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Problémy a možné riešenia



Štúdia „Spolužitie s rómskou komunitou na  Murgašovej ul. v  Nových Zámkoch. Problémy 

a možné riešenia“ bola pripravená na objednávku Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch. 

Autorom štúdie je vysokoškolský pedagóg z Nitry, expert na rómsku problematiku Mgr. et Mgr. 

Emil SAMKO Phd. autor publikácií Romaňi čhib Rómsky jazyk (2006), Atlas rómskeho jazyka 

(2006) a ďalśích.

Cieľom štúdie je popísanie  situácie a načrtnutie možných východísk pre efektívnu prácu s  

problémovou  komunitou na Murgašovej ulici 65 v Nových Zámkoch. Výsledky práce autor 

odprezentuje na verejnom zasadaní MsZ, prípadné pripomienky zapracuje do záverečnej verzie 

štúdie. Zber údajov, riadené interview so zainteresovanými osobami, verejná prezentácia 

výsledkov a vypracovanie záverečnej správy sú rozvrhnuté na obdobie 3 mesiacov. V tomto období 

je potrebná súčinnosť Bytkomfortu, Mestského úradu, Mestskej polície a poslancov mestského 

zastupiteľstva.



Obsah

 Charakteristika komunity, socio-kultúrne parametre

 Pomery v bytovom dome, počty obyvateľov jednotlivých bytov, osoby bez trvalého pobytu, 
neplatiči, nezamestnaní, matky s malými, deťmi, nedospelé matky, nezvládnuteľné deti, osoby 
po  návrate z výkonu trestu

 Počty, demografia, štruktúra príjmov, štruktúra výdavkov

 Komunikačné, inteligenčné schopnosti príslušníkov komunity.

Sociálna patológia v komunite: asociálne správanie, alkohol, drogy, úžera, drobná kriminalita 
– krádeže, poškodzovanie cudzieho majetku, znečisťovanie okolia, atď.

 Vzdelávanie, návšteva školských a predškolských zariadení

 Kultúra, folklór, slovná zásoba, znalosť slovenského, maďarského,  rómskeho jazyka

 Trávenie voľného času, stravovacie návyky, zdravotný stav

 Vnútorná śtruktúra komunity, prirodzené autority

 Vnútorné vzťahy rodinách

 Susedia: mapovanie problémov spolužitia

 Stanovisko úradu práce: možnosti pracovných príležitostí, aktivačných prác

 Mestský úrad: možnosti pracovných príležitostí, programov pre Rómov

 Mestská polícia: vzťahy, kompetencie a úlohy

 Stanovisko splnomocnenca pre rómske komunity (RNDr. Miroslav Pollák): možné riešenia, 
odporúčané postupy, participácia na celoštátnych programoch, poskytnutie know-how

 Stanovisko experta z Nadáce Milana Šimečku (Laco Oravec, manažér): možné riešenia, 
odporúčané postupy, participácia na celoštátnych programoch, poskytnutie know-how
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