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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity 

 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 25.01.2023 

 

Poslanci Neposlanci 

 
Prítomní členovia komisie: 1. MVDr. Ivan Hrdlík – predseda         1. Mgr. Marián Cabada 

2. Ing. Marián Kolesár                           2. Dezider Šandor 

3. Koloman Demeter                             3. PaedDr. Martin Farbár       

4. PhDr. Marek Demeter 

 
Neprítomní členovia komisie:  

 
Ostatní prítomní:                                                  1. Mgr. Peter Pipa – náčelník MsP 

                                                                                2. JUDr. Martin Galgoczy, LL.M – prednosta MsÚ 

                                                                                3. Ing. Peter Duč – zástupca primátora 

                                                                                4. Mgr. Renáta Rusnáková – tajomníčka komisie 

 
Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie 

 

Predseda Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity otvoril zasadnutie, 

predstavil členov komisie a tajomníčku komisie a otvoril rokovanie vo forme diskusie o najväčších 

problémoch v rómskej komunite a návrhoch ich riešenia. 

 

2. Diskusia 

 

2.1.  Kanalizácia a pozemné komunikácie v rómskej osade 
 

Najproblematickejšími oblasťami životného prostredia rómskej komunity sú pozemné komunikácie 

vo veľmi zlom stave a absencia alebo nefunkčnosť kanalizačnej siete, ktoré spôsobujú, že do 

rómskej osady majú sťaženú alebo obmedzenú prístupnosť vozidlá integrovaného záchranného 

systému a policajného zboru. Opakujúce sa zaplavenia ulíc Ivana Krasku, Pažitnej, Záhradnej 

a Jesennej sa tvoria už pri krátkodobých a málo výdatných dažďoch. Zaplavené ulice sťažujú aj 

prístup školopovinných detí do škôl a materských škôlok.  

 

- Prednosta Mestského úradu Trebišov JUDr. Galgoczy oboznámil prítomných o 

naplánovanom stretnutí vedenia mesta so zástupcami Svetovej banky, Splnomocnencom 

vlády pre rómske komunity SR a Eurokomisárom, ktoré sa uskutoční v marci 2023. Na 

stretnutie budú prizvaní aj všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania 

bude riešenie financovania samotnej budúcej výstavby a rekonštrukcie ciest a kanalizácie 

v rómskej osade. Finančné možnosti mesta neumožňujú riešiť všetky problémy komunity 

naraz. 
 

Komisia odporučila zaviazať mesto, aby rokovalo so zástupcami Svetovej banky, Splnomocnencom 

vlády pre rómske komunity SR  a európskymi poslancami o pomoci občanom v rómskej osade 

v Trebišove pri budovaní infraštruktúry (kanalizácia, cesty, chodníky). Rokovanie vedenie mesta 

so zástupcami sa uskutoční dňa 22. marca 2023. 
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2.2. Omamné látky, vymeškané hodiny detí v rómskej osade 

 

Dlhodobý a stále nevyriešený je problém detí v osade užívajúcich omamné látky, najmä toluén. 

Požívanie omamných látok, má negatívny vplyv na zdravý vývoj dieťaťa. U detí a mladých ľudí sa 

rýchlejšie vytvorí závislosť od omamných látok a je oveľa nebezpečnejšia ako u dospelých, preto je 

nevyhnutné venovať tejto problematike dostatočnú pozornosť. 
 

- Hlavný dôvod prečo je toluén preferovaný je jeho nízka cena a je relatívne ľahko legálne 

dostupný. Samotný predaj toluénu maloletým je náročné zistiť. Je potrebné pravidelne 

odhaľovať distribútorov, ktorí šírenie omamných látok vykonávajú. Komisia sa zaoberala 

predajom omamných látok v rómskej osade a vyjadrila spokojnosť s prácou polície pri 

odhaľovaní distribútorov omamných látok. 

 

Komisia odporučila zvýšiť aktivity pri odhaľovaní trestných činov toxikománie. Na budúce 

rokovanie Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity prizvať riaditeľa OO 

PZ Trebišov, kpt. Mgr. Miloša Krištofa. 
 

Prejavuje sa početná absencia školou povinných detí v školských zariadeniach, čo podľa platných 

právnych predpisov znamená protiprávne konanie rodičov, opatrovateľov, či zákonných zástupcov 

detí.  

- Mgr. Marián Cabada prítomných informoval o tom, že od 1. januára 2023 ak dieťa vynechá 

bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín počas jedného mesiaca alebo viac ako 60 

vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, tak v zmysle § 37 ods. 1 a § 37a ods. 1 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa to už považuje za priestupok a mesto je povinné uložiť 

rodičom za porušenie povinnosti dodržiavania povinnej školskej dochádzky pokutu. Pri 

opakovanom neplnení tejto povinnosti môže byť pokuta uložená aj opakovane. 

- Podľa prednostu Mestského úradu Trebišov JUDr. Galgoczyho pokuty nepomôžu, len zhoršia 

situáciu rodičom. Na druhej strane sa mesto obáva vymožiteľnosti. Ani exekúcia nepomôže, 

pretože tejto rodine nie je čo zobrať a v konečnom dôsledku náklady za exekútora zaplatí 

mesto. 

Komisia odporúčala riešenie vymeškaných vyučovacích hodín bez ospravedlnenia v spolupráci 

s ÚPSVaR Trebišov a na budúce rokovanie Komisie na riešenie problémov marginalizovanej 

rómskej komunity prizvať riaditeľa ÚPSVaR Trebišov a referenta oddelenie školstva mestského úradu 

Ing. Rastislava Kočiša. 

2.3. Bývanie 

Komisia sa zaoberala poškodenou bytovkou na ul. Záhradnej 30, ku ktorej došlo 15. novembra 

2022. Krízový štáb mesta vyhlásil mimoriadnu situáciu a v súvislosti so vzniknutou situáciou 

hľadal adekvátne riešenie. Nájomný byt je v správe Bytového podniku mesta Trebišov. Pre ľudí 

s platným zmluvným nájomným vzťahom zo zasiahnutého vchodu bytového domu bolo 

zabezpečené dočasné náhradné ubytovanie. Mesto v krátkom čase vytvorilo pre ľudí zasiahnutých 

touto udalosťou stanové mestečko pri vstupe do rómskej osady. 

 

- Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala. Mesto Trebišov spolupracuje 

s Technickými službami mesta Trebišov na prevoze materiálu určeného na výstavbu stanového 

mestečka v priestoroch skladov civilnej ochrany v Trebišove a požiadalo o spoluprácu 

Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia pri budovaní stanového mestečka pre 

dočasne ubytovaných. 
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Komisia odporučila zaviazať mesto Trebišov zaoberať problematikou prípravy ubytovania rodín 

v bytovkách, ktoré sú v havarijnom stave. 

 

2.4. Nefunkčný systém vývozu odpadu v osade a MOPS 

Problém nefunkčného systému vývozu komunálneho odpadu z rómskej osady spôsobuje kolaps 

v doprave a prejazdnosti ciest a kopenie odpadu v osade. 

- Prednosta Mestského úradu Trebišov JUDr. Galgoczy informoval prítomných o nedostatku 

pracovnej sily, vykonávajúcich aktivačné práce. Pred obdobím vypuknutia epidémie COVID 

sa aktivovalo oveľa viac ľudí denne ako v súčasnosti.  

- Mgr. Peter Pipa sa vyjadril k samotnému projektu MOPS, ktorý v roku 2017 nebol schválený 

mestským zastupiteľstvom Trebišov. V priebehu roka 2021 bol prísľub otvorenia projektu na 

jeden rok čo bolo aj zrealizované, len ako pokračovanie pre projekty MOPS schválené v roku 

2017. To znamená, že mesto Trebišov sa nemohlo o tento projekt uchádzať. Nové 

programové obdobie projektov je na obdobie od roku 2021 do roku  2027.  

Komisia odporučila zaviazať mesto Trebišov na opätovné uchádzanie sa o projekt MOPS 

pôsobiacich na území problematických častí mesta. 

 

 

 

 
Zapísal:        Mgr. Renáta Rusnáková, tajomníčka komisie  

 

Schválil:       MVDr. Ivan Hrdlík, predseda komisie 


