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Príloha č. 1  

Návod k rozhovoru s doplňujúcimi otázkami  

1. Aká je vaša náplň práce v rámci ETP Slovensko? 

- Ako vyzerá váš bežný pracovný deň? 

- Malo by sa niečo vo vašom zamestnaní zlepšiť?  

- Prichádzate do kontaktu aj s inými organizáciami? 

- Súhlasíte s tým, aby na pozíciách v rámci ETP Slovensko, vrátane vedúcich pozícií, 

boli zamestnaní Rómovia? 

 

2. Aké máte vzdelávanie v rámci neziskovej organizácie, v ktorej pôsobíte ku špecifikám 

vzdelávania rómskych detí? 

- Ako často chodíte na vzdelávanie v rámci špecifík vzdelávania s rómskymi deťmi?  

- Zaujímate sa o problematiku vzdelávania rómskych detí? 

- Myslíte si, že existujú nejaké špecifiká?  

 

3. Aká bola vaša motivácia pre prácu v ETP Slovensko? 

- Ako často navštevujete ľudí žijúcich v osade Veľká Ida?  

- Poznáte sa s ľuďmi, s rodičmi detí dobre?  

- Máte pocit, že vás ľudia z osady rešpektujú?  

 

4. Aký štýl práce s deťmi preferujete, máte nastavené nejaké pravidlá? 

- Myslíte si, že kričať na deti je správne?  

- Zakazujete deťom niečo, keď vás nahnevajú?  

- Máte v rámci vašej práce nejakú autoritu, ktorú uznávate?  

- Máte nejaký vzor vo vašom okolí?  

 

5. Čo sa vám pri práci s deťmi osvedčilo?  

- Akým jazykom s deťmi komunikujete?  

- Čo robíte, keď sa s deťmi „po dobrom“ nedá?  

- Máte ku všetkým deťom rovnaký prístup?  

 

6. Vidíte prínos pôsobenia neziskovej organizácie ETP Slovensko v danej lokalite Veľká 

Ida?  



- Viete porovnať situáciu, keď ste do ETP Slovensko nastúpili s terajšou situáciou?   

- Zmenilo sa niečo, v rámci detí aj v rámci dospelých?  

- Aký má pre vás prínos pôsobenia ETP Slovensko vo Veľkej Ide?  

 

7. Chceli by ste niečo dodať, doplniť, čo sa vám zdá dôležité?  

  



Príloha č. 2 – Informovaný súhlas (organizácia)  

 



Príloha č. 3 – Informovaný súhlas (respondent)  

Informovaný súhlas s poskytnutím výskumného materiálu  

Týmto Vás žiadam o súhlas s poskytovaním výzkumného materiálu pre diplomovú 

prácu s názvom Prístup štátu a neziskového sektoru ku vzdelávaniu Rómov na 

východnom Slovensku. Výskumný materiál bude spracovaný formou rozhovormi 

zaznamenanými na audiu.  

Vzhľadom k citlivosti skúmanej problematiky je náležitá pozornosť venovaná etickým 

otázkam a zaistenia bezpečia respondentov. Dôraz je na: 

(1) Anonymitu respondentov – v prepisoch rozhovorov budú odstranené všetky 

identifikujúce údaje.  

(2) Mlčanlivosť výskumníka vo vzťahu k osobným údajom o účastníkoch výskumu 

(s výskumným materiálom budem pracovať výhradne ja). 

(3) Ako respondent máte právo kedykoľvek od výskumnej aktivity odstúpiť.  

Ďakujem za pozornosť venovanú týmto informáciám a týmto Vás žiadam o poskytnutie 

súhlasu s Vašou účasťou vo výskume.  

 

Podpis 

Výskumník 

Petra Slováková 

 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v znení č. 84/2014 Z. z., Zákon o ochrane osobných 

údajov, dávam súhlas účasti v uvedenom výskumnom projekte a s poskytnutím výskumného 

materiálu.  

 

V……………………….dňa…………………………….Podpis 

 

 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-84

