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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.05.2019 
 

 

     Poslanci               Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. Mgr. Jindřich Sosna  1. Bc. Jana Germanová 

     2. MVDr. Ivan Hrdlík  2. Mgr. Marián Cabada            

                                                3. Koloman Demeter                         3. Dezider Šandor                                                  

  

                                                                                                

 

                                                 

                                                  

 

Ostatní prítomní:                     1. Mgr. Peter Sovák 

                                                2. Mgr. et. Mgr. Richard Koky, MHA,MPH 

                                                3. Mgr. Oskár Suchoža 

                          4. Ing. Marián Číž 

    5. Mgr. Miroslav Cabada 

               6. Eugen Miľo  

                          7. Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD 

         

             

Priebeh rokovania: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Trebišove na riešenie problémov marginalizovanej 

rómskej  komunity na zasadnutí prerokovala program zasadnutia a jednohlasne schválila program 

zasadnutia bez doplnenia ďalších bodov. 

 

1.  V bode 2. programu zasadnutia komisie bol predložený členom komisie k prerokovaniu Plán 

programu zasadnutia komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity. 

 

    Komisia jednohlasne schválila predložený prerokovaný plán zasadnutia komisie. 

 

2. V bode 3. programu Ing. Marián Číž uviedol Informatívnu správu o technickom stave domov 

a obsadenosti bytov v ,,rómskej osade“.  

V úvode tohto bodu Ing. Marián Číž informoval prítomných o fyzickom zisťovaní skutkového stavu, 

ktoré sa pravidelne vykonáva, počas odstraňovania porúch zamestnancami, prípadne pri odborných 

prehliadkach kompetentnými osobami. Medzi najčastejšie poruchy na domoch, na ktoré sú vlastníci 

domov opakovane upozorňovaní, spomenul Ing. Marián Číž pivničné priestory zahádzané odpadom, 

vybúrané otvory v soklovom murive, poškodené strešné krytiny, poškodené výplne otvorov v bytoch, 

poškodené kanalizačné a vodovodné potrubia, nelegálne obydlia, rozpadnuté schodisko, zatekajúce 

stropy a časti stien na dočasných ubytovacích bunkách. Z najnutnejších udržiavacích prác boli 

spomenuté nevyhnutné opravy komínových telies, doplnenie soklového muriva, doplnenie 
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a vybudovanie vybúraných otvorov v soklovom murive, vybudovanie pevného prístupového 

schodiska, oprava poškodených strešných krytín, oprava prasklín na štítových stenách, doplnenie 

chýbajúcich horizontálnych dažďových zvodov, doplnenie izolácie medzi fasádne panely a iné. 

Vlastníci sú pravidelne vyzývaní k odstráneniu vzniknutých problémov, aby sa zamedzil vznik ďalších 

statických porúch. Na otázku predsedu komisie Mgr. Jindřicha Sosnu, či sú k mesiacu máj 2019 

z hľadiska bezpečnosti nájomné byty spôsobilé na bývanie, odpovedal Ing. Marián Číž, že poskytnuté 

byty sú na základe čiastkových opráv obývateľné. Z diskusie vzišla otázka zo strany člena komisie 

Mgr. Mariána Cabadu, či je v jednotlivých vchodoch určený domovník, ktorý dbá o dôstojné 

a bezpečné bývanie obyvateľov. Ing. Marián Číž sa k danej otázke vyjadril, že momentálne sú 

k dispozícii dve kompetentné osoby, ktoré prostredníctvom úzkej spolupráce s bytovým podnikom 

participujú pri zabezpečovaní nerušeného výkonu práv spojených s nájmom a užívaním bytov.  

Predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna navrhol riešenie, ktoré by spočívalo v aktivizovaní samotných 

obyvateľov – nájomníkov bytov, ktorí by sa pod kontrolou odborne spôsobilej osoby svojpomocne 

podieľali na menších rekonštrukčných prácach svojich obydlí. Cieľom by bola nielen rekonštrukcia 

samotného bývania, ale aj osvojenie pracovných návykov, skúseností a zručností jednotlivých 

obyvateľov a nakoniec by si pravdepodobne aj viac chránili nielen svoj majetok, ale aj spoločné 

priestory.   

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o technickom stave 

domov a obsadenosti bytov v ,,rómskej osade“. 

 

3.  V 4. bode programu Mgr. Oskár Suchoža, vedúci oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v Trebišove, oboznámil prítomných s Informatívnou správou o postupe orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. O slovo požiadal predseda komisie Mgr. Jindřich 

Sosna, ktorý sa v rámci diskusie zaujímal o včasnú intervenciu zo strany ÚPSVaR, ako kompetentného 

orgánu v prípade, ak vznikne dôvodná obava o zdravie maloletej osoby a to vlastnou činnosťou MsP 

alebo ako podnet od obyvateľov mesta. Na uvedenú otázku odpovedal Mgr. Oskár Suchoža, ktorý sa 

vyjadril, že ÚPSVaR je povinný prijať a zhodnotiť každý podnet týkajúci sa psychického a fyzického 

ohrozenia dieťaťa. Môže ísť o podnet predložený externým zdrojom, teda fyzickou osobou (rodičom, 

príbuzným, anonym) alebo interným zdrojom, prostredníctvom vlastného zistenia. V prípade, ak sa 

zistí ponižujúce alebo hrubé zaobchádzanie s dieťaťom, orgán sociálnoprávnej ochrany detí 

bezodkladne príjme opatrenia a vykoná okamžité predbežné zhodnotenie. Pri každej informácii 

týkajúcej sa ohrozenia zdravia, života a priaznivého vývinu dieťaťa sa predbežné zhodnotenie vykoná 

do piatich dní odo dňa prijatia podnetu. Pán Mgr. Oskár Suchoža ďalej vysvetlil, že do 30 dní od 

prijatia podnetu musí príslušný zamestnanec ,,tzv. manažér prípadu“ určiť mieru ohrozenia dieťaťa. 

Miery ohrozenia sa delia do štyroch skupín – bez ohrozenia, nízka miera, stredná miera, vysoká miera 

ohrozenia. Na otázku pani Mgr. Daniely Fiľakovskej, PhD, o počte kompetentných zamestnancov 

zabezpečujúcich výkon sociálnoprávnej ochrany detí, odpovedal vedúci oddelenia Mgr. Oskár 

Suchoža, ktorý uviedol, že k mesiacu máj 2019 zabezpečujú opatrenia 17 štátni zamestnanci. Do 

diskusie sa neprihlásil žiaden ďalší člen.  

          

   Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o postupe orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

4.  V 5. bode programu expert pre terén, Zdravé regióny, p. o, Mgr. et. Mgr. Richard Koky, MHA, 

MPH predniesol Informatívnu správu o prevenčných a rozvojových aspektoch verejnej zdravotníckej 

intervencie. Pani Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD z Ústavu psychológie zdravia UPJŠ objasnila 
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plánovanú verejnú-zdravotnícku intervenciu, ktorá je komplexná a prebieha na úrovni klinickej, 

preventívnej a rozvojovej. Ďalej vysvetlila prevenčné aktivity, ktoré majú obsahovať presnejšie 

zacielenie a zintenzívnenie osvetovej a prevenčnej činnosti. Pán Eugen Miľo, ako oblastný koordinátor 

pre oblasť Trebišov, prítomných členov komisie a prizvaných hostí oboznámil s informáciou, že v 

meste Trebišov pôsobia 3 asistenti osvety zdravia. V mesiaci jún bude navýšenie o 4 ďalších členov. 

Ďalej dodal, že pracovnou náplňou asistentov je úzko spolupracovať s lekármi a so zamestnancami 

ÚPSVaR Trebišov, distribuovať pozvánky na preventívne lekárske vyšetrenia a v čo najväčšom 

rozsahu šíriť osvetu v marginalizovanej rómskej komunite. Predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna 

poprosil pána Eugena Miľa, aby sa spolupráca medzi asistentmi osvety zdravia a medzi mestom 

Trebišov zintenzívnila, nakoľko doterajšie pôsobenie týchto asistentov bolo na nízkej úrovni. V rámci 

diskusie sa člen komisie Mgr. Marián Cabada zaujímal o konkrétne požiadavky pre zaradenie 

uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta osvety zdravia. Odpoveď poskytol Mgr. et. 

Mgr. Richard Koky, MHA, MPH, ktorý vyzdvihol najdôležitejšie kritérium, ktorým je vzťah ku 

komunite, akceptácia a rešpekt miestnej komunity, dobré komunikačné zručnosti, motivácia k práci 

s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych komunít. Ako ďalšie kritéria uviedol 

bezúhonnosť, ukončené minimálne základné vzdelanie, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity 

prípadne skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti.  

 

       Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o prevenčných 

a rozvojových aspektoch verejnej zdravotníckej intervencie.  

 

5. V 6. bode programu ,,Rôzne“ v rámci diskusie požiadal o slovo predseda komisie Mgr. Jindřich 

Sosna, ktorý sa zaujímal o aktuálny počet a stav rómskej poriadkovej služby, prebiehajúcej na 

dobrovoľníckej úrovni. Odpoveď mu poskytol náčelník MsP Mgr. Miroslav Cabada, ktorý odpovedal, 

že k mesiacu máj 2019 mesto Trebišov disponuje 13 členmi, z ktorých sú 10 evidovaní ako aktivační 

pracovníci a 3 zvyšní členovia sú zamestnaní v rámci projektu realizovaného ÚPSVaR, Trebišov.    

 

Na záver zasadnutia predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna poďakoval za účasť členom komisie  

a prizvaným hosťom a zároveň ich vyzval k predloženiu prípadných návrhov smerujúcich k riešeniu 

problémov občanov mesta Trebišov.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

Schválil: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 
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