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 Roma Spirit je verejným ocenením 
 a zviditeľnením inšpiratívnych príbehov 
 a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, 
ktorým čelia rómske komunity a celá naša 
spoločnosť.

Za 14 rokov bolo na Roma Spirit prihlásených 
1982 projektov a ocenených 90 laureátov, 
ktorí sú jasným dôkazom existujúcich funkčných 
prístupov a riešení v téme sociálnej inklúzie.

Vyhlasovateľmi 14. ročníka sú Asociácia pre 
kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas 
a televízia Slovenska (RTVS), Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Záštitu nad ocenením Roma Spirit 2022 prevzala 
prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová.

 Roma Spirit 2022 v číslach

       (7. jún - 31. december)

právoplatne prijatých  prihlášok 138

finálových nominácií   21   

laureátov ocenenia   7

počet hostí na galavečere  450

počet divákov RTVS   111 000

počet spotov RTVS (TV)   299

počet spotov RTVS (rozhlas)  595

počet divákov TV Romana  40 000 

počet poslucháčov Rádia Expres  720 000

Facebook reach   270 804

Instagram reach   69 085

Youtube views     750 099

počet čitateľov Aktuality.sk  25 988 

počet článkov Aktuality.sk  9

počet článkov Denníkn.sk  11
 
počet mediálnych výstupov  123

celkový mediálny zásah  1 988 170
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Vyhlásenie RS 2022

(možnosť zasielať 

prihlášky na ocenenie)

7.6.2022

Kampaň 

Nominujte (sa)

7.9.2022

20.9.2022
Zasadnutie Prípravného 
výboru Roma Spirit - výber 
21 finálových nominácií

Kampaň Finalisti 

Roma Spirit 2022

26.11.2022

Zasadnutie 
Odbornej poroty a
Poroty čin roka

Mediálna Kampaň 
Galavečer 
Roma Spirit 2022

8.12.2022 Vysielanie 14. ročníka 
Roma Spirit na RTVS

Kampaň laureáti 

Roma Spirit 2022

Uzavretie prijímania 
prihlášok

Galavečer 
odovzdávania 
ocenení 

Roma Spirit 2022 harmonogram

Produkcia profilov 
nominovaných

13.10.-9.11.2022

Vysielanie 
profilov 
nominovaných 
na RTVS

19.11.-25.11.2022

Spracovanie

prijatých

nominácií

„Náš úrad si veľmi váži, že aj v tomto roku môže 
byť spoluvyhlasovateľom 14. ročníka ocenenia 
Roma Spirit. Verím, že zviditeľníme aktivity 
realizované v rómskych osídleniach, ktoré budú 
inšpiráciou aj pre iné organizácie a jednotlivcov a 
povzbudia aj ostatných, ktorí už pôsobia v komunitách 
alebo nad tým uvažujú.“

Ján Hero
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, 
laureát ocenenia Roma Spirit 2012, člen Prípravného 
výboru Roma Spirit

„Naša krajina ponúka množstvo inšpiratívnych a 
nasledovania hodných ľudí a príbehov, ktoré si 
zaslúžia zviditeľnenie a ocenenie.“

Magdaléna Rothová
riaditeľka ACEC, producentka Roma Spirit

„Veľká časť mimovládnych organizácií a ľudí v nich 
sa venuje pomoci Rómom a tým som sa rozhodla 
pomáhať. Je to tŕnistá a neľahká cesta, na ktorej stojí 
mnoho prekážok, a zmena nie je okamžite viditeľná. 
Zaslúžia si našu pomoc a ocenenie.“

Laura Dittel
riaditeľka Karpatskej nadácie, členka Prípravného 
výboru Roma Spirit
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 Vyhlásenie 14. ročníka Roma Spirit odštartovalo tlačovou konferenciou v piatok 7. júna 2022,   
 v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Tlačová konferencia sa uskutočnila 
 za účasti spoluvyhlasovateľov, partnerov a prítomných médií. Priamy prenos bolo možné 
 sledovať live na FB Roma Spirit.

VYHLÁSENIE ROMA SPIRIT 2022

Ján Hero (Splnomocnenec vlády SR pre rómske 
komunity - vyhlasovateľ Roma Spirit 2022)

Marta Gajdošíková (RTVS - vyhlasovateľ 
Roma Spirit 2022)

Magdaléna Rothová (producentka Roma Spirit a 
riaditeľka ACEC - vyhlasovateľ Roma Spirit 2022)

Janette Motlová (riaditeľka VÚDPaP)

(zľava) Janette Motlová (riaditeľka VÚDPaP, členka Prípravného výboru Roma Spirit), Ján Hero (splnomocnenec vlády 
SR pre rómske komunity, laureát ocenenia Roma Spirit 2012, člen Prípravného výboru Roma Spirit), Magdaléna Rothová 

(riaditeľka ACEC a producentka Roma Spirit), Marta Gajdošíková (RTVS, členka Prípravného výboru Roma Spirit)
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Kategóriu Čin roka hodnotila špeciálna porota zložená z laureátov a finalistov ostatných 
ročníkov ocenenia Roma Spirit. Porota čin roka zasadala osobne, v deň konania galavečera, 
26. novembra 2022. Rozhodnutie poroty zostalo neverejné až do samotného galavečera.

POROTA ROMA SPIRIT 2022
 

O laureátoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ,  
Obec a mesto, Médiá a Kultúra rozhodla medzinárodná Odborná porota. Zasadala osobne 
v sobotu 26. novembra 2022 v Prešove. Rozhodnutie poroty zostalo neverejné 
až do samotného galavečera.

Nigel Baker

veľvyslanec 
Spojeného kráľovstva 

na Slovensku

Gautam Rana

veľvyslanec 
Spojených štátov 

Amerických 
na Slovensku

Cristi Mihalache

hlavný poradca, 
riaditeľ Kontaktného 

strediska pre 
záležitosti Rómov a 
Sintov Úradu OBSE 
pre demokratické 
inštitúcie a ľudské 

práva (ODIHR)

Martin Korčok

etnológ, muzeológ, 
riaditeľ Múzea 

holokaustu v Seredi

Július Pecha

člen správnej rady Projekt DOM.ov, 
zástupca laureáta Roma Spirit 2020

Pavel Berky

kuchár a labužník, módny dizajnér, 
laureát Roma Spirit 2021

Alexander Mušinka

kultúrny antropológ a romista, 
finalista Roma Spirit 2021

Denisa Havrľová

aktivistka, novinárka a influencerka, 
finalistka Roma Spirit 2021

ODBORNÁ POROTA

POROTA ČIN ROKA

Martina Horňáková

výskumníčka, prekladateľka a 
autorka Rómsko-slovenského 

frazeologického slovníka, laureátka 
Roma Spirit 2021

Roma Spirit 2022

„Všetky 

tri nominácie 

si zaslúžia veľký 

obdiv a uznanie za 

ich prácu, odhodlanie 

a pomoc, ktorú 

poskytujú.“ Martina 

Horňáková



Po dvoch rokoch nepriaznivej pandemickej situácie spojenej s Covidom, sa Roma Spirit 2022 
opäť mohol konať vo formáte galavečera za účasti hostí. Slávnostný galavečer 14. ročníka 
ocenenia sa konal v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. 

Záznam zo slávnostného udeľovania ocenení vysielala RTVS 8. decembra na DVOJKE. 
Režisérom galavečera bol Lukáš Zednikovič, hudobný dramaturg Slavo Solovic a 
scénograf Juraj Kuchárek. 

Galavečerom divákov pri televíznych obrazovkách sprevádzali Magdaléna Rothová, riaditeľka 
ACEC a producentka Roma Spirit a Stano Daniel, ľudskoprávny aktivista a odborník na sociálne 
začleňovanie.

GALAVEČER OCEŇOVANIA ROMA SPIRIT 2022

Hudobná skupina 
Lomnické čháve

Detský zbor 
Ďevjatkakere čhave

Zdenka Predná & 
Oskar Rózsa

Divadlo Romathan Hudobné duo
Dreveňákovci

Galavečer Roma Spirit 2022
(archív RTVS)

Hlas Roma Spirit 2022
patrí Táni Pauhofovej

Recept na šťastie od Jana 
Masaryka, ktorý zaznel na 

úvod galavečera, nahovoril
Martin Huba

Slávnostný galavečer 14. ročníka Roma Spirit 2022 sa konal v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Pozvanie prijalo viac ako 450 hostí z celého Slovenska.
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FINALISTI ROMA SPIRIT 2022

Kategória Mimovládna organizácia

• Cesta von, o.z., Bratislava: Nomináciu získala organizácia za ich komplexnú činnosť a inovatívny   

 program Omama, ktorý sa zameriava na rozvíjanie potenciálu detí z málo podnetného prostredia  

 a vytvára pracovné príležitosti pre ženy z vylúčených komunít.

• Divé maky, o.z., Bratislava: Už dlhodobo získavajú podporu nadané rómske deti zo štipendijného   

 programu Divých makov. Finančná podpora i mentoring sú kľúčové pre rozvoj ich vzdelania,   

 talentu a úspešnú budúcnosť.

• Združenie Art Aktivista, Žilina: Tím združenia podporuje sebarealizáciu a rozvoj detí zo Sečoviec   

 kreatívnym a inšpiratívnym prístupom. Vo voľnom čase deti zapájajú do umeleckej tvorby a   

 spoločnej revitalizácie verejného priestoru.

Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ

• Tesco Stores SR, a.s., Bratislava: Spoločnosť dlhoročne vytvára inkluzívne pracovné prostredie 

 pre ľudí so sociálnym znevýhodnením možnosťou duálneho vzdelávania, posilnením rovných   

 príležitostí, ale aj podporou v kariérnom raste.

• Whirlpool Slovakia spol. s r.o., Poprad: Pracovné príležitosti a rodovú rovnosť aj pre dlhodobo   

 nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov na trhu práce posilňuje spoločnosť    

 prostredníctvom rekvalifikačného a tréningového centra pre rovnosť príležitostí.

• Zbor-Stav, s.r.o., r.s.p., Zborov: Príkladné a udržateľné využívanie možností obecného sociálneho   

 podniku na realizáciu stavebných zákaziek a rozvoja infraštruktúry v obci, výrazne prispieva 

 k podpore regionálneho rozvoja a k zvyšovaniu zamestnanosti.

Kategória Obec a mesto

• Cakov: Napriek všeobecne nepriaznivej situácii v regióne Gemera, sa obci Cakov, s výraznou majoritou   

 rómskeho obyvateľstva, darí v tomto multietnickom prostredí rozvíjať sa.

• Toporec: Vysoká úroveň spolunažívania medzi Rómami a Nerómami, či aktivizácia miestnej rómskej   

 komunity,  postupne prispievajú k vyrovnávaniu životných podmienok všetkých obyvateľov obce.

• Varhaňovce: V obci s atmosférou vzájomnej tolerancie, sa systematicky darí zlepšovať životnú 

 úroveň jej obyvateľom aj podporou vzdelávania detí, či aktívnou pomocou a spoluprácou 

 pri zamestnávaní miestnych obyvateľov.

Kategória Osobnosť

• Marián Bubenčík, Dobšiná: Svojou dlhodobou a úspešnou prácou sa Mariánovi darí systematicky   

 meniť životy ľudí. Jeho každodenná práca si získala zaslúžený rešpekt a je kľúčom k udržateľnému  

 rozvoju komunity v Dobšinej.

• Erika Godlová, Prešov: Viac ako tridsaťročná zanietená práca prekladateľky, tlmočníčky, novinárky, 

 či autorky publicistických relácií sa významne zapísala do rozvoja rómskej národnostnej menšiny  

 a prispela k zachovaniu rómskej kultúry v oblasti jazyka, a to nielen na Slovensku.

• Michaela Mihoková, Trnava: Inšpiratívny príbeh mladej spisovateľky a prozaičky, ktorá našla lásku 

 v písaní románov, je inšpiráciou a povzbudením  nielen pre mládež. Napriek neľahkým životným   

 skúškam, našla potrebnú silu a odhodlanie ísť úspešne životom.
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Kategória Médiá

• Roman Čonka, Prešov: Jeho dlhodobá a systematická novinárska, redaktorská, archivárska 

 aj vydavateľská činnosť, sú úzko spojené s najstaršími rómskymi novinami Romano nevo ĺil.

 Za zmienku stoja aj ďalšie mediálne aktivity.

• Vera Lacková, Viedeň: Autorka autentického dokumentárneho filmu „Ako som sa stala partizánkou,“   

 prináša tému rómskych odbojových hrdinov, ktorí takmer upadli do úplného zabudnutia.   

 Dokument opisuje príbeh Rómov, ktorí bojovali a padli počas Slovenského národného povstania.

• Svet medzi riadkami, Bratislava: Multimediálny a vzdelávací projekt približuje svet inakosti 

 v dnešnom globálnom kontexte a pomáha odhaľovať vlastné postoje, stereotypy, či predsudky.   

 Výnimočná komplexná iniciatíva vie byť podnetná nielen pre budúcich novinárov.

Kategória Kultúra

• František Balog, Košice: Svoje autorské, hudobné i scenáristické nadanie preukázal herec Štátneho   

 divadla Košice pri spracovaní autobiografickej monodrámy „Róm z perinky – Enter Majority.“ 

 Inscenácia, v ktorej je hlavnou postavou, je živelnou lekciou o tom, ako zvládať život s vtipom a   

 sebairóniou.

• Jana Belišová, Bratislava: Takmer tridsať rokov sa etnologička a etnomuzikologička v rámci svojho   

 výskumu venuje vokálnej rómskej hudbe. Jej húževnatá a originálna vydavateľská a producentská  

 činnosť sa zameriava na dokumentovanie a uchovávanie pôvodných rómskych piesní.

• Divadlo Romathan, Košice: V repertoári jediného rómskeho profesionálneho divadla na Slovensku   

 nájdeme divadelné predstavenia, koncerty aj experimentálnu činnosť. Už tridsať rokov rómske   

 profesionálne divadlo približuje divákom svoju divadelnú a umeleckú činnosť v rómčine 

 i slovenčine.

Kategória Čin roka

• Mladí dobrovoľníci z Vinodolu: Židovský cintorín vo Vinodole pri Nitre kedysi zasypali a úplne 

 sa vytratil. Aj vďaka dobrovoľnej aktivite šiestich miestnych mladých chlapcov, spolu s aktivistom  

 Vladimírom Špánikom, sa postupne obnovuje a revitalizuje.

• Najmladší živí darcovia, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice: Mimoriadne humánny počin   

 piatich mladých ľudí, ktorí svojim blízkym darovali svoju obličku, je inšpiráciou a príkladom   

 nepredstieranej lásky. Ich obetavý čin prináša nádej na vyliečenie sa a zvýšenie kvality života 

 ich rodinným príslušníkom.

• Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice: Obhajovanie práv detí z Hermanoviec počas   

 súdneho procesu nezákonnej segregácie vo vzdelávaní, v systéme špeciálneho školstva,   

 nakoniec skončilo úspechom. Rozsudok priniesol historicky prvé rozhodnutie súdu o segregácii   

 rómskych detí v školstve na Slovensku.

Roma Spirit 2022

Finalisti a laureáti Roma Spirit 2022 (spoločné fotografovanie na záver programu)
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LAUREÁTI JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ 14. ROČNÍKA ROMA SPIRIT

Cesta von, o.z.

Kategória Mimovládna organizácia

Tesco Stores SR, a.s.

Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ

Varhaňovce

Kategória Obec a mesto

Marián Bubenčík

Kategória Osobnosť

Roman Čonka

Kategória Médiá

František Balog

Kategória Kultúra

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Kategória Čin roka

Fotografie na stiahnutie
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PREZENTÁCIA PARTNEROV ROMA SPIRIT 2022

Aktivity počas roku i samotný galavečer Roma Spirit 2022 sa mohol konať iba vďaka podpore a 
spolupráci partnerov a podporovateľov oceňovania. 

Prezentácia partnerov bola viditeľná a zabezpečená počas celej doby realizácie 14. ročníka 
ocenenia. Partneri Roma Spirit 2022 boli pozývaní na podujatia, komunikovaní na webstránke 
projektu, sociálnych sieťach Facebook, Instagram aj Youtube. 

Prezentácia partnerov bola zabezpečená na všetkých printových, online aj televíznych 
výstupoch, ale aj počas galavečera, či už na pódiu alebo počas recepcie. Súčasťou prezentácie 
vybraných partnerov sú aj tlačové správy alebo sponzorský odkaz pri rozhlasových, 
televíznych a online spotoch.

Grafika na LED počas vysielania slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit na Dvojke

Plachty s logami partnerov, 2ks, 300 x 200 cm (inštalácia v Divadle Jonáša Záborského počas galavečera)

Heineken Slovensko, produktorý partner
(občerstvenie na recepcii)

Dolphin, produktový partner
(občerstvenie v backstage)

Roma Spirit 2022
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Leták, A5, 600ks (k dispozícii pre všetkých návštevníkov galavečera) 

Roll-up, 80 x 200 cm 
(zasadnutie Prípravného výboru Roma Spirit)

Ján Hero (splnomocnenec vlády SR 
pre rómske komunity) a Ivett Pavlis
(zakladateľka Rodič ľavou zadnou)

Packshot nominačného spotu
(facebook reach - 72 600)

Jana Dravecká (Nadácia otvorenej spoločnosti, 
partner kategórie Médiá)



Štátna vedecká knižnica v Prešove, 
partner kategórie Kultúra - sociálne siete

(Facebook page reach 
od 1.1. do 31.12.2022 - 382 937)

Margit Bruck-Friedrich (veľvyslankyňa 
Rakúska na Slovensku) a 

Jozef Puchala (riaditeľ, Štúdio RTVS Košice)
pri odovzdávaní ocenenia v kategórii Médiá

Milan Majerský (predseda Prešovského 
samosprávneho kraja, partner Roma Spirit 

2022) pri odovzdávaní ocenenia 
v kategórii Obec a mesto

Magdaléna Rothová, moderátorku obliekla 
Súkromná spojená škola, Biela voda, 

Kežmarok a naušnice zapožičal SKVOST, 
produktový partner Roma Spirit

Stano Daniel, moderátora obliekol 
produktový partner

Lombardi Fashion House

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, 
RTVS a Karpatská nadácia - sociálne siete

(Instagram page reach 
od 1.10. do 31.12.2022 - 1 129)

Roma Spirit 2022



Roma Spirit 2022

Prezentácia partnerov na www.romaspirit.sk Prezentácia partnerov - newsletter, 
vyše 2500 adries

Prezentácia partnerov na www.romaspirit.sk

Prezentácia partnerov na dokumentoch v online aj printovej komunikácii
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FOTODOKUMENTÁCIA

TLAČOVÁ KONFERENCIA - VYHLÁSENIE 14. ROČNÍKA ROMA SPIRIT
 

Rakúske tlačové fórum v Bratislave
7. jún 2022

Silvia Porubänová (riaditeľka Slovenského 
národného strediska pre ľudské práva), 
Viera Uhlárová, Zastúpenie Európskej 

komisie na Slovensku

Janette Motlová (riaditeľka, Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie)

Marta Gajdošíková (RTVS)
Magdaléna Rothová (ACEC)

Dermot McGauran (veľvyslanec Írska na 
Slovensku), Magdaléna Rothová (ACEC), Ján Hero 
(splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity)

Tlačová konferencia k vyhláseniu 
Roma Spirit 2022

Nominačný SPOT
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Roma Spirit 2022

Zasadnutie Odbornej poroty
Nigel Baker (GB), Martin Korčok (SK), 

Gautam Rana (U.S.A), Cristi Mihalache (RO)

Zasadnutie Poroty čin roka 
Martina Horňáková, Alexander Mušinka

Pavel Berky, Denisa Havrľová, Július Pecha

Gautam Rana (veľvyslanec Spojených štátov 
Amerických na Slovensku) pri odovzdávaní 

ocenenia v kategórii Mimovládna organizácia

Cristi Mihalache (hlavný poradca, 
riaditeľ ODIHR) pri odovzdávaní 

ocenenia v kategórii Obec a mesto

Martina Horňáková a Alexander Mušinka
pri odovzdávaní ocenenia v kategórii Čin roka

Martin Korčok (etnológ, muzeológ, riaditeľ 
Múzea holokaustu v Seredi) pri odovzdávaní 

ocenenia v kategórii Kultúra

Nigel Baker (veľvyslanec Spojeného 
kráľovstva na Slovensku) pri odovzdávaní 

ocenenia v kategórii Osobnosť

Pavel Berky (kuchár, módny dizajnér, 
laureát Roma Spirit 2021) pri odovzdávaní 

ocenenia v kategórii Osobnosť

POROTA ROMA SPIRIT 2022



Zdenka Predná Oskar Rózsa

Ondrej Ferko - zbormajster 
Ďevjatkakere čhave

Divadlo Romathan

Detský zbor Ďevjatkakere čhave

Dreveňákovci

PROGRAM GALAVEČERA ROMA SPIRIT 2022
 

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
26. december 2022

Roma Spirit 2022

Hudobná skupina Lomnické čháve

Detský zbor Ďevjatkakere čhave

Divadlo Romathan Divadlo Romathan

Dreveňákovci Dreveňákovci

Detský zbor Ďevjatkakere čhave

Hudobná skupina Lomnické čháve Hudobná skupina Lomnické čháve



Roma Spirit 2022

MEDIÁLNE VÝSTUPY
 

Komunikácia Roma Spirit 2022 bola komplexná a rozsiahla. Pokrývala televízny, rádiový
aj online priestor. Celkový mediálny zásah od začiatku vyhlásenia 14. ročníka, od 7. júna 
až do 31. decembra 2022, bol viac ako 1 988 170.

Hlavné správy RTVS - Kampaň Nominujte (sa)

TV Bratislava - Kampaň Nominujte (sa)
(výstupy v regionálnych médiách)



Roma Spirit 2022

Rádio Expres - Kampaň Nominujte (sa)
(mediálny partner, www.expres.sk)

GIPSY TELEVISION - Kampaň Nominujte (sa)

aktuality.sk - Kampaň Nominujte (sa), 
(mediálny partner, www.aktuality.sk)



Roma Spirit 2022

aktuality.sk - Prezentácia finalistov v médiách 
(mediálny partner, www.aktuality.sk)

Netky.sk - Prezentácia finalistov v médiáchSME.sk - Prezentácia finalistov v médiách



Roma Spirit 2022

SME.sk - Prezentácia laureátov v médiách dennikn.sk - Prezentácia laureátov v médiách
(mediálny partner, https://dennikn.sk/)

nitranoviny.sk - Prezentácia laureátov 
v regionálnych médiách

aktuality.sk - Prezentácia laureátov v médiách
(mediálny partner, www.aktuality.sk)



· https://www.gregi.net/clanky/vyhlasenie-14-rocnika-roma-spirit-sa-blizi/

· https://www.aktuality.sk/clanok/AwpKf11/vyhlasenie-14-rocnika-roma-spirit-sa-blizi/

· https://www.romata.sk/article/1043/vyhlasenie-14.-rocnika-roma-spirit-sa-blizi-

· https://www.prezident.sk/page/zastity/

· https://www.teraz.sk/najnovsie/nominantov-na-ocenenie-roma-spirit-moz/639026-clanok.html

· https://www.aktuality.sk/clanok/lHtBA9j/ocenenie-roma-spirit-spustilo-14-rocnik/    

· https://romana.tv/tv-romana-ocenenie-roma-spirit-spustilo-14-rocnik/

· https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/334145

· https://dennikn.sk/minuta/2885332/?fbclid=IwAR1NLXnGh1NoABgojnx2nWOUCCc-hjGMcBWXkxVX5_iZJ9v_OkpuM50OwJk

· https://www.expres.sk/277604/roma-spirit-2022/

· https://clovekvohrozeni.sk/ocenenie-roma-spirit-spustilo-14-rocnik/

· https://www.tvba.sk/relacie/podla-datumu/14-rocnik-projektu-roma-spirit/

· https://www.expres.sk/277604/roma-spirit-2022/

· https://dennikn.sk/minuta/2885332/

· https://katedrakomunikacie.sk/blog/2022/07/22/sme-radi-ze-mozeme-pomoct-roma-spirit/

· https://www.gregi.net/clanky/nominacie-na-ocenenie-roma-spirit-2022-je-mozne-poslat-uz-len-do-zaciatku-septembra

· https://dennikn.sk/minuta/2961755

· https://www.aktuality.sk/clanok/FKS0npf/nominacie-na-ocenenie-roma-spirit-2022-je-mozne-poslat-uz-len-do-zaciatku-septembra/

· http://www.nulife.sk/nulife/2022/08/08/nominacie-na-ocenenie-roma-spirit-2022-je-mozne-poslat-uz-len-do-zaciatku-septembra

· https://www.aktuality.sk/clanok/C9kZSUn/uz-len-par-dni-je-moznost-nominovat-na-ocenenie-roma-spirit-2022/

· https://www.gregi.net/clanky/uz-len-par-dni-je-moznost-nominovat-na-ocenenie-roma-spirit-2022/

· https://www.novespravy.sk/rss/clanok/2022/08/1114215/uz-len-par-dni-je-moznost-nominovat-na-ocenenie-roma-spirit-2022/

· https://www.gregi.net/clanky/finalove-nominacie-roma-spirit-2022/

· https://www.teraz.sk/priame-prenosy-a-videa-tasr-tv/roma-spirit-2022-pozna-svojich-laureat/677111-clanok.html

· https://www.aktuality.sk/clanok/6WMCDOq/roma-spirit-2022-pozna-svojich-laureatov/

· https://www.tasr.sk/ots/ots-tesco-ziskalo-cenu-roma-spirit-202/31912-clanok.html

· https://webmagazin.teraz.sk/zivot/roma-spirit-2022-pozna-svojich-laureat/14403-clanok.html

· https://tv.zoznam.sk/cl/1003001/2422889/Roma-Spirit-2022-pozna-svojich-laureatov

· https://www.24hod.sk/video-roma-spirit-2022-pozna-svojich-laureatov-cl780405.html

· http://www.nulife.sk/nulife/2022/12/05/roma-spirit-2022-pozna-svojich-laureatov

· https://dennikn.sk/minuta/3139568/

· http://www.netky.sk/clanok/roma-spirit-ocenovanie-najuspesnejsich-romov-uz-zajtra-vecer-na-dvojke

· https://www.nitranoviny.sk/ocenenia-roma-spirit-uz-poznaju-svojich-vitazov/

· https://www.snslp.sk/aktuality/slavnostne-odovzdavanie-oceneni-roma-spirit-2022/

· https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/tesco-ziskalo-cenu-roma-spirit-2022-podporuje-zamestnavanie-ludi-marginalizovanych-skupin

· https://tv.zoznam.sk/cl/1003001/2422889/Roma-Spirit-2022-pozna-svojich-laureatov

· https://www.besmarthead.com/es/activity/tesco-won-the-roma-s/130963/overview

· https://www.aktuality.sk/clanok/GHkEMB0/v-osadach-su-tisice-deti-s-nevyuzitym-potencialom-chceme-to-menit-rozhovor/

· https://gemer.korzar.sme.sk/c/23090799/vajda-z-dobsinej-kvoli-jednemu-sialencovi-ktory-vrazdil-zmizli-roky-nasej-prace.html

· https://www.webnoviny.sk/tesco-ziskalo-cenu-roma-spirit-2022-podporuje-zamestnavanie-ludi-z-marginalizovanych-skupin/

a mnohé iné...

MEDIÁLNE VÝSTUPY - ĎALŠÍ VÝBER

Roma Spirit 2022



www.romaspirit.sk

Kontakt Roma Spirit:
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) I Hurbanovo námestie 5 I  811 03 Bratislava

www.romaspirit.sk I slovensko@romaspirit.sk

Roma Spirit sa môže konať iba vďaka výnimočným ľuďom a organizáciám, ktoré sa výraznou 
mierou podieľajú na tom, aby Slovensko bola krajina s veľkým srdcom a rovných šancí pre každého. 

Ďakujeme za Vašu podporu, dôveru a energiu tvoriť lepšie Slovensko pre nás a naše deti!

Ďakujeme za podporu!
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