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PredslOv



PredslOv
rómskych osadách na strednom a východnom Slovensku sa zrodila skupina talentovaných mladých rómskych 
fotografov. Podnet na to dali miestne komunitné centrá, ktoré vedie nezisková organizácia ETP Slovensko.

Mladí fotografi držali fotoaparát po prvýkrát v ruke pred rokom. Odvtedy zaznamenávajú každodenný život v svojich 
osadách, zachytávajú deti pri hre a zábave, dospelých pri práci, pri starostlivosti o rodinu. V ich snímkach sa odzrkadľuje 
celá škála pocitov a nálad, ktoré sú súčasťou života obyvateľov osád: od nevinných detských radostí až po smútok, žiaľ a 
beznádej. Nevyhýbajú sa ani dokumentácii takých smutných až tragických stránok života, ako sú alkoholové a drogové 
závislosti.

Zachytené očami a objektívmi mladých Rómov predstupujú pred nás amatérske zábery, ktoré sú pohľadom z vnútra 
sociálne vylúčených rómskych osád. O to práve sú tieto pohľady cennejšie. Ani jeden z autorov fotografií nemá ukončené 
formálne umelecké vzdelanie, ani jeden z účastníkov tvorivej fotografickej dielne nepočul o fotografickom jazyku alebo 
fotografickom štýle. Niektorí sú absolventmi základnej školy, iní študujú na strednej alebo vysokej škole. Spomedzi 
skupiny šesťdesiatich účastníkov kurzu vyrástlo niekoľko talentov, ktorí vedia fotografie nielen nasnímať, ale dokážu 
ich aj spracovať na počítači. 

Fotografie v tejto publikácii nám približujú nielen smutno-krásne čaro rómskych osád,  ale majú aj vysokú estetickú 
hodnotu a stávajú sa ľudským spojivom medzi osadníkmi a majoritnou spoločnosťou.

Príbehy obyvateľov z týchto sociálne vylúčených rómskych osád, zaznamenané perom skúsenej novinárky Beáty 
Hybáčkovej,  dokumentujú životné osudy niekoľkých jednotlivcov a ich rodín. Sú to ľudia, ktorí sami alebo s pomocou 
odborníkov dokázali, že vedia vziať svoju budúcnosť pevne do rúk a popasovať sa s nepriazňou osudu. Potrebujú iba 
príležitosť, pomoc a podporu. Mnohí z nich majú na deň menej peňazí, ako stojí jedna fľaša vody. I tak našli vnútornú 
motiváciu, prekonali počiatočné ťažkosti a dnes sú vzorom pre ostatných ľudí v osadách.

V tejto publikácii predstavujeme čitateľom niektoré z postupov, ktoré sa osvedčili pri práci neziskovej organizácie v 
dlhodobo zanedbávaných osadách. Robíme to aj prostredníctvom príbehov ľudí, ktorým tieto inovatívne prístupy zlepšili 
kvalitu života. Zameriavame sa najmä na prioritné oblasti integrácie Rómov - bývanie, zdravie, získanie zamestnania a 
dosiahnutie vyššieho vzdelania. 

V ETP Slovensko sa pri práci v rómskych osadách už viac ako desať rokov usilujeme uplatňovať múdrosť starorímskeho 
filozofa Senecu: „Kde je vôľa, je i cesta. My sami sme svojím osudom.“ Snažíme sa povzbudzovať vôľu našich klientov, 
aby sa za pomoci a podpory rád našich spolupracovníkov sami stali pánmi svojich osudov. Veríme, že naše skúsenosti 
i príbehy zverejnené v tejto publikácii presvedčia čitateľov, že cesta, na ktorú sme sa vydali, má zmysel i výsledky. 
Rómske osady a obce majoritného obyvateľstva sú si svojou polohou blízke, ale predsa sú to dva svety. Sú si veľmi 
vzdialené porozumením i ochotou navzájom sa priblížiť a zoznámiť sa s tým druhým svetom.

Nateraz pociťujeme nedostatok celospoločenských, štátnych programov, ktoré by problematiku integrácie ľudí z okraja 
spoločnosti uchopili v jej celostnosti a využili pritom veľký odborný potenciál, ktorý sa dnes nachádza v organizáciách 
tretieho sektora. Spoliehať sa iba na štátne a samosprávne orgány nestačí. Tie sa s každými voľbami menia, nie vždy do 
nich prichádzajú ľudia s dostatočnými vedomosťami a skúsenosťami pre prácu so sociálne vylúčenými ľuďmi. Napokon 
sú to niekedy aj ľudia, pre ktorých táto práca nie je dostatočne prioritná, lebo neprináša okamžité a okázalé výsledky. 
Ale čestný a spravodlivý človek, ako hovorí stará čínska múdrosť, robí čokoľvek správne, nech by sa to zdalo akokoľvek 
malé.

Budeme mať radosť, ak zistíme, že aj táto publikácia nás trochu, možno tiež s Vaším prispením, pomkla na správnu 

cestu, ktorej cieľom je spoločenská integrácia. 
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TP Slovensko začalo svoju životnú cestu predovšetkým ako vzdelávacia organizácia. Zameriavalo sa najskôr na 
otázky životného prostredia, ale potom aj na podporu miestnych komunít v ich plánovaní vlastného rozvoja.

Niekoľkoročný priamy kontakt so životom v komunitách preukázal, že je mnoho vážnych problémov a výziev, na ktoré 
musia mestá a obce na Slovensku reagovať. Do očí bijúca nerovnosť a nespravodlivosť vo vzťahoch medzi rôznymi 
sociálnymi skupinami nemohla ostať nepovšimnutá. Museli sme konštatovať, že rómska menšina je v mimoriadne 
znevýhodnenej situácii, a to nielen u nás. Táto skutočnosť patrí k najvážnejším sociálnym problémom v celej Európe.

Stále kontakty s rómskymi rodinami nás presvedčili, že popri zjavnej i skrytej diskriminácii sa Rómovia musia 
vyrovnávať aj s mimoriadne nežičlivými životnými situáciami. Podmienky ich bývania sú často biedne až úbohé. 
Obyvatelia niektorých osád nemajú prístup k energetickým zdrojom, ani k najzákladnejšiemu z nich, k elektrine. Ich 
obydlia sú preľudnené, zamorené škodcami a celkovo znečistené. V osadách chýba kanalizácia, nie je doriešený zber 
odpadu. Obyvatelia majú obmedzený, ba niekedy aj žiadny prístup k verejnej doprave. A to sa potom odráža aj na ich 
prístupe k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a iným službám.

Boli sme zaskočení, keď sme zistili, že takmer všetci obyvatelia osád sú nezamestnaní, majú veľmi nízku úroveň 
vzdelania, bývajú v nevyhovujúcich obydliach, majú často poškodené zdravie a, navyše, sú vystavení vysokému stupňu 
úžery.

Už od prvých dní našej práce v oblasti udržateľného rozvoja sme sa naučili a pochopili, že riešiť komplexné problémy 
rómskych rodín izolovane, nezávisle jeden od druhého, to je iba strata času. Nezriedka to prináša väčšiu škodu ako 
úžitok. Mali sme možnosť vidieť, že nekoordinované, zhora implementované, jednosektorovo orientované programy 
zlyhávajú. Dospeli sme k záveru, že otázky zamestnanosti, bývania, vzdelávania, ochrany zdravia, životného prostredia 
a ekonomiky nemožno od seba oddeľovať. O tom nás presvedčila aj naša práca s chudobnými rómskymi rodinami.

Ďalšie, čo nás táto práca naučila, bolo, že znevýhodneným rodinám by prvý kontakt s verejnými inštitúciami mali 
sprostredkovať miestne komunitné centrá s vyškoleným personálom. Špecializované verejné inštitúcie (napríklad 
úrady práce) sú zvyčajne pre tieto rodiny ťažko prístupné ako z finančného, tak aj z dopravného hľadiska. Ľudia z 
chudobných komunít si často nedokážu porozumieť s pracovníkmi inštitúcií. Pracovníci miestnych komunitných centier 
majú potrebné nadšenie pre prácu v rómskej komunite, dokážu nadviazať s Rómami kontakt, sú schopní reagovať na 
ich problémy a v prípade potreby ich odkázať na príslušné organizácie.

Tretí princíp, ku ktorému sme neskôr dospeli, bol náš prístup „Od kolísky po hrob“. Rozhodli sme sa umožniť celej 
komunite, aby sa jej členovia mohli vzdelávať v ktorejkoľvek svojej životnej etape. Zaviedli sme vzdelávacie kurzy pre 
deti v predškolskom veku, kurzy pre mládež o sexuálnom zdraví a problémoch drogovej závislosti, ďalej to boli kurzy 
pre ťarchavé ženy a dojčiace mladé matky. Mladým ľuďom a dospelým boli určené kurzy na budovanie vnútornej 
motivácie, na cesty k získavaniu zamestnania. Do tohto okruhu patria aj kurzy pracovného preškolenia, ktoré umožnili 
ich absolventom ľahší prístup k zamestnaniu. Všetkým vekovým skupinám a najmä rodinám boli určené kurzy 
finančného vzdelávania a tvorby domáceho rozpočtu. Okrem toho sme začali poskytovať tým, čo to potrebovali, aj 
základné sociálne, zdravotné a právne poradenstvo.

Naším cieľom bolo a je zlepšiť kvalitu života týchto ľudí a prostredníctvom lepšieho vzdelania, uplatnenia v pracovnom 
procese, kvalitnejšieho bývania a lepšieho zdravia zvýšiť ich sebestačnosť a nezávislosť od štátnych sociálnych dávok.

ETP Slovensko stavia svojou činnosťou pomyselné mosty medzi rómskymi a nerómskymi komunitami. Naše 10-
ročné skúsenosti ukazujú, že zmenu k lepšiemu môžeme očakávať, ak budeme sa starať o vedomostný, ekonomický 
a vôbec životný kapitál nielen našich klientov, ale ak zároveň budeme zveľaďovať vedomostný kapitál komunitných 
sociálnych pracovníkov, personálu miestnych samospráv, verejných inštitúcií (škôl, úradov práce, polície atď.), ale 
aj ďalších poskytovateľov služieb (napr. energií a i.), ktoré sa poskytujú ľuďom v komunitách s prevahou rómskeho 
obyvateľstva. 
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Zamestnanosť 
ysoká úroveň nezamestnanosti Rómov je všeobecne známa. Ale to, že v niektorých komunitách dosahuje 100 
percent, bolo šokujúce zistenie. Dôsledkom je neúprosná chudoba a totálna závislosť od štátnych sociálnych 

dávok. Určite jedným z dôvodov je aj nízky stupeň ich vzdelanosti a prípravy na zamestnanie. Ale od Rómov v osadách 
sme počuli aj to, že pri hľadaní zamestnania sa stretávajú s priam desivými predsudkami voči ich etniku.

Po roku 1989 došlo k ekonomickému kolapsu výrobnej sféry, čo všeobecne znížilo zamestnanecké príležitosti. Osobitne 
to zasiahlo Rómov, ktorí väčšinou pracovali v nízkokvalifikovaných profesiách a po ktorých dopyt klesol prakticky na 
nulu. Neskoršie zvyšovanie podielu služieb a vedomostných odvetví na trhu práce obmedzilo vyhliadky Rómov s nízkym 
vzdelaním na uplatnenie sa. Navyše sa Rómovia pri hľadaní zamestnania často stretávajú s nedôverou a odmietajú ich 
aj vtedy, keď majú dostatočné zručnosti a skúsenosti na výkon danej práce. Štátna podpora v nezamestnanosti môže 
byť z krátkodobého hľadiska užitočná. Ale tým, že spolu so sociálnymi dávkami sa stala dlhodobým a jediným zdrojom 
príjmu v celých komunitách, nevyhnutne viedla k strate pracovnej motivácie, snahy hľadať si zamestnanie a napokon aj 
k obmedzeniu a strate zručností a schopností potrebných na prácu.

Správa Straty z vylúčenia autorov Antona Marcinčina a Ľubice Marcinčinovej (2009, v spolupráci s Nadáciou otvorenej 
spoločnosti) uvádza, že z Rómov v produktívnom veku je zamestnaných približne iba 10 %, kým z Nerómov je zamestnaných 
60 %. Miera nezamestnanosti medzi Rómami činí asi 46 %, zatiaľ čo medzi Nerómami je to len 10 %. Okrem toho 60 % 
nezamestnaných Rómov je bez práce viac ako rok a 44 % je nezamestnaných viac ako dva roky. 

Našou prvou iniciatívou pri riešení tejto zničujúcej situácie bolo vytvorenie pracovných klubov v našich komunitných 
centrách. V nich klienti môžu získať informácie a rady v neformálnom a príjemnom prostredí. Naši komunitní sociálni 
pracovníci poskytujú  informácie o pracovných príležitostiach, povzbudzujú  klientov a pomáhajú im v prístupe k databázam 
voľných pracovných miest a pri ich hľadaní na internete. Vyškolení zamestnanci poskytujú  klientom rady a povzbudenie 
a v spolupráci s úradmi práce vystupujú ako sprostredkovatelia medzi klientmi a miestnymi zamestnávateľmi.

Náš personál poskytuje dlhodobo nezamestnaným Rómom podporu aj pri zakladaní živností alebo malých firiem. 
Založených bolo 6 malých firiem – upratovacia služba, remeselná dielňa, drevárska dielňa, reštaurátorská dielňa, sociálne 
služby a produkcia umeleckých a remeselných produktov. 

Od roku 2008 organizuje ETP Slovensko pravidelne tréningový program Križovatky. Je určený najmä pre ľudí, ktorí žijú 
v chudobe už po niekoľko generácií. V Križovatkách sa klienti učia nachádzať odpoveď na otázku, prečo niektorí ľudia 
nevedia uspieť. Tento program má viesť k tomu, aby klienti hľadali a našli zmysel svojho života a odstránili blokády pri 
nachádzaní zamestnania. Študenti kurzu sú motivovaní, aby si dokončili vzdelanie a dokázali zo svojho života odstrániť 
nezdravé a nevhodné spôsoby a návyky. Komunitní sociálni pracovníci, ktorí pracujú v našej sieti komunitných centier, 
spolu so 16 talentovanými mladými Rómami z miest a obcí, kde pracuje ETP, boli vyškolení, aby v kurzoch Križovatky 
učili klientov a svojich rovesníkov. Mnohí absolventi Križovatiek si našli prácu, a to či už príležitostnú alebo trvalý 
pracovný pomer, niektorí sa opäť zapísali na školu a rozhodli sa dokončiť si svoje vzdelanie. 

ETP Slovensko nielen aktívne povzbudzuje ľudí hľadať si zamestnanie, ktoré vyhovuje ich jedinečným osobnostným 
predpokladom, ale aj vytvára pracovné príležitosti pre Rómov.
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orika Kandráčová prespáva u babky Ivety, iba zopár krokov od bytu svojich rodičov. Len čo sa ráno zobudí 
a poumýva, príde po ňu otec, v zime ju zabalí do deky a na rukách odnesie domov, aby sa päťročná slečna 

obliekla a mamka ju učesala. Do materskej školy chodia spolu, Róbert Pecha (26) tam robí kuriča. Keď mu tú prácu 
ponúkli, zdráhal sa. Obával sa, či ju zvládne a o tretej ráno sa mu veľmi ťažko vstávalo. Keď si vypočítal, koľko by rodina 
dostávala ako dávku v hmotnej núdzi, ak by nepracoval, zistil, že by to bolo ešte o niekoľko eur viacej. Pracovať nebolo 
pre Róberta veľmi motivujúce. Ale žena Andrea ho posmelila a na včasné vstávanie si zvykol. Teraz tam už chodí rád a 
zarobené peniaze sa mladej rodine veľmi zídu. 

Andrea (22) nemá prácu, podobne ako väčšina obyvateľov rudnianskej osady 5RPII. Čoskoro Norike pribudne braček 
alebo sestrička. „Viac detí už nechceme,“ vraví Andrea. S Róbertom na to majú vážny dôvod – bývanie. Žijú v jednej 
miestnosti, veľkej štyri krát päť metrov, kde majú len veľkú posteľ, poličky na šatstvo, vitríny s riadom a kopou hračiek, 
kreslá, sporák, do ktorého kúria drevom z lesa, a televízor. Na stôl si ešte nenašetrili. Najviac im chýba vodovod a 
toaleta. Aj preto dávajú malú spávať k Andreinej mame, denne sa tam chodia umývať a každý druhý deň okúpať. „Do 
nášho bytu fúka z každej strany, ale keď si zakúrime, nie je to až také strašné,“ trochu sa posťažovala. 

S Norikou oťarchavela, keď mala sedemnásť rokov a bola v druhom ročníku učilišťa. Zo školy ju chceli vylúčiť, a keď 
sa bránila, kamarátky sa jej smiali, či azda chce byť spisovateľkou. Pôvodne si chcela urobiť maturitu, lenže s dieťaťom 
to už nešlo. Výučný list v odbore praktická žena však získala. Vie slušne šiť, variť, hospodáriť a všetko potrebné okolo 
domácnosti. Rada by mala doma šijací stroj, no zatiaľ sa musí uspokojiť s tým v komunitnom centre. Chodieva tam na 
stretnutia so zdravotnou sestrou a iné podujatia, ba aj sama tam prednášala. Urobila si kurz o kultúre a histórii Rómov 
a čo sa v ňom naučila, rozprávala rovesníkom z osady a svojimi fotografiami sa snažila zachytiť život komunity.

Nejaký čas pomáhala ako mamka dobrovoľníčka v predškolskom klube v komunitnom centre, neskôr nastúpila do 
komunitného centra na absolventskú prax ako asistentka práve preto, že ako jediná mala vhodný výučný list. Jednou 
z jej úloh bolo tlmočiť deťom z rómčiny do slovenčiny a naopak. Ani jedno z nich pri nástupe do škôlky nerozumie po 
slovensky. To bol aj dôvod ich neúspechu v prvej triede. Odkedy v osade funguje materská škola a predškolský klub, 
deti bez problémov zvládajú prvácke učivo. Andrea verí, že aj Norike to dobre pôjde, s mužom by chceli, aby študovala. 
S dcérkou sa veľa rozprávajú, brávajú ju na vychádzky do lesa a neveľmi radi vidia, keď sa hráva s rovesníkmi, o ktorých 
ich rodičia menej dbajú. 

Andrea a Róbert žijú dobre a chystajú sa zosobášiť. 

N
Praktická žena
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om v pasci. Niet dňa, aby som si to neuvedomil,“ tvrdí Marián Rusnák (35) z Nálepkova. „Musím sa 
vymaniť z osady,“ donekonečna si v duchu opakuje, ale nevie, ako na to. 

Nesmierne ho mrzí, že žije v ošarpanej rómskej bytovke bokom od ostatných domov obce. V bloku je špinavá, 
zdevastovaná spoločná chodba a schodisko, v okolí sú odpadky a jeho susedom to neprekáža. „A to nevidíte tie spory 
medzi ľuďmi. Nemám sa s kým rozprávať. Nik mi nerozumie a už sa o to ani nesnažím,“ pokračuje. 

„Už som povedal aj starostovi, že kým v tomto štáte budú segregované osady, Rómovia sa nezmenia,“ hovorí so 
zápalom.

 Marián žije dvanásť rokov s družkou Libušou Šarišskou (28). Majú dve deti - dvanásťročného Mariána a osemročného 
Jožka. Viac potomkov už nebudú mať, iba ak by si adoptovali. Otec sa s chlapcami denne učieva a obaja majú v škole 
dvojky, trojky. So ženou uvažujú, že časom sa zoberú, ale zatiaľ tomu nepripisujú význam. Ich jednoizbový byt s veľkou 
kuchyňou je účelne zariadený, ukážkovo čistý a útulný. Akoby ani nebol súčasťou toho nevľúdneho bloku. Za jeho 
dverami sa ocitáme v inom svete. Keď sa tam Marián s Libušou nasťahovali, bol vo veľmi zlom stave, vlastnými silami a 
s pomocou pôžičiek cez ETP Slovensko ho postupne zveľadili, kúpili sporák, nové WC, umývadlo, sprchu, dlaždice... 

„S mojou rodinou udržiavam obmedzený kontakt,“ rozpráva Marián. Má osem súrodencov a všetci žijú nablízku. Matka 
býva v inej nálepkovskej osade. Keď mal dva a pol roka, zomrel mu otec. Matka sa s deťmi trápila v malej drevenej chatrči 
zväčša sama, občas si doviedla nejakého muža, ale ani s jedným natrvalo neostala a ani jeden si k deťom nenašiel cestu. 
Veľakrát hladovali. Keď mal Marián šesť rokov, zobrali ho spolu s ďalšími tromi súrodencami do detského domova. 
Sprvu boli všetci spolu, ale potom ich rozdelili. Stretávali sa počas letných a zimných prázdnin. „Každej návštevy doma 
som sa bál. Vedel som, že ma čaká hlad a stiesnená chatrč bez vody,“ spomína. 

V detskom domove v Spišských Vlachoch bol spokojný. Oproti tomu, čo dovtedy poznal, žil v luxuse. Už v prvej triede 
mu učenie šlo výborne a preradili ho do vyššieho ročníka. „Mal som veľmi dobré postavenie. Reprezentoval som vo 
futbale a stále som patril medzi najlepších žiakov,“ vraví. Mama nikdy nevidela jeho vysvedčenie s jednotkami, nikdy 
sa naň nepýtala a on nevidel dôvod, aby jej ho ukazoval. Keď došli deti na prázdniny, jej hlavnou starosťou bolo, aby 
ich nakŕmila, čo sa jej nie vždy podarilo. Prácu nemala a zadlžovala sa.   

Mariána po základnej škole poslali na poľnohospodárske učilište v Spišskom Štiavniku. Sedemnásťročný získal výučný 
list v odbore opravár poľnohospodárskych strojov. Myšlienku vrátiť sa do osady odmietal a desil sa predstavy, že zase 
spadne do strašných pomerov. Poznal príbehy kamarátov, ktorých rodičia nalákali na výmysly, že zbohatli a bude im 
spolu dobre, no napokon zažili sklamanie a utápali ho v alkohole a drogách. Marián mal inú predstavu o živote, túžil 
niekam sa dopracovať. Stalo sa však presne to, čo nechcel, prišli príbuzní so sladkými rečami a nechal sa opantať. 
Dosiaľ ho to mrzí, lebo v detskom domove chápali jeho obavy a chceli sa mu postarať o slušné bývanie niekde inde.
 
Štyri roky si z osady nevedel nájsť žiadnu prácu, živoril a hneval sa sám na seba, že vychodil zlý učebný odbor. Potom 
sa vybral do Čiech na stavby, kde raz výplatu dostal, inokedy nie, ale aspoň niečo zarobil. Na stavbách skúšal šťastie aj 
v Slovinsku. Potom sa naskytla možnosť cez projekt robiť asistenta v škole. „Do tej práce som sa zamiloval. Mal som 
pocit, že je pre mňa tá pravá,“ hovorí. Lenže po štyroch rokoch sa projekt skončil a zase sa ocitol bez roboty. Medzitým 
začal chodiť na drevársku priemyslovku do Spišskej Novej Vsi, s dvojkami skončil prvý ročník, ale finančné  problémy 
mu prekazili sny o maturite a vysokej škole. Strašne sa hanbí za to, že školu nechal.

„Mám odrobených desať rokov. Žiaľ, teraz sa mi nerysuje žiadna príležitosť,“ sťažuje sa. Dni trávi hlavne so svojimi 
deťmi, stále čosi vylepšuje v byte a chodieva na aktivity do komunitného centra. To je jediné miesto, kde, ako vraví, 
sa má s kým pozhovárať. Kým fungovala obecná knižnica, bol jej pravidelným návštevníkom. Má prečítané mytológie 
všetkých starovekých národov, pozná dejiny Rómov, historické romány. Je sčítaný, rozhľadený, prežíva radosť zo 
svojich detí, ale zároveň aj obrovský  smútok z toho, že s nimi stále trčí v osade a nevidí východisko.  

„S
v PascI
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lovenčina, maďarčina, nemčina a taliančina sú jazyky, ktoré ovláda Aladár (42) zo Šimonoviec. Po slovensky 
a po maďarsky hovorí odjakživa a na to, ako prišiel k ďalším dvom rečiam, má jednoduché vysvetlenie: „Život 

ma naučil.“ 

Aladár so svojím otcom Vladimírom (64) chodia pätnásť rokov s harmonikami po svete a hrávajú na ulici. „Z tých 
pätnástich rokov som bol polovicu času vonku, približne sedem rokov. Rátajte: Sedem krát tristo šesťdesiatpäť je 
dokopy dvetisíc päťsto päťdesiatpäť dní, čo som prežil v zahraničí. Keď si každý deň zapamätám čo len jedno cudzie 
slovo, nečudujte sa, že sa všade dohovorím. Nemčinu ovládam slovom i písmom, ba poznám aj dialekty,“ pochválil sa. 
Keď raz takto vysvetľoval svoj spôsob učenia sa jazyka jednému Nemcovi, povedal mu, že je „grosse Spekulant“. 

Keď Aladár stratil prácu, musel naozaj dobre pošpekulovať, ako uživiť rodinu. Má tri deti, Aladára (22), Henrietu (20) 
a Viktóriu (9). Najmladšiu splodili po zrelej úvahe so ženou. Najstarší syn je vážne chorý, má na mozgu cystu, a preto 
chceli, aby sa oňho mal kto postarať, keď sa pominú. „Nepochopím ľudí, ktorí majú osem a viac detí, asi nie sú normálni. 
Kto má rodinu, musí mať aj zodpovednosť a o toľko detí sa nedá poriadne postarať,“ vraví. 

Má skončenú učňovku a vodičské oprávnenie pre skupiny A, B, C, E. Roky jazdil s družstevným kamiónom po svete a 
mapy mnohých veľkých miest nosí v hlave. „Som svetobežník, ale doma sa neviem uplatniť,“ hovorí a spomína skúsenosť 
s hľadaním si práce na Slovensku. Popoludní mu v telefóne sľúbili robotu, ale keď ráno nastúpil, povedali mu, že už je 
miesto obsadené. „Cigána nechcú,“ pochopil.

„Ani otec, ani ja sme nikdy nehrali na žiadnom hudobnom nástroji a, pravdaže, noty nepoznáme. Dedko bol však 
známy  huslista a kontrabasista. S otcom sme si povedali, že možno sme po ňom zdedili trochu talentu a kúpili sme si 
harmoniky. Od začiatku nám to šlo a teraz zahráme všetko, čo počujeme. Najprv sme šli do Ríma, potom do Benátok a 
doniesli sme domov peniaze. Spočiatku sme prespávali v aute, ale časom sme si našli kempy, od ktorých už máme kľúče 
a môžeme sa tam kedykoľvek ubytovať v pohodlných prívesoch. Hrali sme v Nemecku, Maďarsku, Švajčiarsku, Dánsku. 
Prví zo Šimonoviec sme sa plavili na lodi a mali ste vidieť tie okále tunajších ľudí, keď sme o tom vyprávali.“ 

S „muzikovaním“, ako svoje hudobné výpravy do zahraničia nazýva, má rôzne skúsenosti. Stretáva ľudí, ktorí mu do 
klobúka hodia drobný, alebo väčší peniaz, milo sa prihovoria, alebo ho opľujú, stalo sa i to, že mu žandári večer zobrali 
celý klobúk a nemal na večeru, jedna žena ho nahovárala na sobáš a ďalšia mu dala dvetisíc švajčiarskych frankov. „Bola 
to zlatá žena. Hral som a tiekli mi slzy. Ten deň mi manželka telefonovala, že deti majú horúčky, potrebujú ma doma, a 
ja som nemal na cestu. Pýtala sa ma, prečo plačem a povedal som jej pravdu. O chvíľu sa vrátila s obálkou... Viete, ľahšie 
znesiem, keď plačem ja v cudzine, akoby moja rodina mala plakať doma... Sú chvíle, keď tú harmoniku nenávidím a 
najradšej by som ju roztrieskal...“ 

Aladár s otcom hrávajú pod holým nebom v každom počasí. Doma treba jesť aj v horúčavách, aj v mrazoch. Mnoho 
Vianoc strávili v uliciach vzdialených miest. Majú odskúšané, že najlepšie zarobia na vidieku a v menších mestách, vo 
veľkomestách sa ľudia večne ponáhľajú a málokoho zastavia ich ľúbivé melódie. Vonku pobudnú zo dva týždne, na 
rovnaký čas sa vrátia domov a potom zase do sveta. 

„Keď som doma, chodievam na prednášky, páči sa mi hlavne finančné vzdelávanie. Ten, kto vymyslel ETP Slovensko, 
by sa mal stať ministrom, je to tá pravá pomoc. Bez ich pôžičiek by si moji rodičia neopravili dom, syn by neurobil plot 
pri dome a nemali by sme na záhrade tie krásne ovocné stromy. Som im nesmierne vďačný, že pre nás, Cigánov, majú 
pochopenie.“ 

S
MuzIkaNt
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Šimonovciach nerozoznáte, v ktorom dome bývajú Rómovia. Tunajší ľudia nerobia medzi sebou rozdiely pre 
farbu pleti. Trápi ich vážnejší problém: Ako v tomto regióne dolného Gemera zohnať prácu, keď jej široko–

ďaleko niet. Za starostu obce si Šimonovčania zvolili Róma Ernesta Lakatoša, ktorý dlhé roky pracoval na obecnom 
úrade a poznali ho v tom najlepšom. Rómski chlapi sú rovnako robotní, ako ostatní, spolu s bielymi si zájdu na pivo, ale 
pijanstvo sa tu nenosí. Na stretnutie s Marekom Isákom z ETP Slovensko, ktorý učí obyvateľov komunít, ako správne 
používať pracovné náradie, prišli mnohí.  

Ladislav Oláh (39) robí na obecnom úrade údržbára. Je vyučený strojár a dokáže opraviť všetko možné. Aj počítač. 
Dcéra Timea (11) má vo svojej izbe notebook, ktorý jej otec dostal ako výslužku od známeho, ktorý mal pokazené dva 
laptopy. Oba opravil, a preto známy dal jeden z nich šikovnému majstrovi. Oláhovci majú teda doma dva počítače, jeden 
veľký, stolový a obe ich deti môžu pracovať na svojom. K počítaču si zvykne sadnúť aj domáca pani Timea Oláhová (34) 
a pán Ladislav, ktorý tam zbiera hlavne inšpirácie pre domácich majstrov. Rád doma majstruje, rohová kuchynská 
sedačka je tiež jeho dielo. 

Bývajú vo veľkom, poschodovom dome s manzardkou, o ktorý sa delia s rodinou Ladislavovho brata. Synom ho postavil 
otec, ktorý celý život robil na družstve traktoristu. Dvor pri dome majú upravený, na záhrade pestujú kvety, zeleninu 
a zemiaky. Ústredné kúrenie už dal zaviesť Ladislav Oláh z pôžičky cez ETP a z rovnakého zdroja prestaval a zariadil 
kúpeľňu. 

Ladislavov syn, takisto Ladislav (16), sa v Rimavskej Sobote učí za kaderníka. Láka ho skrášľovanie ľudí, najmä žien. 
V triede je jediný chlapec. „Je to súkromná škola, školné a cestovné stojí veľa peňazí, ale keď to chcel, so ženou mu to 
doprajeme,“ hovorí otec. 

Timea ešte nevie, čím bude, dobre sa učí a zaujíma ju literatúra. Otec však už má plán: „Keby sa tiež vyučila za kaderníčku, 
mohla by mať s bratom spoločný salón v Rimavskej Sobote. Budeme šetriť, len nech sú deti zabezpečené.“      

Ladislavovi plánujú postaviť dom, už naň oproti svojmu domu kúpili pozemok a Timea dostane od rodičov nábytok. 
Taká je v Šimonovciach tradícia – synovi dajú rodičia strechu nad hlavu a dcére zariadenie. 

„Trápi ma, že veľa ľudí si myslí, že Rómom sa nechce robiť. Pravda je iná. Tam, kde je málo práce, pre Cigána nie 
je vôbec žiadna. ′Pán Oláh, keby ste neboli Cigán, rád vás zoberiem, ale takto nemôžem, klienti nechcú na svojich 
staveniskách vidieť Cigánov′, otvorene mi povedal majiteľ jednej spoločnosti, keď som sa uchádzal o murársku robotu. 
Viackrát sa mi stalo, že mi prácu prisľúbili, ale keď ma uvideli, zmenili rozhodnutie. Telefonicky si už hľadám prácu 
tak, že dopredu poviem, že som Cigán, nech zbytočne necestujem na druhý koniec republiky... Ochotne by som šiel 
kamkoľvek, auto mám.“ Ladislav Oláh má pre svoju etnickú príslušnosť veľmi smutné skúsenosti. „Prečo?“ pýta sa.  „V 
živote som nekradol, nemal som potýčku so zákonom,“ dodáva. 

Keď sa v Čechách dostal k slušne platenej robote, drel zo všetkých síl. Ťahal od šiestej ráno do desiatej večer, len aby raz 
za mesiac mohol prísť domov a priniesť peniaze. Jeho žena na aktivačných prácach nezarobí veľa. 

Darmo má šikovné ruky a rozumnú hlavu, je v situácii, z ktorej mu je často smutno. Päťkrát si dal žiadosť na úrad práce 
o zaradenie do zváračského kurzu, ale ani raz sa tam nedostal. Je presvedčený, že s týmto kurzom by si prácu našiel, ale 
sám si ho zatiaľ nemá z čoho zaplatiť.  

V
kde je málo, Pre cigána nič
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ruhým lektorom kurzu Zlepši si zručnosti sa v Hodejove stal Gabriel Csonka (45). Prvým lektorom bol 
pracovník ETP Marek Isák z Košíc, ktorý takmer deväť mesiacov pôsobil v Hodejove a keďže každodenné 

dochádzanie by bolo komplikované, býval v robotníckej ubytovni v Rimavskej Sobote. 

Všestranne nadaný Gabi bol jeho pravou rukou. V minulosti sa v obci osvedčil ako koordinátor aktivačných prác, preto 
s ním občianske združenie ETP Slovensko uzavrelo zmluvu a neoľutovalo. 

 Gabriel Csonka je vyučený ako opravár poľnohospodárskych strojov, má zváračské skúšky a vodičský preukaz viacerých 
skupín, vie sa chytiť akejkoľvek roboty, vychádzať s ľuďmi a byť im príkladom. Jeho manželka Edita (42) robí v obci 
komunitnú pracovníčku. Starší syn zmaturoval na stavebnej priemyslovke, už pracuje a mladší syn, študent stavebnej 
priemyslovky, plánuje získať diplom stavebného inžiniera. „Viedol som ich k tomu, aby mali povolanie,“ hovorí. 
Csonkovci sú Rómovia a bývajú v rodinnom dome v Hodejove, v časti, kde žijú prevažne rómski obyvatelia. Dom pred 
tridsiatimi rokmi kúpili Gabrielovi rodičia, on si ho už prestaval a so synmi i naďalej zveľaďuje. 

Kurz Zlepši si zručnosti bol zložený z teoretickej a praktickej časti – ľudia sa učili poznávať stavebné materiály a pracovať 
s nimi, používať pracovné náradie a ochranné pomôcky, osvojovať si pracovné postupy, získavať pracovné  návyky, aby 
takto získané zručnosti vzápätí využívali „naostro“, v praxi pri užitočnej činnosti. 

Najprv sa pustili do rekonštrukcie komunitného centra, ktoré sídlilo v nevyhovujúcich priestoroch bývalej krčmy a pred 
ním sa hrávali deti. Stavebné úpravy boli rozsiahle, od opravy múrov cez nové omietky, nové elektrické vedenie, po 
podlahy, maľovanie a ostatné práce v interiéri. Skupine robotníkov – frekventantov kurzu, lektori najprv každý úkon po 
krokoch vysvetlili, názorne ukázali, s každým odskúšali a potom sa pracovalo. Dnes majú hodejovskí Rómovia moderné 
komunitné centrum rozšírené o dve plnohodnotné miestnosti, deti sa už nehrávajú pred ním, ale na koberci vo svojej 
vlastnej miestnosti. Ďalšia, väčšia miestnosť je určená na spoločenské stretnutia a využívajú ju najmä staršie deti, ktoré 
navštevujú hudobný a tanečný krúžok. 

Keď sa dokončovalo komunitné centrum, otvorilo sa ďalšie, ešte väčšie stavenisko. Budovali sa nízkoštandardné bytové 
jednotky pre osem rómskych rodín. Starostka obce Margita Zagyiová ich nesituovala na perifériu, ako sa to robí v 
mnohých iných obciach, ale do centrálnej časti dediny. Bola si vedomá, že izoláciou by ich obyvateľov odsúdila na horší 
život. 

V priestoroch týchto ôsmich budúcich nízkoštandardných bytov sa uskutočňovali školenia Zlepši si zručnosti, kde sa 
pod vedením dvoch lektorov Marka a Gabiho, skupina desiatich až pätnástich ľudí z Hodejova spoločne s pracovníkmi 
stavebnej firmy naučila nové zručnosti a osvojila si pracovné návyky.  

 „Bolo veľmi dobré, že ETP Slovensko došlo s nápadom, aby tu pracovali najmä tí, ktorí sa do nových bytov nasťahujú,“ 
hovorí Gabi Csonka. „Keď človek odskúša na vlastnej koži, že postaviť dom je drina, za ktorou je pot, má k svojmu 
bývaniu inakší vzťah, ako keby mu došlo ľahko,“ pokračuje. Absolútne netoleroval na pracovisku alkohol a mal čo robiť, 
aby niektorých chlapov naučil, že pracovný čas netrvá jednu - dve hodiny, ale osem. Boli medzi nimi takí, čo nikdy v 
živote nepracovali, ale i takí, ktorí, kým mali prácu, robili ju poriadne. Nestrpel záhaľčivosť, ani povrchnosť a všade mal 
oči. Práve moment, že ľudia robili na svojom, zohral dôležitú úlohu, chceli predsa bývať v kvalitne urobených bytoch. 

Gabi ako druhý lektor kurzu bol predákom partie. „Prichádzali  aj takí, ktorí nedostali nový byt, ale chceli sa niečo 
naučiť, aby sa ľahšie uplatnili na trhu práce. Mali sme aj ľudí z aktivačných prác,“ rozpráva. 

Niektorí boli menej obratní a tak im zverovali  jednoduchšie úkony, napríklad vyrovnávanie terénu, prípravu betónu, 
malty. Iným šla od ruky aj náročná činnosť, trebárs betónovanie chodníkov, šalovanie, kladenie obkladačiek, dlažby, 
inštalácia sanity. Niektorým stačila len krátka ukážka pracovného postupu a ďalej samostatne pracovali. Iným bolo 
treba ukázať pracovný  postup znova a pozorným okom ich sledovať. Gabimu nerobilo problém chlapov primerane 
usmerniť, poradiť im, pochváliť, či napomenúť. 

Spoločnými silami premenili nízkoštandardné byty na byty bežného štandardu s vykachličkovanými, zariadenými 
kúpeľňami a kuchyňami s namontovanou linkou.  Steny omietli  a vymaľovali ich, na zem položili plávajúcu podlahu, 
osadili  zárubne a  dvere. Upravili okolie, vybetónovali  chodníky, upravili okolie na budúcu výsadbu zelene. Upratovanie 
si zobrali na starosť budúce domáce panie. 

D
druhý lektOr
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Všetci obyvatelia nových bytov si z ETP zobrali mikropôžičku od partnera ETP - Habitat for Humanity International, 
aby si mohli kúpiť podlahy, dlaždice, bojlery a kuchynské linky.  

„Niečo som už vedel, ale veľa som sa vďaka práci pre ETP naučil,“ vraví pán Csonka. Popri ňom sa mnohému priučili 
aj jeho chlapi. Za to, čo dokázali, by sa nemusela hanbiť ani osvedčená firma. Stavebná spoločnosť, ktorá stavbu 
realizovala, si ich prácu ocenila tým, že niektorým  z nich ponúkla zmluvu na ďalšiu zákazku. Na jar 2011 sa začala v obci 
rekonštrukcia kaštieľa a na základe odporúčaní ETP Slovensko si firma vybrala na túto prácu niektorých z účastníkov 
kurzov Zlepši si zručnosti.  Aj tam bol Gabi predákom. Žiaľ, trvalo to iba tri mesiace, nové vedenie obce sa s firmou 
nedohodlo a chlapov prepustili. 

Teraz Gabriel Csonka pracuje spolu so starším synom v inej spoločnosti na montáži solárnych panelov.  
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vzdelaNIe
akmer 80 % Rómov na Slovensku má iba základné alebo nijaké vzdelanie. Iba 2 % Rómov ukončili vyššie vzdelanie, 
vrátane maturity na strednej škole. Približne 28 % rómskych detí pravidelne vynecháva školskú dochádzku. 

Nesmierne vysoký počet rómskych detí je zaradených na okraj vzdelávacieho systému tým, že sú umiestňovaní do 
špeciálnych škôl a tried, a to bez ohľadu na schopnosti a nadanie žiakov. Podľa Správy Rómskeho vzdelávacieho fondu 
Rómovia tvoria asi 60 percent všetkých žiakov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku. Rómske deti sú často v školách 
zatracované a odsúdené na neúspech už po svojom prvom dni v škole. Príčinou býva jazyková bariéra i nedostatočná 
alebo vonkoncom chýbajúca predškolská príprava. Ale nielen to. Pristupuje k tomu aj nevyhovujúce bývanie. Nie je 
zriedkavosťou, že v niektorých obydliach niet ani stola, ani stoličky, o takých veciach, ako je prístup k počítaču, už ani 
nehovoriac. Rodina sama nemáva dostatočný záujem o vzdelanie svojich detí a dostatočne ho nepodporuje.

Žiaci, ktorých neodôvodnene umiestnili do špeciálnych škôl určených pre mentálne handicapované deti, dostávajú iba 
podpriemerné vzdelanie. Majú potom veľmi obmedzené možnosti ďalej sa vzdelávať a získať zamestnanie. 

Jeden z akčných plánov Dekády začleňovania rómskej populácie si kládol za cieľ zlepšiť školské výsledky Rómov, zlepšiť 
úroveň predškolskej prípravy rómskych detí a presadzovať celoživotné vzdelávanie Rómov s neukončeným vzdelaním, 
aby sa zvýšili ich možnosti uspieť na trhu práce.

ETP Slovensko v tom čase sa už podieľalo na praxi celoživotného vzdelávania a naďalej sa venuje tvorbe nových 
vzdelávacích kurzov pre všetky vekové skupiny. V sieti našich komunitných centier uplatňujeme tento typ vzdelávania 
prístupom, ktorý sme nazvali „Od kolísky po hrob“.

Orientácia a rámcOvý Obsah našich kurzOv: 
Predškolský klub: Skúsená učiteľka, ktorá viedla rómsku škôlku v Rudňanoch, vytvorila a zaviedla špeciálny 
jednoročný kurz, v ktorom sa vyučuje 4 hodiny týždenne. Preň vyškolila komunitných sociálnych pracovníkov v 
komunitných centrách, aby učili predškolákov a pripravovali ich na zápis do 1. ročníka. Do obsahu tohto kurzu patril 
slovenský jazyk, základné sociálne a hygienické návyky, spoločenské hry, slovná zásoba, ročné obdobia, kreslenie, 
spievanie, recitovanie, poznávanie tvarov, farieb a čísel.  

výsledOk: Ani jedno dieťa, ktoré počas jedného roka navštevovalo predškolskú prípravu, nebolo zaradené do 
špeciálnej školy. 

Finančné vzdelávanie: Jeho obsah bol navrhnutý podľa reálnych potrieb. Vzdelávanie bolo orientované na 
elimináciu úžery, na tvorbu rodinných rozpočtov, sporenie, pôžičky, úvery a všeobecne na bankovníctvo.

výsledOk: Dosiaľ sme vo finančnom vzdelávaní vyškolili 739 klientov a 721 ich získalo mikropôžičku alebo sa zapojilo 
do Sporiaceho programu.

Pracovné Preškolenie Pre dosPelých: Do stavby nájomných bytov sme zapojili budúcich nájomníkov. Ich 
povinnosťou bolo pracovať pod dohľadom na stavbe určitý počet mesiacov. Počas práce boli inštruovaní tak, aby priamo 
v praxi získali nové pracovné zručnosti a návyky. 

výsledOk: Z klientov, ktorí pod vedením stavebného odborníka pracovali na stavbe, 13 úspešne získali zamestnanie v 
stavbárskej alebo príbuznej oblasti.

Mentorský PrograM: Skupina mentorov pracuje s chránencami rôzneho veku od predškolákov, cez najväčšiu 
skupinu chránencov – žiakov základných a stredných škôl, až po dospelých jednotlivcov. Všetci chránenci sú z 
chudobných rodín a potrebujú pomoc. Mentori pomáhajú chránencom využívať ich vnútorné možnosti a schopnosti, 
vedú ich k zodpovednému správaniu voči rodine a vlastnému zdraviu, pomáhajú im dokončiť si vzdelanie, nadobudnúť 
pracovné  zručnosti, nájsť a udržať si zamestnanie.

výsledOk: 63 mentorov pomohlo svojim chránencom najmä zlepšiť dochádzku do školy, rozvíjať športové, hudobné, 
pohybové a výtvarné talenty, zbaviť sa dlhov, vymaniť sa zo závislosti od návykových látok ako alkohol a toluén.

vzdelaNIe
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Mosty z chudoby: Na dosiahnutie trvalej zmeny v komunitách je potrebné vzdelávať nielen klientov, ale aj 
sociálnych pracovníkov, učiteľov, zamestnancov obecných úradov a iných pracovníkov, ktorí poskytujú služby 
chudobným ľuďom. Mosty z chudoby pomáhajú zlepšovať vzájomnú spoluprácu s klientmi, učia pracovníkov úradov a 
škôl spoznať „nepísané pravidlá“ života v sociálne vylúčených komunitách, efektívnejšie pomáhať klientom a zvyšovať 
tak šance ľudí dlhodobo závislých od sociálnej podpory postupne sa vymaňovať z chudoby.  

výsledOk: Školenia Mosty z chudoby sa zúčastnilo viac ako sto pracovníkov pomáhajúcich profesií, škôl, úradov 
práce a obecných a mestských úradov vo všetkých mestách a obciach, v ktorých ETP riadi komunitné centrá. Zlepšila 
sa komunikácia a porozumenie medzi klientmi a profesionálnymi pracovníkmi.

MiMoškolské aktivity: Miestni lektori sa pravidelne venujú talentovaným deťom a mladým ľudom v 
komunitných centrách v oblasti hudby, spevu, tanca, dramatického umenia, maľby, fotografie, športových aktivít a  
rozvíjajú aj počítačové zručnosti ľudí z komunity. 

výsledOk: Desiatky mladých ľudí nadobudli nové zručnosti, naučili sa pracovať v tíme, porozumeli umeniu, športom, 
zdokonalili sa v hudbe, tanci a speve, naučili sa nové veci. Mimoškolské kluby odlákavajú pozornosť od nevhodných 
činností zameraním sa na zmysluplné aktivity, obnovujú sa študijné a pracovné návyky, čo v dôsledku vedie k zlepšeniu 
prospechu a väčšiemu záujmu detí a mládeže pokračovať v štúdiu. 
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o komunitého centra vo Veľkom Blhu prišla na stretnutie s psychológom desiatka dospelých, mladých Rómov. 
Sedeli pri stole s občerstvením a rozprávali sa o drogovej závislosti. Rozoberali, čo ich k droge doviedlo, čo 

im chýba a čo robiť, aby to tak nebolo. „Nie je hanbou liečiť sa zo závislosti, je to choroba, ako mnohé iné,“ vysvetľuje 
doktor Kasenčák zo Starej Ľubovne. Podaktorým nejde do hlavy, že „mariška“ naozaj škodí, ba aj obyčajné cigarety. 
Alkoholu mladší Blžania neholdujú. 

„Poď, Zdenko,“ privítal lektor malého, usmievavého chlapca, ktorý sa objavil vo dverách. „Chodí na všetky naše aktivity. 
Všetko ho zaujíma,“ objasňuje komunitná pracovníčka Monika Sendreiová prítomnosť deväťročného chlapčeka. Vlastnú 
skúsenosť s drogami nemá a pravdepodobne ani mať nebude, zato veľmi dobre vie, čo dokáže alkohol.

Rodina žije vo veľmi skromných pomeroch, v malom dome bez vody a donedávna aj bez elektriny. Monika nevylučuje, 
že Zdeno rád chodí do komunitného centra i preto, lebo sa tam cíti lepšie ako doma. Chlapec sa zapája do debaty, 
rozumne vyberá slová, múdro skladá myšlienky a všetci prítomní ho berú vážne. 

„Nemám veľa času, ponáhľam sa do kostola. Máme stretnutie v modlitbe s Bohom,“ argumentuje, keď ho po stretnutí 
zdržiavame, aby porozprával niečo o sebe. V škole je tretiak a okrem maďarčiny má samé jednotky. Chodí do maďarskej 
školy, lebo v obci je iba taká. Najbližšia slovenská škola je na Teplom Vrchu, kam by musel dochádzať autobusom, ale 
mama mu na cestovanie nevedela vyčleniť peniaze. Štyri roky bol v detskom domove, kde každý hovoril po slovensky. 

„Keď mama šla do väzenia, zobrali ma do domova aj so štyrmi súrodencami,“ rozhovoril sa. Stalo sa to pred šiestimi 
rokmi. Matku odsúdili preto, lebo neposielala deti do školy. Mala ich štrnásť s dvomi mužmi, prvý zomrel a druhý od 
nich  odišiel. Bedačili a matka o ne nedbala. 

Počas roka jej neprítomnosti mali sa podľa súdneho rozhodnutia o neplnoleté deti starať dve dospelé sestry. Keď 
sa po týždni bez matky prišla do domu pozrieť pani Monika, ktorá v tom čase robila terénnu sociálnu pracovníčku, 
videla žalostný obraz. Sestry prišli iba zobrať peniaze a súrodencov nechali samých na seba. Jesť im občas dával 
sused. Najhoršie na tom bol desaťmesačný Jožko. Bol vyhladovaný, dehydrovaný, pocikaný, pokakaný, na telíčku mal 
zapareniny, chrasty a spal v chodítku. Zdenko mal necelé tri roky, Miška šesť, Denisa osem, Terezka desať rokov. V 
dome ešte boli traja dvanásť až štrnásťroční chlapci. 

Monika vec oznámila úradom. Trvalo týždeň, kým Jožka umiestnili do ústavu a vyše mesiaca, kým sa doň dostali ďalší 
štyria malí. Troch starších nechali celý rok samých. Starostka vyčlenila peniaze na suchú stravu, pozháňala nábytok, 
zabezpečila pec a drevo na kúrenie. K deťom chodievala Monika a vždy od nich odchádzala s plačom. Podchvíľou k nej 
dobehli s prázdnym kastrólom, lebo vedeli, že im dá z toho, čo varila pre svoju rodinu. 

Matke trvalo pol roka, kým sa po návrate z výkonu trestu vybrala do domova. „Bolo Mikuláša a doniesla nám sladkosti. 
Nespoznal som ju,“ rozpráva Zdenko. „V domove mi bolo dobre. Mal som teplo, jedlo, pokoj, hračky, bol som čistý a 
mali nás radi. Neboli sme všetci spolu,“ pokračuje. Po štyroch rokoch tri deti vrátili k matke. Ani jednému sa nechcelo 
a prosili, aby mohli ostať. Jožko šiel na adopciu a Terezka je v reedukačnom zariadení. Najťažšie znášala odlúčenie od 
rodiny, v domove si podrezala žily, psychicky sa zrútila a lekári nedokážu predpovedať, či sa z toho niekedy dostane. 

Zdenko ešte dlho potom chodil za Monikou a žiadal, aby mu vybavila návrat do domova. Nešlo to. Doteraz si ako 
vzácnosť opatruje pohár od vychovávateľky a píše jej. „Teta Monika, vybavte, aby sme mali svetlo a vodu,“ prišiel 
jedného dňa na úrad. „Podarilo sa mi zariadiť, že súd na zavedenie elektriny do ich domu uvoľnil z peňazí, ktoré im 
usporili v detskom domove. Sú to prostriedky zo sirotského a rodinných prídavkov, ktoré prichádzali od štátu a zvýšili 
sa po zaplatení úhrad. Deti k nim budú mať prístup až po dovŕšení osemnástich rokov,“ rozpráva pani Sendreiová, ktorá 
sa stala ich majetkovou opatrovníčkou. 

Všimla si Zdenkovu inteligenciu a postarala sa, aby malý mudrc mal individuálnu mentorku – osobu, ktorá sa mu 
venuje, učí sa s ním, hrá a veľa rozpráva. Chlapček vie, že k Margite Ruszóovej môže prísť s každým problémom. 

Veľmi rád chodí aj do kostola. Tam sa s ním takisto hrajú, učia, dávajú mu knižky a hlavne vštepujú mu prostredníctvom 
viery a lásky k Bohu hodnotné ľudské vlastnosti. Od mamy sa veľa nenaučí a od otca, ktorý sa k nim vrátil a ďalej pije, 
počúva, že nie je jeho syn. Našťastie, má mu kto suplovať rodinnú výchovu a od cirkvi a komunitného centra dostáva 
príklady hodné nasledovania. 

Do budúcnosti má jasný plán: “Na strednej škole sa vyučím za kuchára a na vysokej za kňaza,“ hovorí a zdá sa, že sa už 
nezvratne rozhodol.   

D
Malý Mudrc
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red komunitným centrom v Starej Ľubovni – Podsadku postáva popoludní skupinka školákov. Slušne sa 
zdravia a dávajú do reči. Tipujú ma na učiteľku. Najmenší chlapček vyťahuje spod bundy žiacku knižku a 

chváli sa jednotkou. Medzi horšími známkami žiari. „Ja som pred týždňom dostal dvojku,“ tíska sa dopredu ďalší. „Aj ja 
sa budem dobre učiť,“ potichu vraví dievčatko v úzadí, ktoré sa nemá čím popýšiť. Na dlani rúčky má drobným písmom 
niečo napísané. „Ťahák!“ bonzujú ostatní a malá beťárka skrýva ruku do vačku. 

Zrazu sa ozval zvuk auta a pozornosť detí je už celkom inde. „Ide!“ zvolal ktosi z nich a uvoľňujú miesto autu. „Ako sa 
máme?“ prihovára sa usmievavý komunitný pracovník Peter Gomolák. S deťmi to vie. 

Keď pred piatimi rokmi do Podsadku prišiel, v komunitnom centre sa už deti zamestnávali nejakými činnosťami. Boli 
to hlavne športové a mimoškolské hry, spev a tanec. Len čo sa začali formovať stále skupinky, mladý teológ do každej z 
nich pridal aj duchovný rozmer. 

Prešlo päť rokov a z mnohých detí sú inteligentní mladí ľudia, pionieri dovtedy nebývalých myšlienok a lídri mladších. 

Všetkých nadchlo fotografovanie. Z ETP Slovensko dostali fotoaparáty, aby nimi zobrazovali dianie okolo seba 
a pod vedením pracovníka tejto organizácie, absolventa umeleckej priemyslovky Slavomíra Kutaša sa postupne 
zdokonaľujú.

Dávid Korčkovský (18) sa uberá skôr umeleckým smerom a fotoaparátom zaznamenáva impresívne momenty. Angela 
Dunková (19) vie pohotovo zachytávať pohyb pri športe a zvlášť citlivo deti. Jej o rok mladšieho brata Gustáva, Luciu 
Pompovú (18), Evu Porčogošovú (22) a nováčika „v klube“  Justínu Dunkovú (16) zaujímajú ľudia pri činnosti. Niektoré 
ich zábery majú svojskú atmosféru a sú také pôsobivé, že divákovi utkvejú v pamäti. Z najlepších snímok mladých z 
Podsadku, ako aj z iných osád, kde takisto dostali fotoaparáty, zostavili organizátori projektu výstavu. Už ju videli v 
Bratislave na Univerzite Komenského a v Európskom dome, v Medickej záhrade a poputuje aj do iných miest. 

Štyria spomedzi podsadských lídrov sú stredoškoláci. Dávida a Angelu čaká maturita v odbore marketing na Strednej 
odbornej škole v Starej Ľubovni. Obidvaja sa prihlásili na Katolícku univerzitu v Ružomberku na sociálnu prácu. 

„Chcem niečo dosiahnuť,“ hovorí Dávid. Budúcnosť má premyslenú. „Z osady odídem, ale nie ďaleko, najradšej do 
Starej Ľubovne. Rád by som pomáhal ľuďom v osade.“ Má tri priority: vzdelanie, prácu a bývanie. Je presvedčený, 
že to spolu súvisí. „Ak budem mať kvalitné vzdelanie, získam dobrú prácu. Tá mi prinesie slušný príjem a môžem si 
nadobudnúť pohodlné bývanie,“ vraví. Dávid má troch súrodencov, bývajú v murovanom dome a rodičia jeho túžbu po 
vzdelaní podporujú. Presvedčili sa, že nie je zbytočná, ich syn už reprezentoval slovenských Rómov v Bruseli, kde sa 
podieľal na príprave návrhu akčného plánu pre boj proti chudobe. 

Angelu sociálna práca láka preto, lebo je presvedčená, že ten, kto ju má možnosť vykonávať, najviac obohacuje sám 
seba. Nemá na mysli peniaze, ale bohatstvo ducha. 

Gustáv sa učí za umeleckého kováča. Jeho snom je mať vlastnú dielňu, dať v nej zamestnanie aj iným a vyrábať umelecké 
kováčske predmety. Mladučká Justína sa v Kežmarku učí za kaderníčku.

Eva a Lucia sú cukrárky s výučným listom, ale zatiaľ pečú koláčiky, ba i náročné, vyzdobené torty iba na rodinné 
podujatia. Prácu sa im nepodarilo nájsť. Majú i takú skúsenosť, že ich odmietli prijať do zamestnania len preto, že sú 
Rómky. Na zriadenie si vlastnej prevádzky nemajú peniaze. 

Dávid, Eva, Lucia, Angela, Gustáv i Justína požívajú v obci vážnosť. Každý z nich má svoju vekovú skupinku detí, s 
ktorými trávia voľný čas. Ich „stretká“, ako volajú pravidelné stretávanie sa, sa náplňou činnosti podobajú školským 
družinám. Pomáhajú deťom v učení, kreslia, nacvičujú divadlo, hrajú sa s nimi. Aby túto prácu robili ešte lepšie, 
navštevujú Rómsku animátorskú školu Spišskej diecézy. Sami sa stále radi stretávajú s Petrom Gomolákom a spoločne 
sa zamýšľajú nad otázkami viery v Boha. Sú presvedčení, že aj vďaka kresťanskému presvedčeniu sa vypracovali tam, 
kde sú a ešte pôjdu ďalej. V lete už boli na evanjelizačnej misii v Bulharsku. 

P
lídrI
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u tečie voda a tu sú kohútiky,“ vysvetľovala Margita Hroncová (40) v komunitnom centre v Jesenskom 
prekvapeným deťom princíp vodovodu. Nikdy v živote sa s podobným zázrakom nestretli, doma nemajú 

tečúcu vodu. 

Margita Hroncová vedie predškolskú výchovu a rekvalifikovala sa na rómsku asistentku učiteľa. Pôvodne vychodila 
strednú školu v odbore prevádzková chémia. Je Rómka a muža má „polovičiara“ – jeden z jeho rodičov bol biely. Dlho 
bol cestárom a teraz chodí zbierať úrodu do Talianska. Majú iba jednu devätnásťročnú dcéru, najprv viac detí mať 
nemohli a neskôr už nechceli. „Tu mám až sedem detí,“ hovorí celá nadšená. Vidno, že sa jej práca páči a s malými to 
vie. 

„Je veľmi dôležité, aby rómske deti z prostých pomerov absolvovali predškolskú výchovu. Nemajú základné hygienické 
návyky,“ rozpráva a dokresľuje niekoľkými prípadmi. „Jeden chlapček šiel na veľkú potrebu tak, že si čupol vedľa 
záchodovej misy... Ani jedno z nich nevedelo, že po „veľkej“ si má utrieť zadoček a ako sa to robí... A už vôbec nie, že 
potom si treba umyť ruky...“. „Splachovací záchod prvý raz videli až v komunitnom centre. Musela im najprv vysvetliť, 
ako sa používa a mali pred ním rešpekt. Nepočuli ani o umývaní zúbkov,“ povedala. 

Pani Margita má na ľavom zápästí červenú šnúrku. „To nie je proti urieknutiu, ako by ste si možno mysleli. Pred chvíľou 
som predškolákom vysvetľovala, ktorá ruka je ľavá a ktorá pravá. Nešlo im to do hlavičiek, zapamätali si to až vtedy, 
keď som si na ľavú ruku uviazala červenú šnúrku a na pravú modrú. Červenú som si zabudla dať dolu...“ vraví. Deti učí 
dokonca aj hrať sa, mnohé ani s tým nemajú žiadnu skúsenosť, nepoznajú hračky a vyrastajú bez podnetov, ktoré by ich 
rozvíjali. Nikdy v ruke nedržali kriedu či ceruzku. 

„Najviac potrebujú lásku a ani tej sa im často nedostáva. Keď ju pocítia, sú nesmierne vďačné a keď im chýba, sú 
smutné – ako všetky deti. Na MDŽ sme zhotovovali pre mamičky kvety z papiera. Jedno prišlo veľmi nešťastné – mama 
o kvietok nemala záujem a robilo jej ho s toľkou radosťou... Bolo mi ho veľmi ľúto...“  

Pedagogické danosti v sebe pani Margita objavila len nedávno. „Vždy som bola ostýchavá, zakríknutá a pred viacerými 
ľuďmi som sa nedokázala vyjadrovať. Zlom nastal na Križovatkách. Bol to veľmi osožný kurz, dal mi neuveriteľne veľa, 
uvedomila som si svoju hodnotu, možnosti a dostala som odvahu pustiť sa do vecí, na aké by som si predtým za svet 
netrúfla,“ rozpráva. Teraz už sama vedie Križovatky a ako lektorku ju chvália v širokom okolí. 

„T
nevedia sa hrať 
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dkedy Veronika Kalejová (25) z osady v Ostrovanoch prerušila štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety, učenie jej chýba. Prvý ročník úspešne ukončila, ale do druhého nenastúpila. 

Musela by zaplatiť školné 600 eur a to si nemohla dovoliť. 

Spočiatku jej štúdium financovali z prostriedkov podpredsedu vlády, avšak na ďalšie obdobie peniaze neschválili. 
Špecializovala sa na sociálno-zdravotnícku prácu s rómskou národnostnou menšinou, čo je presne tá oblasť, ktorej sa 
venuje. Veľmi si obľúbila predmet dietológia. Rómsky jazyk, ktorý bežne používa, jej, paradoxne, robil problém, ale 
statočne sa s ním pasovala. Hovorí, že spisovná rómčina má náročnú gramatiku, výslovnosť a obsahuje množstvo pre 
ňu neznámych slov. 

Veronika robí šiesty rok v obci asistentku terénneho sociálneho pracovníka. Polročnú pauzu mala iba počas materskej 
dovolenky. „Táto práca mi úplne vyhovuje. Mám dokonalý prehľad o živote osady, rozumiem tunajším ľuďom a teším 
sa, keď im môžem pomôcť. Nechápem tých, ktorým, len čo skončia vysokú školu, prestane voňať zablatená osada, ťažké 
životné situácie prostých ľudí a utekajú za fajnovejšou prácou. Aj keby som školu skončila, neťahalo by ma to inam,“ 
tvrdí. 

Ako asistentka trávi dlhé hodiny v robote a dostane za to 340 eur. Keby sedela doma, mala by len o tridsať eur menej. 
Manžel Peter (24) by bol spokojnejší a mala by viac času na štvorročnú Nikolku. Takto sa dcérke venuje prevažne otec, 
sestra Marcela Duždová (27) a pomáha aj mama, pyšná na svoju úspešnú dcéru.   

Muž ju od samého začiatku odhováral od štúdia. Pre vzdelanie nemá veľké pochopenie, sám vychodil špeciálnu školu 
a teraz si cez úrad práce robí polročný murársky kurz. S Veronikou chodili dlho, od začiatku sa mali radi, a preto 
považovali za samozrejmé, že sa zoberú. Pekný vzťah im vydržal a Peter sa postupne zmieruje s tým, že jeho žena ešte po 
práci trávi hodiny nad knižkami. „Nechcela by som chlapca z inej osady, obávala by som sa, že ho nepoznám a neviem, 
z akej je rodiny,“ vraví Veronika. Teraz čakajú druhé dieťa a viac už neplánujú.

„Keby sa mojej sestre podarilo nájsť sponzora, určite by sa vrátila do školy,“ tvrdí Marcela. Je presvedčená, že Veronika 
raz naozaj získa vysokoškolský diplom. 

Kalejovci bývajú v novom murovanom dome a taký istý dom má v susedstve Marcela. Obe rodiny sa vybudovali z 
prostriedkov sporenia a mikropôžičky ETP Slovensko. Aj ich rodičia žijú v slušnom tehlovom dome a murivo na stavbu 
domu používali už aj starí rodičia. Veronikin otec je robotníkom na železnici a v ostrovianskej osade je posledný 
zamestnaný Róm. Všetci ostatní prácu stratili a ak robia, tak iba na zmluvy. Preto sa im darí omnoho horšie.  

„Bolo nás doma päť detí a žili sme chudobne,“ rozpráva Veronika. Všetci sa učili dobre, ale rodičia by neutiahli, keby aj 
ostatných poslali do školy. Veronika vynikala v humanitných predmetoch, slovenčinu a dejepis priam milovala. Vyučila 
sa v Prešove za krajíčku a potom si ešte urobila dvojročnú nadstavbu s maturitou.

Na strednej škole sa prvý raz ocitla vo väčšom meste. Šla tam s obavou, pretože vtedy o sebe dávali vedieť skíni. Prekvapilo 
ju, že v Prešove sa ľudia lepšie správajú k Rómom ako v blízkych Michaľanoch. Skamarátila sa aj s Nerómkami a vo 
vyučovaní ich hravo tromfla. 

Keď sa ostroviansky sociálny pracovník, Marián Trišč, chystal na externé štúdium na vysokej škole, rozhodla sa, že 
pôjde s ním. Aj vďaka jeho podpore zvládala skúšky rovnako dobre ako on. Žiaľ, trvalo to iba rok.    

O
vysokoškoláčka
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emôžem vás pozvať domov. Môj muž sa opil a vtedy býva agresívny,“ ospravedlňuje sa Sabinovčanka 
Judita (40). „Alkoholik bol svokor a pije aj svokra. Aj mňa nahovára. Ale ja to nechcem, u nás doma sa 

tak nežilo. Otec až do dôchodku poctivo pracoval v Krížiku a mama okrem toho, že sa o nás starala, celý život robila na 
bitúnku. Od malička som mojim deťom hovorievala, že alkohol je zlý a hoci doma nevideli dobrý príklad, ani jedno z 
nich sa nedalo na pijatiku,“ rozpráva pani Judita. 

So Štefanom, starším od nej o tri roky, chodila od šestnástich rokov. V sedemnástich porodila prvé dieťa, o ďalšie dva 
roky sa zaňho vydala a doteraz sú spolu. Pribudli ďalšie dve deti. Všetky tri pôrody mala veľmi ťažké, nemali kde bývať 
a to boli dôvody, pre ktoré si dala podviazať vaječníky, aby už nemala viac detí. „Mám to s mužom dosť zlé,“ sťažuje sa. 
Keď ide do roboty, je triezvy, inak nie.    

Štefan  robí v Sabinove strážnika. Služba sa mu začína o šestnástej hodine, končí o polnoci a jej náplňou je dozerať na 
poriadok v spolužití Rómov a bielych. V robote sa obdeň strieda s ďalším Rómom a mesto je s ním spokojné. Judita 
nikdy nebola dlhodobo zamestnaná, niekoľko rokov strávila na materskej, neskôr pár mesiacov v Čechách a potom 
trochu robila na verejno-prospešných a aktivačných prácach. Teraz by si najradšej sadla do školských lavíc. „U nás, 
Rómov, je to tak – vychodíte základnú školu a dosť,“ približuje tunajšie pomery. Donedávna považovala za úspech, že 
jej deti ani raz na základnej škole neprepadli. 

Doma už má len syna Miroslava (19). Osemnásťročná dcéra Mária žije s druhom a dieťaťom u svokrovcov a najstarší syn 
Roman (23) s manželkou a dvomi deťmi je v Anglicku. Vykonáva príležitostné práce a je spokojný.

Judita mala dosť jednotvárny život – deti, varenie, upratovanie a stretnutia so Svedkami Jehovovými. Keď začalo 
komunitné centrum organizovať podujatia, privítala ich, vytrhli ju z nepríjemného domáceho prostredia a cítila sa 
na nich fajn. Chodila na kurzy združenia Romix, kde si ženy z osady krátili čas šitím, štrikovaním, maľovali na sklo, 
zhotovovali náhrdelníky, náušnice. Takýto spoločenský život ju bavil a presviedčala sa, že nemusí večne len sedieť 
doma. Za komunitnou pracovníčkou Zuzanou Kollárovou mnoho žien prichádzalo s rôznymi problémami a vždy im 
poradila, či už šlo o sociálne otázky, zdravie, všelijaké vybavovačky. Zuzana si aj k Judite našla cestu a tá rozprávanie 
vzdelanej ženy hltavo sledovala. 

Keď sa rozbehol kurz Križovatky, zameraný na rozvoj osobnosti a Judita počúvala o emóciách, sebaistote, sebadôvere, 
vzťahoch medzi ľuďmi, sociálnych zručnostiach, zmysle života a mnohých iných veciach, o ktorých dovtedy netušila a 
nezamýšľala sa nad nimi, naštartovalo ju to k túžbe ďalej sa vzdelávať. „Na Križovatkách som sa dozvedela, že každý 
človek je v niečom dobrý. Posmelilo ma to a viac si verím,“ hovorí. Doviedlo ju to k odvážnemu rozhodnutiu - študovať. 
So synom Miroslavom sa už rozprávali, že sa spolu prihlásia na strednú školu a úspešne ju dokončia. Judita si verí, že 
to zvládne. 

„N
v štyrIdsIatke dO škOly
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riginálne cigánske veštice v kvetovaných sukniach a s cingajúcimi peniažkami už zrejme vymreli. Jednu 
vykladačku sme predsa našli, takú modernú, s aktuálnymi problémami. Lenka Cibuľová (56) z Kokavy nad 

Rimavicou nevykladá z tradičných cigánskych kariet, ale z bežných, obrázkových. „Na vykladanie je najlepší utorok a 
piatok. Dnes je štvrtok, ale posuniem vás v čase,“ hovorí a mieša karty. Keď začne s ich výkladom, nevychádzam z údivu. 
Všetko sedí. Neveští pre zárobok, celý život ťažko pracovala na píle a z driny je zrobená.
 
Na pílu chodila so svojím manželom Vojtechom (62), ktorý si ešte po šichte brával fušky. Mnoho razy prechodil drobné 
choroby a večnou robotou si doničil celé telo. Niekoľko rokov zápasí s kostnou sklerózou. K tomu sa pridali ťažkosti so 
srdcom, preto  mu voperovali strojček. Nevládze nič robiť, nemôže nič zodvihnúť, iba sedí, občas sa trochu prejde, veľmi 
zle počuje a prepadá depresii. 

„Som rada, že je medzi nami a za žiadne peniaze by som ho nedala do ústavu,“ rozpráva pani Lenka. Mala s ním dobrý 
život. Pekne sa k nej správal a všade chodili spolu. „Nevydávala som sa z veľkej lásky, ale preto, že mama prikázala, aby 
som s ním chodila a bola som zvyknutá poslúchať. Láska prišla až potom a bola naozajstná,“ spomína. 

„Kým sme boli obaja zamestnaní, mali sme všetko, čo sme potrebovali a mohla som naše deti dobre živiť a parádiť. 
Dvadsaťšesť rokov sme bývali v pohodlnom trojizbovom byte v činžiaku,“ pokračuje. Keď o zamestnanie prišli, nevládali 
za byt platiť a museli sa odsťahovať. Tri roky bývajú v starom jednoizbovom dome bez toalety a voda im tečie iba v 
kuchyni. Z pôžičky sprostredkovanej ETP Slovensko sa chystajú urobiť kúpeľňu, materiál už majú nakúpený. Sporenie 
si nemohli „dovoliť“, hoci by sa im veľmi zišlo, vysoké sumy dávajú za lieky.  Sporenie nie je dlžoba, keď treba vrátiť 
požičané, vrátia, lebo musia, ale sporiť je naozaj veľmi ťažké. Zrejme nedomysleli výhodu, ktorú im vo forme bonusu 
Sporiaci program ponúkal.  

Lenka sa učila za kaderníčku. Keď jej v treťom ročníku chýbalo pol roka do získania výučného listu, oťarchavela. Bruško 
rástlo, hanbila sa s ním chodiť do školy a zverila sa triednej učiteľke. Nepomohla jej, len povedala, že je na nej, čo spraví. 
Zo školy odišla a v osemnástich rokoch porodila Vojtecha (36). Po roku nasledovala Denisa (35) a po ďalšom Ivana 
(34). Syn sa vyučil za automechanika a stredná dcéra skončila na poľnohospodárskom učilišti. Obaja majú svoje rodiny 
a bývanie.

Najmladšia, Ivana Trgiňová, zopakovala maminu skúsenosť a školu nedokončila. Chodila na strednú zdravotnícku s 
maturitou. Jej biely fešák z alkoholickej rodiny sa pani Lenke nikdy nepáčil a dcére zakazovala stretávať sa s ním. 
Nepočúvala ju. Niekoľkokrát s ním čakala dieťa a tehotenstvo si dala prerušiť, ale napokon sa za zaňho vydala a narodil 
sa im  Miloš (8). Muž sa opíjal, nepracoval, stal sa z neho gambler, chodieval večer preč a vracal sa ráno, surovo ju 
mlátil, urážal, psychicky týral. Nevydržala to, požiadala o rozvod a vrátila sa k rodičom. Po rozvode súd určil dieťa 
otcovi, pretože býva v lepších podmienkach a matke povolil stretávať sa s ním. Otec vedie syna k nenávisti voči mame a 
ten vyhlasuje, že radšej zomrie, akoby bol s ňou. Býva v tej istej obci, ale vyhýba sa jej. Keď stretne pani Lenku, hovorí 
jej, že vie, že je jeho starká, ale nesmie sa s ňou stretávať, narýchlo si zoberie sladkosť a uteká preč. Ivana na dieťa 
prispieva z dávok v hmotnej núdzi. Pracovala v Kii, ale počas dlhšej maródky s obojstranným zápalom pľúc ju prepustili. 
„Doma som za chlapa, robím okolo domu všetky chlapské roboty,“ hovorí. Kvôli otcovi nechce odísť z domu. „Mama by 
si s ním sama neporadila,“ zdôvodňuje. Rozhodla sa tak, hoci jej do cesty prišlo nové šťastie – sympatický, pracovitý 
Róm z neďalekej obce, ktorý by sa s ňou rád oženil a potešili by sa tomu aj jeho rodičia. Pochádza zo slušnej rodiny, má 
strednú školu a jeho sestra vysokú. Chodieva jej pomáhať s najťažšími prácami. 

Ivanu mrzí, že nedokončila školu a vzdeláva sa v komunitnom centre. Chodí na počítačový kurz a spolu s mamou 
navštevujú prednášky. Obidve ženy rady čítajú romantické a dobrodružné romány.    

O
kartárka
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epšiu komunitnú pracovníčku ako Irma Horváthová (39) by pre Rómov v Moldave nad Bodvou nenašli. 
Komunitné centrum sídli v unimobunke priamo v osade. Nie je veľké, ale svoj cieľ plní. Popoludní je plné detí 

a mládeže. Dospelí doň chodia na kurzy a individuálne po rady. 

Pani Irma veľmi dobre rozumie svojim klientom, ich problémy dôverne pozná, viaceré z nich zažila na vlastnej koži. 
Sama je Rómka, pochádza z piatich detí a vyrastala v Moldave nad Bodvou v meste. Doma to mali všelijaké, otec mame 
zahýbal s inou ženou a mama svoj žiaľ tlmila tak, že s najmladším deckom chodievala do osady za svojou rodinou. 
Ostatné deti nechávala tak. Irma sa cítila opustená a upínala sa na babku. Jej prvá učiteľka Anna Remiášová postrehla 
inteligenciu dievčatka a vodievala ju do knižnice. Malá Irma vedela iba po rómsky a po maďarsky, zaujímali ju však aj 
slovenské knižky. S pomocou svojej učiteľky sa z nich naučila slovenčinu. Čítala veľa a bavilo ju to.

„Desaťročná som si uvedomila, že nechcem žiť tak, ako moja mama,“ hovorí. Zaumienila si, že bude študovať a poctivo 
sa učila. Jej mama nevie čítať ani písať.

„Prečo chodíš do školy? Aj tak z teba nebude právnička, ani učiteľka,“ posmievali sa jej ostatní Rómovia. Nič si z nich 
nerobila. Trápila sa pre iné veci. Do školy chodila bez desiaty a keď sa vrátila domov, nemala čo jesť. Hladná si sadla 
pred domom na kameň a plakala. Citlivejšia ako vlastná matka bola suseda a hladnému dievčaťu nosievala obed. Keď 
bola staršia školáčka, život sa jej zmenil k lepšiemu. Dostala sa bývať k otcovej sestre v inej časti mesta a konečne bola 
sýta a čistá. Študovala na gymnáziu a aj tam bola dobrou žiačkou. Mesiac po maturite porodila prvé dieťa.

 „Mám veľmi dobrého manžela,“ pochválila sa. Karol Horváth (39) pracuje a slušne zarába. Pauzu v zamestnaní mal iba 
počas rodičovskej dovolenky, keď mali malé dieťa a Irma študovala v Košiciach sociálnu prácu. Odvtedy už šesť rokov 
robí sociálnu pracovníčku. Bývajú v meste, v peknom, dvojizbovom byte.

Mamina robota sa zapáčila najstaršej dcére Nikole (21) a sociálnu prácu študuje na vysokej škole v Bratislave. Aj ostatné 
Irmine deti sa dobre učia, Karol (18) je stredoškolák a Kornélia (13) s Kevinom (7) sú na základnej škole. Chodia do 
slovenskej školy. Deti z osady navštevujú základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským a za to, že ich rodičia do 
nej v prvej triede zapíšu, dostanú desať tisíc forintov, tepláky, papuče a školské potreby.  

„V komunitnom centre máme dramatický krúžok. Jedného dňa som si sadla k počítaču a povedala som si, že napíšem 
scenár divadelnej hry. Chcela som našim hercom dať do úst také slová, akým  rozumejú. Spracovala som príbeh môjho 
krstného syna Ondreja Funtyho (†22), ktorý pred dvoma rokmi zomrel na dôsledky fetovania. Všetkých sa nás to dotklo. 
Raz som sa Kačkiho - ako chlapca volali – pýtala, prečo fetuje. Povedal mi: ‚Takú mamu by som chcel, ako ste vy, teta 
Irmuška. Moja mama stále pije a doma nemáme nič.‘ Bolo mi ho veľmi ľúto,“ rozpráva Irma. 

Slová, ktoré na javisku spieva jeho postava „...chleba nemám, plačem od hladu...“ boli, žiaľ, pravdivé. Chlapci k nim 
dotvorili melódiu a ako leitmotív sa tiahnu celým predstavením. Je to silná hra, možno práve preto, že herci v skutočnosti 
nehrajú, ale vypovedajú o tom, čo naozaj zažívajú. Účinkujú piati a traja z nich majú vlastnú skúsenosť s fetovaním. 
Divadlo z chatrče, ako sa tím hercov volá, s veľkým úspechom účinkovalo nielen v miestnom komunitnom centre, ale 
chodia aj na zájazdy. Keď boli vystupovať v Bratislave, nemohli uveriť, keď im v hoteli každému dali vlastnú posteľ. 
Doma takú vymoženosť nemajú.  

Hlavnú postavu stvárnil Lukáš Hudák (14), chlapec z osady s hudobným talentom, ktorý donedávna nosil zo školy 
päťky, alebo do nej vôbec nechodil. Odkedy ho nadchlo divadlo, v škole sa stal jednotkárom, dvojkárom. Aj on to má 
doma ťažké. Matke hrozí väzenie, pretože deti vynechávali školu.

V Divadle z chatrče hrá aj Dávid Horváth Forgáč (17) z bytovky v osade, ktorý po základnej škole nemal záujem ísť ďalej 
študovať. „Vtedy som to nevnímal tak, že robím zle. Až v komunitnom centre sa mi otvorili oči. Keď som začal chodiť 
na kurz Križovatky, mal som pocit, že mi hovoria presne to, čo potrebujem vedieť,“ hovorí a pokračuje: „Križovatky 
ma naučili, že všetko je na našom rozhodnutí. Pod ich vplyvom som sa prihlásil na strednú školu, prvý ročník mi ide a 
myslím, že zo mňa bude dobrý automechanik.“

L
Plačú od hladu
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Počas projektu Irme Horváthovej pomáhal v komunitnom centre jej brat Milan Hudák (28). „Tých dvadsať mesiacov 
bolo najšťastnejším obdobím môjho života,“ hovorí. Venoval sa najmä deťom a mládeži. Malé deti učil hygienickým 
zásadám, či pomenúvať farby. Budúcim školákom dal základy maďarčiny, pretože vedeli iba po rómsky a dvanásť – 
trinásťročné deti učil po slovensky. So všetkými sa veľa rozprával a vysvetľoval im, prečo je dôležité chodiť do školy, aký 
význam má vzdelanie a čím je fetovanie nebezpečné. Sám má len základnú školu, hoci od malička túžil byť učiteľom. 
„Keď som končil základnú školu a nemohol som ísť ďalej, veľmi som plakal. Nemal som topánky, kabát a doma nebolo 
peňazí. Tých dvadsať mesiacov, čo som robil s deťmi, ma utvrdilo v tom, že by som sa rád stal učiteľom. Chcel by som 
sa prihlásiť na pedagogickú a sociálnu prácu do Košíc,“ hovorí Milan, ktorý ukončil základnú školu v piatom ročníku. 
Prešiel aj peklom fetovania: „Viem, že to bolo veľmi zlé. Ale toluén tlmí hlad, ktorý som neraz cítil a nahradí lásku, ktorá 
mi doma chýbala.“ 

Milan nemôže ísť študovať, lebo základnú školu ukončil ako piatak... Najprv by musel dokončiť základnú školu, ak by 
bola taká možnosť, ale školy väčšinou nechcú poskytnúť takýmto študentom priestor, hoci je to možné. 
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tla, pôvabná Miriam Horváthová (20) z Nálepkova si za obrovskými krosnami počína zručne. Drobnými 
prstami šikovne prevlieka pomedzi osnovu člnok s niťou a utkané rytmicky  začesáva a zatláča k sebe. Ide jej 

to už automaticky. Biely koberec jej pod rukami rýchlo „rastie“. Keby ho predala, iste by to bola pre ňu vítaná finančná 
pomoc. Ale kto sa zatúla do Hnileckej doliny, aby si odtiaľ doniesol suvenír? Jej dielka slúžia iba na prezentáciu dielne 
úžitkového umenia miestneho komunitného centra a ani jej nenapadlo, že by ich mohla speňažiť. Tkaním si vypĺňa 
voľný čas a je rada, že sa naučila niečomu novému.  

Tkáčsky stav videla prvý raz v tejto dielni. Lektorka ETP pre ručné práce, varenie a pečenie pani Monika Drábová 
budúcim tkáčkam vždy najprv jednoducho vysvetlí a názorne ukáže postup pri práci a dievčatá už na tretí pokus slušne 
tkajú. Miriam k nej chodí osemnásť mesiacov a tká jedna radosť.

Do komunitného centra bráva aj svojho dvojročného synčeka  Fabiána. Kým mama tká, chlapčekovi a ďalším deťom sa 
venuje komunitná pracovníčka Zdenka Rabatinová. V klube Dino, ktorý slúži ako zariadenie predškolskej výchovy, sú 
malé stoly so stoličkami, kopa hračiek a farbičiek, drobci maľujú, spievajú, tancujú, počúvajú rozprávky, hrajú sa. Mamy 
vedia, že sú v dobrých rukách. Klub navštevuje osem – desať detí a mnohé z nich v ňom získali základné hygienické 
návyky, prvý raz videli splachovací záchod a tečúcu vodu. Podaktoré spočiatku plakávali, keď ich tam mamy nechali, 
toľko novôt bolo pre ne šokujúce. Po čase znovu plačú, ale dôvod je iný – nechcú ísť domov.

Fabián je prvé dieťa mladej Miriam. Keď s ním otehotnela, mala osemnásť, jej partner Štefan dokonca o rok menej. 
Bola nepripravená, bezradná, nevedela sa vžiť do roly budúcej mamy. Prerušenie tehotenstva jednoznačne odmietala, 
rovnako aj myšlienku zveriť svoje dieťa do ústavnej starostlivosti. „Viaceré tunajšie ženy hodia decko do domova, ale my 
nie sme taká rodina. Sme síce chudobní, ale žijeme slušne,“ vysvetľuje Miriam. 

V zložitej situácii jej pomohli vzdelávacie programy komunitného centra. Poctivo chodievala na stretnutia so zdravotnou 
sestrou, kde sa dozvedela, aká je dôležitá poradňa pre budúce mamičky a naučila sa, ako bábätko správne kúpať, kŕmiť, 
starať sa oň. Na ďalších komunitných aktivitách  si osvojila varenie, pečenie a ostatné domáce práce. Teraz do centra 
občas zájde aj mimo pravidelných stretnutí, prinesie si suroviny a pečie koláče pre celú rodinu. Zvyčajne prichádza s 
plnou taškou špinavej bielizne a kým sa venuje svojej práci, automatická práčka so sušičkou jej vyperie bielizeň. Túto 
službu s obľubou využívajú mnohé ženy. Komunitné centrum im ju poskytuje ako bonus za snahu vzdelávať sa. 

Miriam so Štefanom sa zatiaľ nezosobášili. Bývajú zvlášť, obaja u svojich rodičov, v neveľkých a preplnených domoch, 
kam by sa už ďalší človek nevošiel. Výhodou je aspoň to, že domy ich rodičov susedia. Túžia po vlastnom bývaní, ale 
nateraz je to pre nich nemožné. Štefan nepracuje a do dvadsiatich piatich rokov nemá nárok ani na dávku v hmotnej 
núdzi. Miriam žije so synom z materských dávok a obáva sa, čo bude potom. Po deviatej triede nešla ďalej do školy. 
Vraví, že jej rodičia nemali na to peniaze a z rovnakého dôvodu sa nevyučil ani Štefan.

Ú
tkáčka
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lica (26) zo Sabinova si veľmi dobre uvedomuje svoj pubertiacky prešľap a musela vynaložiť poriadne úsilie, 
aby ho zahladila. Rovnako je na tom jej manžel Daniel (27). 

Od malička chodili do jednej triedy a už ako školáci sa do seba zaľúbili. V šiestej triede preraďovali slabších žiakov 
do špeciálnej školy a keďže tam šli Alicine kamarátky a Danielovi kamaráti, žiadali sa aj oni. Prospech na to nemali, 
učili sa dobre, ale trvali na tom. „Riaditeľka špeciálnej školy sa na mňa hnevala, ale vyhovovalo mi, že sa nemusím 
učiť a mám jednotky,“ spomína Alica. Rodičia ani jedného z nich nezasiahli a nechali ich, aby si robili po svojom. Ona 
pochádza zo štvordetnej rodiny, on z trojdetnej. Obe rodiny žijú slušne, vo vlastných domoch, biedu netrú, ale vzdelaniu 
nepripisovali význam. 

Mladí sa zobrali, nasťahovali k Danielovým rodičom a v osemnástke Alica porodila prvého syna Dominika (8). S 
radosťou si užívala materstvo a okolo bábätka jej pomáhali matka i svokra. Postupne im pribudli Samko (5) i Tomáš (4) 
a po ňom si už povedali, že viac detí nechcú. „Žijeme v harmónii a stále sme do seba zamilovaní,“ pochválila sa.

Obaja navštevovali podujatia v komunitnom centre. Alicina svokra Magdaléna Godlová v ňom učí mladé Rómky variť. 
Pred poldruha rokom sa Alica stala asistentkou komunitnej pracovníčky. „Keď som tam začala robiť, dostala som chuť 
študovať. Chcem sa stať učiteľkou alebo sociálnou pracovníčkou a pomáhať ľuďom,“ hovorí. 

„Róm musí mať vysokú školu, keď chce mať prácu,“ je presvedčená. Pozná Rómov, ktorí sú vyučení elektrikári, 
automechanici, ale uplatnenie nenašli a žijú zo sociálky, alebo odišli do zahraničia. Godlovci sa dohodli, že nepôjdu 
nikam. „Zostaneme doma a presadíme sa!“ rázne vraví mladá žena. Ich deti tu majú zázemie a nechcú im ho brať. 

Druhák Dominik má najlepšieho kamaráta bieleho chlapca, s ktorým sedí v jednej lavici a už od škôlky jeden bez 
druhého nechcú byť. Učí sa na jednotky a dvojky. Samko ako jediné rómske dieťa chodí do „bielej“ materskej školy a 
páči sa mu v nej. Keď mu daktoré decko povie „Choď preč, lebo si Cigán“, mama mu vysvetlí, aby si z toho nič nerobil, 
lebo malý za to nemôže a v duchu ľutuje jeho rodičov, že do svojho potomka zasievajú nenávisť. Možno i pre toto si 
ostatní rómski rodičia neželali, aby ich deti chodili do jednej škôlky s bielymi.

Alica a Daniel chcú študovať na pedagogickej a sociálnej škole v Košiciach. Lenže práve pre ich nerozvážne pubertiacke 
rozhodnutie vyvstal problém – ako absolventi špeciálnej školy tam majú cestu zarúbanú. Východiskom je jedine doplniť 
si učivo zo základnej školy, teda celý školský rok navštevovať prípravný ročník a úspešne zvládnuť záverečné skúšky. 
Obaja sa na to dali a cestovávali do Košíc. Teraz ich čakajú koncoročné skúšky, od septembra sa stanú stredoškolákmi 
a po štyroch rokoch maturantmi. Alica si vybrala učiteľský odbor a Daniel špecializáciu informačné systémy a služby. 
Chcú v živote robiť to, čo ich baví, ju práca s deťmi a jeho počítač. „Svokra mi sľúbila, že kým budeme mať školské 
povinnosti, o deti sa postará. Keď nám to pôjde tak, ako si predstavujeme, budeme pokračovať na vysokej škole,“ končí 
svoje rozprávanie Alica. 

A
PresadíMe sa!
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zdravIe
odľa správy, ktorú pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v roku 2008 priemerná dĺžka života 
Rómov v troch okresoch Slovenska s vysokým percentom rómskeho obyvateľstva je o 10 až 15 rokov kratšia 

ako majoritného obyvateľstva. Je to dôsledok nízkeho životného štandardu a nehygienických podmienok v rómskych 
osadách, zanedbávania zdravotnej starostlivosti a častého užívania drog. V rómskych komunitách je nadpriemerná 
pôrodnosť, ale aj vyššia úmrtnosť dospelých i detí. Choroby, ktorých výskyt je na Slovensku zriedkavý (tuberkulóza, 
žltačka typu A a rôzne infekčné choroby dýchacích ciest), sú medzi rómskymi deťmi bežné. 

V tomto prostredí je potrebné zvýšiť zdravotné povedomie rómskeho obyvateľstva, zmeniť a zlepšiť stravovacie návyky. 
Na druhej strane treba hľadať cesty k obmedzovaniu fajčenia, konzumácie alkoholu, užívania drog a iných návykových 
látok.

Veľký počet ťarchavých adolescentiek a mladučkých matiek nepriaznivo ovplyvňuje zdravie detí. Slovenský systém 
zdravotníctva stojí pred veľkou výzvou, ktorú predstavujú zdravotné potreby rómskej populácie.

ETP Slovensko zorganizovalo a zabezpečilo poskytnutie materiálnej, sociálnej, právnej a zdravotnej pomoci viac ako 
6500 starším Rómom. Pre núdznych sme obstarali tlakomery, barly, postele, stoličky, potraviny, periny, hygienické 
potreby a lekárničky. Chronicky chorým sa preplatili potrebné lieky. Imobilným pacientom sa poskytla pomoc priamo 
v ich domovoch.

Komunitné centrá ETP pravidelne organizujú v rámci prevencie a osvety preventívne a osvetové podujatia. Pripravili 
sme 186 prednášok na tému zdravia, šírenia osvety o základnej zdravotnej starostlivosti a prevencii chorôb. Niektorí z 
našich komunitných sociálnych pracovníkov úspešne ukončili kurz Červeného kríža a tieto znalosti využívajú vo svojej 
každodennej práci. 

Mladé MaMičky: Tento kurz sme zaviedli, aby sme viedli ťarchavé ženy k správnej životospráve a aby sme ich 
oboznámili so základnými princípmi, ktoré treba dodržiavať a uplatňovať pri pôrode, kŕmení dojčiat, detských chorobách, 
v starostlivosti o bezpečné prostredie a zdravé stravovanie novorodencov. Učíme ich ako používať antikoncepciu. 

výsledOk: Kurz Mladé mamičky absolvovalo 1908 mladých matiek a otcov.

osveta v oblasti sexuálneho zdravia a drogových závislostí: Vyškolili sme 121 mladých Rómov, aby 
medzi svojimi rovesníkmi v komunitách šírili osvetu v tejto oblasti. V rámci kurzu sa hovorilo o sexuálnej abstinencii, 
bezpečnom sexe, pohlavných chorobách, zodpovednom rodičovstve a o role otcov. Ďalšími témami bola konzumácia 
alkoholu, drog a iných návykových látok, varovanie pred nerozumnou konzumáciou alkoholu a upozorňovanie na 
nebezpečenstvo drogových závislostí pre život a zdravie.

výsledOk: Ako dôsledok tohto kurzu a ďalších pozitívnych mimoškolských aktivít sme zaregistrovali zníženie výskytu 
fetovania. 

zdravIe

P
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erénnu sestru ETP Slovensko Gabrielu Valentovičovú v komunitách dobre poznajú. Prichádza do nich 
pravidelne, do každej aspoň raz za mesiac. Vedie kurzy pre mladé mamičky, vysvetľuje, ako sa preventívne 

chrániť pred chorobami, pred neželaným tehotenstvom, čo môže spôsobovať nedodržiavanie hygieny, aký dopad majú 
zlé stravovacie návyky, rozpráva sa s klientmi o ich aktuálnych zdravotných problémoch a radí im v nich. „Je zarážajúce, 
že ženy, ktoré mnoho ráz rodili, sa hanbia chodiť ku gynekológovi a to môže mať veľmi vážne dôsledky,“ hovorí. 

V Jesenskom došiel na stretnutie s Gabikou pri káve a keksíkoch tucet žien. Bola medzi nimi aj Csilla (39). Zreferovala, 
ako sa má po operácii, od ktorej ubehol mesiac a neodpustila si poďakovanie Gabike za to, že práve ona  postrehla, v 
čom tkvie jej problém a usmernila ju. 

Pani Csilla bola ťažko chudokrvná. Trvalo to niekoľko rokov. Bola bledá, slabá, ráno sa budievala unavená. Obvodný 
lekár ju posielal po všetkých možných vyšetreniach, ale príčinu nezistili. Csilla totiž pred ním zamlčala vážnu skutočnosť 
– že veľmi často a silno krváca. Nechcela hovoriť o svojich intímnych, ženských veciach.
 
 Sestra Gabika však vie s ľuďmi hovoriť tak, že pred ňou zhodia zábrany a otvoria sa. Csilla jej spomenula svoje krvácanie 
a Gabike bolo jasné: „Choďte ku gynekológovi, nech vám vyšetrí maternicu,“ poradila ustráchanej žene. Tá sa spočiatku 
bránila, ale keď ju poučila o možných dôsledkoch, strach zo ženského lekára v nej vystriedala vážna obava o svoje 
zdravie, dokonca o život. Nemohla si dovoliť riskovať, okrem dospelej dcéry má ešte dve nezaopatrené deti. 

Gynekológ jej po vyšetrení oznámil, že prišla v najvyšší čas. Zistil jej zväčšenú a otočenú maternicu, na ktorej sa vytvorilo 
päť polypov. Usúdil, že sa môžu premeniť na nebezpečné nádory a navrhol operáciu, ktorou maternicu odstránia. Pre 
pokročilú anémiu by jej oslabený organizmus nemusel operáciu zvládnuť, preto musela najprv dostať tri transfúzie a 
niekoľko mesiacov počkať, kým sa to ako-tak spraví. „Teraz, mesiac po operácii, mám taký dobrý krvný obraz, ako nikdy 
v živote. Cítim, že mi pribúdajú sily,“ hovorí pani Trifontiová. 

Už vie, že bolo naivné zamlčiavať najvážnejší prejav svojho ochorenia iba pre ostýchavosť. „Keby ma sestra Gabika 
neposmelila a nevysvetlila mi všetky súvislosti môjho ochorenia, nešla by som za ženským lekárom. A keby som hneď 
nešla, už som tu nemusela byť...“ zamýšľa sa. 

Všetko však dobre dopadlo a pani Csilla si môže vychutnávať príjemné udalosti, ktoré v blízkom čase čakajú jej rodinu. 
Vydáva staršiu dcéru Nikoletu, ktorá žije v Plzni a pracuje tam v internetovom zásielkovom obchode. Svadbu pripravujú 
v miestnom kultúrnom dome a príde na ňu sto dvadsať hostí. V júni predstúpi pred maturitnú komisiu na strednej 
pedagogickej škole dcéra Noemi, ktorá by rada pokračovala na vysokej škole a študovala špeciálnu pedagogiku, ale pre 
finančné problémy rodiny sa zamestná. Siedmak Vojtech azda prinesie zo školy slušné vysvedčenie a aj naďalej si bude 
v okrese Poltár obhajovať prvenstvo v hre na syntetizátor.   

T
haNbIa sa Pred lekárOM
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eter Radič (19) z Kokavy nad Rimavicou je jediný Róm v slovenskej futbalovej reprezentácii. V Dukle Banská 
Bystrica hrá za dorast. V meste navštevuje športové gymnázium a domov chodieva, ak môže, na víkendy. 

Vybrali si ho už ako štrnásťročného, keď pobadali jeho talent. Chceli ho viaceré kluby, ale len banskobystrický mu 
ponúkol aj školu. „Nemám problémy s tým, že som Róm a ani som nepostrehol, že by ho mali spoluhráči či fanúšikovia,“ 
hovorí. Dievčatám sa páči, tej svojej je však verný a už majú polročné dieťa. 

„Pochodil s futbalom veľký kus sveta. Nám sa o toľkých krajinách môže iba snívať,“ chváli sa synom Alica Radičová 
(45). Otec Ľubomír Radič (45) chlapca od malička brával na miestne zápasy, futbal ho fascinoval a už trojročný šikovne 
manipuloval s loptou. Najprv hral za domáci tím a široko-ďaleko bol najlepší strelec. Teraz vedenie klubu zvažuje, či 
ho preradí medzi juniorov, alebo mužov. Peter má sen hrať za špičkový zahraničný oddiel. Poctivo na sebe pracuje, 
nevynechá žiaden tréning. Mama starostlivo ukladá jeho ocenenia, nominačné listy a novinové články o ňom. 

„Stojí nás veľa peňazí. Len za kopačky, ktoré potrebuje dvakrát do roka, platíme po päťdesiat až sedemdesiat eur, drahé 
sú aj halovky, každý týždeň mu dávame tridsať eur a keď ide na rehabilitačné sústredenie, nemôžeme ho nechať bez 
koruny,“ vyratúva pani Alica. Kým na to ako-tak majú, dávajú. 

Bývajú v malom, vlhkom dome. Opadáva im omietka, na záchod chodia do búdky, nemajú kúpeľňu. Dom postavili ešte 
mužovi starí rodičia z hlinených váľkov. „Kto sa chce umyť, umyje sa aj v lavóre a vodu si zohreje, ale tie vlhké steny sú 
nezdravé a musíme ich riešiť,“ rozpráva. Pokúšali sa cez ETP sporiť, ale nevydržali. Pôžičku si však zobrali, trápia sa s 
jej splácaním a v lete sa pustia do opravy stien.    

Okrem syna futbalistu robí rodičom radosť dcéra Petra (27), ktorá už má rodinu, dve deti a býva vo svojom dome v obci. 
Vyučila sa za cukrárku. 

„Pre syna Ľuba (21) sa trápim,“ vraví Alica a vykresľuje jeho príbeh. „Je to dobrý chlapec, vyučil sa za mechanizátora a 
zamiloval sa do bieleho dievčaťa. Dominika je pekná, má rada svet, Cigánov, peniaze, ale nie cigánske deti. Keď sa im 
pred poldruha rokom narodilo dievčatko, v pôrodnici sa ho vzdala, ba uviedla, že sa ho vzdáva otec, aj starí rodičia. Malú 
dali do dojčenského ústavu. Pani Alica sa s tým nedokázala zmieriť a rozhodla sa, že Ľubku vychová. V zamestnaní v Kii 
dala výpoveď a dvojmesačné bábätko si priniesla domov. Dievčatko ju volá maminka a zaspí iba vtedy, keď „maminku“ 
cíti pri sebe. Večne je chorľavá a chodievajú po lekároch. „Keď som sa radila so sestričkou z ETP, ktorá k nám pravidelne 
prichádza, hneď sa pýtala, či matka v tehotenstve fajčila, lebo ak áno, drobné telíčko sa bude zbavovať jedov približne 
štyri roky. Takže ešte sa natrápime. Ľubka trpí alergiou, večne je zahlienená a náš vlhký dom jej nerobí dobre.“ Pani 
Alica je z toho smutná, ale Ľubku by za nič na svete nedala. Je ochotná urobiť čokoľvek, len aby bola zdravá a šťastná. 
Bráva ju so sebou do dediny a od ľudí počúva, že pred takou babkou klobúk dole. 

Keď Ľubku vidí jej biologická mama, plače. Podobne ako jej, zbavila sa chlapčeka z predošlého vzťahu. Ľubkinho otca 
si pri sebe drží a ďalšie, polročné dieťa, ktoré s ním má, si už nechala. Pani Alica verí, že navždy a v Ľubke k nej pestuje 
dobrý vzťah. Dievčatko sa však ťahá iba za „maminkou“ a tá ju zbožňuje. 

Malú má rada celá rodina a strýko Peter jej zo zahraničia nosí darčeky. Dedko Ľubomír sa v nej vidí. Je najlepším 
pilčíkom v okolí a víťazom mnohých pilčíckych súťaží. Roky si držal živnosť, ale okolnosti ho prinútili zrušiť ju a teraz 
dostáva iba sociálne dávky. Verí, že jeho deti sa budú mať omnoho lepšie. Na svojho syna futbalistu je náramne pyšný.

P
FutbalOvý rePrezeNtaNt
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elena Bariová (15) z Jesenského by ešte mala sedieť v základnej škole, ale do deviatej triedy už nenastúpila. 
Pred koncom ôsmeho ročníka porodila. 

Keď mladá Rómka zistila, že je ťarchavá, naľakala sa. Vedela, že doma jej nepomôžu. Pochádza z úbohého, zanedbaného  
domu, z mnohodetnej rodiny ťažkých alkoholikov a ako najstaršia z detí niesla na sebe všetku starosť o mladších 
súrodencov. Varila, upratovala a pritom sa v škole slušne učila. Chcela byť kaderníčkou, no teraz už vie, že ňou nikdy 
nebude. Od útlej mladosti chodila s bielym chlapcom a od dvanástich rokov si s ním užívala fyzickú lásku. Nik by to na 
ňu nepovedal, pôsobila celkom detsky. 

So svojou ťarchavosťou sa zverila v komunitnom centre, ktoré pravidelne navštevovala. Hneď pochopili ťažkú situáciu 
dievčaťa, vlastne ešte dieťaťa. Helena si v žiadnom prípade nechcela dať prerušiť ťarchavosť, rozhodla sa, že malé vychová. 
Otázkou však bolo ako a kde. Matka sa na ňu hnevala, a keby sa s ňou neprišla pozhovárať komunitná pracovníčka, 
vyhnala by ju z domu. Dcére však nijako nepomáhala. 

Ujalo sa jej komunitné centrum a stanovilo jej individuálnu mentorku. Stala sa ňou Monika Berkiová, matka dvoch 
detí, ktorá veľmi dobre vie, čo všetko prináša ťarchavosť a narodenie dieťaťa. S Helenou sa podchvíľou stretávala, 
pripravovala ju na materstvo, pravidelne s ňou chodila k lekárovi, na rôzne vybavovačky a postarala sa o všetku 
výbavičku pre bábätko. Keď si budúca mamička ešte pred pôrodom musela ísť poležať do mesta do nemocnice, odviedla 
ju tam a navštevovala. Vytvorili si vzťah úplnej dôvery.

Helenina matka neprišla do nemocnice ani raz, na dcéru nebola zvedavá dokonca ani vtedy, keď už porodila. Dochádzal 
za ňou jej priateľ, ktorý sa od potomka ani na okamih nedištancoval, ba aj jeho matka. Chlapcovi bieli rodičia si tiež 
občas vypijú a takisto žijú vo veľmi skromných pomeroch. Helenina matka absolútne odmietala prijať dcéru s malým 
Paľkom. Zobrali ich k sebe budúci svokrovci a všetci spávajú v jednej izbe tesného domu. Obľúbili si ich a mladú 
mamičku teraz odprevádza k lekárovi svokor. 

„S otcom dieťaťa sa ľúbime, chceme sa zobrať a mať ešte jedno dieťa,“ hovorí Helena. Už nepôsobí detsky, rozvinula sa, 
pribrala a vraj aj opeknela. Je spokojná. Trochu ju mrzí, že neskončila deväťročenku, no hlavne ju trápi myšlienka na 
súrodencov, ktorí zostali bez jej opatery. Je rozhodnutá, že nedopustí, aby v takej situácii bol niekedy jej synček. 

Na komunitné centrum má už menej času, ale keď príde zdravotná sestra, neodpustí si návštevu a bráva so sebou aj 
Paľka. Je veľmi vďačná za pomoc, ktorú dostala a nevie si predstaviť, ako by to všetko bez nej zvládla.

H
keď dieťa má dieťa
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bývaNIe
odľa sociografického mapovania rómskych osídlení z roku 2004 (Atlas rómskych komunít) žije približne 
polovica rómskej populácie na Slovensku rozptýlene medzi nerómskym obyvateľstvom.  V osadách, v ktorých 

žije druhá polovica rómskeho obyvateľstva, je približne tretina obydlí nelegálna a asi nemá zavedenú pitnú vodu a 87 
percent nemá napojenie na verejnú kanalizáciu. Hoci takmer 90 percent obydlí v takýchto osídleniach má zavedenú 
elektrinu, bežné sú nelegálne prípojky. V dôsledku segregovaného umiestnenia mnohých rómskych osád v regiónoch, 
ktoré samotné sú ekonomicky nerozvinuté, sa významná časť rómskej populácie na Slovensku nachádza v pozícii 
„dvojitej marginalizácie“. 

Mnohopočetné rodiny často bývajú v malých, niekedy iba jednoizbových domcoch. Spoločenský život sa preto odohráva 
zväčša na voľných priestranstvách mimo nich. Za nepriaznivého počasia sú životné možnosti rodín obmedzené na 
stiesnené pomery ich obydlí. Chýbajú pozitívne vzory pre kultúrnosť životného spôsobu.

Zistili sme, že väčšina rómskych rodín má problém získať pôžičku na bývanie. Prekvapilo nás, že síce pre nízkopríjmové 
rodiny sú dostupné štátne pôžičky, ale sociálne vylúčení občania k nim prístup nemajú. Sú teda odkázaní na úžerníkov, 
prípadne nebankové finančné subjekty.

Naším prvým krokom v starostlivosti o bývanie chudobných rodín bola ponuka mikropôžičiek na zlepšenie ich bývania. 
Všeobecne rozšírený názor hovorí, že Rómovia nedokážu včas splácať svoje úvery. Naše skúsenosti to popierajú. Naši 
komunitní sociálni pracovníci veľmi starostlivo vyberali klientov Mikropôžičkového programu a mesačné splátky 
pravidelne monitorujú.

Skúsenosti nám ukazujú, že aj malé pôžičky na zlepšenie bývania môžu spôsobiť veľkú zmenu v živote sociálne vylúčených 
rodín. Úver 1160 eur môžu klienti splácať počas štyroch rokov. V splátkach je zarátaný aj inflačný a administratívny 
poplatok. Klienti nedostávajú do rúk peniaze v hotovosti, ale umožňuje sa im nákup materiálu na zlepšenie bývania až 
do výšky úveru. Radou a asistenciou im pri tom pomáhajú naši spolupracovníci.

Do Sporiaceho programu sa postupne zapojilo 500 chudobných rodín z 15 obcí a miest. Klienti si počas 12 mesiacov 
sporia od 10 do 50 eur mesačne na vlastné vkladné knižky. Vložené prostriedky sú viazané na predmet sporenia, ktorý 
si vopred stanovili. Môže ním byť napr. zlepšenie bývania, kúpa domu, bytu alebo pozemku. Po ukončení sporiaceho 
obdobia a po splnení všetkých požiadaviek programu dostanú sporitelia bonus vo výške nasporenej sumy. Po úspešnom 
ukončení Sporiaceho programu má klient možnosť zapojiť sa do Mikropôžičkového programu, a tak získať dostatočné 
množstvo finančných prostriedkov na zlepšenie svojho bývania.

V roku 2008 sme sa rozhodli preskúmať možnosti poskytovania sociálneho bývania samotnou organizáciou ETP 
Slovensko. Zistili sme, že v prípade úzkej spolupráce tretieho sektora s národnou a miestnou štátnou správou sa môže 
súčasná politika výstavby menších bytových jednotiek výrazne zlepšiť. 

Štátny príspevok Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (v súčasnosti Ministerstvo dopravy a regionálneho 
rozvoja) pokrýva 75 % (80 %) nákladov na výstavbu (v závislosti od veľkosti domu) nízkoštandardných bytov. Zvyšných 
25 %  (20 %) na vyrovnanie celkových nákladov na výstavbu zvyčajne financujú samosprávy z vlastného rozpočtu alebo 
prácou budúcich nájomníkov na stavbe.

ETP Slovensko založilo koncom roka 2008 spoločne s mestom Moldava nad Bodvou neziskovú organizáciu ETP 
Moldava Housing, ktorá v spolupráci so samosprávou získala príspevok na výstavbu 12 nízkoštandardných bytov v  
Moldave nad Bodvou.

Budúci nájomníci sa zapojili do Sporiaceho programu približne rok pred začatím výstavby. Po ukončení sporenia 
dostali bonus a tak získali dostatočné finančné prostriedky na postupnú premenu nízkoštandardných bytov, ktoré si 
sami prerobili, na obývateľný domov. 

bývaNIe
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V Hodejove ETP Slovensko v spolupráci s miestnou samosprávou a miestnou stavebnou firmou postavilo 8 
nízkoštandardných bytov, ktoré sa nachádzajú v centre obce len niekoľko desiatok metrov od kostola. Budúci nájomníci 
boli povinní odpracovať na tejto stavbe vopred stanovený čas. Podporu a stavebný dozor zabezpečilo ETP Slovensko 
prostredníctvom odborníka na danú oblasť, ktorý na výstavbu dennodenne dohliadal a pomáhal miestnym obyvateľom 
pri betónovaní, kladení podláh, kachličkovaní kúpeľní a montáži kuchynských liniek. Okrem týchto prác dohliadal 
aj na výstavbu chodníkov a úpravu okolitého terénu v blízkosti nového bytového domu. Budúci nájomníci získali 
mikropôžičku, ktorú použili na dovybavenie bytu nižšieho štandardu na bežný štandard. 

výsledky: Tieto modely odskúšalo ETP Slovensko ako pilotné od roku 2008 vo svojich partnerských obciach a 
mestách Nálepkovo, Moldava nad Bodvou a Hodejov. Spolu bolo postavených 40 sociálnych bytov, ktoré nájomníkom 
poskytujú dobré podmienky na bývanie.
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ol čas obeda. Buchty na pare plnené džemom a posypané grankom sa ušli aj nám. Domáca pani Alena 
Horváthová (36) nás uistila, že ich narobila dosť. „Nie je to drahé jedlo. Snažím sa pripravovať takú stravu, 

ktorá zasýti, deti si na nej pochutia a je hospodárna,“ hovorí. Varí rada, každý deň obed i večeru. Pripravuje veľké dávky, 
má muža a šesť detí. 

Rodina žije v Spišskom Podhradí v staršom dvojizbovom rodinnom dome s kuchyňou, kúpeľnou a toaletou. Kúpili ho 
ešte Alenini rodičia a pred rokmi ho jej muž zveľadil. Domáca pani varí posediačky. Bolia ju nohy a to je dôvod, prečo 
ani nevychádza von. Doma bola sama. Manžel odcestoval do Trnavy, kam často chodieva pomáhať svojej slepej matke. 
Je hrdá, že má obetavého a starostlivého muža, ocenila to najmä po ťažkej operácii, pri ktorej jej z čriev vyberali nádor. 
Vtedy na mužovi bola všetka starosť o rodinu. 

„Najmladšie dieťa má štyri roky, najstaršie šestnásť. Všetky sú v komunitnom centre. Majú ho na pár minút od domu a 
sú v ňom takmer stále. Hrajú sa tam, učia, robia na počítači a chodia doň rady. Pre mňa je to veľká pomoc, komunitné 
centrum pomáha nielen deťom, ale odbremeňuje aj rodičov. Keď ich nemám doma a cítim slabosť, oddychujem, aby 
som sa zase mohla pustiť do upratovania či varenia. Ak varím deťom mäsko, pre seba musím pripraviť niečo iné. Som na 
prísnej diéte a to ide strašne do peňazí. Z nášho príjmu štyristo sedemdesiat eur je ťažké vyjsť. Pomôže nám, že v škole 
deti dostávajú desiatu,“ rozpráva. 

Aj deti Ivety Ferencovej (42) zo Spišského Podhradia boli zvyknuté na komunitné centrum. Teraz im chýba. Odkedy 
sa rodina presťahovala z mesta do nízkoštandardného bytu v časti Rybníček, vzdialenej od mesta na pol hodiny pešej 
chôdze, cítia sa odrezaní od sveta. Autobus zastavuje na Rybníčku raz denne. V meste mali deti možnosť tráviť čas nielen 
v komunitnom centre, ale aj v Centre Nano Nagle. Toto cirkevné spoločenstvo, známe tiež ako Združenie Írskych sestier, 
už šiesty rok v Spišskom Podhradí obetavo šíri osvetu medzi rómskym obyvateľstvom. Írske sestričky majú predškolské 
zariadenie i družinu pre školákov, vštepujú deťom základné hygienické návyky, učia ich poznávať geometrické tvary, 
farby, hovoriť po slovensky a starším pomáhajú v príprave na vyučovanie. 

Ferencovci bývajú na Rybníčku iba niekoľko mesiacov. „Nemáme tu nič, okrem bytov. Okolie je neupravené, nakupovať 
chodíme s vozíkom do mesta. Deti do školy odprevádzame, lebo po frekventovanej ceste sa ich samy bojíme pustiť. Je 
tu zlé pokrytie televíznym signálom, chytíme jedinú, aj to len českú rozhlasovú stanicu. Najhoršie na tom je, že sme tu 
iba Rómovia,“ pošomrala pani Iveta. Vzápätí dodala: „Ale som rada, že vôbec máme kde bývať“. 

Veľa nechýbalo a desaťdetná rodina Vladimíra (41) a Ivety Ferencovcov by sa ocitla na ulici. Pôvodne bývali vo veľkom 
jednoizbovom byte s príslušenstvom v staršom nájomnom dome. Nevedeli vyjsť s peniazmi, a preto prestali platiť 
nájomné. Až keď sa ich dlh voči mestu vyšplhal na dvetisíc eur, s penále dokonca nad tritisíc eur, pochopili, že situácia 
je vážna. Keď im došlo úradné oznámenie, že sa budú musieť vysťahovať, Iveta bezradne dobehla s prosbou o pomoc 
do komunitného centra. Komunitná pracovníčka rýchlo hľadala pre klientku riešenie. Právnik napísal odvolanie proti 
rozhodnutiu, vec sa doriešila mimosúdne, rodina dostala splátkový kalendár a dlžobu uhrádza, avšak z bytu sa musela 
odsťahovať, i keď nie okamžite, pretože ich pôvodný nájomný byt sa v súčasnosti rekonštruuje. Ale aspoň im mesto 
poskytlo náhradné bývanie. Takto sa Ferencovci dostali na Rybníček. 

„V meste sme bývali medzi bielymi a navzájom sme si neprekážali. Chcú od nás, aby sme sa zmenili, ale keď nás izolujú, 
nepôjde to, skôr si myslím, že to bude horšie,“ vraví Iveta. Na Rybníčku je dvadsaťosem nových bytov. Nik nevie, 
koľko ľudí tam žije, lebo mnohí sa nasťahovali načierno. V nových bytoch tak vznikla nová osada, bokom od ostatných 
obydlí.

Pani Iveta nemá zamestnanie. Je vyučená krajčírka, ale nikdy nechodila do práce. Ani jej manžel teraz nepracuje. Dlho 
robil v tehelni, potom dochádzal do Levoče na pílu, potom bol zase v tehelni, zase na píle a keď ho majiteľ gátra tlačil 
do živnosti, založil si ju, niekoľko rokov pracoval ako živnostník, avšak zákaziek bolo čoraz menej a keď už nemal z čoho 
nielen platiť odvody, ale ani žiť, živnosť vrátil a má aspoň dávku v hmotnej núdzi.

B
deti (ne)majú kam chodiť
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o domu Emílie Čurejovej (74) každú chvíľu niekto vstúpi. Okrem najstaršej dcéry, ktorá sa presťahovala do 
Čiech, všetky jej deti ostali tam, kde vyrástli, v Staroľubovnianskej osade Podsadok pod Ľubovnianskym 

hradom. Keď sa rozprší a z kopca steká voda, cesty popri chalupách sú samé blato. Vtedy má pani Emília naozaj čo robiť, 
aby udržala čistú podlahu s kobercom. Zdravie jej slúži, všetko okolo seba si starostlivo udržiava, varí si, baví sa s deťmi 
a denne stíha ponavštevovať rodinu, aby sa presvedčila, že všetko ide tak, ako treba.

Na svoje roky vyzerá veľmi dobre, tvár má bez vrások, vlasy prešedivené, len horšie počuje. Od mladosti ťažko pracovala, 
ale tá drina sa na nej akoby ani nepodpísala. Kým sa vydala, živila ju práca v lese a potom, len čo vypiplala každé zo 
šiestich detí, zametala ulice a chodníky. Zachovala si čulú, optimistickú myseľ a láskavé srdce. Pred dvanástimi rokmi 
ovdovela. Na svojho muža Ladislava spomína v dobrom a Bohu vďačí za vyše štyridsať šťastných rokov s ním. Boli pekný 
pár, dokazuje  to svadobná fotografia na stene. Aj jej manžel celý život poctivo pracoval. O deti sa starali, ako najlepšie 
vedeli a dali im všetko, čo bolo v ich silách. Alkohol sa u nich pil iba pri výnimočných príležitostiach. Rovnaké zásady 
si osvojili aj ich deti. 

Pani Emília je v štyridsiatke dvojnásobná babička, vyše dvadsaťnásobná prababička, ba už aj praprababička.

Oporou veľkej Emíliinej rodiny je syn Ľudovít (49). Váži si ho celý Podsadok a ľudia z osady ho rešpektujú ako člena 
Rómskej hliadky. Šesť rokov podniká v stavebníctve a hoci mu to nejde ideálne, nechystá sa zavesiť živnosť na klinec. 
Keď nemá robotu vo svojom fachu, čo býva spravidla v zime, prilepšuje si príležitostnými prácami v lese. Málokto v 
Podsadku takto uvažuje, ľudia zväčša po dvoch rokoch, ku ktorým ich zaväzuje príspevok z úradu práce, so živnosťou 
končia a znovu sú odkázaní na sociálnu pomoc. 

Ľudovít si ešte za mlada s pomocou chlapov z rodiny pribudoval k rodičovského domu prístavbu s vlastným vchodom. 
Jeho dom nie je veľký, ale praktický a útulný. Ako jeden z prvých v osade využil ponuku programu ETP Slovensko - 
pravidelne mesačne sporiť a po roku získať  bonus vo výške nasporenej sumy. Z takto nadobudnutých peňazí jeho dom 
dostal nové okná. Potom už na vlastné náklady stavbu zateplil. Jeho príklad presvedčil aj ostatných a možnosti na 
zlepšenie bývania začali využívať. 

Ľudovít ani jeho žena Anna neštudovali, ale ich deťom sa to už podarilo. Najstarší syn získal výučný list a dve dcéry 
sa v Kežmarku učia za kaderníčky. K záujmu o školu ich priviedli v komunitnom centre. Keď pred niekoľkými rokmi 
ponúkalo komunitné centrum program pre seniorov, pravidelne ho navštevovala aj babka Emília. „Veľa sme debatovali, 
so všeličím nám poradili, stretávali sme sa so zdravotnou sestrou, brávali nás na výlety. Spestrilo nám to život,“ spomína 
si. 

Celú rodinu veľmi zarmútilo, keď pred dva a pol rokmi Emíliinej dcére Vlaste Dunkovej (47) po srdcovom záchvate 
zomrel manžel. Po jednej smutnej udalosti prišla ďalšia - rana od Vlastiných svokrovcov. S ôsmimi deťmi ju vyhnali 
z domu, ktorý jej muž postavil na ich pozemku. Len vďaka matke neostala vdova na ulici. Starká sa presťahovala do 
kuchyne a dcére s veľkou rodinou uvoľnila svoju izbu. Ďalšej izby sa vzdala už pred rokmi, keď dcéra Ružena (51) ostala 
sama so synom.

„V našom dome sme mali tri izby a žili sme pohodlne. Teraz sa v jednej miestnosti tlačíme dvanásti a polovička detí musí 
spať na zemi,“ posťažovala sa Vlasta. Mrzí ju to práve kvôli nim, päť ich ešte chodí do základnej školy. Dvanásťročný 
piatak Slavo je jednotkár a Vlasta sa ho chystá dať študovať. „Škoda, že si nesmie zo školy doniesť domov knižky, rád by 
sa z nich učil. Učitelia vravia, že doma by sa knižky zničili...“  

Vlasta obracia každý cent, deti treba nakŕmiť, obliecť, držať v čistote. Ale zároveň vie, že s nimi nemôže naveky ostať v 
jedinej miestnosti. Prístavbu k domu jej chlapi z rodiny urobia, ale na materiál nemajú. Riešením je iba sporenie. Vlasta 
sa naň dala takmer pred rokom, mnoho razy mala nutkanie zrušiť ho a peniaze použiť na iný dôležitý účel,  ale odolala. 
Vždy v najhoršom jej pomohla rodina. V máji bude mať pokope 600 eur a presne toľko dostane z programu. Hneď sa 
pustia do prístavby, aby už v jeseni v nej mohli bývať.  Jej deti sa konečne pohodlne vyspia a budú si môcť sadnúť k 
stolu.   

„Keby som tak mala v mladosti dnešný rozum!“ vraví pani Vlasta. Tiež sa dobre učila, ale tak, ako všetci v osade, rovno 
z lavíc šla do lesa sadiť stromčeky. Nebolo nikoho, kto by jej poradil. Rodičia nechápali význam vzdelania. Pani Emília 
chodila do školy iba dva roky, čítať nevie a podpisuje sa len trasľavo.

D
rOdINa sI POMáha
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yše dvoch rokov sme nemali elektrinu. Zaviedli nám ju len vďaka mikropôžičke...“ Ružena Balogová (53) z 
Veľkého Blhu sa rozplakala a cez slzy niekoľkokrát opakovala: „Ďakujem!“ 

Do miestneho komunitného centra došla, aby nám vyrozprávala svoj príbeh. Začala a slzy vďačnosti jej hodnú chvíľu 
nedovolili hovoriť. 

Pani Ružena so svojím manželom a piatimi synmi, dnes už dospelými, dvadsaťpäť rokov bývala v trojizbovom byte v 
Rimavskej Sobote. Dlhé roky robila na družstve dojičku, neskôr upratovačku a jej muž kŕmiča dobytka. Bola to ťažká 
robota, ale nesťažovali si a vykonávali ju poctivo. Ich deti slušne chodili do školy a vyučili sa remeslu – stolárskemu a 
obuvníckemu. 

Život sa im zmenil, keď muž začal chorľavieť. Ochrnovali mu končatiny a štyridsaťštyriročného ho dali do invalidného 
dôchodku. Už trinásť rokov sa len ťažko pohybuje s dvoma barlami. 

Nedostatok financií rodinu donútil odísť z mestského bytu a presťahovali sa do Veľkého Blhu. Kúpili dva skromné 
domy – jeden pre seba a druhý pre syna s rodinou. Elektrina však bola len v jednom z nich, a preto ju z neho natiahli aj 
do druhého. Peňazí mali stále málo a za elektrinu prestali platiť. Dlh aj s penále narástol na takmer tritisíc eur a dosiaľ 
ho splácajú.

Od elektriny ich odpojili a svietili sviečkami a petrolejkami. Bolo to pre nich o to ťažšie, že v meste privykli na iný 
štandard.  Ani v jednom z domov nemali vodu a kým sa nepohádali so susedmi, brávali ju od nich. Teraz ju už vyše roka 
nosia zo vzdialenejšej studne. 

Bezúročná pôžička rodine pani Ruženy umožnila dať do domu zaviesť elektrinu, ktorou si aj kúria. Pôžičku pravidelne 
splácajú a ešte rok to potrvá. Ďalšia mikropôžička, ktorú zobral syn, je určená na zavedenie vody. Kým pôžičky dostali, 
chodili na finančné vzdelávanie.

„Ďakujem! Je to neoceniteľná pomoc,“ opakuje Ružena Balogová a zalievajú ju slzy... 

„V
ďakujem!
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Kokave nad Rimavicou, na kopci v úzkej uličke, upúta dom, pripomínajúci tatranskú architektúru. Veľkú 
loggiu má zaujímavo ohradenú drevenými lištami, poukladanými do písmena X. 

„Bol to môj nápad,“ hovorí Alica Radičová (51).  S manželom Jánom (52) býva v dome šestnásť rokov. Keď ho zdedili 
po Jánových rodičoch, steny mal z hlinených váľkov. Hlinu už pred rokmi nahradili tehlami, stavbu zmodernizovali, 
urobili sociálne zariadenie. Chceli sa pustiť aj do opravy zničenej strechy, ale nemali peniaze. V tom čase prišlo občianske 
združenie ETP Slovensko so Sporiacim programom. Radičovcov to zaujalo, ale nedôverovali mu. 

„Kto by veril, že nám po roku sporenia dajú stopercentný úrok? Bolo to také lákavé, až sme sa obávali, že v tom bude 
dajaký podvod,“ hovorí Jana Radičová (31), ktorá v rodičovskom  dome býva aj so svojím mužom a dvoma dcérkami. 
Garanciu, že o svoje peniaze neprídu, mali iba v tom, že vkladná knižka, na ktorú vkladali peniaze v banke, bola vystavená 
na ich meno. Pre istotu radšej odkladali iba najmenšiu možnú čiastku, stále im vŕtali v hlave pochybnosti. 

„Keby sme vedeli, že je to naozaj, sporili by sme si viac. Syn by nám pomohol,“ hovorí Alica Radičová. Syn Marcel (33) 
žije v Čechách, slušne zarába a s bielou manželkou čakajú druhé dieťa. Rodičom na strechu doložil, peniaze zo sporenia 
veľmi pomohli, ale nestačili.  

„Kým sme začali sporiť, chodili sme na kurz finančného vzdelávania. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné,“ vraví pani 
Alica. Nepatrí k ľuďom, čo nevedia hospodáriť, ale i tak hovorí, že to pre ňu malo význam.  
   
„Keby s nami nežila moja dcéra, domácnosť by som nezvládla. Veľmi mi pomáha,“ vraví. Dvadsaťtri rokov v závode v 
Utekáči montovala termosky. Denne 350 kusov. Má presilené ruky, bolia ju a ráno nimi nedokáže pohnúť. V Utekáči 
začala robiť v šestnástich rokoch, v osemnástich sa vydala, porodila dve deti a po materských znovu nastúpila k 
termoskám.

Ján Radič má problémy s chrbticou. Štvrťstoročie manuálne pracoval v blízkej skrutkárni a teraz je na aktivačných 
prácach. S Janiným druhom, ktorý robí na píle, chodia na cintorín kopať hroby a nosiť rakvy. Na smútočný obrad sa 
vždy slušne oblečú do čiernych oblekov a ľudia si ich vážia.
 
„Učíš sa pre seba. Nebuď ako mama,“ vravieva Jana svojej dcérke, tretiačke Miške (9). V treťom ročníku nechala stavebnú 
priemyslovku. „Mala som plané kamarátky. V triede som bola jediná Rómka a učiteľ na mne sedel,“ zdôvodňuje, 
ale dobre vie, že to nebol skutočný dôvod. Nechcelo sa jej učiť. „Teraz na to doplácam tak, že si neviem nájsť prácu. 
Nedovolím, aby to isté spravili moje deti. Miška sa učí dobre a zatiaľ len raz dostala päťku. Z mladšej Janky (7) bude 
pravdepodobne vynikajúca žiačka. Do školy ju zatiaľ nemohli dať, má vážne zníženú imunitu, ale už vie čítať i písať, 
sestre v úlohách opravuje ypsilony a nikoho doma nechce pustiť k počítaču.

„Strašne veľa dávame za lieky. Potrebuje ich Janka, aj ja s mužom,“ posťažovala sa pani Alica. 

„Naši rodičia sú na seba neuveriteľne viazaní. Keby, nedajbože, jeden z nich zomrel, druhý by sa asi pobral hneď za 
ním,“ rozpráva Jana. Aj ona je spokojná so svojím mužom, nezobrali  sa iba preto, že bez sobáša sú na tom ekonomicky 
lepšie.

„Ak by sa dalo, aj ja by som si ešte dala sporenie,“ pokračuje Jana. Má v pláne postaviť podkrovie domu. V Kokave mieni 
s rodinou ostať. „Sme tu spokojní. Na ulici môžete nechať čokoľvek a nik vám to neukradne a nik nerobí rozdiely medzi 
bielymi a Cigánmi.“ 

V
ktO by tO verIl?
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eby sa tohto dožila moja mama, tešila by sa,“ hovorí Svetlana (28). S manželom Milanom (27) si postavili 
dom, ktorý v osade Podsadok považujú za najkrajší, hoci mu ešte chýba omietka. Je poschodový, sú v 

ňom štyri izby, veľká kuchyňa, kúpeľňa, toaleta, špajza a priestranná predsieň. „Detské izby budú na poschodí. Nech 
majú svoje súkromie aj dievčatá, aj chlapec,“ pokračuje.
 
Viac detí už Svetlana nebude mať, po treťom si dala urobiť úkon, ktorý zabráni neželanému počatiu. Jej muž s tým 
súhlasil. 

Poschodie domu treba dokončiť, ale prízemie je hotové a bývajú v ňom. „Zatiaľ sa nám podarilo kompletne zariadiť len 
kuchyňu. Na linku sme si zobrali pôžičku,“ rozpráva. Kuchynský nábytok a doplnky svedčia o dobrom vkuse domácej 
panej. Aj sama vyzerá skvelo, má upravené vlasy, ruky a postavu modelky. 

„Vyrastala som v Starej Ľubovni, v bytovke s teplou vodou. Bolo nás sedem detí. Otec pracoval v skrutkárni a nič nám 
nechýbalo. Keď prišiel o prácu, nemali sme z čoho platiť byt a presťahovali sme sa do osady. Veľmi ťažko sme si tu zvykali. 
Otec odchádzal za prácou do Čiech. Kým rodičia postavili dom, žili sme v jednej izbe. Doma som sa už neučievala, našla 
som si kamarátky, ktoré škola nezaujímala a prispôsobila som sa im. Kým v Ľubovni som bola jednotkárka, tu som už 
zďaleka nebola dobrá žiačka,“ rozpráva svoj príbeh Svetlana. Len-len sa dostala na učňovku. Odbor krajčírka ju zaujal, 
znovu sa pustila do učenia a školu úspešne skončila. 

Záverečné skúšky skladala už ako tehotná. Jej budúci manžel nechal stavbárske učilište tri mesiace pred získaním 
výučného listu. Chcel sa postarať o ženu a dieťa a naskytla sa mu možnosť pracovať v Čechách. Svetlanina mama 
bola nešťastná a hnevala sa na dcéru. Nepáčilo sa jej, že ostane v osade s tunajším chlapcom, priala si pre ňu lepšiu 
budúcnosť.

Svetlana sa presťahovala k svokrovcom, kde mladej rodine uvoľnili jednu izbu. Tam varili, aj spali a snívali o vlastnom 
dome. Najprv uvažovali, že si postavia podkrovie nad svokrovcami, ale potom sa s ohľadom na deti rozhodli, že bude 
lepšie, keď sa pustia do celého domu. 

„Do sporenia cez ETP som vstúpila sama. Až keď som sa presvedčila, že to ide, priznala som sa mužovi. Obávala som sa, 
že by bol proti tomu. Vtedy ešte málokto veril, že naozaj po roku pravidelného odkladania peňazí dostaneme bonus vo 
výške nasporenej sumy,“ spomína Svetlana. Našetrené peniaze spolu s bonusom a mikropôžičkou boli základom pre ich 
dom. Dva roky ho s Milanom stavali chlapi z rodiny a Svetlana im varievala. Bola to, ako vraví, poriadna fuška. 

Medzitým Svetlana stratila matku a práve v roku sporenia zomrel jej otec, aj svokor. To mladej rodine skomplikovalo 
život a veľa nechýbalo, aby sporenie zrušili.  V osade je zvykom vystrojiť veľkolepý pohreb a nebožtíkovi postaviť dôstojný 
náhrobok. Je to drahé, a preto prostriedky rovnakým dielom skladá celá rodina. Tunajší ľudia sú kvôli pohrebu ochotní 
dať posledné, odtrhnúť si od úst, ba i zadlžiť sa, ale je vylúčené, aby sa so svojím blízkym nerozlúčili na úrovni. Berú to 
ako prejav úcty a poslednú možnosť niečo pre neho urobiť. Mnohí v Podsadku pre úmrtie v rodine sporenie nechali a s 
ním aj túžbu po lepšom bývaní. Svetlane v zložitej situácii pomohla sestra. 

„Mám dobrého, pracovitého muža, zdravé deti a pohodlný dom,“ pochvaľuje si. S dvojročnou Máriou je na materskej 
dovolenke, Barborka má päť rokov a najstarší Dominik osem. Keď mal rok, s Milanom sa zosobášili. Krajčírske zručnosti 
zatiaľ využíva iba na zhotovovanie oblečenia pre svoje deti, ale časom by si rada otvorila salón. „Mojím najväčším 
želaním je, aby naše deti boli šťastné a aby sme ich dobre vychovali. Poučila som sa na chybách mojej matky a sama ich 
neurobím,“ hovorí. 

„K
Najkrajší dOM
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rigita (15) z Hodejova sa narodila s mozgovou obrnou. Nechodí, nevie sa posadiť, má zdeformované telo a 
ani nerozpráva. Jej sestra Gabika (13) je zdravá, pekná, zo školy nosí jednotky a pravidelne si požičiava knihy 

z knižnice. Chce byť upratovačkou, lebo iné povolania zatiaľ nepozná. Objímala nás a prosila, aby sme ju zobrali do 
mesta. Dve ešte mladšie sestry, Milka (12) a Danka, sú tiež zdravé, šikovné a v škole priemerné žiačky.

Matka Gabriela (32) tri mladšie dcéry vedie k tomu, aby najstaršej pomáhali a mali ju rady. Kým s nimi bývala v starom 
dome bez vody, trápila sa najmä kvôli Brigite. Najhoršie to bolo s kúpaním, najprv musela nanosiť vodu z tristo metrov 
vzdialenej studne, zohriať ju a veľké dievča preniesť do vaničky. Od februára to má omnoho ľahšie. Býva na prízemí v 
bytovke, kde tečie teplá voda, majú toaletu a kúpu sa vo vykachličkovanej kúpeľni. Varí na novom sporáku, v kuchyni je 
novotou voňajúca linka, plastové okná izolujú pred chladom, byt je priestranný a plný svetla. 

Pani Gabriela pochádza z Čiech a všetky štyri dcéry má z predošlého vzťahu. Desať rokov žije so Štefanom (49). Aj on 
má štyri deti. Keď ho pred dvanástimi rokmi manželka opustila, nechala mu ich. Spočiatku sa o ne staral sám, potom 
pomáhala Gabriela a teraz sú už dospelé a nežijú s nimi v jednej domácnosti.  

Štefan a Gabriela pôsobia ako úplne odlišní ľudia, on je premýšľavý, rozvážny, ona trochu pochabejšia. Gabriela 
vychodila špeciálnu školu, avšak Štefan bol dobrým žiakom základnej školy a chcel sa stať mäsiarom. Otec mu na to 
nedal peniaze a už v chlapčenských rokoch sa musel uspokojiť s robotou na poľnohospodárskych stavbách. Celý život 
robil pomocné práce, alebo bol nezamestnaný a ušli sa mu iba verejnoprospešné, či aktivačné práce. 

Dva a polizbový byt, v ktorom teraz žije s Gabrielou a jej deťmi, je sčasti aj jeho dielom. „Podľa zmluvy sme museli na 
svojom budúcom byte odpracovať pätnásť percent roboty,“ hovorí. „Prišli sme do holej stavby, kde boli iba vytiahnuté 
múry, strop a všetko sme dokončovali sami. Pomáhali nám ľudia z ETP Slovensko a táto organizácia aj získala financie 
na dokončenie bytov. Kládli sme podlahu, kachličkovali sme kúpeľňu, osádzali dvere, montovali linku. Naučili nás, čo 
ako spraviť a šlo to. Pracovali sme s chuťou, s vedomím, že robíme na svojom,“ pokračuje Štefan. Gabriela zvyčajne po 
murároch upratovala. 

Aj suseda Mária chodievala na stavbu a vykonávala ženské práce - upratovala v byte, alebo pred bytovkou. Jej druh 
murárčil. Keď sa dozvedeli, že aj im pridelili nový byt, bez reptania na ňom pracovali. Dovtedy rovnako ako Štefan s 
Gabrielou bývali v malom, starom dome bez záchoda a tečúcej vody v rómskej časti za mostom. So siedmimi deťmi to 
nemali ľahké, tobôž keď domáca pani chcela mať v dome čistotu a deti obriadené. „Päť detí máme spolu a dve si muž 
doniesol, sú od predošlej ženy, ktorá ho s nimi nechala. Nerobím medzi nimi žiadne rozdiely, všetky beriem rovnako,“ 
hovorí Mária. Napriek dvanásťročnému vekovému rozdielu si so svojím mužom rozumie a má ho rada, ale vydávať sa 
nechce, hoci on by ju rád pojal za manželku. Eugen je svetaskúsený muž, privyrába si v zahraničí pouličným predajom 
novín. Kým je preč, Mária sa o deti stará sama a čaká ho. „Naše terajšie bývanie sa nedá porovnať s predošlým. Skutočne 
sa tu oplatilo robiť,“ tvrdí.  

B
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Moldave nad Bodvou žijú dve tisícky Rómov, čo je na vyše desaťtisícové mesto dosť. Bývajú v rôznych častiach 
mesta, ale najviac z nich – približne sedemsto – je sústredených na Budulovskej ulici. Je tam osada s prašnou, 

rozbitou cestou, kam keď prídu smetiari, hory odpadu odpratávajú lyžicou bagra. Vo veľkom sa tam fetuje a nie je 
problém stretnúť zrelého muža so sedemročným deckom za ruku a obaja si pri tvári držia vrecko s toluénom.

Najťažší život majú obyvatelia šesťdesiatich dvoch chatrčí, nalepených jedna vedľa druhej. V nich sú priam hrozné 
podmienky. Chatrče sú tesné, poskladané z rôznych materiálov – dreva, hliny, plechov, či umelých hmôt, z každej 
strany do nich fúka, na jednej posteli spáva niekoľko ľudí a o stole, ku ktorému by si rodina mohla sadnúť k jedlu, môžu 
iba snívať. Mnohodetné rodiny žijú v biede, zaostalosti a často aj v špine. 

„Vedieš ma do džungle?,“ preľakla sa Eva (50), keď ju po pol roku vo výkone trestu viedol jej muž Imre (56) do jednej 
z tunajších chatrčí. Do väzenia sa dostala preto, lebo syn Adam nechodil do školy. Posielala ho a chlapec každé ráno 
z domu odišiel akože do školy, ale namiesto vyučovania sa flákal po vonku. Rodičov napomínali, siahli im na detské 
prídavky, ale keď ani to nepomohlo, dostali sa pred súd. Navrhli im, aby dali syna do ústavnej výchovy. Otec súhlasil, 
matka nie, a preto ju odsúdili. Pravda však bola taká, že ani jeden z nich na súde nerozumeli, hovoria iba rómsky a 
maďarsky. Nepochopili ani rozsudok. Až po niekoľkých mesiacoch náhodou suseda rozsudok prečítala a povedala im, 
čo v ňom naozaj je. Eva jej neverila a s papierom bežala za komunitnou pracovníčkou, aby sa naň pozrela. Plakala, čo 
bude so štyrmi deťmi, no nepomohlo jej to. Ešte viac smútila, keď sa vrátila domov a zistila, že muž v jej neprítomnosti 
veľa pil a gazdoval tak, že nezvýšilo na nájomné a z bytu v meste ich vysťahovali. Márne chodila s prosíkom a plačom 
po úradoch, rodina ostala v chatrči. 
 
V maličkej chatrčke, kam sa zmestili iba dve postele, skriňa, pec, lavór a zrkadlo, býva Emil (16) so svojou chorou 
matkou. Emil sa pravidelne chodí učievať do komunitného centra, ktoré majú v osade. Zo školy nosí jednotky. 

Omnoho lepšie sú na tom na Budulovskej tí, ktorí bývajú v ošarpanom, dvojposchodovom bloku s mnohými oknami bez 
skiel. Oproti chatrčiam sú v podstatnej výhode - majú tečúcu vodu a toaletu.
 
Najlepšie sa žije dvanástim rodinám, ktoré sa pred poldruha rokom nasťahovali do nových bytov so sociálnym 
zariadením. Šli do nich aj niektorí obyvatelia chatrčí. Tieto byty stoja obďaleč od centra osady. Ich výstavbu financovala 
nezisková organizácia ETP Moldava Housing a budúci obyvatelia sa mohli spolupodieľať na ich výstavbe. Niektorých 
robotníkov však ráno bolo treba ťahať z postelí. Pod odborným dohľadom človeka z ETP, ktorý ich učil pracovné 
postupy, si nízkoštandardné bývanie, ako ho dokončila stavebná firma, premenili na pohodlný domov. Podarilo sa im 
to vďaka svojim vlastným úsporám a bonusu, ktorý získali zo Sporiaceho programu ETP. 

Sporiaci program má premyslené pravidlá: Ak si klient pravidelne a dlhodobo odkladá peniaze na vlastnú vkladnú 
knižku, po uplynutí vopred dohodnutého času - v Moldave to bolo dvanásť mesiacov, počas ktorých sa stavali byty 
- dostane od ETP Slovensko bonus vo výške nasporenej sumy. Nesmie však peniaze z knižky vyberať a musí sa 
zúčastniť na finančnom vzdelávaní. Na konci sporiaceho obdobia si ide kúpiť napríklad kuchynskú linku alebo dlažbu. 
Prostriedkami zo svojej vkladnej knižky najprv uhradí polovicu sumy a druhú polovicu potom doplatí ETP. Peniaze sa 
klientom nedávajú na ruku.

Jeden z pekných, nových bytov sa ušiel Judite Kompušovej (37) s tromi deťmi a matkou. Je za to nekonečne vďačná. 
Na stavbu chodila veľmi ochotne upratovať. Štyri roky predtým bývala v Avii. Toto núdzové riešenie poskytlo rodine 
občianske združenie ETP Slovensko a bola to pre ňu obrovská pomoc. Keď Juditu muž nechal s dvoma deťmi, prichýlili 
ju rodičia. Po smrti jej otca sa finančná situácia v rodine tak zhoršila, že prišli o strechu nad hlavou a zdržiavali sa u 
príbuzných. Do Avie vstupovali improvizovanými schodmi z kusov betónu, doniesli si starší nábytok a Judita udržiavala 
čistotu. Susedia jej spravili drevenú toaletu, poskytli vodu a za poplatok jej dovolili napojiť sa na elektrinu. Kovová skriňa 
nákladiaku bola studená a žena v zime celé noci trávila prikladaním do pece. Do Avie si z pôrodnice doniesla bábätko. 
Osud sa s ňou tvrdo zahral. Niekoľko rokov žila sama a keď si konečne našla muža, plánovala s ním budúcnosť a čakala 
jeho dieťa, náhle zomrel na infarkt. Pochádzal z Maďarska a dokazovanie otcovstva sa ťahalo vyše troch rokov.

Susedom Judity Kompušovej je Filip Bastyúr (28) so ženou a deväťročnou Eugéniou. Osem rokov bývali v pivnici bez 
okien, veľkej tri krát tri metre. 

V
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udolf Dužda (32) z Ostrovian mal ťažké detstvo. Na otca si nepamätá, zomrel mu, keď mal dva roky a matka 
sa k deťom správala tak, že aj na to by rád zabudol. Našla si druha, ktorý ich bil a spolu prepíjali peniaze. 

Tri deti boli občas sýte a zväčša hladné, z času na čas im kúpili tepláky a to bolo všetko, čo od nich dostali. Doma ho 
to nebavilo. Len čo trochu podrástol, s kamarátmi z osady, ktorí mali podobný osud, chodievali do Prešova a aby sa 
najedli, vykrádali obchody. 

„Za to ma dali do polepšovne. Necítil som to ako trest, naopak, mal som sa omnoho lepšie, ako doma. Dostal som jedlo, 
oblečenie, topánky, zvykol som si kúpať sa. Po základnej škole som sa tam vyučil za murára. Keď som školu skončil, 
poslali ma domov. Nevracal som sa rád. Potešil som sa, keď sa mi ozval vychovávateľ z ústavu a ponúkol mi robotu na 
stavbe vo svojej firme pri Handlovej. Chlapi z partie ma vystríhali, že  neplatí, ale neveril som im. Dvanásť hodín denne 
som päť mesiacov drel sedem dní v týždni a dostal som len jednu zálohu. Nedalo sa tam ostať. Kam som mal ísť, ak nie 
k mame do Ostrovian? Po krátkom čase som sa zblížil s Martinou (30) z našej osady, nasťahoval som sa k jej rodičom 
a po mesiaci som ju požiadal o ruku. Odvtedy sme spolu a myslím, že obaja sme spokojní. Za dvanásť rokov, čo som sa 
vrátil z polepšovne, som nič zlé neurobil a tak chcem žiť aj ďalej,“ rozpráva Rudolf Dužda. 

V chyži Martininých rodičov bolo tesno, okrem nej mali sedem detí. Chalupa Rudolfovej matky sa jej zrútila na hlavu 
a sama mala problém, kam sa podieť. O bývanie pre rodinu sa musel postarať sám. Peniaze nemal, tak len z hliny 
postavil vedľa svokrovcov novú chatrč, ktorá mala hlinu aj na zemi, ako to bolo u svokrovcov, aj u jeho mamy. Stála 
pod kopcom  a onedlho do nej začalo zatekať. Keď sa už voda valila prúdom stredom chalupy, mladá rodina s dvomi 
deťmi bola zúfalá. Pomohlo šťastie - Rudolfova sestra sa odsťahovala a jej malý hlinený príbytok ostal voľný. Prijali to 
ako dar z nebies. Prefukovalo tam z každej strany, ale aspoň bola suchá zem. Zakryli ju linoleom, zohnali pec a tak žili 
niekoľko rokov. 

Rudolfovi sa nepodarilo zohnať prácu, hoci sa o to snažil a nerobila ani jeho žena. Rodina sa však rozrástla. Teraz majú 
päť vlastných detí a ešte sa starajú o syna a dcéru Martininho nebohého brata, ktorý sa na smrť ufetoval a žena mu 
zomrela na srdce. „Všetky deti sú naše, nerobíme medzi nimi rozdiely. Sú dobré, nebijú sa, ani nehádajú. Vychovávame 
ich tak, aby sa navzájom mali rady,“ vraví Rudolf.
 
S peniazmi len-len vystačia. Sociálnu podporu nedostávajú, údajne im má stačiť rodičovský príspevok 380 eur.

Aj z toho mála sa cez ETP Slovensko podujali sporiť. Za nadobudnuté  peniaze si kúpili drevené hranoly a k chyžke po 
sestre pristavili dve miestnosti. Potom si zobrali mikropôžičku, z ktorej spravili kvalitnú strechu, na zem vyliali betón a 
položili dlažbu. Neskôr si do nových izieb zadovážili plastové okná a zaviedli elektrinu. Dovtedy sa napájali na iný dom, 
za čo mesačne platili 25 eur. Teraz ich elektrina stojí omnoho menej.
 
„Vždy, keď prídu peniaze, nás za desať eur sused zoberie  autom do Prešova a v Tescu nakúpime jedlo za dvesto eur. V 
chladničke máme zásobu na celý mesiac a v obci už len dokupujeme drobné veci. Naše deti určite nehladujú a žena dbá 
o ich čistotu. Mnoho ráz za deň nosíme vo vedrách vodu zo studne vzdialenej asi sto metrov, lebo dlážku treba štyri razy 
denne poumývať, pravidelne prať šatstvo a kúpať sa.  

R
všetky detI sÚ Naše
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eď pred štyrmi rokmi v Rudňanoch v osade 5RPII odovzdávali dvadsaťsedem nových bytov, jeden sa ušiel aj 
šesťdetnej rodine Matúša Pechu (33). Do ich života to prinieslo zásadnú zmenu. Prestali sa tiesniť v drevenej 

chyži s hlinenou podlahou, kde niekoľko detí spávalo na jednej posteli, jedávali na kolenách a vodu nosili zo spoločnej 
studne. Teraz majú prívod vody a sociálne zariadenie.

Matúš chcel ešte viac – teplú vodu. Vhod mu padol sporiaci a mikropôžičkový program organizácie ETP Slovensko a jej 
partnerov Nadácia otvorenej spoločnosti a Habitat for Humanity, ktorý umožňoval poldruha roka odkladať peniaze a 
po tomto čase získať ako bonus presne toľko, koľko našetril a k tomu ešte požiadať o bezúročnú pôžičku. Do programu 
sa zapojili viacerí z osady, ale  on jediný vydržal. Boli to začiatky programu, ľudia ho nepoznali, nedôverovali mu a úrady 
práce špekulovali, či nezamestnaným, ktorí si dokážu šetriť, patrí dávka v hmotnej núdzi. Nezisková organizácia ETP 
Slovensko musela prosiť ústredie práce a ministerstvo, aby úradníkom poslalo prípis, že ide o novinku, ktorá sociálne 
najslabších naučí hospodáriť a umožní im slušne bývať.

Peniaze zo sporenia s bonusom možno investovať iba do nehnuteľnosti a klient sa dopredu rozhodne, na čo konkrétne 
ich použije. Toto výhodné sporenie môže rodina dostať iba raz. Podmienkou je pravidelne mesačne dávať do banky 
rovnakú čiastku, za celé sporiace obdobie na ne nesiahnuť a priebežne to dokladovať vkladnou knižkou. Matúšova 
rodina skúškou úspešne prešla, i keď boli situácie, že museli pomôcť príbuzní. 

„V marci sme získali byt a v júni sme začali šetriť. Naším cieľom bolo kúpiť si sporák s kotlom na prípravu teplej vody. 
Odkladali sme po tisícke a na konci sme dostali bonus. To už stačilo na sporák,“ rozpráva Matúš. 

Po ukončení sporenia Matúšovi navrhli, aby si cez ETP zobral aj bezúročnú mikropôžičku, ktorú takisto možno použiť 
iba na nehnuteľnosť. Pozdávalo sa mu to, rád by upravil kúpeľňu, ale manželka Margita (30) mala iné plány - chcela 
nábytok. Postupne kúpila veľký kuchynský stôl so stoličkami, skriňu, komodu, vitrínu. Všetko nové, rovno z obchodu. 

Byt Pechovcov je v nízkopodlažnej radovej zástavbe. Architekti ho vyriešili s vnútorným schodiskom, takže dole má 
jednu miestnosť a hore ďalšiu. Došli doň ako do holobytu, bez podlahy a kuchynskej linky. Podlahu si už zadovážili, 
dolnú izbu majú zariadenú, ale hornú ešte nie. Nad mikropôžičkou uvažujú v súvislosti so schodiskom, ktoré je také 
strmé, že tŕpnu, kedy si na ňom niektoré z detí zlomí nohu, ako sa to už stalo v susedných rodinách. Až keď prerobia 
schody, príde na rad kuchynská linka. 

Odvtedy, čo bývajú v novom, do rodiny pribudol ďalší člen. Siedme dieťa prišlo na svet cisárskym rezom. „Keby sme 
vtedy mali z čoho zaplatiť 50 eur za zákrok, už by sme nemali ďalšie dieťa,“ vraví Matúš. Teraz je na ceste ôsme... 

„Rád by som aspoň z jedného mal vysokoškoláka,“ pokračuje Matúš. Verí, že možno sa to podarí druhákovi Petrovi, ktorý 
nosí zo školy jednotky, občas dvojku. Najstaršej Danke (14) ide škola ťažko, zatiaľ sa jej podarilo dostať len do piatej 
triedy. Keď nastúpila do prvého ročníka, nerozumela ani slovo po slovensky. V tom Matúš vidí začiatok jej problémov. 
Jeho budúcim školákom už takáto situácia nehrozí, môžu v osade chodiť do materskej školy, kde sa naučia vyučovací 
jazyk a na cestu za vzdelaním vyštartujú ľahšie.

„Aké detstvo majú deti v našej osade? Behajú po vonku nahé, špinavé, štrnásť – pätnásťročné dievčatá sú tehotné. Mimo 
osady ešte nikdy neboli, nič dobré nevideli,“ Matúša občas chytá pesimizmus a zvažuje, či má vôbec význam, aby sa 
svojim deťom venoval, keď z každej strany chytajú vplyvy z ulice. Je rád, že v „pätorke“, ako volajú osadu, je materská 
škola a komunitné centrum. „Keby som mal peniaze, kúpil by som dom pri bielych, kde by videli iné príklady,“ vraví. 
Veľmi túži, aby to jeho deti niekam dotiahli a sám im chce byť príkladom. 

„Keď môj otec píjal, mama mu dohovárala, aby s tým prestal, lebo také isté budú deti,“ spomína si. Matkine slová mu 
utkveli v pamäti. Bolo ich šesť detí. Žili v tej istej osade, v malej drevenej chatrči takmer bez nábytku, bez vody, potrebu 
vykonávali, kde prišlo a odpadky hádzali do údolia hneď vedľa osady. Matúšova žena vyšla z ešte horších podmienok, z 
osady Zabijanec, kde sa v chalupe veľkej päť krát päť metrov tlačila šestnásťdetná rodina. Teraz si váži, čo má a príbytok 
svojej rodiny udržiava vo vzornej čistote. Ich deti už majú iné možnosti. 

K
Prvý sPoriteľ
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     emôžem sa oženiť. Nemal by som s rodinou kde bývať. Najprv postavím dom a potom bude svadba,“ 
hovorí Martin Berky (25) zo Šimonoviec. Jeho pekné, devätnásťročné dievča z Cakova, sľúbilo, že naňho 

počká. „Do tridsiatky by som chcel všetko stihnúť – dom, aj ženu,“ plánuje. 

Martin má dobrácku, pokojnú povahu, ale so svojím životom nie je spokojný. Rozhodne sa chce postaviť na vlastné 
nohy. Ešte to nestihol a zatiaľ žije s rodičmi. Je pomocným robotníkom na stavbe, za čo mesačne dostáva do tristo 
päťdesiat eur. Peniaze zbytočne nemíňa, nechodí na diskotéky a keď zájde s chlapmi do krčmy, dá si kofolu, lebo je 
lacnejšia ako pivo. 

Kurzy ETP Slovensko ho zmenili. Kým na ne nechodil, mal povesť beťára a v práci nebol celkom dôsledný. Po nich 
dozrel a začal sa na svoj život pozerať rozumne a vážne. Uvedomil si, že nemusí to byť vždy len on, komu sa ujde 
najťažšia práca. Naučil sa za seba postaviť a v robote je stopercentný. 

„Synov som vychovávala s láskou a radosťou. Nikdy som ich nebila, radšej som im veci vysvetlila a pochopili. Keď 
boli malí, sedávali okolo mňa na priedomí a rozprávali sme sa,“ spomína Martinova matka Mária Berkyová (48). S 
manželom Františkom (50) chceli mať dcérku, ale po štvrtom synovi to vzdali a viac detí nemali.
 
Berkyovci žijú v dvojizbovom dome s veľkou kuchyňou a sociálnym zariadením. Najstarší syn František (29) si už 
dávnejšie v obci postavil dom. S rodičmi ostal okrem Martina najmladší Zoltán (22) so ženou a dieťaťom. Na jeho 
zveľadenie si z ETP  zobral mikropôžičku.

Nedávno sa z rodičovského domu odsťahoval Roman (27) s družkou a štvorročným Romankom. Nie ďaleko, iba zaň. 
„Bola tam maštaľ. Svokrovci nám ju podarovali a z pôžičky ETP ju môj muž s bratmi prestaval na dvojizbový dom. Ešte 
nie je celkom hotový, ale bývať sa v ňom dá. Máme tam nové elektrické vedenie a bude aj toaleta,“ hovorí Romanova 
družka Csilla Baryová (25). Rok chodila na obchodnú školu s maturitou, ale nechala ju. Neraz to oľutovala. Deväťročného 
chlapčeka z predošlého vzťahu nechala v Rimavskej Seči, odkiaľ pochádza, ale stretáva sa s ním. 

„Za to, že sme včas nenahlásili, že sme Romanovi darovali maštaľ, nás finančne postihli. Chceli sme, aby sa čím skôr 
vybudoval a jeho rodina mohla brať príspevok na bývanie,“ posťažovala sa pani Mária.  

Roman sa zo všetkých chlapcov učil najlepšie. Vychodil poľnohospodárske učilište a robí na povodňových prácach. Keď 
bola povodeň, ani jedného z Berkyovských chlapov nebolo treba volať, došli sami a pomáhali. Všetci poctivo pracujú. 
Spoločne si kúpili staršie auto a kto z rodiny potrebuje, používa ho.
 
Pani Mária vedie nevesty k láskavej výchove svojich detí. Chce, aby vnúčatá chodili do školy. Hovorí: „Moji synovia 
nechceli chodiť do školy. František a Martin potrebovali, aby som sa s nimi učila. Teraz vidia, že keby mali vzdelanie, 
mali by sa lepšie a mohli by si vyberať z viacerých možností. Takto im ostáva len ťažká robota.“ Ako len môže, synom 
pomáha.

„N
ešte sa nežení
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šte pred niekoľkými rokmi tu boli ošarpané domy a odpadky,“ hovorí Ing. Peter Sovius, koordinátor 
ekonomickej integrácie ETP Slovensko, keď prechádzame  Spišským  Podhradím. „Ľudia dostali možnosť 

a pomohli si,“ pokračuje. Z prostriedkov získaných cez ETP si domy vynovili a ich priečelia už nie sú na hanbu. 

Domy v  starých častiach mesta sú pamiatkové objekty. Kto ich opravuje, musí akceptovať nariadenia pamiatkárov. 
  
„Aj my bývame v pamiatkovej zóne,“ hovorí Arnošt Lacko (52). S manželkou Zlaticou (51) kúpili dom pred dvanástimi 
rokmi. „Radšej by som žil v Čechách, odkiaľ pochádzam, ale tu sa ľahšie dalo získať dom. Pôvodní majitelia nám 
ho predali na splátky,“ hovorí. Skončil iba základnú školu, ale dlho robil na stavbách s murármi a odkukal od nich 
remeslo.

Do opravy nevyhovujúceho, starého domu by sa najradšej pustil hneď, ale rodina nemala peniaze. Horko-ťažko 
si nasporili na nové okná a pôžička cez ETP im umožnila pokračovať v rekonštrukčných prácach. „Zárubne, dvere, 
umývadlo a niektoré kachličky sme už osadili. Tu je materiál na plávajúcu podlahu a ďalšie obklady,“ ukazuje, keď nás 
vodí po dome. Zvonku vyzerá solídne, ale vnútri je to stavenisko.

„Teraz tu nemôžeme bývať a ešte minimálne dva roky to potrvá,“ pokračuje. V zime sa so ženou presťahovali k dcére 
Gizele Mižigárovej (27) na Rybníček, kde prečkajú, kým vo svojom skončia stavebné práce. Na Rybníčku ich je v 
neveľkom byte dosť, dcéra má muža a štyri deti. 

„Byt na Rybníčku nie je navždy, hoci mnohí sa správajú tak, akoby im patril naveky. Dali nám nájomné zmluvy na 
tri mesiace a budú nám ich predlžovať. To pre nás nie je spoľahlivé riešenie. Kam sa podejú naše deti, keď vyrastú?,“ 
zamýšľa sa Gizela.

Lackovci a Mižigárovci majú v úmysle zhodiť deravú strechu, vytiahnuť múry a k terajším dvom izbám pribudnú na 
poschodí ďalšie miestnosti. Zámer musí prejsť súhlasom pamiatkárov. Už teraz im je jasné, že strechu musia spraviť  
presne takú, aká je teraz, len novú.

„Myslíme na budúcnosť. Len čo ukončíme rekonštrukciu domu, všetci sa sem presťahujeme. Budeme vo svojom. Keď 
rodičia zostarnú, postaráme sa o nich a o nás sa postarajú naše deti,“ vraví pani Gizela.     
     

„E
myslia na budúcnosť
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1. Využívanie komunitných (nízkoprahových denných) centier zriadených v blízkosti chudobných vylúčených komunít, ktoré 
zamestnávajú vyškolených, všestranne vzdelaných skúsených odborníkov, dlhodobo overuje naša organizácia a v súčasnosti 
získalo všeobecné prijatie.  Napriek tomu však existuje mnoho vylúčených komunít, v ktorých ešte nie sú zriadené 
komunitné centrá, ktoré by poskytovali profesionálnu pomoc klientom. Naším záujmom je, aby v každom meste a každej 
obci, kde sa nachádza početná marginalizovaná rómska komunita, boli takéto centrá zriadené a dlhodobo podporované, aby 
mohli obyvateľom týchto komunít poskytovať služby a vzdelávacie aktivity. Z tohto dôvodu navrhuje ETP slovenskej vláde a 
Európskej komisii, aby zvážili tento návrh na zriaďovanie a dlhodobú podporu komunitných centier s profesionalizovanými 
pracovníkmi. 

2. Koncept poskytovania  integrovaných a komplexných služieb prístupom „Od kolísky po hrob“, ktorý zavádza do praxe 
ETP Slovensko, sa v súčasnosti akceptuje ako cesta vpred. Ale tento holistický prístup sa musí dôslednejšie uplatňovať v 
praxi, pretože väčšina subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu so sociálne vylúčenými komunitami na rôznych úrovniach 
stále využíva tradičný sektorálny prístup. Tradičný prístup neprepája jednotlivé oblasti poskytovania služieb a poväčšine 
sa venuje nie celým rodinám, ale iba vybranej cieľovej skupine (napríklad deťom, nezamestnaným dospelým, ženám a 
podobne). Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa komplexný prístup práce s celou rodinou vo všetkých štyroch oblastiach - 
bývanie, zdravie, zamestnávanie a vzdelanie - aplikoval ako na národnej, tak na európskej úrovni. 

3. Účty osobnostného rozvoja – Sporiaci program, v súčasnosti podporované Nadáciou otvorenej spoločnosti. Mnohé krajiny, 
najmä v Južnej Amerike, zmenili svoj systém sociálnych dávok z poskytovania nepodmienených finančných benefitov 
chudobným rodinám na podmienené finančné transfery, ktoré vyžadujú od prijímateľa záväzok preukazujúci jeho snahu 
pomôcť si sám. Radi by sme videli, ako sa tento prístup, ktorý ETP Slovensko pilotne odskúšalo, aplikuje aj u nás. Jeho 
pozitívny prínos sa prejavuje na tom, že klienti sa naučia a) ako sa zbaviť úžerníkov, b) ako lepšie hospodáriť so svojimi 
obmedzenými zdrojmi a, čo je najdôležitejšie, c) ako snívať, premýšľať a zabezpečiť svoju rodinu do budúcnosti.

4. Aj mikropôžičky na bývanie preukazujú snahu klientov zmeniť svoj život k lepšiemu vlastnou iniciatívou. V spolupráci s 
Habitat for Humanity International a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity boli od roku 
2006 poskytnuté pôžičky vo výške 1160 eur rodinám s nízkym príjmom na výstavbu kúpeľní, zabezpečenie prístupu k pitnej 
vode, rekonštrukciu striech, inštaláciu kúrenia, alebo na zateplenie a podobne. Klienti splácajú svoje pôžičky maximálne 
štyri roky. Poskytuje sa im finančné školenie a učia sa aj stavebným zručnostiam. Z tohto dôvodu vyzývame Ministerstvo 
dopravy a regionálneho rozvoja SR a Európskeho komisára pre regionálny rozvoj k zakladaniu mikropôžičkových schém, 
ktoré budú ponúkať nízke pôžičky chudobným rodinám na zlepšenie bývania, a to s podporou skúsených neziskových 
organizácií ako je napríklad ETP Slovensko. 

5. Križovatky, kurz, ktorý ETP Slovensko predstavilo v Európe, povzbudzuje klientov v beznádejnej situácii, že ešte všetko 
nie je stratené. Poskytuje im pocit, že aj napriek diskriminácii a rasizmu, ktorému denne čelia a napriek nesprávnym 
rozhodnutiam, ktoré oni sami v minulosti urobili, má ich život stále zmysel a nádej pre budúcnosť. Križovatky učia klientov 
ako prekonávať prekážky, povzbudzujú a motivujú ich dokončiť si vzdelanie a učia ich ako si nájsť prácu, ktorá vyhovuje ich 
schopnostiam a zručnostiam. Križovatky by mali byť dostupné pre všetkých nezamestnaných na Slovensku a v Európe. 

6. Mosty z chudoby – vzdelávanie určené pre sociálnych pracovníkov, zdravotnícky personál, učiteľov, zamestnancov 
miestnych a regionálnych samospráv, poskytovateľov sociálnych, právnych služieb a iných profesionálnych pracovníkov, 
ktorí dennodenne prichádzajú do kontaktu s jednotlivcami zo sociálne vylúčených komunít, aby lepšie rozumeli svojim 
klientom. Mosty z chudoby učia lepšie pochopiť s akými silnými a slabými stránkami je možné počítať u klientov, ako 
docieliť, aby vzájomná spolupráca s klientmi bola úspešná, ako odhaliť nepísané pravidlá komunity, ako ich využiť pri 
diagnostikovaní sociálnych problémov a hľadaní riešení. Mosty z chudoby by mali byť dostupné pre všetkých zamestnancov 
škôl, úradov práce, miestnych a regionálnych samospráv, pretože im pomáhajú zvyšovať šance ľudí, ktorí sú dlhodobo 
závislí na sociálnej podpore a naučia ich ako účinne a efektívne pomáhať svojim klientom. 

7. Doba realizácie komplexných projektov v sociálne vylúčených rómskych komunitách by mala byť minimálne sedem rokov 
(dĺžka programovacieho obdobia).
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eď sa spätne pozrieme na 10 rokov, počas ktorých sme pracovali a pracujeme so sociálne vylúčenými Rómami, 
môžeme vidieť zlepšenie vzdelanostnej úrovne Rómov zo segregovaných osád. Sú dnes medzi nimi desiatky 

študentov stredných a vysokých škôl, obdarované deti a mladí ľudia, ktorým sme pomohli pri rozvíjaní ich talentov. 
Niektorí hudobníci, tanečníci a speváci sú dnes známi po celom Slovensku, stovky motivovaných a vytrvalých dospelých 
klientov získali a udržali si prácu. 

Viac ako 600 rodín sa zapojilo do sporiaceho alebo mikropôžičkového programu na zlepšenie bývania. Opravili, 
zrenovovali alebo prestavali si svoje byty a domy a zlepšili životné podmienky pre seba a svojich blízkych.

Za posledných 10 rokov poskytlo ETP Slovensko komplexné služby viac ako 20 000 najviac znevýhodneným obyvateľom 
Slovenska, členskému štátu Európskej únie. Sme presvedčení, že naša pomoc pozitívne ovplyvnila životy mnohých. 

Mnoho rómskych rodín však aj napriek tomu zostáva neakceptovaných, tak ako tomu bolo po stáročia. V globálnom 
meradle existuje len veľmi málo efektívnych iniciatív a ešte menej výsledkov. V politickej rovine pribúdajú vyhlásenia, 
dokumenty, stratégie, nariadenia a prejavy dobrej vôle, avšak ich aplikácia do každodennej praxe života sociálne 
vylúčených komunít je nebadateľná. 

K
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„Ďakujem za možnosť stretnutia a zoznámenia s umelcami v novembri minulého roku. Sú talentovaní 
a majú čo povedať svetu. Fotografia je univerzálny jazyk, ktorým títo mladí ľudia prejavujú svoju schopnosť 
komunikácie. Prajem všetkým úspechy v budúcnosti a veľa energie na pokračovaní v ich ceste ...hocikam 
ich zavedie.“

Yuri Dojc
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