstránenia nákladov pre žiadateľa za napísanie projektu.  

 

4.5.2. Oblasť zamerania podporovaných aktivít 

So zámerom čo najefektívnejšie riešiť problémy marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku 

odporúčame zamerať sa na aktivizáciu marginalizovaných rómskych komunít, vytvorenie 

zamestnania pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a na aktivity pomáhajúce 

prekonať bariéry medzi marginalizovanou rómskou komunitou a nerómami.  

 

K napĺňaniu uvedených aktivít odporúčame podporovať nasledovné politiky:  

 Za účelom dosiahnutia aktivizačného efektu podporovať projekty komunitného charakteru, ktoré 

by boli v lokalitách podporované dlhodobo a bez prerušovania.  
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 Podpora malých grantov pre marginalizovanú rómsku komunitu. Umožniť, aby boli za realizáciu 

malého grantu zodpovední samotní obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity. Znížiť 

administratívnu záťaž na minimum. Umožniť poskytovanie malých grantov nadáciám 

a neziskovým organizáciám.  

 Pri projektoch, ktoré predpokladajú vytvorenie nových pracovných miest umožniť meniť 

nastavenie a zameranie aktivít podľa požiadaviek trhu. 

 Podporovať spoluprácu podnikov a neziskových organizácií v procese vytvárania zamestnania pre 

obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. 

 Odporúčame dlhodobé financovanie agentúr podporovaného zamestnávania, ktoré by boli 

neštátnou paralelou k Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 V oblasti prekonávania bariér medzi marginalizovanou rómskou komunitou a nerómami je 

potrebné monitorovať mediálny obraz marginalizovaných rómskych komunít a presadzovať 

vyrovnané spravodajstvo aj s príkladmi dobrej praxe a vzorov.  

 V projektoch podporovať spoločné aktivity nerómov a Rómov. 

 Podporovať systém praxovania v podnikoch s integrovanou službou tútora/mediátora 

napomáhajúceho riešiť vzniknuté problémy na pracovisku.  

 

4.5.3. Oblasť vyhodnocovania efektivity realizovaných projektov 

Za účelom vyhodnocovania efektivity realizovaných projektov odporúčame nastaviť systém 

hodnotenia nasledovne: 

 Odporúčame priebežnú evaluáciu realizovaných projektov - zaznamenanie stavu pred začatím 

projektu, počas realizácie a po skončení projektu. 

 Odporúčame, aby sa dáta potrebné na vyhodnocovanie projektov zbierali v teréne, priamo 

v lokalitách realizácie projektov kvalifikovaný výskumníci. 

 Presunúť vypĺňanie monitorovacích správ za prijímateľov na projektových 

poradcov/výskumníkov, ktorý by boli nezávislými hodnotiteľmi.  

 Rozsah zbieraných dát rozšíriť na lokálne špecifiká, ale aj podľa typu organizácie a realizovaného 

projektu. 

 Zmeniť systém hodnotenia pri schvaľovaní predkladaných projektov. Zamerať sa na nezávislé 

evaluácie organizácií - žiadateľov.  

 Navrhovaný systém hodnotenia realizovať cez národný projekt a vytvoriť partnerstvo so 

sociologickými výskumnými inštitúciami a neziskovými organizáciami. 
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5. Prílohy 

5.1. Príloha 1: Dotazník 

Dotazník pre rozhovory s prijímateľmi a cieľovou skupinou projektov zameraných na riešenie 

sociálnej situácie MRK podporou zamestnanosti a rozvojom zručností vedúcich k ekonomickej 

samostatnosti.  

 

Cieľ interview 

Cieľom rozhovorov je popísať spôsob realizácie projektov zameraných na podporu zamestnávania 

MRK. 

 

Špecifické ciele interview 

Zhodnotiť mieru efektivity a úspešnosti projektov na základe zhodnotenia skutočnej realizácie 

projektu – t.j. overiť výsledky priamo v mieste realizácie projektu. 

Identifikovať príčiny úspechu a neúspechu jednotlivých aktivít. 

Zistiť význam aký má /mal projekt pre prijímateľa, účastníkov projektu a v širšom kontexte pre 

lokalitu, v ktorej sa realizoval. 

Využiť skúsenosti prijímateľov s realizáciou podobných typov projektov na získanie predstavy 

o reálnych dopadoch na miestne komunity a na stavenie odporúčaní pre ďalších prijímateľov ako 

i poskytovateľom pomoci. 

 

Postup 

Výskumník sa jednotlivo stretne s prijímateľom / realizátorom projektu a účastníkmi projektu.  

Rozhovor s prijímateľom / realizátorom projektu by mal trvať okolo 1 hod – 2 hod. 

Na začiatku rozhovoru by mali byť interviewované osoby informované o cieľoch rozhovoru a 

spôsobe spracovania informácií.  
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Dotazník je pološtrukturovaný. Záleží na výskumníkovi ako naformuluje a položí otázku. V ľavom 

stĺpci sú hlavné otázky, resp. okruhy otázok a v pravom stĺpci doplňujúce otázky, resp. návrhy variánt 

otázok, ktoré môže výskumník použiť v závislosti na situácii počas rozhovoru.  

Často krát sa stane, že odpovede vystúpia skôr ako sa položí otázka.  

Súčasťou každého jednotlivého výskumu projektu bude výskumná správa, ktorú výskumník 

vypracuje v krátkom čase po výskume na základe získaných informácií z rozhovorov, informácií 

z verejne poskytnutých dokumentov, obrazového materiálu 

 

 

 

Dotazník  1.  interview s prijímateľom / realizátorom 

projektu 

 

Predstavenie prijímateľa / realizátora projektu 

 

  Okruhy otázok / Hlavné otázky Doplňujúce otázky /Varianty otázok 

1. Ako dlho pôsobíte v lokalite?   

2. Pracovali ste s miestnou komunitou ešte 

pred začatím tohto projektu?  

  

3. Kto inicioval napísanie, resp. predloženie 

projektu?  

Odkiaľ ste mali informácie o výzve na 

predkladanie projektov? Mali ste najskôr potrebu 

robiť takýto projekt a potom ste hľadali možnosti 

financovania, alebo ste sa dozvedeli o výzve a 

potom ste podľa jej podmienok napísali projekt? 

4. Aké dôvody Vás viedli k predloženiu 

projektu? 

Napr.: bola požiadavka zo strany komunity, 

vyhodnotili sme nezamestnanosť ako najväčší 

problém v lokalite ...  Ak boli súčasťou projektu aj 
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iné aktivity, zamerať otázky na podporu 

zamestnávania. 

5. Je v komunite osoba, ktorú vo vnútri 

komunity uznávajú ako vedúcu osobnosť? 

Kto je tu taká osoba, kto sprostredkuváva 

komunikáciu medzi komunitou a Nerómami? 

Napr. v komunikácii s obcou, alebo s Vami? 

6. Ako ste komunikovali Vy s touto osobou?  Spolupracovali ste s ňou / ním?  

7. Spolupracujete s nejakými ďalšími 

organizáciami vo Vašom regióne? S akými? 

  

8. Akí sú najväčší zamestnávatelia v oblasti?   

9. Spolupracujete s nimi? Oslovili ste ich?   

 

Predstavenie projektu 

 

1. Aké boli ciele projektu?  

2. Ako bola zadefinovaná cieľová skupina 

projektu? 

  

3. Sú cieľovou skupinou len členovia MRK, 

alebo aj iné skupiny ? 

  

4. Bol projekt zameraný len na jednu obec / 

lokalitu?  

  

5. Aké aktivity boli súčasťou projektu? Zaznamenať všetky aktivity v projekte, tak ako sú 

napísané, ale aj reálne (naratívne)opisy týchto 

aktivít, rôznych podujatí, akcií - požiadať aj o 

fotografie z týchto akcií, resp. propagačné 

materiály. 

6. Koľko prostriedkov v % bolo vyčlenených v približný údaj, možnosť získať túto informáciu z 
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rozpočte na podporu zamestnávania? iných dokumentov. 

7. Ako ste boli pri tvorbe projektu limitovaný 

podmienkami vo výzve, alebo v 

podmienkach poskytnutia grantu? 

  

8. Vytvárali ste z projektu zisk? Ak áno ako, 

bol použitý?  

na vytvorenie ďalších pracovných miest, nákup 

zariadení a vybavenia, materiálu... 

9. Koľkým ľuďom (a z toho Rómov) sa podarilo 

vďaka Vášmu projektu zamestnať? 

 Pri sociálnych podnikoch transformovať otázku 

na: Koľko ľudí (a z toho Rómov) ste zamestnali?  

10. Ako hodnotíte úspešnosť projektu? Ako si predstavujete úspešnú realizáciu projektu 

zameraného na podporu zamestnávania MRK? 

11. S akými najväčšími problémami pri realizácii 

ste sa stretli? (okrem finančných) 

  

12. Keby ste realizovali projekt ešte raz, čo by 

ste urobili inak? 

  

 

Informácie o MRK v lokalite 

 

1. Opíšte prosím , v akých podmienkach tu žijú 

Rómovia? 

Napr. ako majorita, alebo veľké rozdiely. 

Najvypuklejšie problémy v lokalite medzi 

Rómami a Nerómami. Porovnanie stavu v danej 

lokalite so susednými lokalitami. 

2. Ako vidíte nezamestnanosť u Rómov  v tejto 

lokalite - je to viac spôsobené ich postojom k 

práci, alebo je to zapríčinené viac 

diskrimináciou zo strany zamestnávateľov?  

  

3. Ako ste získavali účastníkov projektu?  robili ste nábor / hlásili sa sami /  dlhšie ste už 

spolupracovali s účastníkmi / dal Vám niekto na 
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vhodných účastníkov typ? 

 

Podpora zamestnávania MRK 

 

1. Čo je podľa Vás najdôležitejšie, ak chcete nájsť 

zamestnanie členom MRK?  

ochota zo strany Rómskeho uchádzača o 

zamestnanie / voľné pracovné miesta / 

odstránenie diskriminácie / lepšia kvalifikácia 

uchádzačov o zamestnanie 

2. Ako bola podpora zamestnávania zadefinovaná 

v projekte  -čo ju tvorilo - viac aktivít 

(rekvalifikácie, kurzy mäkkých zručností, 

priame vytvorenie pracovného miesta, 

poradenstvo ...  

Ak bolo viacero aktivít, spýtať sa, ktoré z nich 

sú podľa nich najúčinnejšie aj z hľadiska 

udržateľnosti výsledkov. 

3. Máte nejaké predstavy / návrhy, ako by sa dala 

znížiť nezamestnanosť v MRK a neboli súčasťou 

projektu?  

  

4. Ak áno - prečo neboli súčasťou projektu? napr. neumožňovala to výzva na predkladanie 

projektov / nie je to reálne uskutočniteľné / 

tento názor neakceptovali ďalší členovia 

(vedenie) organizácie 

5. Mali ste prípady, že niekto z účastníkov 

nedokončil aktivitu? 

  

6. Tí ľudia, ktorí nedokončili 

program/aktivitu/vzdelávanie, aké dôvody 

udávali, a prečo podľa Vás nedokončili? 

  

7. Tí Rómovia, ktorí si nenašli prácu, aké dôvody 

ich neúspechu sú podľa Vás? 

čierna práca / nevýhoda pracovať / 

nevytrvalosť 
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8. S akými ťažkosťami s ovládaním mäkkých a 

tvrdých zručností ste sa najčastejšie stretali u 

zamestnancov z MRK? 

Viete si spomenúť na nejakú situáciu, ktorá 

vznikla na základe nízkej kvalifikačnej úrovne 

zamestnancov?  

 

Udržateľnosť projektu 

 

1. Venujete / Venovali ste sa cieľovej skupine aj 

po skončení projektu? Akým spôsobom? 

  

2. Plánujete realizovať (alebo realizujete) 

podobný projekt? 

  

3. Koľko ľudí, ktorým sa vďaka Vášmu projektu 

podarilo zamestnať, je stále zamestnaných? 

Pri sociálnych podnikoch transformovať otázku 

na:  Koľko pracovných miest je v podniku? Koľko 

zo zamestnancov je Rómov? 

4. V prípade obecných firiem - udržateľnosť 

podniku po skončení projektu - je podnik po 

finančnej stránke sebestačný? 

  

 

 

Dotazník  2.  interview s účastníkom projektu 

 

1. Akých aktivít ste sa zúčastnili v projekte?   

2. Môžete ich popísať? Napr. ako dlho sa ich zúčastnili, koľko ďalších 

účastníkov bolo v skupine ...  

3. Pomohla Vám účasť na projekte zamestnať 

sa?  

  

4. Udržali ste si zamestnanie aj po skončení   
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projektu? 

5. Naučili ste sa niečo nové počas projektu? získanie zručností, kvalifikácie 

6. Čo by ste zmenili v tom projekte, aby bol 

lepší? 

len hypotetická otázka - jej zámerom je zistiť 

názor účastníka projektu na kvalitu projektu - 

jeho hodnotenie 

7. Ako dlho ste boli nezamestnaný pred tým 

ako ste sa stali účastníkom projektu? 

  

8. Ste v kontakte s ľuďmi, ktorí robili projekt?   

9. Odkiaľ ste sa dozvedeli o možnosti zúčastniť 

sa takéhoto projektu? 

Boli ste v kontakte s touto organizáciou (alebo s 

ľuďmi, ktorí organizovali aktivity) aj pred začatím 

projektu?  

10. Zúčastnili by ste sa podobného projektu 

znova? Prečo? 

  

 

 

5.2. Príloha 2: Projekty zahrnuté do terénneho výskumu (prieskumu) 

p.č. obec organizácia rozhovor s / č. nahrávky 

1. Šimonovce Obec Šimonovce Ersnest Lakatoš - starosta, projketový 

manažér (Šimonovce 001) 

2 účastníci -(Šimonovce 002, 003) 

Slávka Mačáková - riaditeľka ETP 

Slovensko (ETP Slovensko) 

2. Rimavská Sobota 1 Klub rómskych žien Zita Gazsová - štatutárka organizácie 

(Rimavská Sobota 001) 

3. Hostice OZ Méta Hostice Terézia Csanková (Hostice 001) 

4. Spišský Hrhov Obec Spišský Hrhov rozhovor s M. Smetankom a V. 

Ledeckým - Spišský Hrhov 001 
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5. Detva Podpolanie, o.z. Jarmila Chovancová - projektový 

manažér (Detva 001) 

6. - Nadácia Milana Šimečku / 

Člověk v tísni 

Nadácia Milana Šimečku_001 

7. Bôrka Pre Bôrku, o.z. Iveta Kováczová (Borka 001) 

chovateľka kôz (Borka 002) 

8. Drahňov Obec Drahňov  rozhovor s Ing. Monikou Csanakovou a 

Erikou Eštókovou  (Drahňov_001) 

9. Šamudovce Komunitné centrum 

Šamudovce 

PaedDr. Jarmila Gubaňarová 

(Šamudovce 001) 

10. Varhaňovce Obec Varhaňovce Rozhovor so starostom obce Antonom 

Štefkom a Inge Doležalovou  

(Varhaňovce_001)  

11. Raslavice Obec Raslavice Rozhovor so starostom obce Antonom 

Lamancom, Mgr. Mariannou Labudovou, 

pracovníčkou na OÚ a Inge Doležalovou  

(Raslavice_001)  

12. Somotor Agentúra podporovaného 

zamestnávania Somotor, 

n.o. 

Rozhovor s N. Ogou, ako aj s klientami 

agentúry - anonymným mužom a ženou 

(Somotor_001) 

13. Tomášikovo 1 Obec Tomášikovo Rozhovor s L. Búšom (Tomášikovo_001) 

14. Tomášikovo 2 Obec Tomášikovo Rozhovor s L. Búšom (Tomášikovo_001) 

15. Krompachy OZ Ľudia a perspektíva rozhovor s Pustayovou a Lonskou: 

Krompachy_001 

rozhovor s Holečkom: Krompachy_002 

16. Spišské Podhradie Kolpingovo dielo Rozhovor s Pavlom Zaťkom 

(Kolping_001) 
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17. Čata Kultúrno-spoločenské 

združenie Rómov Romane 

Jíle – Rómske srdcia 

Rozhovor so Š. Babindákom (Čata_001) 

18. Zlaté Klasy Obec Zlaté Klasy Rozhovor s T. Sillovou (Zlaté Klasy_001) 

19. Veľká Ida Obec Veľká Ida Rozhovor s T. Demkom (Veľká Ida_001) 

20. Slavošovce Občianske združenie Roma 

Slavošovce  

Rozhovor s I.Karalom (Slavošovce_001) 

21. Žiar nad Hronom Nadácia Škola dokorán Eva Končoková (Ziar nad Hronom_001 a 

002) 

22. Lúčky Obec Lúčky Rzhovor s E. Balážom (Lúčky_001) 

23. Michalovce / Vrbnica / 

Iňačovce 

OZ Nová Cesta Rozhovor s L. Horváthom 

(Michalove_001) 

24. Rudlov OZ Svatobor pod Oblikom Rozhovor so Štefanom Strakom 

(Rudlov_001) 

25. Kokava nad Rimavicou Kultúrno-výchovné 

občianske združenie Láčho 

drom  

Rozhovor s V. Sendreiom (Kokava nad 

Rimavicou_001) 

26. Brezno OZ Plť  - 

27. Prakovce Spojená škola s org. zl. 

SOU a OA 

 - 

28. Pribylina Obec Pribylina  - 

29. Žakovce Inštitút Krista Veľkňaza  - 

30. Zlaté Moravce MAJÁK  - 
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Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK 
 

Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESIUK) budované v rámci 
projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach 
internacionalizácie Európskej únie“ je unikátnym projektom spájajúcim najkvalitnejších výskumných 
pracovníkov z rôznych vedných disciplín vo výskume a prognózovaní  spoločenských inovácii. 
Hlavným cieľom Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie je rozvoj ľudského, sociálneho a 
kultúrneho kapitálu prostredníctvom výskumu strategických spoločenských inovácií v kontexte 
globalizácie, europeizácie a transformácie v zahraničí a na Slovensku. 

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu 
Výskum a vývoj, opatrenie 4.1 "Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
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