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Abstrakt: 

BLAŽEK, Ondrej: Sociálna prevencia 

kriminality v marginalizovanej rómskej 

komunite obce Plavecký Štvrtok. 

[Bakalárska práca] / Ondrej Blažek – 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety Bratislava. Ústav Dr. P. 

Blahu Skalica. – Školiteľ: prof. PhDr. 

Michal Oláh, PhD. Stupeň odbornej 

kvalifikácie: Bakalár sociálnej práce. – 

Skalica: Ústav Dr. P. Blahu. 2021, 68s. 

 

Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením 

sociálnej prevencie, intervencie a 

miery kriminality vo vybranej 

marginalizovanej rómskej komunite. 

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť 

mieru kriminality v rómskej komunite vo 

vybranej obci prostredníctvom rozhovorov 

a na základe výsledkov navrhnúť postupy 

smerujúce k zníženiu kriminality a tým k 

zlepšeniu situácii v danej obci. Predmetom 

skúmania je miera kriminality v rómskej 

komunite a objekt skúmania predstavujú 

obyvatelia rómskej komunity. Na základe 

výsledkov výskumu sú navrhnuté postupy 

smerujúce k zníženiu kriminality v rómskej 

komunite. Prínosom bakalárskej práce je 

identifikácia aktuálneho stavu kriminality 

v rómskej komunite a poskytnutie návrhov 

a odporúčaní k zníženiu kriminality.   

 

Kľúčové slová:  

Intervencia, Kriminalita, Rómska 

komunita, Sociálna práca, Sociálna 

prevencia.  
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Abstract: 

BLAŽEK, Ondrej: SocialCrimePrevention 

in the Marginalized Roma Communityof 

Plavecký Štvrtok. [Bachelorthesis] / 

Ondrej Blažek - Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Bratislava. Dr. P. Blahu Skalica. - 

Supervisor: prof. PhDr. Michal Oláh, 

Ph.D. Degreeofprofessionalqualification: 

Bachelorof Social Work. - Skalica: Dr. P. 

Blahu. 2021, 68s. 

 

The bachelor thesis deals with the 

evaluation of social prevention, 

intervention and crime rates in a selected 

marginalized Roma community. The aim 

of the bachelor thesis is to evaluate the 

crime rate in the Roma community in the 

selected municipality through interviews 

and based on the results to propose 

procedures to reduce crime and thus 

improve the situation in the municipality. 

The subject of the research is the level of 

crime in the Roma community and the 

object of the research is the inhabitants of 

the Roma community. Based on the results 

of the research, procedures are proposed to 

reduce crime in the Roma community. The 

benefit of the bachelor thesis is the 

identification of the current state of crime 

in the Roma community and the provision 

of proposals and recommendations to 

reduce crime. 

 

Keywords: 

Intervention, Crime, Romacommunity, 

Socialwork, Socialprevention. 

__________________________________ 

 

Empirická časť práce: 

3 VÝSLEDKY VÝSKUMU  

Všeobecný cieľ  

 Z aspektu všeobecného ponímania cieľa 

nášho výskumu bolo vykonať analýzu a 

zhodnotiť mieru kriminality v rómskej 

komunite v obci Plavecký Štvrtok. 

Čiastkové ciele: 

C1 Zistiť, či existuje signifikanty vzťah 

medzi blízkosťou bývania pri Plaveckom 

Štvrtku  a názorom na to či by pomohla 

častejšia terénna sociálna práca. 

C2 Zistiť, či existuje signifikanty vzťah 

medzi blízkosťou bývania pri Plaveckom 

Štvrtku  a názorom na konflikt medzi 

rodinami, že jedna vrstva sú domáci a 

druhá rodina z Bučian od Trnavy. 

.C3 Zistiť, či Existuje signifikanty vzťah 

medzi blízkosťou bývania pri Plaveckom 

Štvrtku  a názorom na na to či sú Rómovia 

nebezpečný v páchaní protiprávnych 

konaní, či už priestupkov alebo trestnej 

činnosti. 

Hypotézy: 

Ha1 Existuje signifikanty vzťah medzi 

blízkosťou bývania pri Plaveckom Štvrtku 

a názorom na to či by pomohla častejšia 

terénna sociálna práca. 
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Ha2 Existuje signifikanty vzťah medzi 

blízkosťou bývania pri Plaveckom Štvrtku 

a názorom na konflikt.  

medzi rodinami, že jedna vrstva sú domáci 

a druhá rodina z Bučian od Trnavy. 

.Ha3 Existuje signifikanty vzťah medzi 

blízkosťou bývania pri Plaveckom Štvrtku 

a názorom na na to či sú Rómovia 

nebezpečný v páchaní protiprávnych 

konaní, či už priestupkov alebo trestnej 

činnosti. 

Pre získanie relevantný odpovedi sme 

vyhotovili dotazník, ktorý sme zabezpečili 

osobne.  Respondenti boli oboznámení o 

dobrovoľnosti pri ich vypĺňaní a o 

zachovaní anonymity.  

Spracovanie empirických dát 

 Ako už vyššie bolo uvedené, spracovanie 

empirických údajov bolo spracované v 

programe Statistic Package for Social 

Sciences, ktorý je výhradné určený na 

spracovanie empirických údajov. Program 

umožnil výsledky spracovať univariačnou 

a bivariačnou analýzou.  

To znamená, že  pre vyhodnotenie 

dotazníka sme použili deskriptívnu 

štatistiku a analytickú štatistiku. 

V deskriptívnej štatistike sme odpovede od 

respondentov uložili do prehľadných 

frekvenčných tabuľkách za použitia 

absolútnych a  relatívnych početnosti. 

V analytickej štatistike za použitia 

kontingenčných tabuliek prezentovali 

vzťah dvoch premenných a za použitia 

štatistických ukazovateľov sme tento vzťah 

verifikovali.   
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Frequency Table 

Tabuľka 1: Pohlavie? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 24 60,0 60,0 60,0 

2 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia:  

 Nášho výskumu sa zúčastnilo celkom 40 respondentov z toho 24 mužov čo e 60 

a 16 žien čo je 40%. 

 

 

 

 

Tabuľka 2: Vek? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 32 80,0 80,0 80,0 

2 4 10,0 10,0 90,0 

3 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia  

 Z aspektu veku nášho výskumu za zúčastnilo vo vekovej kategórii 1 32 

respondentov čo je 80%. 

 Vo vekovej kategórii 2 a 3 po štyroch respondentov čo je celkovo 20ˇ% 

 Z dôvodu veľkého rozdielu početnosti vo vekových kategóriách túto premennú 

vyraďujeme z ďalšej analýzy. 

Tabuľka 3: Vzdelanie? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
1 2 5,0 5,0 5,0 

2 7 17,5 17,5 22,5 
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3 7 17,5 17,5 40,0 

4 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia:  

 Z aspektu vzdelania nášho výskumu za zúčastnilo zo získaným vzdelaním  1 dvaja 

čo je 5% respondentov Zo vzdelaním 2  a 3 - po 7 respondentov (35%). 

 Vo štvrtej skupine  24 respondentov čo je celkovo 60ˇ%. 

 

Tabuľka 4: Blízko bývate od marginalizovanej rómskej komunity v Plaveckom Štvrtku? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 7 17,5 17,5 17,5 

2 5 12,5 12,5 30,0 

3 22 55,0 55,0 85,0 

4 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Na položku v dotazníku, ktorou sme sa pýtali „Ako blízko bývate od 

marginalizovanej rómskej komunity v Plaveckom Štvrtku“ respondenti odpovedali 

nasledovne. 

 Respondenti  pod označením 1  odpovedali siedmi, Piati odpovedali pod 

označením  2 , 22 respondentov odpovedalo s označením 3 a 6 respondentov pod 

označením 4. 

 

 

 

Tabuľka 5 : Poznáte prostredie a pomery v marginalizovanej rómskej komunite? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 9 22,5 22,5 22,5 

2 7 17,5 17,5 40,0 

3 23 57,5 57,5 97,5 
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4 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Na položku poznania pomerov respondenti odpovedali že v prevažne väčšine pomery 

v Rómskych komunitách poznajú čo potvrdilo až 57,5% opýtaných. 

Tabuľka 6:  Poznáte miestnych Rómov osobne? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 7 17,5 17,5 17,5 

2 4 10,0 10,0 27,5 

3 20 50,0 50,0 77,5 

4 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Miestnych Rómov pozná polovica opýtaných  čo je 20 respondentov. 

 

 

 

 

Tabuľka 7: Po prebratí sociálnych dávok sú v komunite najväčšie konflikty? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 31 77,5 77,5 77,5 

2 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Z odpovedi respondentov na položku zisťujúcu konflikty v dobe preberania dávok až 

77,5% opýtaných odpovedalo pozitívne. 

Tabuľka 8: Ktorý rok od roku 2000 do roku 2020 bol najproblémovejší?  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
1 17 42,5 42,5 42,5 

2 23 57,5 57,5 100,0 
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Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Respondenti  zhodnotili, že najproblémovejší rok bol rok 2O20 čo potvrdilo viac než 

57% opýtaných. 

Tabuľka 9:  Je dôvodom v komunite, to, že po udelení sociálnych dávok požívajú 

alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 20 50,0 50,0 50,0 

2 17 42,5 42,5 92,5 

3 2 5,0 5,0 97,5 

4 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Polovica respondentov potvrdila, že po udelení sociálnych dávok požívajú 

alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky. 

 

 

 

 

 

Tabuľka 10: Zmenila situácia v marginalizovanej rómskej komunite pandémia Covid 

19? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 5 12,5 12,5 12,5 

2 15 37,5 37,5 50,0 

3 15 37,5 37,5 87,5 

4 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Na základe odpovedi 20  respondentov je presvedčená že sa situácia pandémiou 

zmenila a druha polovice ma opačný názor  
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Tabuľka 11: Bojíte s miestnych Rómov? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2,5 2,5 2,5 

2 27 67,5 67,5 70,0 

3 5 12,5 12,5 82,5 

4 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Až 70% respondentov odpovedalo že sa boji Rómov. 

 

Tabuľka 12: Pomohla by na zlepšenie situácie mediálna osveta? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 13 32,5 32,5 32,5 

2 6 15,0 15,0 47,5 

3 5 12,5 12,5 60,0 

4 8 20,0 20,0 80,0 

5 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Až 47,5% obyvateľov obce Plavecký Štvrtok tvrdí, že by pomohla na zlepšenie 

situácie mediálna osveta. 

 

Tabuľka 13: Pomohla by častejšia terénna sociálna práca? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 5 12,5 12,5 12,5 

2 28 70,0 70,0 82,5 

3 6 15,0 15,0 97,5 

4 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Interpretácia: 

Až 82,50% opýtaných respondentov súhlasí a potvrdila, že k zlepšeniu situácie by pomohla 

častejšia terénna sociálna práca. 

 

Tabuľka 14: Je dôvodom konfliktu medzi rodinami, že jedna vrstva sú domáci a druhá 

rodina z Bučian od Trnavy? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 21 52,5 52,5 52,5 

2 8 20,0 20,0 72,5 

3 5 12,5 12,5 85,0 

4 2 5,0 5,0 90,0 

5 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

  Zo 100%  opýtaných respondentov až 72,5 % potvrdilo, že dôvodom konfliktu je to, 

že jedna vrstva sú domáci a druhá vrstva rodín druhý z Bučian. 

 

Tabuľka 15: Skôr sú časté konflikty v lete ako v zime? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 16 40,0 40,0 40,0 

2 20 50,0 50,0 90,0 

4 2 5,0 5,0 95,0 

5 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Až 90% respondetov obce Plavecký Štvrtok tvrdí, že by pomohla na zlepšenie 

situácie mediálna osveta. 
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Tabuľka 16: Sú Rómovia nebezpečný v páchaní protiprávnych konaní, či už 

priestupkov alebo trestnej činnosti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 11 27,5 27,5 27,5 

2 12 30,0 30,0 57,5 

3 9 22,5 22,5 80,0 

4 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 Až 57,5% obyvateľov obce tvrdí, že Rómovia sú nebezpečný. 22,50% obyvateľov sa 

k otázke nevie vyjadriť. 

 

Tabuľka 18: Kto je podľa Vás vyvolávateľ konfliktov resp. protiprávneho konania? 

Podľa zistení sú to ženy? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 15 37,5 37,5 37,5 

2 4 10,0 10,0 47,5 

3 7 17,5 17,5 65,0 

4 9 22,5 22,5 87,5 

5 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia:  

 To, že konflikty začnú ženy, sa potvrdilo až 47,50 % respondentov. 
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Tabuľka 19: Je problémom, že výstavba nelegálnych domov na plynovom zariadení nie 

je sankciovaná v MRK a preto stavajú domy aj naďalej? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 28 70,0 70,0 70,0 

2 9 22,5 22,5 92,5 

3 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 

 70% opýtaných obyvateľov potvrdilo, že to, že nie je sankcionovaná nelegálna 

výstavba rodinných domov miestnych Rómov a preto sa pokračuje vo výstavbe ďalej. 

 

Tabuľka 20: Máte obavy, že v blízkosti rodinných domov v komunite sú zriadené 

plynové potrubia a.s. Nafty? A môže to spôsobiť výbuch. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 20 50,0 50,0 50,0 

2 13 32,5 32,5 82,5 

3 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia:  

 Zo 40 opýtaných až 33 obyvateľov má obavy z výbuchu rodinných domov 

v marginalizovanej rómskej komunite, ktoré sú zriadené na plynovom potrubí. 

 

Tabuľka 21: Je situácia v roku 2021 pokojnejšia ako v roku 2020 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 22 55,0 55,0 55,0 

2 14 35,0 35,0 90,0 

3 1 2,5 2,5 92,5 

4 1 2,5 2,5 95,0 

5 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Interpretácia: 
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 Situácia v roku 2021 v marginalizovanej rómskej komunite je pokojnejšia oproti roku 

2020 potvrdilo zo 40 respondentov až 36, čo je rovných 88% respondentov. 

 

Analytická  štatistika  

V tejto časti výskumu nás zaujímalo aký názor majú obyvatelia Plaveckého štvrtku, ktorý 

bývajú v blízkosti Rómskej komunity. Položili sme rôzne otázky respondentom,  pre 

sformulovanie hypotéz sme sa zamerali na názory ktoré korešpondujú so zámerom našej 

práce a to či terénna sociálna práca by bola prospešnejšia, či problémy v komunite sú 

spôsobené medzi rodinami, že jedna vrstva sú domáci a druhá z Trnavy  a v neposlednom 

rade nás zaujímal a názor na problém či sú Rómovia nebezpečný v páchaní trestne činnosti čo 

sa v poslednom obdoby im kladie najviac za vinu.   

Ha1 Existuje signifikanty vzťah medzi blízkosťou bývania pri PŠ  a názorom na to či by 

pomohla častejšia terénna sociálna práca. 

Tabuľka 12 Ako blízko bývate od MRK v Plaveckom Štvrtku. Pomohla by častejšia 

terénna sociálna práca ? 

 Pomohla by častejšia terénna sociálna práca? Total 

1 2 3 4 

Ako blízko bývate od 

marginalizovanej rómskej 

komunbity v Plaveckom 

Štvrtku 

1 3 0 4 0 7 

2 2 1 2 0 5 

3 0 22 0 0 22 

4 0 5 0 1 6 

Total 5 28 6 1 40 

 

 

Tabuľka 13 Chi-SquareTests pre H1 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 41,590
a
 9 ,000 

LikelihoodRatio 45,395 9 ,000 

ContingencyCoefficient ,714 1 ,788 

N ofValidCases 40   
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Interpretácia 

 Vpočítaná hodnota chi – kvadrátu,  ktorá hovorí o tom či je vzťah medzi našimi 

premennými je 41,590
a 

. aby sme zistili či existuje vzťah porovnávame tuto hodnotu 

s kritickou hodnotou v štatistikách tabuľkách pri df- 9.  je 16,91. Výšia vypočítaná 

hodnota než hodnota v štatistických tabuľkách potvrdila že existuje vzťah hod. 

 Signifikantnosť ma hodnotu 0.000 čo znamená že naše predpoklady budú platiť 

z nami zadefinovanou hladinou významnosti 0,05 teda na 95%. 

 Ostatné štatistické ukazovatele potvrdili vypočítanými hodnotami, že sa vzťah 

potvrdil. 

Záver  

Čim sú bližšie k Plaveckému Štvrtku, tým sú presvedčený že častejšia terénna práca by viac 

pomohla. 

Ha2 Existuje signifikanty vzťah medzi blízkosťou bývania pri Plaveckom Štvrtku  

a názorom na konflikt  

medzi rodinami, že jedna vrstva sú domáci a druhá rodina z Bučian od Trnavy. 

Zdroj : program Statistic Package for Social Sciences. 

 

Tabuľka 14 Ako blízko bývate od marginalizovanej rómskej komunityv Plaveckom 

Štvrtku. Je dôvodom konfliktu medzi rodinami, že jedna vrstva sú domáci a druhá 

rodina z Bučian od Trnavy?  

 Je dôvodom konfliktu medzi rodinami, že jedna vrstva sú 

domáci a druhá rodina z Bučian od Trnavy? 

1 2 3 4 

Ako blízko bývate od 

marginalizovanej 

rómskej komunity v 

Plaveckom Štvrtku 

1 4 0 0 0 

2 4 0 0 0 

3 11 7 4 0 

4 2 1 1 2 

Total 21 8 5 2 

 Je dôvodom konfliktu medzi rodinami, že 

jedna vrstva sú domáci a druhá rodina z 

Bučian od Trnavy? 

Total 
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5 

Ako blízko  

bývate od 

marginalizovanej 

rómskej komunity  

v Plaveckom Štvrtku 

1 3 7 

2 1 5 

3 0 22 

4 0 6 

Total 4 40 

 

Tabuľka 15 Chi-SquareTests pre H2 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 29,507
a
 12 ,003 

LikelihoodRatio 28,572 12 ,005 

ContingencyCoefficient ,652 1 ,448 

N ofValidCases 40   

Interpretácia  

 Vpočítaná hodnota chi – kvadrátu,  ktorá hovorí o tom či je vzťah medzi našimi 

premennými je 29,507
a
. aby sme zistili či existuje vzťah porovnávame tuto hodnotu s 

kritickou hodnotou v štatistikách tabuľkách pri df- 12.  je 21,05, Výšia vypočítaná 

hodnota než hodnota v štatistických tabuľkách potvrdila že existuje vzťah hod. 

 Signifikantnosť ma hodnotu 0.003 čo znamená že naše predpoklady budú platiť z 

nami zadefinovanou hladinou významnosti 0,05 teda na 95%. 

 Ostatné štatistické ukazovatele potvrdili vypočítanými hodnotami, že sa vzťah 

potvrdil. 

Záver  

Čim sú bližšie k Plaveckému Štvrtku, tým sú presvedčený že je dôvod konfliktu medzi 

rodinami, že jedna vrstva sú domáci a druhá rodina z Bučian od Trnavy. 

Ha3  Existuje signifikanty vzťah medzi blízkosťou bývania pri Plaveckom Štvrtku  

a názorom na to či sú Rómovia nebezpečný v páchaní protiprávnych konaní, či už 

priestupkov alebo trestnej činnosti. 

Zdroj : program Statistic Package for Social Sciences. 
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Tabuľka 16 Ako blízko bývate od marginalizovanej rómskej komunity v Plaveckom 

Štvrtku . Sú Rómovia nebezpečný v páchaní protiprávnych konaní, či už priestupkov 

alebo trestnej činnosti? 

 

 Sú Rómovia nebezpečný v páchaní protiprávnych konaní, 

či už priestupkov alebo trestnej činnosti? 

1 2 3 4 

Ako blízko bývate od 

marginalizovanej 

rómskej komunity v 

Plaveckom Štvrtku 

1 0 0 3 4 

2 0 0 2 3 

3 11 8 3 0 

4 0 4 1 1 

Total 11 12 9 8 

 Total 

Ako blízko bývate od MRK v Plaveckom Štvrtku 

1 7 

2 5 

3 22 

4 6 

Total 40 
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Tabuľka 17 Chi-SquareTests pre H3 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 31,677
a
 9 ,000 

LikelihoodRatio 39,807 9 ,000 

ContingencyCoefficient ,665 1 ,001 

N ofValidCases 40   

Interpretácia: 

 Vpočítaná hodnota chi – kvadrátu,  ktorá hovorí o tom či je vzťah medzi našimi 

premennými je 31,677
a
. aby sme zistili či existuje vzťah porovnávame tuto hodnotu s 

kritickou hodnotou v štatistikách tabuľkách pri df- 9.  je 16,91, Výšia vypočítaná 

hodnota než hodnota v štatistických tabuľkách potvrdila že existuje vzťah hod. 

 Signifikantnosť ma hodnotu 0.000 čo znamená že naše predpoklady budú platiť z 

nami zadefinovanou hladinou významnosti 0,05 teda na 95%. 

 Ostatné štatistické ukazovatele potvrdili vypočítanými hodnotami, že sa vzťah 

potvrdil. 

 

Záver: 

Čim sú bližšie k Plaveckému Štvrtku, tým sú presvedčený že je Rómovia sú do určite mieri 

nebezpečný v páchaní trestnej činnosti. 

Zdroj : Program Statistic Package for Social Sciences. 

 

 

4. Diskusia a navrhované riešenia 

a možnosti zlepšenia situácie 

v marginalizovanej rómskej komunite 

v obci Plavecký Štvrtok 

Obsahom záverečnej kapitoly je 

zhodnotenie cieľa bakalárskej práce 

a vlastného poznania a oboznámenia sa 

s marginalizovanou rómskou komunitou 

obce Plavecký Štvrtok s pomocou sociálnej 

prevencie kriminality a intervencie. 

Cieľom bolo zistiť mieru kriminality 

v marginlizovanej rómskej komunite 

taktiež za pomoci bežnej a krízovej 

intervencie, ktorú opakovane v roku 2020 

v komunite vykonávala okrem terénnych 

sociálnych pracovníkov, okresných úradov, 

obecnej polície Plavecký Štvrtok aj 

Policajný zbor Slovenskej republiky. Zistili 

sme, že sociálna prevencia kriminality tu 
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bola potrebná minimálne už od roku 2000. 

V tomto roku v marginalizovanej rómskej 

komunite vznikali rôzne konflikty medzi 

znepriatelenými rodinami rodín zo Záhoria 

medzi rodinami z obce Bučany z okresu 

Trnava. Uvedieme, že problém vznikol 

prisťahovaním rodín z Bučian a ich 

následná nedostatočná integrácia 

k miestnym Záhoráckym (Štvrteckým 

a Malackým) Rómom. Okrem toho, že 

rodiny z Bučian sú lepšie finančne 

zabezpečené, domácim vadí aj to, že 

postupne medzi týmito rodinami vznikali 

páry, ktoré viedli až ku svadbe, pričom 

mali spolu aj deti a založili si rodiny. Po 

tomto vznikla u niektorých nevraživosť. 

Bučany sú obec na Slovensku v okrese 

Trnava na juhozápade Slovenska. Zisťovali 

sme porovnanie kriminality za rok 2020 

a za rok 2021, ktorý sme rozoberali len do 

marca roku 2020. Výsledkami sme zistili, 

že v roku 2020 bola kriminalita vyššia ako 

v tomto roku 2021. Spracovali sme 

výskum, keď bolo 25timi otázkami 

dotazníkom opýtaných štyridsať 

obyvateľov obce Plavecký Štvrtok vo veku 

od 18 do 60 rokov, ktorý bývajú resp. sa 

zdržujú od marginalizovanej rómskej 

komunity od 10 metrov do 800 metrov. 

Navrhujeme na nebezpečnom 

území opatrne zbúrať nelegálne stavby 

a prístavby, ploty a všetko s tým spojené, 

ktorú sú postavené v blízkosti plynových 

zariadení akciovej spoločnosti NAFTY, 

nakoľko okrem občanov rómskej komunity 

sú tieto rodinné domy nebezpečné 

z dôvodu možnosti výbuchu alebo 

možného úniku plynu. Pre obyvateľov 

marginalizovanej rómskej komunity je 

potrebné vyriešiť otázku bývania. Je 

potrebné postaviť byty alebo rodinné domy 

s nízkym až stredným štandardom bývania. 

Bolo by vhodné ich postaviť aj s dvormi, 

resp. pozemkami, aby sa ich deti nenudili 

a mohli sa venovať záujmovým krúžkom 

a športom po vykonaní dennej školskej 

dochádzky, ktoré je pre miestne deti taktiež 

veľmi potrebná a dôležitá.  

Bývanie im avšak zabezpečiť tak, 

aby znepriatelené rodiny neboli na jednom 

mieste, ale aby sa oddelili od seba. To 

znamená rodiny od Bučian presťahovať 

napr. na Vinohrádok do Malaciek, kde im 

vystaviť uvedené byty. A napríklad rodiny 

z Malaciek presťahovať do Malaciek, kde 

im postaviť byty. Týmto by sa mohla 

vyriešiť aj otázka znepriatelených rodín 

a v neposlednom rade otázka, že by už 

neboli v nebezpečnom území plynovodov, 

kde sú doteraz. 

Financie by bolo potrebné čerpať 

zo zdrojov a fondov Európskej únie, 

Eurofondov, Slovenskej republiky, 

samosprávy a podobne.  

          Príklad z praxe môžeme uviesť, že 

Rómovia v minulosti v Malackách na ul. 
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Družstevnej mali v minulosti obrovské 

dlhoročné problémy so susedom a taktiež 

sused s Rómami. Zistením od Rómov 

z Malaciek, sme zistili, že presťahovanie 

pomohlo k nezhodám medzi rodinami. 

Polovica Rómovi sa presťahovali do 

dediny Gajary a polovica do inej časti 

Malaciek, tým bol problém vyriešený a po 

tomto presťahovaní nebolo zaznamenané 

protiprávne konanie medzi majoritnou 

a minoritnou spoločnosťou. 

 V momentálne situácií, keď ešte nie 

je možné zbúranie a presťahovanie Rómov 

z marginalizovanej rómskej komunity obce 

Plavecký Štvrtok bola by potrebná 

pravidelná terénna sociálna práca. 

Okrem iného treba dodať, že veľa 

Rómov z marginalizovanej rómskej osady 

obce Plavecký Štvrtok pracuje alebo si 

privyrába formou brigády. Veľa Rómov sa 

venuje športom. Hlavne futbalu, ktorý 

hrajú aj dedinské amatérske súťaže, čo ich 

vedie k poriadku a usporiadaniu životného 

štýlu. 

 Jedným z riešení pre zlepšenie 

bezpečnostnej situácie v komunite 

a obnovenie verejného poriadku je 

presťahovať časť obyvateľov komunity na 

iné miesto, na ktorom nebudú dochádzať 

do kontaktu so znepriatelenými rodinami. 

Rómovia sa sami vyjadrili, že takéto 

riešenie by prijali a boli by ochotní sa 

presťahovať na iné miesto. (komunikácia 

a interný materiál resp. rozhovor so 

starostom obce Plavecký Štvrtok, 2021).

  

 Na zníženie kriminality 

v inkriminovanej rómskej 

marginalizovanej komunite bola dňa 

28.02.2020 zo strany riaditeľa Obvodného 

oddelenia Policajného zboru v Malackách 

mjr. JUDr. Klimenta vykonané stretnutie 

v Základnej škole v Plaveckom Štvrtku 

s riaditeľkou školy za prítomnosti starostu 

obce za účelom hľadania možností 

spoločného riešenia bezpečnostnej situácie 

v škole ako aj v rómskej osade, nakoľko 

dochádzalo k vzájomnému napádaniu detí 

aj v škole medzi príslušníkmi 

znepriatelených rodín. (interný materiál 

OO PZ Malacky). 

 Po zaregistrovaní náhleho zvýšenia 

protiprávnych konaní v rómskej 

marginalizovanej komunite spočívajúcich 

v narúšaní verejného poriadku bol zo 

strany Okresného riaditeľstva PZ 

v Malackách zabezpečený od 02.03.2020 

zvýšený výkon služby policajtmi služby 

poriadkovej polície každý deň v časoch od 

14:00 h do 22:00 h. (interný materiál OO 

PZ Malacky). 

 Dňa 03.03.2020 sa v súvislosti 

s mimoriadne zhoršenou bezpečnostnou 

situáciou v rómskej komunite konalo 

multidisciplinárne pracovné stretnutie 

spolupracujúcich subjektov okresu 
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Malacky pôsobiacich v obci Plavecký 

Štvrtok. Stretnutia sa zúčastnili 

zástupcovia týchto organizácií: 

 Úrad splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity, 

 Riaditeľ Obvodného oddelenia 

Policajného zboru v Malackách, 

 Referentka pre prevenciu 

kriminality, 

 Diagnostické centrum Záhorská 

Bystrica, 

 Obec Plavecký Štvrtok, 

 Základná škola Plavecký Štvrtok, 

 AmnestyInternational Slovensko, 

n.o., 

 Človek v ohrození n.o. – komunitné 

centrum, 

 Občianske združenie Francesco, 

 Obecná polícia Plavecký Štvrtok, 

 VÚC Bratislava, 

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

Malacky, 

 Koordinátor ochrany detí pred 

násilím. 

 Zo zápisu vyplynulo, že 

zástupcovia spolupracujúcich organizácií 

sa zhodli na potrebe realizácie terénnej 

sociálnej práce v rómskej marginalizovanej 

komunite, z dôvodu zabránenia 

a predchádzania negatívnym prejavom, ako 

je rovesnícke násilie medzi deťmi 

a kyberšikana. Zároveň sa zhodli na 

potrebe upozorniť kompetentné inštitúcie 

na kritickú situáciu v danej rómskej 

komunite, ktorá komplikuje prácu školy, 

jej kvalitu a bezpečnosť detí, ktorí ju 

navštevujú. Do budúcnosti podľa slov 

starostu obce sa bude obec Plavecký 

Štvrtok snažiť kúpiť stavebné pozemky, 

pripraviť projektovú dokumentáciu 

a postaviť pre miestnych Rómov domy 

a byty nižšieho štandardu pre občanov 

rómskej marginalizovanej komunite 

v hmotnej núdzi. Po čase je obci 

odporučené aby zbúrala nelegálne stavby, 

ktoré sú z hľadiska života a zdravia 

nebezpečné. V roku 2021 sa tento problém 

začal aktuálne riešiť. Už druhý dom by sa 

mal búrať. Prvý  sa začal búrať začiatkom 

septembra roku 2021. Obci bolo 

odporučené zriadiť viacero asistentov 

učiteľa v ZŠ, zapájať do komunity viac 

terénnych sociálnych pracovníkov a každý 

akútny problém akútne riešiť (interný 

materiál Obvodného oddelenia Policajného 

zboru v Malackách, 2020). 

 Dodávame, že rómska otázka je 

skutočne otázkou politickou, pretože 

ucelené riešenie tejto problematiky v rámci 

celého štátu môžu presadiť len politici, a to 

legislatívnymi zmenami a naštartovaním 

účinných opatrení. Čo sa týka samosprávy 

a samotných obcí, len šikovní starostovia, 

ktorí robia vo svojej obci konkrétne 

opatrenia, majú často dobre nápady aj na 
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celoplošné projekty a legislatívne zmeny. 

Politikom chýba odvaha pustiť sa do 

systémových riešení. Činnosť politikov 

a ministerstiev sa v tejto oblasti obmedzuje 

len na neustále vypracovanie nových 

plánov a koncepcií, čím sa snažia budiť 

dojem, že sa niečo posunie. Avšak 

sledovaním rómskych marginalizovaných 

komunít posun a výsledok nevidíme. Keď 

Európska únia poskytne peniaze tak sa 

vytvorí projekt, no samotný efekt tieto 

projekty nemajú. 

 

Záver 

 Rómovia patria k najväčšej 

menšine v Európe a aj na Slovensku. Hoci 

sa ich situácia zlepšila, najmä v oblasti 

vzdelávania, Európa má pred sebou ešte 

dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti 

Rómov. Naďalej pretrváva marginalizácia 

a mnoho Rómov neustále čelí neprimeranej 

diskriminácii, protirómskym postojom a 

sociálno-ekonomickému vylúčeniu. Mnohí 

Rómovia vo svojom každodennom živote 

neustále čelia rôznym predsudkom. Okrem 

toho v súčasnej dobe rómske komunity 

zasiahla aj celosvetová pandémia. Musíme 

urobiť všetko pre to, aby sme vyriešili 

nielen súčasnú krízu, ktorá ich postihuje, 

ale bo sme skutočnú zmenu priniesli aj 

v praxi.  

 Cieľom bakalárskej práce bolo na 

základe teoretických východísk definovať 

význam a intervencie a kriminality 

v marginalizovanej rómskej komunite 

v obci Plavecký Štvrtok, následne 

zhodnotiť aktuálnu situáciu v danej obci 

a na základe výsledkov navrhnúť postupy 

smerujúce k zlepšeniu situácii. Nami 

stanovený cieľ bol naplnený 

a z dostupných informácii sme zistili 

úroveň kriminality v rómskej komunite v 

obci Plavecký Štvrtok.  

 Na záver môžeme konštatovať, že 

navrhované opatrenia budú pre obec 

prínosom. Záujem o zlepšenie rómskej 

problematiky postupne narastá, pretože 

táto téma sa dotýka aj ostatného 

obyvateľstva na Slovensku.  
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