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Dôvodová správa 
 
V mesiacoch september - december 2011 prebiehal proces prípravy  návrhu Lokálnej stratégiu 
komplexného prístupu marginalizovaných  rómskych komunít v meste Rožňava na roky 2012 
– 2016.  
Tento dokument je pre mesto príležitosťou čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych 
fondov komplexne a v súlade s  potrebami najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva. Návrhy a 
opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov sú riešené prostredníctvom jednotlivých 
operačných programov a zosúladených aktivít tak, aby pomáhali riešiť zložitú sociálnu 
situáciu v regióne a naštartovali procesy, ktoré v budúcnosti zlepšia postavenie príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít. Lokálna stratégia komplexného prístupu má charakter 
strednodobého plánovacieho dokumentu. Je to flexibilný a životaschopný rozvojový 
dokument, ktorý na základe analýz hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta určuje 
strategické priority, záujmové oblasti a aktivity, ktoré je potrebné napĺňať, pravidelne 
monitorovať, hodnotiť a následne aktualizovať. 
 
V tejto stratégii sú riešené kľúčové problémové oblasti:  
a) v oblasti vzdelania - nízka úroveň vzdelania, bráni uplatňovaniu sa na trhu práce  
a celkovej spoločenskej zaangažovanosti, 
b) v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie - rastúca dlhodobá nezamestnanosť sa 
podpisuje na strate pracovných zručností a návykov, posilňuje závislosť na sociálnom 
systéme jedine formou účasti na aktivačných prácach a na menších obecných službách. 
Sociálne kontakty sa v dôsledku vylúčenia komunít znižujú a sú dôsledkom aj priestorového 
a kultúrneho vylúčenia, 
c) v oblasti bývania - nedostatok finančných prostriedkov na pokrývanie nákladov spojených 
s bývaním a nedostatočne rozvinuté životné zručnosti sú často dôsledkom vznikajúcich dlhov 
na nájomnom, 
d) v oblasti zdravia a životného štýlu - voľba krátkodobých životných stratégií, nízky 
štandard úrovne bývania či nízka úroveň zdravotného uvedomenia, vysoká zadĺženosť a 
exekúcie vplývajú negatívne na kvalitu života jednotlivcov ako i rodín. 
 
 
Návrh Lokálnej stratégiu komplexného prístupu marginalizovaných  rómskych komunít 
v meste Rožňava na roky 2012 – 2016 bol prerokovaný v odborných komisiách Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave a boli prijaté nasledovné uznesenia:  
  
Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 6.2.2012 
Komisia vzala na vedomie predložený návrh strategického dokumentu „Lokálna stratégia 
komplexného prístupu marginalizovaných rómskych komunít mesta Rožňava a odporučila:  

a) Rozposlať navrhovaný dokument aj ostatným komisiám a odborom MsÚ na 
pripomienkovanie v predstihu, aby mali dosť časového priestoru na preštudovanie 
materiálu pred prerokovaním na marcových zasadnutiach odborných komisií.  

b) Členovia komisie sociálnej a bytovej predložia svoje písomné pripomienky do 
14.2.2012 vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky, ktorá pripomienky spolu 
s pripomienkami, ktoré odzneli na zasadnutí komisie zapracuje do návrhu na najbližšie 
zasadnutie komisie.  

 
 
Materiál bol rozposlaný členom všetkých odborných komisií pri MZ. Do uvedeného termínu 
nemali členovia komisií žiadne pripomienky k predloženému návrhu.  



 
Komisia sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 12.3.2012 
Komisia vzala predložený návrh na vedomie.  
 
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky  dňa  13.03.2012 
Odporučila schváliť Lokálnu stratégia komplexného prístupu marginalizovaných rómskych 
komunít v meste Rožňava 
 
Komisia ochrany verejného poriadku dňa 14.3.2012 
Odporučila schváliť Lokálnu stratégia komplexného prístupu marginalizovaných rómskych 
komunít v meste Rožňava 
 
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 15.3.2012 
Odporučila schváliť MZ Lokálnu stratégiu komplexného prístupu marginalizovaných 
rómskych komunít v meste Rožňava. 
 
Komisia finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 20.3.2012 
Odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh lokálnej stratégie 
komplexného prístupu marginalizovaných rómskych komunít v meste Rožňava na roky 2012 
– 2016.   
 
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií dňa 
14.3.2012  
Komisia vzala predložený materiál na vedomie bez pripomienok. 


