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18. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 15.02.2021  

 

Bc. Gedeon: 

Vieme, že pravidelne zasadá štáb na meste, či boli prijaté nejaké opatrenia k zvýšeniu 

kontroly našich rómskych spoluobčanov, ktorí nám migrujú po meste, už sa začínajú tlačiť aj 

do dvorov, nemajú žiadne prekážky, či je tam plot, či je tam dajaká zábrana. Či sa nám 

podarilo zvýšiť nejak kontrolu týchto osôb, vieme aká je pandemická situácia, že je veľmi zlá, 

chodia po meste od cukrovaru až po benzín pumpu dole. Chcel by som aj touto cestou vyzvať 

aj najmä štátnu políciu za pomoci mestskej polície a takisto aj tie naše žiaľbohu musím 

povedať chudobné, rómske hliadky, ktoré sú za minimálnu mzdu. Vieme, že sú tu pri Tescu, 

sú pri Kauflande, no je ich málo, neviem, či vieme to dajak podporiť, či vieme získať peniaze 

aj na tieto veci, na tie rómske hliadky, aby pomohli v týchto veciach, lebo skutočne situácia 

vidíme aká prepukla v Sačurove, kde je ich oveľa menej a nechcime, resp. máme obavu, žeby 

prepukla taká situácia u nás na rómskej osade. Neviem si prestaviť, že čo s tým potom 

budeme robiť. Či na krízovom štábe boli prijaté nejaké opatrenia, neboli, keď nás môžete 

informovať, čo tam bolo. 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka krízového štábu, v krátkosti vysvetlím. Pracoval si v týchto radoch pán poslanec, 

tak to poznáš. Môžem ťa ubezpečiť, že táto situácia je monitorovaná od prvého momentu. To 

znamená, krízový štáb neprebieha len na úrovni mesta, ale prebieha aj na úrovni silových 

zložiek, tzn. každú stredu už štvrtý alebo piaty týždeň sa stretáva vedenie mesta a členovia 

krízového štábu aj so zástupcami okresného riaditeľstva PZ a obvodného oddelenia PZ. Čo sa 

týka migrovania obyvateľov, treba si uvedomiť, že títo obyvatelia chodia si nakupovať, tak 

asi ťažko obmedzíme to, čo tu funguje už niekoľko desaťročí, že v čase sociálnych dávok si 

chodia nakupovať. Ak ohrozujú niekoho na dvore, treba volať príslušné policajné zložky, lebo 

keď ohrozuje niekto niekoho, tak treba zavolať potom štátnu políciu, neviem, načo potom ten 

dotyčný občan čaká.  

A čo sa týka koordinácie činnosti mestskej polície a štátnej polície, myslím si, že a hlavne 

regionálneho  úradu verejného zdravotníctva, myslím si, že vzhľadom na to, aká je 

momentálna situácia, aké sú podmienky a počty marginalizovaných na území mesta, táto 

situácia aj vďaka okresnému riaditeľstvu PZ prostredníctvom pána Jurka a pána Matysa 

a samozrejme všetkých príslušníkov aj obvodného oddelenia prostredníctvom pána riaditeľa 

Krištofa a všetkých príslušníkov obvodného oddelenia a plus samozrejme mestská polícia. 

Rómska poriadková služba je koordinovaná tak, aby sme eliminovali takéto riziko o ktorom 

hovoríš. Treba si uvedomiť aj to, že títo ľudia sa pohybujú v rizikovom prostredí, sú 

v dennodennom kontakte. Že samospráva na jednej strane musí eliminovať šírenie tejto 

epidémie, na druhej strane musíme tak, ako nám to často avizujú aj poskytnúť možnosť, aby 

títo ľudia si mali kde nakúpiť, aby si mohli zabezpečiť základné služby. A čo je podstatné, tá 

otázku, ktorú si sa pýtal, to je aj v celku dobrá, áno, členovia rómskej poriadkovej služby 

pracujú za minimálnu mzdu a tieto náklady idú na náklady mesta. To znamená to, čo my im 

dokážeme vyčleniť v rámci prostriedkov mesta. Nebolo by tomu tak, pokiaľ by sme mali 

realizovaný projekt MOPSiek, mestských občianskych poriadkových služieb, len bohužiaľ ani 

intervencia súčasného krajského riaditeľa PZ tu na mestskom zastupiteľstve, ani intervencia 

ďalších osôb nepomohla k tomu, aby poslanci sa vyjadrili kladne. A paradox je ten, že dnes, 

keď máme krízové štáby a dnes, keď máme stretnutia na úrovni bezpečnostnej rady, nás 

každý bombarduje s požiadavkou na to, aby sme poskytli koordinátorov rómskej poriadkovej 



služby, lebo oni sú tí, ktorí vedia identifikovať tých, ktorí by mali byť v karanténe, oni sú tí, 

ktorí vedia poskytnúť základné informácie z dôvodu šírenia. Odrazu je rómska poriadková 

služba vynikajúcim nástrojom. Tak ťa len chcem ubezpečiť, že podľa avizovaných informácií 

z ministerstva vnútra takáto výzva objaví sa opäť, čo dúfame a potom som zvedavý aká bude 

odozva zo strany poslancov, či to podporia alebo nie, pretože aj v tomto prípade funguje 

režim, že väčšia časť finančných prostriedkov, prakticky dominantná časť finančných 

prostriedkov je financovaná štátom, mesto alebo samospráva, žiadateľ sa podieľa len 

minimálnou spoluúčasťou. Ak máš záujem poznať výstupy z krízových štábov, resp. zo 

stretnutí s policajnými zložkami, sú k dispozícii k nahliadnutiu  na úrovni mesta, aj teraz 

stredu, ráno o 08.00 h takéto stretnutie bude. Obvodné oddelenie s okresným riaditeľstvom 

zabezpečuje pravidelné hliadkovanie, dohľadávanie ľudí spolu s mestskou políciou a rómskou 

poriadkovou službou. Všetky informácie týkajúce sa šírenia epidémii má aj regionálny úrad 

verejného zdravotníctva. Bohužiaľ GDPR nám neumožňuje disponovať a narábať s týmito 

informáciami. Niekedy to vyzerá dosť komicky, keď zoznamy s ktorými disponujú  sú 

zoznamy, ktoré si dohľadávame individuálne, práve prostredníctvom zväčša príslušníkov 

rómskej poriadkovej služby, pretože oficiálne takýto zoznam nemôžeme dostať. A čo je 

podstatné, činnosť, ktorú vykonávame, myslím teraz terénna sociálna práca, rómska 

poriadková služba, mestská polícia, je dovolím si povedať nie na úrovni  100 % ale možno až 

120, 150 %. To znamená, robí sa nad rámec toho, čo vôbec je možné, častokrát sa pracuje 

v teréne. Máme skúsenosti aj z posledných víkendov, keď sa robí celoplošné testovanie. 

Mnohí ľudia potom, čo päť dní pracujú tu, na úrade, v teréne, pokračujú ďalšie dva dni 

v teréne, či už pri mobilných odberových jednotkách alebo pri dohľadávaní ľudí, pri agende 

týchto občanov z rómskej marginalizovanej skupiny. Treba ich mobilizovať, treba ich 

sťahovať k testovaniu, treba ich informovať, treba šíriť informácie. Takže, môžem ťa 

ubezpečiť, že mesto robí maximum, robí aj okresné riaditeľstvo, robí aj obvodné oddelenie 

PZ, treba si to len overiť a to, že niekto sa pohybuje po meste, tak by bolo dobre niekedy 

navrhnúť, aký nástroj použiť na to, aby sme toto úplne eliminovali, aké sú zákonné postupy, 

resp. ako ponúka štát možnosť, zákonnú možnosť zakázať niekomu chodiť po meste. Už by 

sme sa chceli konečne dožiť toho, lebo zatiaľ sa stretávame len s názorom informovanosti, že 

dačo také prebieha, ale aké sú zákonné možnosti obmedziť nejak pohyb občana mesta.  

Bc. Gedeon: 

Ja som nechcel pán primátor, aby tento môj dotaz vyznel ako kritika, že kritizujem, že sa nič 

nerobí. Ja som sa len chcel spýtať, či na krízovom štábe sa neprijali nejaké opatrenia ohľadom 

toho, že keď migrujú tí naši spoluobčania po meste, keď my máme mať pri sebe test 

ohľadom, či sme pozitívni alebo negatívni, prečo nekontrolujú aj ich, keď nemá, nech sa páči 

naspäť do obydlia. Nie sú kontrolovaní, videl som viackrát, že prešla, či štátna, či mestská 

polícia. Niesli si na tých svojich bicykloch, na telíškach všelijaké drevá, nech sa páči, nech si 

topia, nech je im teplo, len mali by mať pri sebe nejaký test keď sú vonku v meste, či nemali? 

PhDr. Čižmár: 

Oni disponujú certifikátom. 

Bc. Gedeon: 

Ospravedlňujem sa, certifikátom. 

PhDr. Čižmár: 

Najvyššia miera testovania za všetky týždne dozadu je práve v rómskej osade, máme tam 

najvyššie percento testovania. Ku včerajšiemu dňu bolo pretestovaných 4 902 príslušníkov 

rómskej menšiny v rámci osady, aby ma nikto nenapádal z rasizmu a bolo pozitívne 

identifikovaných 147, to sú 3 %. Druhá vec, na ktorú chcem upozorniť, na tom sme sa zhodli 

všetci na bezpečnostnej rade, aby nevznikali zbytočné domnienky a zbytočné konšpirácie. 

Toto sú čísla s percentami, ktoré sú z víkendového testovania a týkajú sa odberovej jednotky 

v rómskej osade. Ale v podobných percentách sa pohybujeme vo všetkých ostatných 



jednotkách počas týždňa, ktoré máme na území mesta a tam zväčša sa pretestovávajú 

príslušníci majority. To znamená, hovoriť o nejakých výrazných rozdielnostiach momentálne 

medzi majoritou a minoritou sa nedá povedať.  

A tretia podstatná vec, aj keď to nespadá do kompetencie mesta pán poslanec, tak ti len 

poviem, to neberiem ako kritiku, ja som ti vysvetľoval ako to prebieha. Tretia podstatná vec je 

tá, že my pokiaľ si nezabezpečíme presah, prestupnosť okresu a hlavne hraníc štátu, tak my 

asi ťažko budeme tu narábať s nejakou kontrolou, lebo my, čo vieme vykonať je dohliadanie 

toho, aby dodržiavali karanténu a môžem ťa ubezpečiť, že obyvatelia z tejto časti mesta sa 

netestujú len cez víkend, sa testujú aj vo vybraných dňoch počas týždňa a to sú zvlášť 

testovaní tí, ktorí sú už v karanténe alebo sú identifikovaní ako nosiči. To znamená, zvlášť sú 

im venované aktivity činnosti nato, aby sme ich dokázali dohliadať, terénna sociálna práca 

rieši túto vec prakticky na dennodennej báze. A to, čo ty hovoríš o tom, že nie sú 

identifikovaní, že si videl, že neboli identifikovaní štátnou políciou alebo mestskou políciou, 

si myslím, že ako poslanec, aj ako  občan, pokojne môžeš volať na príslušnú telefónnu linku, 

ktorá hliadka kde, v ktorom čase neidentifikovala Róma pri nejakej identifikácii. Rovnaké 

pravidlá platia pre všetkých, aj pre majoritu, aj pre minoritu, s tým sme zajedno, s tým 

súhlasíme, toto sa nesmie opakovať. Čiže ak je takýto problém a máš informáciu o tom, že 

niekto nebol identifikovaný, alebo kontrolovaný, či disponuje týmto certifikátom, treba to 

nahlásiť, ak ide o mestských policajtov, tak na mestskú políciu, ak ide o štátnych, tak na 

štátnu. Ja ťa môžem ubezpečiť aj na základe toho, ako nám to referoval riaditeľ okresného 

riaditeľstva a obvodného oddelenia, takisto vykonali niekoľko stoviek kontrol, niekoľko 

stoviek kontrol za predchádzajúci týždeň, alebo dva. Podobne aj mestská polícia, to znamená, 

vykonáva v každom možnom prípade. Ak sú prípady, o ktorých hovoríš ty, treba nám ich 

avizovať a dať vedieť, vyvodíme z toho príslušné dôsledky.  

MVDr. Hrdlík: FP 

Ja som tiež tú informáciu, normálne som nemohol vstrebať pán primátor, že vy alebo mesto 

nedisponuje zoznamom ľudí, čo sú nakazení v rómskej osade, že to je GDPR, zakázané, však 

my zomrieme na tú demokraciu. Ani policajti o tom nevedia, nikto, fakt? My sa spoliehame 

len na tie rómske hliadky asi, tí nám najskôr povedia, že kto je chorý v rómskej osade, lebo 

my po demokratickej stránke sa nemôžeme dozvedieť, porušíme zákon. Tak, dobre som to 

pochopil? Ja som to nemohol vstrebať, jak som to prvýkrát, normálne som si ešte raz, dvakrát 

mi to musel zopakovať. Dobre, všetko v poriadku, dajak sa cez to prenesieme, len ja neviem, 

vidím tých ľudí v Tescu, Billa až tak nie, Kaufland, Lidl, tam ja neviem, či tí hygienici, ja 

viem, že sú preťažení, aspoň troška by tam mohli nabehnúť a dajak tam koordinovať. Tam sa 

nič nerobí, tam ani, neviem, kto tam riadi, či fakt rómska hliadka neriadi. Aspoň keby tam išli, 

lebo mne sa zdá, že tých ľudí je tam viac, jak tam má byť. Neviem, či to je len môj názor, ale 

treba pozrieť. Nevidel som, žeby tam dezinfikovali tie košíky. Možno som bol v zlom čase na 

nesprávnom mieste.  

 

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 


