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Seminár s názvom "Keď tradície bolia" usporiadalo občianske združenie QUO VADIS, o.z. dňa 11. 

decembra 2014 v Banskej Bystrici.  

Podujatie bolo jednou z mnohých aktivít QUO VADIS, o.z. zameraných na problematiku viacnásobnej 

diskriminácie rómskych žien s dôrazom na nevyhnutnosť riešenia výskytu násilia páchaného na ženách 

v rómskych komunitách. Zúčastnilo sa ho približne 50 zástupcov a zástupkýň občianskych iniciatív z 

celého Slovenska intervenujúcich v oblasti sociálnej pomoci v rómskych komunitách ako aj zástupcovia 

a zástupkyne feministických organizácii na Slovensku a členovia a členky predsedníctva QUO VADIS, 

o.z. Do diskusie boli prizvaní reprezentanti inštitúcií verejného a štátneho sektora, zodpovední za 

presadzovanie ideí rodovej rovnosti a vyvíjanie aktivít vedúcich k  zlepšeniu situácie v oblasti ľudských 

práv žien a rodovej rovnosti prostredníctvom efektívnej implementácie ľudsko-právnych záväzkov SR.  

Organizátorka podujatia Ing. Ingrid Kosová, PhD. z organizácie QUO VADIS, o.z. hodnotí seminár ako 

obohacujúci najmä  z hľadiska  týchto aspektov. 

Ako prvý prínos uvádza fakt, že na seminári prezentovali zástupcovia a zástupkyne rómskych 

mimovládnych organizácií dlhodobo pôsobiacich v oblasti sociálnej problematiky v rómskych 

komunitách za prítomnosti feministických organizácií intervenujúcich v oblasti násilia páchaného na 

ženách a zároveň v prítomnosti verejného a štátneho sektora, dokonca s medzinárodným zastúpením. 

Pozvanie prijala i zástupkyňa NR SR poslankyňa za SAS Lucia Nicholsonová. Takéto zmiešanie 

zabezpečilo kros – sektorovú výmenu skúseností a bolo podľa Kosovej užitočné a zaujímavé nielen pre 

účastníkov a účastníčky seminára, ale aj pre prednášateľov samotných.  

Prezentácia aktivít Únie materských centier v podaní Marii Oláhovej z KC SPOLU Detva bolo zamerané 

prevažne na skúsenosti s prácou s rómskymi ženami a reálne vylíčenie situácie rómskych žien 

zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch.  Dôraz v prezentácii bol kladený najmä na nevyhnutnosť 

posilňovania rómskych žien, ako základného prostriedku k vymaneniu sa žien zo súkromnej sféry. Cesta 

k vyššej participácii žien vo verejnom živote je založená na búraní tradičných predstáv komunity 

a zároveň predsudkov majority prostredníctvom prezentácie aktivít a pozitívnych príkladov. Ako 

najpálčivejšie oblasti podpory boli špecifikované podpora vzdelávania rómskych dievčat a žien 

v komunitách prostredníctvom finančnej podpory rodín a dočasnými vyrovnávacími opatreniami.   

Za druhý významný prínos seminára považuje Kosová fakt, že na ňom odzneli dôležité informácie 

nepostrádateľné pre naštartovanie systémových zmien v oblasti špecifického postavenia rómskych 

žien. Príspevok Jarmily Filadelfiovej z Inštitútu pre výskum práce a rodiny s názvom Násilie páchané na 

ženách: Koľko ho je a čo s ním - obzvlášť vo vylúčených komunitách poskytol dôležité informácie 

z oblasti existujúcich výskumov a zdôraznil nevyhnutnosť získania špecifických dát v oblasti násilia 

páchaného na ženách v rómskych komunitách ako argumentačnej základne na presadzovanie 

systémových zmien na Slovensku.  

Ako nevyhnutnosť sa v tejto oblasti javí prediskutovanie metodiky citlivého zberu dát a vyjasnenie 

pozitív a negatív špecifického prístupu k zberu dát oddelene, resp. v rámci samostatných výskumov, 

alebo na mikrovzorke v rámci všeobecných štatistických zisťovaní.  

 



Tretím nezanedbateľným prínosom seminára bola podľa Kosovej samotná diskusia, v ktorej jednotlivý 

zástupcovia a zástupkyne dostali priestor na súhrnnú prezentáciu svojich skúseností a postrehov z 

účinkovania vo výboroch zaoberajúcich sa tvorbou ľudskoprávnych politík. Význam týchto prezentácií 

vidí Kosová v tom, že zástupkyne feministických organizácii na Slovensku, v zastúpení Dušany 

Karlovskej z OZ Fenestra jednak podali realistický obraz o súčasnej situácii v oblasti nedostatočnej 

pomoci  ženám zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch na Slovensku a zároveň zdôraznili 

nevyhnutnosť spolupráce rómskych a nerómskych MVO v podobe vytvárania sietí na regionálnej, 

celoštátnej i medzinárodnej úrovni. O možnostiach zapájania sa do ženských sietí na nadnárodnej 

úrovni prezentovala Lýdia Gabčová z Rómskeho inštitútu.  Za pozitívum považuje Kosová i fakt, že 

seminára sa zúčastnila i zástupkyňa MPSVR Miloslava Jezná, ktorá prezentovala súčasné aktivity 

odboru rodovej rovnosti a Vlády SR v tejto oblasti v podobe schváleného Národného akčného plánu na 

prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. 

 Z dlhodobého hľadiska je podľa Kosovej kľúčovou úlohou QUO VADIS, o.z. pokúsiť sa o otvorenie 

problematiky násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách, dokázať, resp. vyvrátiť domnienky 

o zvýšenom výskyte násilia páchaného na ženách v MRK,  analyzovať konkrétne špecifiká násilia 

páchaného na ženách v sociálne deprivovaných lokalitách, klasifikovať špecifické potreby rómskych 

žien zažívajúcich násilie v marginalizovaných komunitách.  To potvrdil aj najzásadnejší výstup seminára, 

ktorý bol naformulovaný ako nevyhnutná potreba existencie svojpomocných skupín, resp. vytvorenie 

bezpečného nízkoprahového priestoru v komunite pre ženy zažívajúce násilie. Tieto skupiny je možné 

etablovať do existujúcich, resp. nových komunitných centier, kde by ženám boli poskytované bezplatné 

služby založené najmä na vnímavosti, citlivosti, rešpekte a dôvere. Predpokladom k sprostredkovaniu 

služieb kvalifikovanej pomoci a posilňovaniu týchto žien je kvalifikované personálne zabezpečenie. 

Preto je jednou z primárnych potrieb v kontexte riešenie problematiky násilia páchaného na ženách 

v rómskych komunitách podpora rodového vzdelávania a posilňovanie kapacít organizácii 

zaoberajúcich sa postavením rómskych žien a viacnásobnou diskrimináciou. Rovnako stojíme pred 

výzvou nastavenia kritérií pre pomáhajúce profesie tak, aby tieto pozície boli zároveň dosiahnuteľné aj 

pre Rómov a Rómky, tvrdí Kosová.  

Podujatie pod záštitou riaditeľky odboru rovnosti na MPSVR SR bolo usporiadané v rámci projektu 

s názvom Keď tradície bolia, ktorý  je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom 

Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation. Projekt je spolufinancovaný z 

Dotácie MPSVR na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu 

uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.  

 


