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eduRoma – Roma Education Project je 
mimovládna organizácia, ktorá sa prioritne 
zaoberá predprimárnym a primárnym 
vzdelávaním Rómov, diskrimináciou 
rómskych žiakov v prístupe ku kvalitnému 
vzdelávaniu a vyčleňovaním rómskych 
žiakov z hlavného vzdelávacieho prúdu. 
V rámci našich aktivít sa zameriavame na 
odhaľovanie a popisovanie segregačných 
praktík v slovenskom školskom 
vzdelávacom systéme, antidiskriminačné 
intervenčné techniky pre pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov 
a zriaďovateľov škôl, advokáciu na úrovni 
národných a regionálnych politík, výskumnú, 
publikačnú a akademickú činnosť a na prácu 
s verejnou mienkou.

Naše hodnoty

Ľudské práva a dôstojnosť každej 
ľudskej bytosti.

Hlavný cieľ

Podpora rovného prístupu rómskych 
detí a detí zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia ku kvalitnému vzdelá-
vaniu a podpora ich vzdelávacieho 
úspechu, ktorý zabezpečí ich sociálnu 
integráciu.

Tím eduRoma

Vlado Rafael, PhD.
vlado@eduroma.sk

Martin Neupauer

Mgr. Zuzana Neupauer
zuzana@eduroma.sk

Mgr. Katarína Krejčíková
katarina@eduroma.sk

O nás Správna rada eduRoma

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Mgr. Roman Eštočák
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Advokačný
program

V rámci advokačného programu 
pracujeme so štátnymi a verejnými 
vzdelávacími inštitúciami. 
Monitorujeme a upozorňujeme na 
diskrimináciu na národnej a lokálnej 
úrovni a presadzujeme rovný prístup 
rómskych detí ku kvalitnému 
vzdelávaniu. V rámci tohto programu 
organizujeme odborné konferencie, 
semináre, okrúhle stoly a diskusie, 
vytvárame koalície, realizujeme 
verejné kampane, výskumy 
a zdieľame medzinárodné skúsenosti 
a poznatky.
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Aktivity v rámci 
advokačného programu

V tomto roku sme najväčšiu pozornosť 
venovali začleňovaniu rómskych detí 
do materských škôl a prevenciu ich 
segregácie. Súviselo to najmä s pripra-
vovaným zákonom o zavedení povin-
ného posledného ročníka MŠ z dielne 
Splnomocnenca vlády pre Rómske 
komunity. Naďalej sme však ostali 
aktívny pri presadzovaní rovného prí-
stupu rómskych detí v rámci základo-
školského vzdelávania. Spolupracovali 
sme s Ministerstvom školstva, stali 
sme sa členmi niekoľkých expertných 
skupín a koalícií, diskutovali sme na 
odborných fórach, publikovali odpo-
rúčania a organizovali mnohé ďalšie 
aktivity.

Jún 2018

Zber etnických dát – téma 
rozhovoru na Ministerstve 
školstva

Aj v tomto roku sme pokračovali 
v rozvíjaní témy zberu etnických 
dát. Zúčastnili sme sa na stretnutí so 
štátnym tajomníkom Petrom Kraj-
ňakom a ďalšími zástupcami občian-

skeho sektora o zbere etnických dát. 
Myslíme si, že zber dát odkryje šírku 
problému diskriminácie vzdelávania 
rómskych žiakov a pomôže navrhnúť 
na mieru šité opatrenia.

September 2018

Posudzovanie detí zo 
sociálne znevýhodneného 
prostredia – ďalšia téma 
rozhovoru na Ministerstve 
školstva

Presadzujeme nové, objektívnejšie 
kritériá posudzovania detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Počty 
detí ohrozené chudobou nám v bu-
dúcnosti budú narastať. Zástupcovia 
eduRoma, Centra pre výskum etnicity 
a kultúry (CVEK) a oz Eqvity, diskuto-
vali s predstaviteľmi Ministerstva škol-
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stva o nových kritériách posudzovania 
detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (SZP).

Február 2019

Stretnutie 
s eurokomisárkou Vierou 
Jourovou

Komisárke a zástupcom štátnych 
inštitúcií sme odovzdali požiadavky 
koalície mimovládnych organizácií, 
ktoré musia byť zo strany Ministerstva 
školstva splnené, aby sa desegre-
gačný proces v školách vôbec začal. 
Za prítomnosti zástupcov ďalších 

mimovládnych organizácií, štátnych 
a verejných inštitúcií sme zrozumi-
teľne deklarovali, že Ministerstvo 
školstva, od apríla 2015, v tejto veci 
dodnes vôbec nepokročilo.

Stretnutie s eurokomisárkou Vierou Jourovou.

Stretnutie so štátnym tajomníkom Petrom 
Krajňakom pri téme zberu etnických dát.
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Odborné diskusie 
a konferencia

Október 2018

Diskusia na tému 
ranného a predškolského 
vzdelávania

eduRoma v spolupráci s Rómskym 
advokačným a výskumným stredis-
kom (RAVS) viedla diskusiu na tému 
Inklúzie rómskych detí od raného 
detstva. Debatovali sme aj o pripra-
vovanej povinnej materskej škole 
z pohľadu rómskych detí, tentokrát so 
zástupcami mimovládnych organizá-
cií a štátnych inštitúcií.

December 2018

Diskusia o zavedení 
povinnej predškolskej 
prípravy

11. decembra sme sa zúčastnili na 
ďalšej zaujímavej diskusii o chysta-

etnológ, Ústav romologických štúdií 
v Nitre, Irena Bihariová – politička, 
odborníčka na extrémizmus, Klára 
Orgovánová – riaditeľka Rómskeho 
inštitútu, Tomáš Hrustič – Ústav et-
nológie a sociálnej antropológie SAV.
Diskusiu moderoval Vlado Rafael.

nej povinnej predškolskej príprave. 
Témou boli kapacity materských škôl, 
financovanie, riadenie a odborná prí-
prava pedagógov. Panelovej diskusie, 
ktorá sa konala v rámci koncoročnej 
konferencie Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny sa zúčastnili: 
Pavel Hrica, riaditeľ oz Cesta von, 
Michaela Bednárik z Inštitútu vzde-
lávacej politiky, Róbert Korec z Mi-
nisterstva vnútra, pedagogička Eva 
Sobinkovičová, Barbora Vaněk z Úra-
du splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity a podpredseda ZMOS-u Jo-
zef Turčány.

Apríl 2019

Diskusia na tému Rómovia 
30 rokov po revolúcii

V klube pod lampou sme diskutovali 
na tému Čo sa udialo? Kde sme? Čo 
nás čaká. Diskutovali: René Lužica – 
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Máj 2019

Konferencia Rómovia 30 
rokov po revolúcii

Cieľom konferencie bolo zmapovať 
uplynulých 30 rokov od pádu komu-

Diskusia na tému Inklúzie rómskych detí od 
raného detstva.

Diskusia na tému Inklúzie rómskych detí od 
raného detstva.

Diskusia na tému Inklúzie rómskych detí od 
raného detstva.

Diskusia o zavedení povinnej predškolskej 
prípravy.

Konferencia Rómovia 30 rokov po revolúcii.

Diskusia na tému Inklúzie rómskych detí od 
raného detstva.
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Expertné skupiny 
a koalície

október 2018

Stali sme sa členmi 
INKLUKOALÍCIE

Inklukoalícia spája učiteľov, rodičov, 
odborníkov a mimovládne organizá-
cie v snahe zlepšiť podmienky vzdelá-
vania detí na Slovensku.

November 2018

Formujeme a podporujeme 
skupinu mladých 
rómskych lídrov

Vďaka podpore a spolupráci 
s Friedrich Ebert Stiftung a Roma 
Education Fund Slovakia sme v Prešo-
ve diskutovali o školstve a vzdelávaní 
so šikovnými rómskymi študentmi – 
budúcimi sociálnymi pracovníkmi 
a učiteľmi – lídrami novej generácie.

Apríl 2019

eduRoma sa stala členom 
expertnej komisie, 
ktorá vznikla na pôde 
parlamentu

Úlohou komisie, ktorá bola na podnet 
poslankyne Zuzany Zimenovej zria-
dená pri ľudskoprávnom výbore NR 
SR, je ponúkať poslancom parlamentu 
odporúčania na riešenie množstva 
problémov, s ktorými na Slovensku zá-
pasia ľudia s rôznym znevýhodnením.

Druhé stretnutie so 
skupinou mladých 
rómskych lídrov

Vďaka podpore Friedrich Ebert 
Stiftung sme v apríli zorganizovali 
druhé stretnutie skupiny mladých 
Rómov, ktorých ambíciou je stať sa 
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Vlado Rafael a Zuzana Kumanová. (Konferencia 
Rómovia 30 rokov po revolúcii)

Vlado Rafael a Arne Mann. (Konferencia Rómovia 
30 rokov po revolúcii)

Vlado Rafael, Csaba Horváth a Aladár Bari. 
(Konferencia Rómovia 30 rokov po revolúcii)

Daniel Milo. (Konferencia Rómovia 30 rokov po 
revolúcii)

Vlado Rafael a Rado Sloboda. (Konferencia 
Rómovia 30 rokov po revolúcii)

Stanislav Daniel. (Konferencia Rómovia 30 rokov 
po revolúcii)

nistického režimu vo vzťahu k po-
staveniu Rómov v strednej Európe. 
Hlavnými rečníkmi boli – PhDr. Arne 
Mann, PHD, etnografka a historič-
ka Zuzana Kumanová, občiansky 
aktivista Stano Daniel, JUDr. Daniel 

Milo, riaditeľ Amnesty International 
Rado Sloboda a na záver sme disku-
tovali s Csabom Horváthom a Ala-
dárom Barim o dôvodoch vzniku 
iniciatívy Opre Roma na Slovensku.
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budúcimi rómskymi lídrami. My im 
v tom pomáhame, organizujme ško-
lenia a semináre a chceme im byť aj 
v budúcnosti, na ceste za líderstvom, 
oporou.

Stali sme sa súčasťou 
iniciatívy Opre Roma

Iniciatíva Opre Roma sa na Slovensku 
sformovala začiatkom roka 2019 a je 
reakciou na stále sa zhoršujúcu situá-
ciu Rómov a Rómiek vo všetkých ob-
lastiach života. Na Slovensku narastá 
extrémizmus, fašizmus a anticiga-
nizmus, výrazne sa prehlbuje etnická 
diskriminácia.

Iniciatíva, ktorá by spájala Rómov 
a Rómky, poukazovala na naše riadne 
členstvo v slovenskej a európskej 

spoločnosti a prinášala riešenia prob-
lémov, ktoré sa nás týkajú, tu už dlhé 
roky chýbala.

Opre Roma je apolitická, nefor-
málna iniciatíva, ktorej zakladajú-
cimi organizáciami sú: Spoločnými 
silami za rozkvet Gemera, eduRoma, 
Záujmové združenie obcí Jekhetane, 
Romed a REF. V krátkom čase sa nám 
podarilo pod spoločným Manifestom 
Rómov žijúcich na Slovensku zjed-
notiť 16 rómskych starostov (zo 45) 
a približne 150 rómskych obecných 
poslancov (zo 400). Manifest tiež 
podpísalo približne 8000 Rómov 
a Rómiek.

Iniciatíva Opre Roma.
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Stretnutie iniciatívy Opre Roma.

Expertná komisia na pôde Národnej rady 
Slovenskej republiky.  

Stretnutie mladých rómskych lídrov.

Druhé stretnutie so skupinou mladých rómskych 
lídrov.

Manifest Rómov žijúcich na Slovensku.
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Október 2018

Tlačená verzia metodickej 
príručky Školy proti 
segregácii

Vďaka podpore Friedrich Ebert Sti-
ftung sme vytlačili 500 ks metodickej 
príručky na prevenciu a odstraňovanie 
segregácie rómskych detí v školách. 
Príručku budeme prostredníctvom na-
šich tréningov a seminárov postupne 
uvádzať do praxe. Veríme, že sa nám 
podarí vyškoliť čo najviac pedagógov.

Január 2019

Základné odporúčania 
k integrácii rómskych detí 
do MŠ

Začiatkom roka sme publikovali zák-
ladné odporúčania, ktoré je potrebné 
zohľadniť pri zavádzaní povinnej 
materskej školy na Slovensku z po-

hľadu vzdelávacích potrieb rómskych 
detí. Materiál je výsledkom našich 
odborných diskusií a stretnutí s pred-
staviteľmi mimovládnych organizácií, 
štátnych a verejných inštitúcií a nezá-
vislých odborníkov v roku 2018.

Apríl 2019

Získali sme Nórske 
fondy na projekt PPV/
Posilnenie odborných 
kapacít v predprimárnom 
vzdelávaní v kontexte 
inklúzie rómskych detí

Podarilo sa nám obstáť vo veľkej 
konkurencii a ako jedna z mála orga-
nizácií sme získali Nórske fondy na 
výskumný a advokačný projekt zame-
raný na zavádzanie povinnej mater-
skej školy. Tento projekt realizujeme 
v spolupráci s výskumníčkami s SGI 
a s Úradom splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity.

Publikácie, 
odporúčania a iné
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Jún 2019

Tlačovka k projektu PPV/
Posilnenie odborných 
kapacít v predprimárnom 
vzdelávaní v kontexte 
inklúzie rómskych detí

Tlačovka eduRomy, Inštitút SGI 
a Ábela Ravasza z Úradu splnomoc-
nenca vlády pre rómske komunity 
k spoločnému projektu, ktorý pomôže 
samosprávam, škôlkam a deťom pri 
zavádzaní povinného posledného 
ročníka MŠ.
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Tlačená verzia metodickej príručky Školy proti segregácii.

Tlačovka eduRomy, Inštitútu SGI a Ábela Ravasza 
z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity k spoločnému projektu, ktorý pomôže 
samosprávam.

Základné odporúčania k integrácii rómskych detí 
do MŠ.



Terénny
program

Realizujeme priamou prácou na 
školách. Prostredníctvom tohto 
programu vzdelávame pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov 
a pracujeme so žiakmi a rodičmi. 
V rámci terénneho programu tvoríme 
a overujeme funkčné a efektívne 
vzdelávacie modely, vytvárame 
príklady dobrej praxe vzdelávania 
rómskych a nerómskych detí a šírime 
ich do ďalších lokalít. Praktické 
skúsenosti a poznatky z terénu 
prenášame na národnú úroveň a tým 
sa snažíme ovplyvňovať zmenu 
postojov štátnych a verejných 
inštitúcií.
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V rámci terénneho programu aj na-
ďalej pôsobíme priamo v materských 
a základných školách, spolupracujeme 
s učiteľmi, vzdelávame ich, pomá-
hame vytvárať príklady dobrej praxe 
a šírime ich do ďalších lokalít.

Projekt InSchool

Na základnej škole v Hlohovci Šule-
kove od septembra 2018 pokračujeme 
v projekte Inschool. Cieľom projektu 
je zvýšiť sociálne začlenenie Rómov 
prostredníctvom podpory inkluzívne-
ho vzdelávania. Realizátorom projek-
tu je Rada Európy spolu s Európskou 
komisiou.

Február 2019

Zahájenie práce Národnej 
skupiny v rámci projektu 
InSchool

Aktívne participujeme na stretnutí 
Národnej pracovnej skupiny zloženej 
zo zástupcov Ministerstva školstva, 
Štátnej školskej inšpekcie, Hlavného 
metodicko-pedagogického centra 
a Úradu splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity. Stretnutie inicio-

vala Rada Európy spolu s jej lektormi, 
ktorí dnes na Slovensku pomáhajú 
siedmim pilotným školám zavádzať do 
praxe index inklúzie.

Projekt poďme spolu čítať

Otvorenie školskej knižnice 
na ZŠ Jarná v Žiline

Projekt Poďme spolu čítať realizuje-
me už druhý rok na ZŠ Jarná v Žiline. 
Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú 
gramotnosť a tým prispieť k školskej 
úspešnosti detí. Tento rok sa nám 
v spolupráci s našimi partnermi – 
spoločnosťou Martinus a Americkou 
ambasádou podarilo otvoriť detskú 
knižnicu s viac ako 500 krásnymi 
knihami. Knižnica sa nachádza sa na 
chodbe školy, tak aby bola všetkým 
deťom kedykoľvek v priebehu dňa 
prístupná.

November 2018

V Žiline pracujeme 
s učiteľmi zo siedmych 
základných škôl

V Žiline sme v spolupráci s našimi 
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partnermi zorganizovali dôležitý 
seminár pre učiteľov, ktorí vzdelávajú 
rómske a nerómske deti. Riaditeľ or-
ganizácie Živica Juraj Hipš diskutoval 
o súčasných chybách vzdelávacieho 
systému a o stratégiách, ktoré môžu 
skvalitniť vyučovanie detí. Publicistka 
a lektorka Zuzana Labašová zas otvo-
rila tému globálneho vzdelávania. My 
sme predstavili metodickú príručku 
„Školy proti segregácii“.

Júl 2019

eduRoma vyškolila prvých 
lektorov pre tvorbu 
inkluzívnych vzdelávacích 
plánov

V spolupráci so zástupcami Úradu 
splnomocnenca vlády pre rómske ko-
munity sme vyškolili prvých lektorov 
pre tvorbu inkluzívnych vzdelávacích 
plánov pre materské školy. Spolu s uči-
teľmi a terénnymi pracovníkmi sme 
absolvovali veľmi nápaditý, kreatívny 
a naozaj príjemný deň.

eduRoma vyškolila prvých lektorov pre tvorbu 
inkluzívnych vzdelávacích plánov.

Otvorenie školskej knižnice na ZŠ Jarná v Žiline.

V Žiline pracujeme s učiteľmi zo siedmych 
základných škôl.

Zahájenie práce Národnej skupiny v rámci 
projektu InSchool.



Mediálny
program

Prináša so sebou prácu s médiami 
a verejnou mienkou. Cez mediálny 
program podporujeme advokačné 
aktivity organizácie a o týchto 
aktivitách informujeme verejnosť. 
Prostredníctvom publicistiky, tvorby 
krátkych dokumentov a informačných 
kampaní senzitivizujeme verejnú 
mienku a meníme stereotypný obraz 
o Rómoch.
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V tomto roku sme vytrvalo pokra-
čovali v našej publikačnej činnosti 
a ovplyvňovaní verejnej mienky.

Máj 2018

Založili sme blog

Prvý text na našom blogu o tom, pre-
čo potrebujeme na Slovensku povinnú 
materskú školu. Ďalší text o nespra-
vodlivosti školského systému.

Júl 2018

Diskusia o tom, aké je to 
patriť na Slovensku do 
menšiny

Povedomie o tom, aké je to patriť me-
dzi menšiny diskutoval Vlado Rafael 
spolu s ďalšími príslušníkmi menšín 
na Slovensku v mulitikultúrnom pro-
stredí Goetheho inštitútu v Bratislave.

September 2018

Slovensko musí čeliť 
žalobe za segregáciu 
rómskych detí

Text v Denníku N o probléme segre-
gácie. Sú za segregáciu rómskych detí 
v našich školách v konečnom dôsled-
ku zodpovední zriaďovatelia škôl, ale-
bo štát? A mala by Európska komisia 
za segregáciu žalovať Slovensko?

Október 2018

Reportéri na RTVS

Témou relácie bola opodstatnenosť 
škôl s vyučovaním rómskeho jazyka.

November 2018

Kedy Rómovia prelomia 
kód školy, ktorej jazyku 
nerozumejú?

Ďalší dôležitý text, ktorý upozorňuje 
na nekvalitné jazykové vzdelávanie 
rómskych detí v tradičných sloven-
ských školách.

Február 2019

Verejne sme podporili 
kampaň Prijateľní.sk
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Kampaň upozorňuje na diskrimináciu 
v prístupe k zamestnaniu – prieskumy 
dokázali, že uchádzači s rómskym 
priezviskom nie sú pozývaní na pra-
covné pohovory. Kampaň naštartovala 
organizácia Divé maky a my im v tom 
s radosťou pomáhame.

Marec 2019

Diskusia na TA3

Vlado Rafael hovorí o vzdelávaní 
Rómov na Slovensku.

Diskusia o tom, aké je to patriť na Slovensku do menšiny.

https://dennikn.sk/blog/1477799/povinnu-matersku-skolu-na-slovensku-potrebujeme/
https://dennikn.sk/blog/1525829/skoly-nedavaju-romom-sancu-na-kvalitne-vzdelavanie/
https://dennikn.sk/1234313/slovensko-musi-celit-zalobe-za-segregaciu-romskych-deti/
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14102/169018#15
https://prijatelni.sk/
https://www.ta3.com/clanok/1151532/studio-ta3-v-rafael-o-vzdelavani-romov-na-slovensku.html?fbclid=IwAR1Rhx9aib3nMb6fC_yvJu8mRoF1hUaxHrXVT6NIw7hs5iY-n0795pXbYB8
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Život v organizácii

August 2018

Teambuilding vo Vysokých 
Tatrách

Náš tím v zložení Vlado, Katka, Zuzka, 
Maťo a Lora:-) v Račkovej doline. Chr-
lili sme nové nápady, premýšľali sme 
a hlavne sme plánovali tak, aby sme to 
všetko stihli aj zrealizovať.

Október 2018

eduRoma prezentuje novú 
webovú stránku

V októbri sme predstavili náš nový, 
krásny a funkčný web eduroma.sk.

Január 2019

Nová posila v tíme

V eduRome nám začiatkom roka pri-
budla posila v podobe veľmi šikovné-
ho nového stážistu Mikuláša Lakato-
ša. Mikuláš je študentom II. ročníka 
študijného odboru ošetrovateľstvo 
na Fakulte ošetrovateľstva a zdravot-
níckych odborných štúdií Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave. 
Už niekoľko rokov sa vytrvalo venuje 
práci s deťmi a mládežou.

Vlado, Katka, Zuzka, Maťo a Lora v Račkovej doline.
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http://eduroma.sk


Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každo-
ročne udeľujú rómske organizácie 
a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa 
dlhodobo zasadzujú o zlepšenie po-
stavenia Rómov v rôznych oblastiach 
života alebo sa významným 
spôsobom podieľajú 
na budovaní mos-
tov medzi Róma-
mi a väčšinovou 
spoločnosťou. 
Cieľom ocene-
nia je objavovať, 
prezentovať 
verejnosti a osláviť 
pozitívne príklady 
osobností z radov Ró-
mov aj Nerómov a zároveň 
motivovať laureátov, aby vo svojom 
úsilí nepoľavili a naďalej vo svojej 
ľudskosti vytrvali.

Prečo večer lúčov?

Lúč symbolizuje nádej, ukazuje nám 
cestu, po ktorej treba kráčať, aby 
sme nezablúdili. Lúč prerážajúci tmu 

zároveň prezrádza silu jednotlivca, 
jeho odhodlanie, motiváciu a vytr-
valosť čeliť nástrahám osudu, ale 
tiež ničote a prázdnu. Hoci je takto 
mienené úsilie jednotlivcov pre naše 

životy výnimočné a osožné, 
ukazuje sa, že potrebné 

zmeny v spoločnosti 
si vždy vyžadujú 

dlhodobú spolu-
prácu, neustály 
dialóg, vzájom-
nú úctu, rešpekt 

a porozumenie. 
Veríme, že čím 

viac lúčov, ktoré 
ostatným ukážu cestu 

a dodajú nádej, motiváciu 
a odhodlanie bude v našej spoločnos-
ti, tým je väčšia šanca na to, že úsilie 
pomáhať a inšpirovať druhých sa 
znásobí a bude môcť ďalej rásť. Preto 
sme sa s našimi partnermi rozhodli 
založiť ocenenie „Lúč z tmy“, ktoré 
bude oslavou jednotlivcov, aby sme 
spolu dokázali viac. Ocenenie bude 
každoročne odovzdané na slávnost-
nom večere lúčov.

Ocenenie Lúč z tmy
Lú

č 
z 

tm
y
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Slávnostný večer Lúčov

13. decembra sme slávnostne 
odovzdali ocenenie Lúč z tmy 
trom mimoriadnym osobnostiam, 
ženám a Rómkam za ich doterajšiu 
prácu, ktorou významne prispeli 
k zlepšeniu postavenia Rómov na 
Slovenku:

riaditeľke Rómskeho inštitútu a osob-
nosti, ktorá dosiahla v oblasti tvorby 
a zavedenia štátnych a verejných poli-
tik zacielených hlavne na chudobných 
ľudí z marginalizovaných rómskych 
komunít najväčší pokrok Kláre Or-
govánovej, etnografke a historičke, 
ktorá sa venuje málo poznanej téme 
rómskeho holokaustu Zuzane Ku-

manovej a pedagogičke a občianskej 
aktivistke Ingrid Kosovej.

Pri príležitosti udelenia ocenenia Lúč 
z tmy vyšlo niekoľko textov v Denní-
ku N:

 — Tieto tri ženy by ste mali poznať, 
bojujú proti rasizmu v školách, 
politike aj v dejepise

 — Som Rómka, musím dosiahnuť 
dvakrát viac ako ostatní
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Partneri ocenenia Lúč z tmy 2018

Hlavní partneri: Friedrich Ebert Stieftung so zastúpením 
v Slovenskej republike, Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, Open Society Foundations, 
Respect.
Mediálny partner: Denník N.
Partneri večera: Orchidea kvetinárstvo a Freshbox.

Lúč symbolizuje nádej, ukazuje nám cestu, po ktorej treba kráčať, aby sme nezablúdili.

https://dennikn.sk/1323436/tieto-tri-zeny-by-ste-mali-poznat-bojuju-proti-rasizmu-v-skolach-politike-aj-v-dejepise/
https://dennikn.sk/1323436/tieto-tri-zeny-by-ste-mali-poznat-bojuju-proti-rasizmu-v-skolach-politike-aj-v-dejepise/
https://dennikn.sk/1323436/tieto-tri-zeny-by-ste-mali-poznat-bojuju-proti-rasizmu-v-skolach-politike-aj-v-dejepise/
https://dennikn.sk/1322553/som-romka-musim-dosiahnut-dvakrat-viac-ako-ostatni/
https://dennikn.sk/1322553/som-romka-musim-dosiahnut-dvakrat-viac-ako-ostatni/


Laureátka ocenenia Ingrid Kosová.

Slávnostným večerom Lúčov sprevádzal Tomáš Hudák.

Ocenenie Lúč z tmy.

Slávnostný večer Lúčov. Slávnostný večer Lúčov.Laureátky Zuzana Kumanová, Ingrid Kosová a Klára Orgovánová.

 Laureátka ocenenia Zuzana Kumanová.

Laureátka ocenenia Klára Orgovánová.



Ďakujeme 
všetkým našim 

partnerom
Open Society Foundations — Friedrich Ebert Stieftung so 

zastúpením v Slovenskej republike —  Active Citizens Fund 
Slovakia — Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre — 

U.S. Embassy in Slovakia — Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety




