
 

 

Bratislava 22. 8. 2018  

Tlačová správa 

 

Prestížne oceňovanie Roma Spirit odštartovalo svoj jubilejný 10. ročník! 

 

V stredu 22. augusta odštartoval jubilejný 10. ročník Roma Spirit 2018, oceňovanie činov a snahy 

ľudí o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku. Široká verejnosť má možnosť posielať 

nominácie svojich favoritov v siedmich kategóriách poštou, e-mailom alebo vyplnením online 

formulára priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk do 30. septembra 2018. 

 

Zasielať nominácie a vyzdvihnúť príklady pozitívnej praxe zo života rómskej komunity i 

z harmonického súžitia Rómov a Nerómov môže každý, kto vo svojom okolí pozná konkrétnych 

ľudí, spoločnosť alebo organizáciu, ktorých aktivity sú hodné nasledovania a prispievajú 

k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov a predsudkov a k rovnosti šancí pre každého bez 

rozdielu. 

 

„Podujatie Roma Spirit je tu už 10 rokov. Je dobre, že pozitívne príklady a vzory sa dostávajú na 

verejnosť. Bez zviditeľnenia dobrých príkladov by sme sa hýbali oveľa pomalšie,“ povedal na 

tlačovej konferencii Ábel Ravasz, splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity. „Teším ma, že 

opäť, pri príležitosti udeľovania ocenení Roma Spirit, môžeme oslavovať tých, ktorí nám jasne 

ukazujú posolstvo, že v každom z nás je potenciál prispieť k pozitívnej zmene.“ dodal. 

 

Vyhlasovateľmi jubilejného 10. ročníka Roma Spirit 2018 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie 

a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske 

komunity. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku. 

 

„S rešpektom a s nádejou vítame všetky nové príbehy a inšpirácie. Veríme, že jubilejný ročník bude 

krásnou čerešňou na torte nášho spoločného 10 ročného úsilia a prinesie priehrštie dobra a 

pozitívnych príkladov z terénu,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC. Zároveň dodala, že 

„každá nominácia je dôkazom skutkov, že nám záleží na dôstojnosti každého človeka bez ohľadu na 

jeho etnicitu, či národnosť.“ 

 

Po prvýkrát sa do projektu Roma Spirit ako partner kategórie Mimovládna organizácia zapojila 

Karpatská nadácia, ktorá sa dlhodobo venuje podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú 

podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. „Dobre poznáme náročnú, avšak veľmi 

účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu na plnohodnotný, 

produktívny a šťastný život. Partnerstvom s Roma Spirit pre kategóriu Mimovládna organizácia 

chceme oceniť a osláviť skvelú prácu týchto organizácií a ľudí, ktorí za nimi stoja.” vyjadrila sa na 

tlačovej konferencii Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. 



 

 

Nominovať svojho favorita je možné v kategóriách Osobnosť, Kultúra, Obec a mesto, Spoločnosť 

a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Médiá a v špeciálnej kategórii Čin roka. 

 

10. ročník Roma Spirit 2018 vyvrcholí vyhlásením laureátov ocenenia na slávnostnom galavečere                

25. novembra 2018. Práve sem postúpi 21 nominovaných, traja v každej z kategórií. Laureátov 

ocenenia vyberie medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Záznam z galavečera 

udeľovania ocenení uvedie už tradične verejnoprávna Dvojka RTVS. 

 

Partnerstvo na projekte Roma Spirit prijali všetci, ktorým záleží, aby Slovensko bolo krajinou, kde 

sa dobre žije, kde rovnosť a solidarita idú ruka v ruke s morálkou a slušnosťou. Ďakujeme za 

dlhoročnú podporu Slovenským elektrárňam, Rádiu Expres, Nadácii otvorenej spoločnosti, 

Hurricane, Zastupiteľstvu Európskej komisie na Slovensku, organizáciám Rómovia pre Slovensko a 

Romed. Vítame nových partnerov Karpatská nadácia, Človek v ohrození, grafické štúdio Dve lamy, 

či právnu kanceláriu Squire Patton Boggs. Každoročne sa realizuje Roma Spirit vďaka finančnej 

podpore Ministerstva kultúry SR. 

 

Štatistika o Roma Spirit  

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1077 

subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. 

Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých 

rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, 

Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní. 

 

Kontakt pre médiá: 

Stanislava Murínová 

murinova@acec.sk 

+421 907 790 361 

 
Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v 

krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú 

platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a 

jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. 

Autorkou myšlienky je Ľubomíra Slušná – Franz. 

 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať 

porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie 

pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie 

vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na 

Slovensku. 

 


