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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej 

komunity zo dňa 21.08.2019         

 

 

 

 

 

          

 

 

Predkladá: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 

Spracoval: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

 

 

V Trebišove 26.08.2019   

 

 

 

                                                                                         Mgr. Jindřich Sosna, v. r. 

                                                                                              predseda komisie 
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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.08.2019 
 

 

     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. Mária Juhásová 

3. Mgr. Miroslav Cabada 

4. Ing. Martina Juráková 

5. JUDr. Ladislav Chynoradský 

6. Mgr. Martin Begala 

7. MUDr. Iveta Čeplíková 

8. PhDr. Daniela Fecková 

9. Ing. Martin Telepovský 

10. Mgr. Roman Ostrožovič 

11. MUDr. Dušan Tomko 

 

 

Neprítomní:       Ing. Gejza Gore 

             

 

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 Mgr. Miroslav Cabada uviedol Informatívnu správu mestskej polície 

o dodržiavaní verejného poriadku v blízkosti rómskej osady. V úvode tohto bodu Mgr. Miroslav 
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Cabada informoval prítomných o činnosti mestskej polície, ktorá je vo zvýšenej miere zameraná na 

rómsku osadu a okolie, kde najčastejšie dochádza k porušovaniu verejného poriadku a to 

predovšetkým rušením nočného kľudu, znečistenia verejného priestranstva a obťažovaní v blízkosti 

nákupných centier. Ďalej Mgr. Miroslav Cabada vyzdvihol prácu Rómskej poriadkovej služby, ktorá 

plní dôležitú úlohu pri ochrane verejného poriadku. Rómska poriadková služba vykonáva službu 

v čase najväčšieho pohybu nakupujúcich pri nákupných centrách z dôvodu zamedzenia nežiadúcich 

javov, ako je žobranie a obťažovanie občanov na parkoviskách neprispôsobivými osobami. Dôležitým 

aspektom je aj skutočnosť, že rómska osada sa v meste Trebišov vyznačuje vysokou hustotou 

obyvateľstva žijúcej v nej. Mgr. Miroslav Cabada ako riešenie uviedol participáciu miestnej 

samosprávy a štátu. Účelom verejného poriadku je zabezpečiť príjemný a pokojný život v meste. 

Z diskusie vzišla otázka zo strany prednostu, či problém túlavých psov naďalej pretrváva a či sa 

plánuje s opakovaným odchytom psov. Odpoveď poskytol Mgr. Miroslav Cabada, ktorý označil túlavé 

psy za ďalší problém, ktorí ohrozuje život nielen samotným obyvateľom osady, ale aj  záchranárskym 

zložkám vykonávajúcim zásah, poštovým doručovateľom, terénnym sociálnym pracovníkom a iným 

osobám prichádzajúcim do kontaktu s miestnou osadou. V roku 2019 bolo odchytených 114 psov 

prevažne v rómskej osade a do konca roka 2019 sa plánuje ešte s uskutočnením ďalších 2 hromadných 

odchytov psov. Cieľom odchytov je znížiť počet túlavých psov, eliminovať ich rozmnožovanie  

a zabezpečiť tým ochranu nielen obyvateľstva, ale i samotných zvierat.   

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu mestskej polície 

o dodržiavaní verejného poriadku v blízkosti rómskej osady.  

 

3.   V 4. bode programu Mgr. Marián Cabada oboznámil prítomných s Informatívnou 

správou o činnosti starších referentov pre prácu v komunite za rok 2018 a aktuálny stav sociálne 

vylúčených skupín v služobnom obvode. V predloženej správe bola priblížená aj bezpečnostná situácia 

v jednotlivých spoločensky vylúčených skupinách, ktoré patria do služobného obvodu OOPZ Trebišov 

za rok 2018. Bezpečnostná situácia v rómskej osade je v súčasnej dobe na prijateľnej úrovni. 

K zhoršenej bezpečnostnej situácii dochádza v čase vyplácania sociálnych dávok, kedy dochádza 

k zvýšenému nárastu majetkovej kriminality, páchanej členmi samotnej komunity. Za hlavný problém 

v rómskej osade, vyzdvihol člen komisie Mgr. Marián Cabada najmä vo večerných hodinách maloleté 

túlajúce sa deti, ktoré nerešpektujú príslušníkov polície, hádžu kamene do áut a svojím správaním 

narúšajú pokojný život občanov mesta. Za dlhoročnú pasivitu označil prácu vlády a ÚPSVaR. Mgr. 

Marián Cabada ďalej navrhol prísnejšie opatrenia v oblasti odobratia detí orgánom SPODaSK, kde by 

rodičia začali prejavovať záujem o výchovu a starostlivosť o maloleté deti a dohliadali by na ich 

výchovu a správanie. Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Mária Juhásová oponovala 

a uviedla, že umiestnenie dieťaťa do Centra pre deti a rodiny nie je riešením situácie v rómskej osade, 

ale len krajná záležitosť. Cieľom práce SPODaSK je zotrvanie detí v ich prirodzenom prostredí. 

Prirodzené rodinné prostredie vychádza zo zabezpečených životných podmienok, ktoré v osade nie sú 

vytvorené. Za hlavný problém nízkej životnej úrovne domácnosti označila nevhodné podmienky 

bývania, nízku úroveň hygieny, absenciu hygienických návykov, nedostatočnú infraštruktúru, 

nedostatok vhodnej stravy a oblečenia a výskyt rôznych druhov chorôb. Ďalej dodala, že ÚPSVaR, 

oddelenie SPODaSK, koná na základe zákona, kde sú presne stanovené dôvody, kedy sa môže dieťa 

odobrať.  

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o činnosti starších 

referentov pre prácu v komunite za rok 2018 a aktuálny stav sociálne vylúčených skupín v služobnom 

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

Sosna, ktorý sa dotazoval na počet rómov žijúcich v osade, kde mu odpoveď poskytol člen komisie 

Mgr. Marián Cabada, ktorý uviedol, že v roku 2013 bolo na základe sčítania a následného 

publikovania v Atlase rómskych komunít v marginalizovanej rómskej komunite v meste Trebišov 

5 500 rómov. Počet rómov má neustálu tendenciu stúpať. Člen komisie Mgr. Marián Cabada sa zapojil 

do diskusie a riešenie celospoločenského problému s rómskymi občanmi vidí v možnosti rómov 

svojpomocne si vybudovať vlastné bývanie pod dohľadom stavebnej skupiny danej mestom. Cieľom 

participácie marginalizovaných skupín do stavebných prác je dosiahnutie  pocitu väčšej zodpovednosti 

k zverenému majetku.  

Koordinátorka pre sociálnu oblasť a oblasť vzdelávania Ing. Martina Juráková odporučila mestu 

Trebišov zapojiť sa do pripravovaného projektu ,,domovník“, nakoľko sa v danej komunite nachádzajú 

nájomné byty. Zastúpenie domovníka by mal vplyv na bezpečnosť, poriadok a čistotu nájomných 

bytov.   

Riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Mária Juhásová vstúpila do diskusie s názorom, že 

v meste Trebišov absentuje počet terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí by poskytovali rodine 

edukáciu v oblasti dodržiavania povinnej školskej dochádzky a celkovej hygieny. Zároveň zdôraznila 

nevyhnutnosť intenzívne spolupracovať s danou rodinou. Prednosta mestského úradu Mgr. Peter 

Sovák apeloval na počet terénnych sociálnych pracovníkov a komisiu informoval o tom, že v štádiu 

riešenia je navyšovanie počtu terénnych sociálnych pracovníkov z počtu 6 na počet 10. O spoluprácu a 

podporu požiadal Mgr. Peter Sovák zástupcov z Úradu vlády splnomocnenca Slovenskej republiky pre 

rómske komunity - Ing. Martinu Jurákovú a JUDr. Martina Chynoradského, ktorí s podporou súhlasili 

a odporučili vedeniu mesta Trebišov, podávať žiadosti na vyššie uvedený úrad, ktoré by zvýšili 

životnú úroveň obyvateľov rómskej osady. JUDr. Martin Chynoradský ďalej oboznámil komisiu 

o možnosti zapojenia sa do ,,Výzvy“ predloženej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 

zameranej na budovania zamestnaneckých bytov pre rómsku menšinu, fungujúci na princípe 

zásluhovosti.  

MVDr. Ivan Hrdlík  sa zapojil do diskusie a odporučil podchytiť mladých rómov, pracovať s nimi, 

viesť ich k zodpovednosti, k sociálnym a pracovným návykom, aby sa tak stali plnohodnotnými 

občanmi mesta. Ing. Martina Juráková doplnila člena komisie MVDr. Ivana Hrdlíka, že v meste 

absentuje komunitné centrum kde by deti mali možnosť zmysluplného trávenia voľného času a tým by 

sa predchádzalo nežiadúcim sociálno-patologickým javom v tejto komunite.  

 

Členovia komisie z radu poslancov, neposlancov a prizvaní hostia sa zhodli na nevyhnutnej spolupráci 

mesta, ÚPSVaR, polície a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pri 

riešení problémov marginalizovanej rómskej komunity.  

 

 

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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